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I. Përmble
edhje e pë
ërgjithsh
hme
Auttoritetet veendore u ofrojnë qytetarëve
q
një morii shërbimeesh (bie fjala
dokkumentacion
n, informaccion, shërbiime publikke si mirëm
mbajtjen e rrugëve pastaj
shërrbimet prim
mare në shëndetësi e arsim), poor ndryshe nga furnizuuesit e sekktorit
privvat, banorët nuk janë zaakonisht në gjendje të zgjedhin
z
njëë ofrues alteernativ të këëtyre
shërrbimeve. Nëë rrethana iddeale qytetaari do të duhhej të mos kishte
k
vërejtje në lidhjee me
shërrbimet që i ofrohen, sii dhe perforrmancën e autoritetevee vendore, por kjo reaalisht
nukk është e muundur. Këshhtu edhe lind nevoja pëër matje dhee vlerësim të
t performaancës
dhe kënaqshmëërisë në përggjithësi.
Nivveli i dobët i shërbimitt ose i cilësisë së ofruuar mund të
t dëmtojë kënaqësinë dhe
pritjjet e qytetarrit, kështu që
q të gjithë ata që iu kaa rastisur tëë kenë një përvojë
p
negaative
shpeesh do t’u tregojnë të
t tjerëve për
p përvojëën në fjalë.. Në këtë mënyrë, nddodh
fenoomeni i krijjimit dhe përhapjes
p
sëë percepcioonit negativ mbi punënn e autoriteeteve
vendore e në veçanti kom
munave. Qëllimi
Q
i këësaj nisme është që tëë vlerësojë dhe
m
objektive në liddhje me ofrrimin e njëë numri të shërbimeve
s
rapoortojë në mënyrë
dhe
cilësinë e tyre,, në mënyrrë që të kem
mi sinjale të
t qarta se ku shpijnë percepcionnet e
oritetet e qeeverisjes lokkale.
qyteetarëve në liidhje me auutoritetet venndore, në këëtë rast auto
“Myystery Shoppping” përddoret si mjeet dhe metodologji gjitthëpërfshirëëse për vlerëësim
të pperformancëës për insttancat si dhe
d instituciionet që kryejnë
k
shërrbime. Ëshhtë e
zakoonshme të pritet
p
që koomunat të jenë të angaazhuara në mënyrë sa më efektivve në
shërrbim të përd
doruesve (qqytetarëve) të
t shërbimevve të tyre, si
s dhe grupeeve të ndrysshme
sociiale. Duke përdorur
p
hulumtimin shhkencor përr të monitorruar nivelin e kënaqësissë së
shfrrytëzuesve të shërbim
meve mund të sigurohhen/pasqyroohen dëshm
mi konkrete për
niveelin e përkuushtimit të komunës
k
nëë ofrimin e shërbimeve. Njëkohëssisht hulum
mtimi
vlerrëson edhe nivelin e (ppa)kënaqsh
hmërisë së përdoruesve
p
e duke i ko
ontribuar këështu
hapjjes së mund
dësive për ndryshime
n
p
praktike
në kuptim të efikasitetit,
e
cilësisë, sjeelljes
kunndrejt qytetaarit, përfshirrë këtu edhhe gamën e shërbimev
ve, si dhe ettikën civile dhe
adm
ministrative që lidhet me perform
mancën e autoriteteve vendore në përgjithhësi,
adm
ministratës komunale
k
nëë veçanti.

II. Çfarë ësh
htë Myste
ery Shop
pping?
Term
mi "Mysterry Shopperr”,në shqip në këtë raast “blerësi misterioz”” i referoheen të
njëjtës veprimttari dhe janëë të përcaktuuara si në vijim:
“Koontraktimi i individëve të trajnuar për të matuur çdo shërrbimin të ko
onsumatorëvve si
procces, duke veepruar si kliientët potenncial dhe duke raportuaar në disa mënyra standdarde
dhe të detajuaraa lidhur me përvojat e tyre në mënnyrë objektiive”
“Myystery shopping” ështëë e ndryshm
me nga anketat e kënaqsshmërisë sëë klientit për atë
se sshqyrton përrvojën aktuuale të klienntit në mom
mentin e taniishëm në koohë (në vennd se
t’i kërkohet
k
kllientëve pikkëpamja e tyre retrosppektive) dh
he të dhënaat si detaje dhe
përvvojë e veçaantë. Si i tilllë, ky ështtë një mjet shumë i fuuqishëm pëër menaxherrët e
shërrbimeve e që
q mund të ndihmojë për
p të nxjerrrë në pah piikat e qarta të veprimitt për
përm
mirësimin e cilësisë së ofrimit tëë shërbimevve. E njëjta metodoloogji hulumttuese
munnd të përdo
oret edhe pëër të ofruar një vlerësiim të qartë dhe objektiv në lidhjee me
perfformanën e cilitdo insttitucion që ka për manndat ofrimiin e shërbim
meve. Në raastin
konnkret kjo meetodë është përdorur pëër të trajtuaar dy nivelee: autoritetett komunalee dhe
kënaqëshmërinnë qytetare me
m to.
