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Hyrje

Këshilltarët nga natyra e tyre kanë instinkte të forta drejtuese dhe 
duhet vazhdimisht t’i zhvillojnë ato aftësi për të qenë në gjendje të 
përmbushin sfidat, mundësitë dhe rreziqet që vijnë me axhendën e 
qeverisjes lokale. Qeveria i’u ka dhënë një sërë mjetesh me të cilat mund 
të drejtojnë dhe është shumë e rëndësishme që anëtarët e Këshillave 
të pajisen siç duhet me aftësi të tilla që të ushtrojnë plotësisht këto 
kompetenca për të siguruar udhëheqje të mirëfilltë lokale në bashkitë 
e vendit.

Zhvillimi i aftësive të reja drejtuese për të përmbushur këtë 
sfidë është jetike dhe mundësohet përmes mësimit të përbashkët ku 
Këshilltarët mund të maksimizojnë mundësinë për të siguruar një 
udhëheqje të mirëfilltë lokale të vendit.

Qëllimi i këtij materiali udhëzues është të sigurojë një bazë për 
mbështetjen dhe rritjen e fatësive të Këshilltarëve të gjelbër të zgjedhur. 

Çfarë është një Këshilltar bashkiak dhe roli tij në Këshill

Roli i qeverisë lokale në një demokraci është një rol shumë 
i veçantë. Roli nuk është vetëm të ushtrojë autoritetin për të marrë 
vendime politike në emër të komunitetit, por gjithashtu, dhe shumë 
e rëndësishme, të ofrojnë shërbime për komunitetin - shërbime me 
rëndësi dhe të përditshme për qytetarët dhe komunitetin.

Përfaqësuesit e qeverisë lokale kërkojnë mënyra për të ndihmuar 
në përcaktimin e nevojave, preferencave dhe përparësive të zgjedhësve 
të tyre. Përfaqësuesit e suksesshëm të qeverisë lokale vendosin një 
ekuilibër midis këshillit, komunitetit dhe partisë në mënyrë që të 
përfaqësojnë në mënyrë më efektive interesat dhe nevojat e qytetarëve.

Këshilli është vendi ku bëhen zgjedhjet e politikave nën vëmendjen 
e publikut. Gjatë mbledhjeve të këshillit, debatohet për të mirat dhe të 
këqijat e rregulloreve të propozuara ose të buxheteve, si dhe kërkohen 
informacione dhe shpjegime për mënyrën se si administrata lokale u 
ofron shërbime qytetarëve.
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 Pavarësisht pozicionit, në shumicë apo në opozitë, këshilltarët 
duhet të marrin rregullisht pjesë në mbledhje dhe të ndajnë ide dhe 
vizione. Fuqia e një demokracie demonstrohet nga shkalla në të cilën 
mund të shprehen pikëpamje të ndryshme; zgjedhjet e bëra në një 
mënyrë publike; dhe qytetarët të mund të marrin pjesë në përcaktimin 
e drejtimit në të cilin do të zhvillohet komuniteti i tyre.

	 Roli i Këshilltarit bashkiak

Këshilltarët lokalë kanë shumë role të ndryshme dhe të rëndësishme 
si përfaqësues të zgjedhur të komuniteti, të cilat përfshijnë, por nuk 
kufizohen në sa vijon:
• Përfaqësojnë interesat e komunitetit;
• Përfaqësojnë partinë politike;
• Ofrojnë mundësinë që zërat e qytetarëve të dëgjohen dhe të  
 përdorin kontributin e qytetarëve për të miratuar akte që qeverisin 
bashkësinë locale;
• Kryejnë mbikëqyrje ekzekutive;
• Votojnë për buxhetet, me qëllim të përdorimit të burimeve në 
mënyrë efektive;
• Votojnë për aktet dhe rregulloret lokale që rregullojnë administratën 
locale;
• Prioritizojnë politikat në nivelin lokal;
• Zgjedhin ata që shërbejnë në kabinet ose kanë funksione të tjera 
udhëheqëse brenda administratës

Këshilltari duhet të jetë një urë lidhëse midis qytetarit dhe 
administratës lokale, që do të thotë që duhet të jetë i dukshëm dhe i 
arritshëm për të gjithë qytetarët, duke komunikuar me ta rregullisht. 
Këshilltari gjithashtu duhet të punojë për të zhvilluar pozicionet dhe 
propozimet e veta së bashku me anëtarët e partisë, pasi nga përfaqësimi 
i interesave të njerëzve do të përfitojë partia që Këshilltari përfaqëson 

dhe në mënyrë reciproke një parti e fortë i mundëson Këshilltarit të të 
ndërtojë politika të forta, një çelës për suksesin në të ardhmen. Idetë që 
Këshilltari zhvillon Brenda partisë së tij do të testohen sa efektive janë 
në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe të komunitetit. 
	 Roli i Këshilltarit brenda Këshillit 
Bashkiak

Dy nga përgjegjësitë kryesore të një 
këshilltari lokal brenda Këshillit janë 
mbikëqyrja ekzekutive dhe menaxhimi i 
buxhetit.

Debati publik për aktet dhe rregulloret 
lokale

Gjatë seancave të këshillit Këshilltarit 
i kërkohet të votojë mbi propozimet që do të rregullojnë jetën e 
lokalitetit. Pjesë e procesit të votimit është debatimi i gjuhës dhe 
përmbajtjes së propozimit, e cila është një pjesë e rëndësishme për 
të siguruar që propozimi mund të reflektojë nevojat dhe përparësitë 
e komunitetit dhe partisë tuaj. Është e rëndësishme që Këshilltariu të 
përgatitet për këtë debat public. Forca e një demokracie vlerësohet nga 
shkalla në të cilën ngrihet vlera e debatit kontradiktor. 

Edhe nëse Këshilltari është i mazhorancës duhet të marrë pjesë dhe 
të mos lërë që debati të jetë midis opozitës dhe ekzekutivit. Këshilltari 
duhet gjithmonë të qëndrojë i hapur për informacione të reja dhe të 
përdorë komentet që i japin qytetarët në prezantimet dhe diskutimet që 
ai zhvillon. Si anëtar i një komisioni këshilli, Këshilltari më parë duhet 
të studiojë subjektin mbi të cilin po diskutohet dhe duhet të synojë një 
numër të kufizuar të çështjeve në të cilat do të përqendrohet, kështu që 
prezantimi gjatë debateve do të jetë më kuptimplotë dhe më i vlerësuar.
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Mbikqyrja ekzekutive

Në një demokraci funksionale, është detyra e zyrtarëve të zgjedhur 
të “mbikëqyrin” veprimet e qeverisë. Megjithëse mund të duket se 
kryetari i bashkisë dhe ekzekutivi janë më të dukshmit dhe më të 
rëndësishmit, është thelbësore të kujtojmë se ndërsa ekzekutivi 
mund të jetë përgjegjës për funksionimin e përditshëm të njësive të 
qeverisjes vendore, është këshilli që ka përgjegjësinë përfundimtare 
për të siguruar plotësimin e nevojave të komunitetit.

Nëse nevojat e komunitetit nuk janë përmbushur, që do të thotë 
se puna ose programet që janë miratuar dhe financuar nga këshilli 
nuk janë duke u zbatuar ose përfunduar, atëherë është përgjegjësia e 
zyrtarëve të zgjedhur dhe partive të tyre për të pyetur qeverinë dhe për 
të kërkuar reagim. Për të marrë në pyetje qeverinë ose për të kërkuar 
reagim, së pari duhet të mblidhet informacion duke komunikuar me 
qytetarët e prekur nga mangësitë në menaxhimin e punëve të Bashkisë 
ose grupet e interesuara.Pyetjet, sugjerimet dhe komentet e tyre mund 
të përdoren për të organizuar punën mbikëqyrëse të Këshilltarëve. 
Në mënyrë që ky informacion të merret në mënyrë efektive, duhet të 
caktohet koha e nevojshme për të biseduar me këta qytetarë të prekur 
ose grupe të interesuara, të lexohen materialet e tyre, të vendoset 
dëgjesate publike për çështje specifike, të mbikqyren rregullisht orët e 
zyrës dhe të përditësohen informacionet mbi çështjet lokale.

Në këtë mënyrë, Këshilltari lokal do të jetë në gjendje të përdorë 
më mirë mundësinë për të kërkuar llogari në mbledhjet e këshillit si 
dhe të marrë pjesë në analizën e buxhetit, hartimin e propozimeve 
legjislative, të politikave dhe vlerësimin e shërbimeve të ofruara për 
qytetarët.

Një Këshilltar i papërtuar mbikqyr process verbalet e kabinetit, 
postën hyrëse dhe dalëse dhe çdo komunikim tjetër public të 
Institucionit të Bashkisë me qëllim që të gjejë më shumë informacion 
që mund ta përdorë për të mbikëqyrur kryetarin e bashkisë dhe 
administratën ekzekutive.

Menaxhimi i buxhetit 

Pas përcaktimit të asaj që qeveria lokale duhet të bëjë gjatë 
mandatit të saj, ekziston pyetja se si kjo qeveri do të financojë veprimet 
e saj. Përgjigja është përmes buxhetit të qeverisjes vendore. Është e 
rëndësishme të theksohet se pushteti lokal nuk mund të shpenzojë para 
nëse shpenzimet nuk janë parashikuar në buxhet. Sa më i detajuar të 
jetë buxheti, aq më saktësisht këshilli mund të kontrollojë shpenzimet 
e bëra nga qeveria lokale.Një nga përgjegjësitë e Këshilltarit bashkiak 
është të kërkojë shpjegime dhe detaje rreth shifrave të buxhetit sepse 
duhet të kuptojë se si përdoren fondet e qeverisjes vendore. Këshilltari 
nuk ka nevojë të jetë specialist kontabiliteti apo finance për të luajtur 
një rol të dobishëm në debatin dhe vendimin për buxhetin vendor ose 
të qarkut. Qëllimi është të kuptojë informacionin bazë të buxhetit dhe 
të bëjë pyetjet e duhura!!

Për të përmirësuar efektivitetin e punës së një Këshilltari, 
identifikohet më parë një pjesë e buxhetit, një program qeveritar ose 
departament për të cilin ka interes debati, punohet brenda grupit të 
Këshilltarëve për të sqaruar këtë interes, pastaj studiohet në detaje. 
Pasi të jetë përcaktuar fusha e interest të Këshilltarit, bëhen pyetjet për 
njerëzit që e kuptojnë këtë temë; të përdoren njerëzit brenda dhe jashtë 
qeverisë lokale. Bëhen pyetje, të cilat do informojnë për ndikimin e 
vërtetë të parave të shpenzuara. Përgjigjet duhet të sigurojnë një bazë 
për rekomandimet dhe vendimet e Këshilltarit.

Roli i Këshilltarit brenda komunitetit

Si përfaqësues i zgjedhur, këshilltari lokal luan një rol të rëndësishëm 
brenda komunitetit. Këshilltari duhet të përfaqësojë interesat e 
qytetarëve dhe komunitetin më të gjerë brenda këshillit, të përfshijë 
qytetarët dhe grupet e komunitetit në procesin e vendimmarrjes së 
këshillit dhe të komunikojë hapur politikat dhe vendimet e qeverisjes 
vendore.
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	Përfaqëson dhe mbron interesat e komunitetit 

Roli i parë dhe më i rëndësishëm i këshilltarëve lokalë është të 
përfaqësojnë komunitetin e tyre. Çdo gjë që ka të bëjë ose ndikon në 
komunitetin lokal është biznes i këshilltarëve lokalë. Këshilltari jeton 
në të njëjtën Bashki prandaj sjell në Këshill qëndrimet, pikëpamjet dhe 
shqetësimet e banorëve të së njëjtës zonë. 

Gjithashtu, nëse Këshilltari është pjesë e organizatave lokale, 
duhet të sigurohet që parimet, çështjet dhe shqetësimet që drejtojnë 
këto organizata të pasqyrohen në procesin e vendimmarrjes në këshill 
dhe administratën lokale.

Këshilltarët dhe partitë e tyre duhet të veprojnë si avokatë në emër 
të komunitetit, duke artikuluar shqetësimet e njerëzve të zonës, duke 
bërë fushatë për veprim dhe nëse është e nevojshme, duke sfiduar 
vendimmarrësit në nivele të tjera të qeverisjes për të mbrojtur interesat 
e komunitetit dhe njerëzve të tij.

Disa nga çështjet që mund të lindin në mbledhjet e këshillit ose 
komisionit do të jenë brenda veprimtarisë normale të këshillit, por 
shumë çështje, të tilla si ndërtimi i autostradës, mund të jenë jashtë 
fushës së kontrollit të të qeverisë lokale. Një këshilltar lokal, së bashku 
me qeverinë lokale, duhet të përfaqësojë dhe të mbrojë nevojat lokale 
në çështje të tilla.

	Mbledh informacion nga komuniteti

Në mënyrë që Këshilltari të jetë një përfaqësues dhe avokat i mirë i 
komunitetit, duhet të dijë pozicionin e anëtarëve të tjerë të komunitetit 
për çështjet përkatëse. Në mënyrë që të konstatojë këto pozicione, 
ai përpiqet të caktojë orare dhe vende të rregullta ku qytetarët mund 
të vijnë të flasin me të. Si këshilltar gjithmonë duhet të kërkojë nga 
qytetarët pikëpamjet e tyre mbi problemet lokale dhe rekomandimet e 
tyre për zgjidhjet e propozuara. Mos harrojë, si këshilltar duhet të jetë 
i dukshëm dhe i arritshëm për të gjithë në komunitet. Në mënyrë që 
të komunikojë me qytetarët, Këshilltari mund të bëjë gjëra të tilla si 
të përdorë gazetën e partisë për të kërkuar që njerëzit t’a kontaktojnë 
si këshilltar. Si një shembull tjetër, Këshilltrai mund të sigurohet që 
komunikatat për shtyp të dërgohen jo vetëm në media, por edhe te 
qytetarët dhe grupet e interesuara. 

Gjithashtu, së bashku me vullnetarët e partisë, Këshilltari mund të 
shkojë në komunitet me pyetësorë për çështje specifike.
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	Siguron transparencën e Këshillit

Këshilli duhet të jetë transparent në vendimmarrjen e tij, dhe 
duhet të shpjegojë veprimet dhe politikat e tij për publikun. Nëse 
publiku përfshihet në një proces që çon në një vendim të vështirë, 
por të arsyeshëm, qytetarët kanë më shumë gjasa të ruajnë besimin 
e tyre në këshill dhe të respektojnë vendimet që merren aty. Këshilli 
gjithashtu duhet të jetë i gatshëm dhe i vullnetshëm të pranojë kritika 
të justifikuara dhe të shqyrtojë vazhdimisht punën e tij për të siguruar 
cilësinë e tij. Politikanët shpesh mendojnë se publiku nuk mund të 
merret me vendime të vështira politike; e kundërta është më shpesh e 
vërtetë.

Siç u tha më parë, demokracia nuk ka të bëjë vetëm me ditën 
e zgjedhjeve, por edhe me pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset e 
vendimmarrjes. Qytetarët mund ta bëjnë këtë vetëm nëse puna e 
këshilltarëve dhe këshillit është e arritshme dhe nëse qytetarët janë të 
informuar. Duke punuar në një mënyrë transparente dhe duke lejuar 
qytetarët të marrin pjesë, Këshilltarët do të kenë më shumë shanse për 
të ruajtur besimin e votuesve dhe përfundimisht, pozicionin e tyre në 
Këshill.

Këshillat e mirë-organizuar duhet të sigurojnë që ruajtja e 
transparencës së të gjitha funksioneve të këshillit dhe sigurimi i 
kontributit publik janë pjesë e operacioneve rutinë të Këshillit.

Lista e mëposhtme ofron udhëzime për transparencën dhe 
përfshirjen e publikut:

• Mbledhjet e Këshillit dhe komisionit duhet të publikohen dhe 
postohen para se të mbahen;

• Pikat dhe çështjet e rendit të ditës për t’u diskutuar në 
mbledhjet e komisionit ose këshillit duhet të caktohen paraprakisht 
dhe të publikohen për të siguruar që qytetarët të kenë mundësinë të 
flasin pro ose kundër çdo çështjeje në rendin e ditës;

• Këshillat dhe komitetet e tyre duhet të inkurajojnë OJF-të-
të dhe grupet e tjera të paraqesin mendimet e tyre mbi çështjet që 
ndikojnë në punën e tyre;

• Në fund të çdo takimi të Këshillit, duhet të sigurohet një 
periudhë kohore për pyetjet nga publiku. Duhet të përcaktohen afate 
specifike kohore për prezantimin e çdo qytetari;

• Kur ka pikëpamje të kundërta ose konfliktuale, këshilli duhet 
të ndjekë rregullat e arsyes së shëndoshë dhe të sigurojë një dëgjim të 
drejtë për të gjithë;

• Procesverbalet nga çdo mbledhje e Këshillit duhet të përgatiten 
dhe të bëhen të disponueshme për publikun në një kohë dhe vend të 
caktuar, për shembull në një vend publik ose në internet;

• Buletinet, tabelat e njoftimeve publike, njoftimet për shtyp dhe 
posta elektronike duhet të përdoren për të konsultuar dhe informuar 
banorët kur merren vendimet, dhe kurdoherë që është e nevojshme, 
duhet të jepet një mundësi për reagime nga publiku para se të fillojë 
zbatimi përfundimtar i vendimeve.

	 Inkurajon diversitetin

Këshilli është vendi ku dëgjohen mendime të ndryshme të 
komunitetit. Në shumë raste, përbërja e këshillit pasqyron identitetin e 
komunitetit dhe diversitetin e tij politik. Në ato raste:

• Anëtarësia e të gjitha komiteteve ose grupeve të punës duhet të 
pasqyrojë përbërjen e këshillit;

• Informacioni duhet të shpërndahet në mënyrë të barabartë me 
të gjithë këshilltarët dhe asnjë dokument i autoritetit lokal nuk duhet 
të mbahet sekret, përveç atyre të kufizuar me ligj;

• Këshilltarët individualë duhet të kenë të drejtë të barabartë 
për të propozuar dhe sugjeruar akte ose ndryshime për çdo vendim të 
këshillit dhe komiteteve të tij; 
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• Secili këshilltar duhet të ketë qasje të barabartë në të gjitha seancat 
e komisionit. Këshilltari gjithashtu duhet të ketë të drejtë të flasë në të 
gjitha mbledhjet e komisionit, por jo të votojë nëse ai ose ajo nuk është 
anëtar i komisionit.
• Këshilli duhet të konsultohet dhe bashkëpunojë me këshillat 
dhe qeveritë e tjera në rajon për çështje me interes të përbashkët. 
Këshilli duhet të përdorë të gjitha mundësitë për të komunikuar me 
nivele të tjera të qeverisjes, aktivitetet e të cilave mund të ndikojnë në 
komunitetin lokal.

Është e rëndësishme për Këshilltarin e zgjedhur të rigjallërojë 
zyrën e degës lokale të partisë pasi zgjedhjet kanë mbaruar. 

Këshilltari kishte nevojë për ndihmën e partisë për t›u zgjedhur; 
do t›i duhet gjithashtu ndihma dhe mbështetja e partisë përsëri për 
zgjedhjet e ardhshme. Si pasojë, duhet të sigurohet që zyra e degës 
është akoma aktive dhe punon. Pa partinë që të sigurojë këtë bazë 
mbështetjeje, Këshilltari nuk mund të rizgjidhet në një mandat tjetër 
Këshilltari bashkiak.

Politikanët shpesh bëjnë gabim kur mendojnë se nuk kanë nevojë 
për partinë që i ka promovuar. Ata kanë idenë e gabuar se nëse kanë 
një imazh të mirë brenda komunitetit, ata, si politikanë, do të jenë në 
gjendje të arrijnë qëllimet e tyre politike pa mbështetjen e partisë. E 
kundërta është e vërtetë. 

Vetëm kur ka një parti efektive ka politikanë të suksesshëm – kjo 
dyshe shkon dorë për dore.

Së bashku me degën e partisë duhet të zhvillohen qëllimet dhe 
vizionet politike për komunitetin ashtu si janë shprehur në programin 
zgjedhor të partisë. Është e rëndësishme t’u tregohet qytetarëve se 
Këshilltari e merr seriozisht dhe do të punojë për premtimet që ka bërë 
para zgjedhjeve. Ky është një proces i vazhdueshëm që nuk mund të 
bëhet vetëm - partia është vendi më i mirë për të zhvilluar idetë dhe 
propozimet e Këshilltarit bashkiak.

	 Vepron si një model përt’u ndjekur në Parti
Si përfaqësues i zgjedhur, Këshilltari duhet të jetë një model aktiv 

për degën e partisë dhe anëtarësinë e saj. Këshilltari duhet të motivojë 
vazhdimisht anëtarët e partisë që të bëhen më aktivë dhe të inkurajojë 
anëtarët e rinj të përfshihen dhe të marrin përgjegjësi brenda partisë. 
Disa mënyra se si mund ta bëjë këtë një Këshilltar janë përfshirja e 

	 Roli i Këshilltarit brenda Partisë së tij

	 Rëndësia e Këshilltarit në Parti

Para se të zgjidhet, Këshilltari ka qenë anëtar aktiv i degës së 
partisë. Madje mund të ketë qenë “rrota” rreth së cilës rrotullohej zyra 
e degës lokale. Tani ai do të jetë i zënë duke u përgatitur dhe marrë 
pjesë në takimet e këshillit, duke biseduar me kryetarin e bashkisë dhe 
shefat e departamenteve, duke marrë pjesë në takimet e komisioneve 
dhe duke u ulur në bordet e organizatave të bashkive / qyteteve. Të 
gjitha këto aktivitete janë shumë të rëndësishme për përgjegjësinë e tij 
të re, por i lënë pak kohë për detyrat partiake.
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degës së partisë në punën si Këshilltar në zonën elektorale ose duke 
përdorur degën e partisë për të organizuar aktivitete ku qytetarët mund 
të takohen me Këshilltarin dhe anëtarët e tjerë të partisë dhe të shprehin 
mendimet e tyre për çështje specifike.

	 Punon për të ndërtuar një Network
Disa nga burimet më të mira për ide dhe sugjerime janë këshilltarët 

lokalë që janë aktivë në komuna dhe qarqe të tjera. Këshilltarët së 
bashku duhet t’i kërkojnë partisë të organizojë komunikim ndërmjet 
këshilltarëve të të njëjtit rajon. Të inkurajohen të gjithë Këshilltarët 
brenda networkut të ndajnë dhe diskutojnë tema dhe probleme të 
përbashkëta, si dhe historitë e tyre të suksesit për veprimet e partisë 
dhe punën e këshillit. Këshilltari apo grupi i këshilltarëve të çdo 
bashkie do të përfitojë nga komunikimi me Këshilltarin apo grupin e 
Këshilltarëve të bashkive të tjera. 

Networku mund të shërbejë gjithashtu për të ndërmarrë veprime 
të njëkohshme për një çështje që është një përparësi e partisë në të 
gjitha këshillat lokale. Këto veprime të koordinuara do të tërheqin 
vëmendjen e medias dhe publikut.

Partia cakton një përfaqësues të hierarkisë së lartë, detyra e të cilit 
është të ndihmojë dhe të zhvillojë komunikimin midis këshilltarëve 
lokalë të partisë. Këshilltarët duhet të komunikojnë me këtë person 
rregullisht për sukseset dhe mësimet e nxjerra. Nga ana tjetër, ky 
person do të sigurohet që nivelet e tjera të partisë – drejtuesit dhe 
strukturat e tjera të jenë të informuar dhe të vetëdijshëm për punën që 
networku ka bërë dhe progresin gjithashtu.

	 Vepron si zëdhënës i Partisë
Ndërsa është duke punuar si Këshilltar, ai gjithashtu po punon si 

zëdhënës i partisë së vet. Ndërsa bën prezantime në këshill, duhet të 
përmendë “ne Të Gjelbrit qëndrojmë për këtë apo atë”. Gjithashtu, kur 
kontakton me qytetarët duhet të shpjegojë se çfarë përfaqëson partia e 
gjelbër. Këshilltari dhe partia do të përfitojnë sëbashku nëse Këshilltari 
shpreh dhe përmend vazhdimisht mesazhin e partisë së gjelbër.

Nëse votuesit mund të shohin që partia u përgjigjet çështjeve 
lokale dhe se përfaqësuesit e zgjedhur nga partia janë efektivë për të 
bërë ndryshime pozitive, ata do të jenë më të gatshëm të përfshihen 
në aktivitetet e komunitetit dhe ka më shumë të ngjarë të votojnë për 
partinë në zgjedhjet e ardhshme.

Rëndësia e koalicioneve

Në shumicën e njësive të qeverisjes vendore, partitë duhet të 
punojnë së bashku për të formuar një shumicë që do të qeverisë qarkun, 
qytetin ose bashkinë. 
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Ndikimi politik i Këshilltarit do të zgjerohet kur të mësojë metodat 
dhe mjetet për të negociuar marrëveshje produktive, të zbatueshme 
dhe të drejta. Në shumicën e rasteve partitë që punojnë për një kontroll 
të plotë të Këshillit dhe presin derisa votuesit t’u japin atyre një 
maxhorancë absolute, shumica humbin në planin afatgjatë. Në mënyrë 
të ngjashme, ato parti dhe këshilltarë lokalë që nuk janë në gjendje ose 
nuk janë të gatshme të ndërtojnë marrëveshje të drejtë të koalicionit do 
të përjashtohen në të ardhmen nga partnerët e mundshëm të koalicionit.

Këtu janë disa sugjerime se si të përgatiten Këshilltarët për 
negociata dhe disa sugjerime se si të strukturojnë një proces negociimi 
të koalicionit:

Sa më mirë të kuptohen pozicionet, arsyetimet apo motivimet e 
partnerëve negociues, aq më e lehtë do të jetë gjetja e zgjidhjeve dhe 
propozimeve që mund të kënaqin të gjithë rreth tryezës. Nëse priten 
negociata të vështira, duhet menduar për arsyen e vërtetë dhe interesin 
që rri prapa qëndrimeve dhe propozimeve të palëve në tryezën e 
negociatave. Ndonjëherë është më lehtë të arrihet konsensusi për 
propozimet nëse mund të sqarohet interesi që qëndron pas tyre dhe të 
sugjerohen propozime të tjera që do të sigurojnë që të gjitha interesat 
e të gjitha palëve të mbrohen.
• Kur punohet për çështje të vështira, zhvillohen një sërë sugjerimesh 
që të mund të propozohen si kompromis gjatë negociatave. Shpesh 
pala që ka përgatitur një listë sugjerimesh për kompromis ka të ngjarë 
të ketë një shans më të madh për të arritur kompromise me të cilat 
mund të punojë.
• Këshilltari apo grupi i Këshilltrëve duhet t’i referohen shembujve 
të tjerë konkretë në vend ose diku tjetër dhe të zhvillojnë kritere 
objektive që mund të përdoren për të krijuar konsensus midis 
partnerëve. Shembuj konkretë shërbejnë për të treguar se Këshilltari 
nuk po kërkon “zgjidhje për ëndrrat” por politika efektive që janë 
tashmë në funksion dhe po funksionojnë diku tjetër me sukses.

Do të ishte shumë e dobishme të zhvillohej një raund konsultimesh 
me grupe të veçanta interesi, OJF dhe organizata të tjera të shoqërisë 
civile në Bashki të ndryshme për të dëgjuar sugjerimet e tyre konkrete 
për axhendën e re të koalicionit qeverisës lokal. Kjo do të ndihmonte 
në ndërtimin e legjitimitetit për koalicionin duke lejuar që organizatat 
dhe grupet të kenë kontribut në procesin e vendimmarrjes. Këto 
grupe kanë ekspertizë në fushat e tyre përkatëse, kështu që Këshilltari 
mund të mbledhë ide, disa prej të cilave mund të jenë krejtësisht të 
reja. Ky raund i konsultimeve mund të jetë hapi i parë në procesin 
e negociatave, duke siguruar një diskutim të bazuar në programet e 
propozuara, çështjet reale dhe zgjidhjet e arritshme.

	 Planifikimi i një negociate të 
sukseshme 

Nëse partia dëshiron një negociatë 
të suksesshme, Këshilltari apo grupi 
I këshilltarëve të partisë si dhe dega 
locale e partisë duhet të kalojnë së 
bashku nëpër hapat e mëposhtëm 
përpara se të fillojnë bisedimet me 
partnerët e koalicionin rreth tryezës.

• Këshilltri apo grupi i Këshilltarëve duhet të sigurohet që qëllimet 
dhe objektivat e partisë të jenë të qarta dhe të kuptuara prej tij/tyre. 
Çfarë është ajo që dëshirohet të arrihet në drejtim të zhvillimit të 
politikave ose adresimit të përmirësimeve specifike në komunitet? Cilat 
janë qëllimet konkrete në ndryshimin ose zhvillimin e administratës 
lokale? Do të ishte më mirë të përdorej si një udhëzues platforma 
ose programi zgjedhor i partisë për të hartuar programet specifike 
qeverisëse që dëshirohen të arrihen.

Bëhet një listë e atyre çështjeve që partia beson se janë çështjet dhe 
propozimet e partnerëve të tjerë negociues.
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	 Qëndrimi negociues

Kur bëhet fjalë për sjelljen negociuese, Këshilltari do të ketë 
më shumë mundësi për sukses nëse i trajton palët përreth tryezës si 
“partnerë”. Ai mundohet të identifikojë dhe ndërtojë politika mbi 
të cilat mund të punojë së bashku me partnerët e tjerë në mënyrë 
bashkëpunuese. Parimi mbi të cilin duhet ndërtuar marrëveshja është 
drejtësia. Në fund, të gjithë partnerët në koalicion duhet të kenë në 
dorë një marrëveshje që mund t’ia ‘shesin’ partisë dhe votuesve të 
tyre. Nëse në bisedime partnerët kanë lëshuar shumë se kanë qenë të 
sforcuar, marrëveshja nuk do ta mbajë gjatë koalicionin të lidhur.

I. Kuadri i aftësive të Këshilltarit bashkiak

Për të qenë efektiv në çdo punë duhet të dini se çfarë kërkohet nga 
ju dhe të keni njohuri dhe aftësi për ta arritur atë. Mësuesit, mjekët, 
hidraulikët dhe shefat ekzekutivë nuk lindin me njohuritë dhe aftësitë 
që u nevojiten për punën e tyre - këto mësohen, praktikohen dhe 
përmirësohen me kalimin e kohës. Kuadri i Aftësive Politike përcakton 
njohuritë dhe aftësitë kryesore të nevojshme për të mbështetur 
këshilltarë të rinj dhe me përvojë në përpjekjet e tyre për të zhvilluar 
njohuritë dhe aftësitë për të qenë efektivë në rolin e tyre.

Udhëzuesi i Aftësive Politike të Këshilltarëve lokal

Kuadri i Aftësive Politike është krijuar për të mbështetur këshilltarët 
lokalë dhe ata që punojnë me ta në përpjekjet e tyre për të rishikuar dhe 
mbështetur nevojat individuale të rritjes dhe zhvillimit si politikanë 
lokal. Udhëzuesi përmban:

1. Një kuadër të aftësive politike lehtësisht të kuptueshme, 
që merr parasysh ndryshimet në rolet e këshilltarëve të nxitura nga 
zhvillimet në qeverisjen lokale dhe konteksti i gjerë shoqëror.

2. Të nxënit vetë-reflektues të bazuar në secilën nga grupet e 
aftësive politike që mund të përdoren nga këshilltarët për të identifikuar 
fushat e tyre të forcës/dobësisë dhe fushat e mundshme të rritjes 
individuale.

II. Gjashtë aftësitë themelore të Këshilltarëve lokal

Ekzistojnë gjashtë fusha kryesore të aftësive për të gjithë këshilltarët 
në këtë udhëzues. Në varësi të rolit specifik si këshilltar, rrethanat dhe 
kontekstet, brenda të cilave aplikohen këto aftësi, mund të ndryshojnë, 
megjithatë fushat kryesore të aftësive mbeten njësoj të vlefshme për të 
gjithë këshilltarët.

Drejtimi në nivel lokal
Kjo aftësi i referohet nevojës që këshilltarët të angazhohen me 

anëtarët e komunitetit të tyre në mënyrë që të mësojnë rreth çështjeve 
të shqetësimeve lokale dhe të ndihmojnë për të përmirësuar të 
ardhmen për lokalitetin. Drejtimi lokal përfshin inkurajimin e besimit 
dhe respektit ndërmjet individëve dhe grupeve duke ndërmjetësuar në 
mënyrë të drejtë dhe konstruktive midis organizatave dhe seksioneve 
të ndryshme të komunitetit.

Puna në partneritet
Ky aspekt i rolit të këshilltarit përqendrohet në nevojën për të 

ndërtuar marrëdhënie të mira me të tjerët (d.m.th. kolegë, nëpunës, 
grupe të ndryshme Brenda komunitetit dhe organizata të tjera) duke 
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identifikuar dhe punuar në bashkëpunim me ta për të arritur qëllimet 
e përbashkëta. Puna në partneritet kërkon që këshilltarët të njohin 
dhe vlerësojnë kontribute të ndryshme, të delegojnë ose të ofrojnë 
mbështetje siç ju kërkohet dhe të kenë një këndvështrim të zhvillimit 
të partneriteteve në terma afatgjatë.

Aftësitë në komunikim
Kjo fushë e aftësive nënkupton nevojën e këshilltarëve për të 

demonstruar aftësi të shkëlqyera komunikimi në shumë mjedise të 
ndryshme, përfshirë aftësinë për të dëgjuar me vëmendje dhe për të 
përdorur gjuhën e përshtatshme me grupe të ndryshme. Këshilltarët 
gjithashtu duhet të komunikojnë rregullisht dhe në mënyrë efektive me 
të gjitha grupet e komunitetit të tyre duke përdorur forma të ndryshme 
të mediave.

Të kuptuarit politik
Ky grup i aftësive parashikon që këshilltarët të zhvillojnë një 

sërë aftësish politike në mënyrë që të komunikojnë vlerat e tyre, të 
promovojnë një vizion politik dhe të inkurajojnë proceset demokratike 
dhe angazhimin publik. Të kuptuarit e politikës do të thotë të pranosh 
që këshilltarët duhet të punojnë përtej kufijve të grupeve në disa raste, 
por përsëri të jenë në gjendje të ruajnë integritetin e tyre politik.

Shqyrtimi dhe sfidimi
Shqyrtimi dhe sfidimi janë aspekte të rëndësishëm e të përditshëm 

ëë rolit të këshilltarit. Këshilltari duhet të veprojë si një mik që mban 
qëndrim kritik duke identifikuar mundësitë për kontroll brenda dhe 
jashtë këshillit duke sfiduar në mënyrë konstruktive konstruktive të 
tjerët. Për të qenë efektivë në këtë rol, këshilltarët duhet të analizojnë 
shpejt informacionin dhe të paraqesin argumente koncize, kuptimplota 
dhe të lehtësisht kuptueshme.

Rregullimi dhe monitorimi
Ky grup i aftësive lidhet me aspektet juridike të rolit të këshilltarëve 

dhe u kërkon të kuptojnë përgjegjësitë e tyre ligjore dhe të ndjekin 
protokollin kur vlerësojnë argumentet dhe marrin vendime. Jo vetëm 
që këshilltarët duhet të balancojnë nevojat publike dhe politikat 
lokale, ata gjithashtu duhet të monitorojnë progresin dhe të kërkojnë 
informacion mbi nevojat e tyre për të mësuar.

Treguesit pozitiv dhe negativ

Secili prej përkufizimeve të aftësive përshkruan atë që pritet nga 
këshilltarët nëse do të jenë efektivë dhe influencues në rolin e tyre. 
Nuk ka asnjë ‘mënyrë më të mirë’ për të qenë këshilltar. Secili anëtar 
do t’i afrohet rolit të tij si një udhëheqës i komunitetit në një mënyrë 
shumë të ndryshme nga kolegët e tyre. 

Sjelljet pozitive (të dëshirueshme) dhe sjelljet negative (të 
padëshirueshme) përfshihen për secilën nga grupet e aftësive. Asnjë 
anëtar nuk mund të pritet të demonstrojë nivele të shkëlqyera të 
sjelljes pozitive gjatë gjithë kohës dhe asnjëherë të mos demonstrojë 
ndonjë sjellje negative, por këshilltarët e shkëlqyeshëm në përgjithësi 
demonstrojnë më shumë karakteristika pozitive sesa negative.

Këto sjellje përshkruhen si tregues pozitivë dhe negativë sepse ato 
ofrojnë një tregues të llojeve të sjelljes që këshilltarët i shoqërojnë me 
një performancë të shkëlqyeshme dhe të dobët. Sjelljet e paraqitura 
nuk kanë për qëllim të jenë të (jo)rekomandueshme - por përkundrazi 
për të ndihmuar këshilltarët dhe ata që punojnë me ta të reflektojnë 
se si ata e kryejnë rolin e tyre dhe se si ajo që ata bëjnë përshtatet me 
secilën nga fushat e aftësive.

Sjelljet e paraqitura gjithashtu ofrojnë një mënyrë për të nxitur një 
kuptim të përbashkët të asaj që përbën një performancë të shkëlqyeshme 
të këshilltarëve në komunitetin e gjerë.



24 25

Kuadri i Aftesive te Keshilltareve Lokal Kuadri i Aftësive të Këshilltarëve Lokal

Pse ka dhe tregues negativ?!

Në çdo rol është po aq e rëndësishme të jesh i/e 
qartë për atë që mendohet se është e papranueshme 
ose sjellje e dobët, sikurse është të jesh i/e qartë për 
atë që vlerësohet si e shkëlqyeshme. Megjithëse mund 
të ketë ndonjë mendim ndryshe, sjellja e dobët apo e 
shkëlqyer do të vlerësohet nga pikëpamjet që shumica 
e njerëzve ndajnë. Për shembull, integriteti i sjelljes 

✓ Ndërmjetëson në mënyrë të drejtë dhe konstruktive midis 
njerëzve dhe grupeve me nevoja të kundërta;

✓ Punon me të tjerët për të zhvilluar dhe mbështetur një vizion të 
përbashkët local.

është i rëndësishëm sepse shumica e qytetarëve e konsiderojnë 
të papranueshme që anëtarët e Këshillit bashkiak të ndryshojnë 
pikëpamjet e tyre vetëm për t’u përshtatur me pikëpamjet e atyre që 
janë në pushtet. Qytetarët nuk e konsiderojnë sjellje të përshtatshme 
që këshilltarët të veprojnë në një mënyrë që nuk pasqyron vlerat e tyre 
ose të grupit të tyre politik.

Drejtimi lokal
Njerëzit mund të zgjedhin këshilltarin e tyre të sigurt në dijeninë se 

ai do të jetë në gjendje të veprojë në lidhje me çështjet që u interesojnë 
dhe për të cilat ka bërë fushatë.

Pozitive
✓ Angazhohet me komunitetin e vet, mbledh mendime dhe kërkon 

mënyra të reja të përfaqësimit të qytetarëve;
✓ Është i azhornuar me shqetësimet lokale duke mbledhur 

informacione nga burime të ndryshme, duke përfshirë edhe grupe të 
vështira për t’u arritur;
✓ Inkurajon besim dhe respekt duke qenë i mbërritshëm, duke 

treguar ndjeshmëri dhe duke gjetur mënyra të reja për t’u lidhur dhe 
bashkëpunuar me të tjerët;
✓ Krijon partneritete me seksione dhe grupe të ndryshme në 

komunitet dhe siguron përfshirjen e tyre në vendimmarrje;

Negative
✗ Nuk angazhohet me komunitetin, pret t’i 

afrohen ata dhe është e vështirë të kontaktohet;
✗ Mban një profil të ulët publik, që nuk 

njihet lehtë në komunitetin e tyre;
✗ Trajton grupe ose njerëz në mënyrë të 

pabarabartë, nuk arrin të ndërtojë integrimin 
ose kohezionin;

✗ Ka një kuptim të dobët të shqetësimeve 
lokale dhe si mund të adresohen ato;

✗ Përqendrohet në proceset e këshillit më shumë se sa në problemet 
e kominitetit; 

✗ Nuk është realist për atë që mund të arrijë dhe nuk arrin të mbajë 
premtimet.

Të vetë-mësuarit reflektiv

Si e shoh unë veten si anëtar të Këshillit bashkiak? 

Cilat mendoni se janë pikat tuaja të forta? 
(p.sh., çfarë sillni në rolin e këshilltarit që mendoni se është 

veçanërisht pikë e fortë?)  

Kërkesa…
• Si po ndryshon roli im dhe çfarë po e shtyn këtë ndryshim?
• Me cilat grupe të komunitetit tim jam angazhuar dhe kam kërkuar 
mendime?
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• Si kam kërkuar mënyra të reja të përfaqësimit të njerëzve?
• Sa jam i azhornuar në lidhje me shqetësimet lokale?
• A do të më shihnin të tjerët si të afrueshëm?
• Me kë kam ndërtuar partneritete?
• Kur kam vepruar për herë të fundit si ndërmjetës?
• Si i mbështes nevojat e të tjerëve?
- A mund t’i ilustroni këto pika të forta duke shkruar shembuj të 

gjërave që mendoni se keni bërë mirë gjatë vitit të kaluar?
- Në cilën prej këtyre fushave do të dëshironit të përmirësoheshit 

dhe si?

Puna në partneritet

Negative

✗ Preferon të ushtrojë kontroll dhe të imponojë 
zgjidhje duke përdorur statusin dhe jo përmes bindjes dhe 
përfshirjes së të tjerëve;

✗ Dështon të njohë ose të përdorë aftësitë dhe idetë e 
të tjerëve;

✗ Zakonisht shmang punën me njerëz me pikëpamje 
ose vlera të ndryshme politike;

✗ Preferon të veprojë vetëm dhe nuk arrin të angazhohet 
ose të lidhet me të tjerët;

Pozitive

✓ Punon në mënyrë aktive për të ndërtuar 
marrëdhënie të mira me kolegët, nëpunësit, grupet e 
ndryshme të komunitetit dhe organizatat e tjera;

✓ E vë theksin në arritjen e qëllimeve të përbashkëta 
duke i’u përmbajtur qëllimit dhe duke mobilizuar të 
tjerët;

✓ Di kur të delegojë, të sigurojë mbështetje ose të fuqizojë të tjerët 
të marrin përgjegjësi;

✓ I bën njerëzit nga të gjitha prejardhjet të ndjehen të vlerësuar, të 
besuar dhe të përfshirë (p.sh., thotë ‘faleminderit’);

✓ Kupton dhe vepron mbi rolin e tyre në ndërtimin dhe formësimin 
e partneriteteve kryesore në nivelet lokale, rajonale dhe kombëtare;

✓ Kupton se si dhe kur duhet të kërkohet autoriteti për të zgjidhur 
konfliktin ose bllokimin në mënyrë efektive.

✗ Shpesh përdor taktika përçarëse për të prishur marrëdhëniet 
brenda grupit të tyre ose rrëzuar politikat dhe vendimet e këshillit;

✗ Mbrohet kur kritikohet, fajëson të tjerët dhe nuk pranon të jetë 
gabim

Të vetë-mësuarit reflektiv

Si punoj unë në partneritet?

Cilat mendoni se janë pikat tuaja të forta në këtë fushë të aftësive? 

Kërkesa…
• A kam marrëdhënie të mira me kolegët dhe nëpunësit?
• Si mund t’i ndihmoj të tjerët të ndërtojnë partneritete?
• Si i mbështes dhe fuqizoj të tjerët?
• A i vlerësoj dhe përfshij njerëz me prejardhje të ndryshme?
• Cilat rrjete dhe partneritete kam zhvilluar?
• A qëndroj i qetë dhe i përqendruar nën presion?
• A jam duke u angazhuar me të gjitha grupet përkatëse brenda 
Bashkisë time?
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- A mund t’i ilustroni këto pika të forta duke shkruar shembuj të 
gjërave që mendoni se keni bërë mirë gjatë vitit të kaluar?

- Në cilën prej këtyre fushave do të dëshironit të përmirësoheshit 
dhe si?

Aftësi në komunikim

Pozitive

✗ Komunikon në një mënyrë dogmatike dhe jo fleksibile;
✗Duke mos dashur të japë mesazhe jopopuliste, përdor në mënyrë 

të pandershme informacione për të diskredituar të tjerët;
✗ Nuk ka tendencë të marrë pjesë në takime dhe i mungon besimi 

kur flet në publik;
✗ Paraqet argumente konfuze duke përdorur gjuhë dhe stil të dobët.

Të vetë-mësuarit reflektiv

Si komunikoj unë me të tjerët?

Cilat mendoni se janë pikat tuaja të forta në këtë fushë të aftësive? 

Kërkesa…

• Sa rregullisht komunikoj me grupe të ndryshme të komunitetit?
• Çfarë metodash të ndryshme përdor për të komunikuar?
• Sa mirë i dëgjoj dhe u përshtatem të tjerëve?
• A ndihem komod duke përdorur teknologjinë për të komunikuar 
me njerëzit?
• A kam besim kur flas në publik?
• A u kthej rregullisht përgjigje të tjerëve për t’i mbajtur ata të 
informuar?

- A mund t’i ilustroni këto pika të forta duke shkruar shembuj të 
gjërave që mendoni se keni bërë mirë gjatë vitit të kaluar?

- Në cilën prej këtyre fushave do të dëshironit të përmirësoheshit 
dhe si?

✓ Informon rregullisht qytetarët, duke 
u siguruar që ata të jenë të informuar dhe të 
menaxhojnë pritshmëritë e tyre;

✓ Informon rregullisht dhe komunikon 
me komunitetin e vet duke përdorur të gjitha 
mediat në dispozicion (p.sh. gazetat në 
internet dhe postën elektronike)

✓ Dëgjon të tjerët, përpiqet për të kuptuar dhe përshtat stilin e 
komunikimit sipas bashkëbiseduesit apo grupit të bashkëbiseduesve;

✓ Krijon mundësi për të komunikuar me grupe dhe sektorë të 
ndryshëm, duke përfshirë grupe vunerabile dhe të vështira për t’u 
mbërritur;

✓ Flet me vetëbesimin e nevojshëm në mjediset publike (p.sh., në 
mbledhjet e këshillit, komunitetit dhe në media)

✓ Komunikon qartë në forma të folura dhe të shkruara (p.sh., përdor 
gjuhë të përshtatshme dhe shmang zhargonin ose ‘të flasë këshilli’)

Negative
✗ I ngadalshëm për t’iu përgjigjur të tjerëve; tenton të komunikojë 

vetëm kur është e nevojshme;
✗ Nuk dëgjon kur njerëzit flasin dhe përdor gjuhë të papërshtatshme 

ose të pandjeshme;
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Të kuptuarit politik

Pozitive
✓ Demonstron një qëndrueshmëri në pikëpamjet 

dhe vlerat e veta përmes vendimeve dhe veprimeve 
që ndërmerr;

✓ Ndihmon për të zhvilluar kohezionin brenda 
dhe midis grupeve të ndryshme dhe gjithashtu midis 
grupeve të ndryshme dhe këshillit;

✓ Komunikon qartë vlerat politike përmes 
promovimit të programit të organizatës politike që 
përfaqëson dhe fushatës që bën në komunitet;

✓ Zhvillon në mënyrë aktive inteligjencën e 
vet politike (p.sh., të kuptuarit e situatave politike 
lokale dhe kombëtare);

Të vetë-mësuarit reflektiv

Ku jam me të kuptuarit politik?

Cilat mendoni se janë pikat tuaja të forta në këtë fushë të aftësive? 

Kërkesa…

• Si e kam promovuar demokracinë dhe rritur angazhimit publik?
• A janë vlerat e mia të qarta dhe të pasqyruara në atë që bëj?
• Si mund të ndërtoj kohezion midis anëtarëve të grupit tim?
• A mund të punoj në mënyrë efektive në mjedise të tjera politike 
(p.sh., jashtë këshillit)?
• Si e kam zhvilluar inteligjencën time politike?
• Sa mirë punoj me njerëz me pikëpamje dhe vlera të ndryshme?
- A mund t’i ilustroni këto pika të forta duke shkruar shembuj të gjërave 
që mendoni se keni bërë mirë gjatë vitit të kaluar?
- Në cilën prej këtyre fushave do të dëshironit të përmirësoheshit dhe 
si?

Shqyrtimi dhe sfidimi

Pozitive
✓ Identifikon zonat e përshtatshme për shqyrtim dhe siguron që 

qytetarët dhe komunitetet të përfshihen në procesin e vëzhgimit;
✓ Kupton dhe analizon shpejt informacionin kompleks;
✓ Paraqet argumente koncize që janë kuptimplota dhe kuptohen 

lehtësisht;
✓ Kupton procesin e shqyrtimit, kërkon shpjegime dhe kontrollon 

nëse rekomandimet janë zbatuar;
✓ Objektiv dhe rigoroz kur sfidon procesin, vendimet dhe njerëzit;
✓ Bën pyetje sfiduese por konstruktive

✓ Kërkon mënyra për të promovuar demokracinë dhe për të rritur 
angazhimin e publikut;

✓ Është në gjendje të lërë mënjanë politikën e partisë dhe të punojë 
përtej kufijve politikë kur kërkohet për interesa të larta kombëtare, pa 
kompromentuar vlerat politike të organizatës që përfaqëson

Negative
✗ I mungon integriteti, ka vlera politike të paqëndrueshme dhe 

tenton të thotë atë që të tjerët duan të dëgjojnë;
✗ Vendos arsyet personale në vend të parë ose ndryshon bindjet 

për t’iu përshtatur atyre me pushtet;
✗ Ka njohuri të dobëta për manifestin, vlerat dhe objektivat e 

organizatës së vet politike;
✗ Dështon të mbështesë kolegët politikë në public;
✗ Nuk i përkthen vlerat e grupit në mënyra të tilla për të ndihmuar 

komunitetin;
✗ I mungon një vizion i qartë politik për atë që Këshilli bashkiak 

dëshiron të arrijë.
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Negative

✗ Nuk përgatitet mirë ose nuk kontrollon faktet dhe nxjerr 
përfundime të njëanshme;

✗ Shumë i varur nga nëpunësit, ka tendencë të tërhiqet kur sfidohet;
✗ Nuk e sheh vëzhgimin dhe shqyrtimin e fakteve si pjesë të rolit 

të vet;
✗ Shumë i përqendruar në detaje, nuk bën dallimin midis 

informacionit të mirë, të dobët dhe të parëndësishëm;
✗ Përdor burimet e vëzhgimit në mënyrë të papërshtatshme (p.sh., 

për çështje mbi të cilat ata nuk kanë ndikim);
✗ Tepër agresiv: preferon përplasjet politike në vend të 

bashkëpunimit dhe e përdor vëzhgimin apo shqyrtimin e fakteve për 
përfitime politike.

Të vetë-mësuarit reflektiv

Sa mirë jam me vëzhgimin, shqyrtimin dhe sfidimin?

Cilat mendoni se janë pikat tuaja të forta në këtë fushë të aftësive? 

Kërkesa…

• Si mund të përfshihem në vëzhgim/shqyrtim si pjesë e përditshme 
e rolit tim?
• Cilat zona të reja kam identifikuar për shqyrtim?
• Si të merrem me informacionin e ri?
• A janë argumentet e mia gjithnjë koncize, kuptimplota dhe të 
kuptueshme lehtësisht?
• A jam konstruktiv në kritikën time?
• A jam i drejtë, objektiv dhe rigoroz kur sfidoj procese ose njerëz?

- A mund t’i ilustroni këto pika të forta duke shkruar shembuj të gjërave 
që mendoni se keni bërë mirë gjatë vitit të kaluar?
- Në cilën prej këtyre fushave do të dëshironit të përmirësoheshit dhe 
si?

Rregullimi dhe monitorimi

Pozitive
✓ Kupton dhe vepron mbi rolin e tij/saj juridik 

në përmbushjen e përgjegjësive ligjore (p.sh., 
përgjegjshmëria, llogaridhënia, përgjegjësia 
kolektive, etj)

✓ Përdor prova për të vlerësuar argumentet 
dhe për të bërë gjykime të pavarura, të paanshme;

✓ Drejton me efektivitet takimet e Këshillit, 
ndjek protokollin për t’u siguruar që të gjitha 
pikëpamjet janë hulumtuar dhe mban procesin në 
rrugën e duhur;

✓ Kupton dhe respekton kodin e sjelljes së këshilltarit;
✓ Ndjek procesin ligjor, balancon nevojat publike dhe politikën 

locale;
✓ Monitoron performancën e të tjerëve dhe ndërhyn kur është e 

nevojshme për të siguruar progres;
✓ Është i përkushtuar për vetë-zhvillim, kërkon informacion dhe 

mundësi për të mësuar

Negative
✗ Nuk I deklaron interesat personale, merr vendime për përfitime 

personale;
✗ Dështon të kontrollojë faktet ose të marrë parasysh të gjitha 

palët dhe bën gjykime subjektive ose të painformuara;



34 35

Kuadri i Aftesive te Keshilltareve Lokal Kuadri i Aftësive të Këshilltarëve Lokal

✗ Lë të tjerët të monitorojnë dhe kontrollojnë progresin;
✗ Merr vendime pa marrë këshilla, duke mos marrë parasysh 

rregulloret ose duke mos marrë parasysh çështje më të gjera;
✗ Nuk respekton afatet, e lë punën të papërfunduar dhe i mungon 

ekuilibri ndërmjet punëve të këshillit dhe angazhimeve të tjera.

Të vetë-mësuarit reflektiv

Si jam në lidhje me rregullimet ligjore dhe monitorimin?

Cilat mendoni se janë pikat tuaja të forta në këtë fushë të aftësive? 

Kërkesa…

• Sa mirë e kuptoj dhe veproj në rolin tim juridik? (p.sh., 
përgjegjësia kolektive)

• Sa efektivisht i drejtoj mbledhjet?
• A di mjaftueshëm për procesin ligjor?
• A bazohen gjykimet e mia në prova?
• A i monitoroj të tjerët për të siguruar progres?
• Kur kam kërkuar informacion mbi çfarë ndodh ose kam kërkuar 

mundësi për të mësuar?

- A mund t’i ilustroni këto pika të forta duke shkruar shembuj të 
gjërave që mendoni se keni bërë mirë gjatë vitit të kaluar?

- Në cilën prej këtyre fushave do të dëshironit të përmirësoheshit 
dhe si?

Rrjeti i këshilltarëve të gjelbër

NE DUAM NËSE DHE JU DONI , MIRË SE 
VINI TE NE!

Bashkërisht mund të realizojmë atë që të 
tjerët thonë se është e pamundur.
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Një qytet të gjelbër!