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Si funksiono
f
on kjo gjë
ë në prak
ktikë?
“Myystery shoppper-i” konntakton kom
munën përm
mes vizitëss, nëpërmjeet telefonit, me
shkrrim ose nëëpërmjet e-mailit, në mënyrë qëë të përjetoojnë shërbim
min me syytë e
konnsumatorëvee, apo në këtë
k
rast qyytetarëve. Në
N këtë mëënyrë përzggjidhet një nga
skennarët e përrditshëm poor të vërtettë për të matur apo vlerësuar punën kundrejt
stanndardeve të vendosura të cilësisë, për shembuull, a ishte përgjigjur
p
n
ndonjë
zyrtaar në
telefon brendaa pesë minuutave, apo më shumë?? Këto jannë vlerësimee të thjeshtta të
shpeejtësisë së kryerjes sëë shërbimit, por edhe përmbajtjess e përgjigjjes fillestare që
duhhet të merrett në konsideeratë.
Mysstery shopp
per - Hulum
mtuesit duh
het të jenë gjithmonë të informuuar/trajnuarr për
skennarë që kërrkohen për tu praktiku
uar dhe duhhet të kenë njohuri të mjaftueshm
me të
hapësirës dhe shërbimeve
s
të përfshirra, në mënyyrë që të jennë të besueshëm. Ky është
ë
k
edhe zg
gjidhen qyteetarë
një nga parimeet kryesore të këtij llojji të hulumttimit. Për këtë
k kryhet huulumtimi pëër të zbatuarr procesin e hulumtimitt në terren.
nga lokacioni ku
Sipaas kësaj prraktike në këtë projekkt/nismë, ekkipi trajnuees dhe hulumtues përrmes
reallizimit të një
n pilot-prrojekti krijoi: relevanncën, besueeshmërinë, prakticitetiin, ,
diskkrecionin dh
he sigurinë personale, për të vazhhduar tutje me
m zbatimin
n e projektit me
pesëë (5) komunnat tjera.
Releevanca
• Teestimi nga zyrtarët
z
për skenarët pëër të cilët jannë trajnuar??
• A është dukee u matur peerformancaa kundrejt standardeve
s
e të veçantaa të shërbim
mit të
h
vendosura më herët?
Bessueshmëria
• A janë skenarrët realist dhhe bindës dhhe jo shumëë të përpunu
uar?
p
të ngjashëm
n
m “misterio
me
ozët”?
• A janë shfrytëëzuesit në praktikë
Praakticiteti
• A janë skenarrët relativishht të shkurtëër dhe të dreejtpërdrejtë, jo tepër ko
ompleks?
m dhe raporttim të saktëë pas
• A janë skenarrët mjaft të thjeshtë pëër të siguruaar regjistrim
ngjaarjes?
Sigu
uria person
nale
• A janë ndërm
marrë hapa ttë nevojshëëm për tu siiguruar që “misteriozët
“
t” të mos vihen
v
m
të kom
mprometohen
n?
në ssituata ku mund
• A do të jenë të përgatituur “misteriozzët” për të arritur qëlliimin që nism
ma/projekti i ka
vënë vetes?
Qëlllimi
• Fookusi kryesoor është gruumbullimi i informacioonit faktik mbi
m sjelljet dukshme
d
(për të
siguuruar përputthshmërinë)) se si ndiheet “misteriozzi”?
• “M
Misteriozët”” përgjigjen në pyetje specifike
s
rreeth asaj që ndodhin
n
në terren apo gjatë
g
konntaktit?
Shënnim: disa vlerësime
v
s
subjektive
dhe komenntet fjalë për
p fjalë mund
m
të jennë të
dobishme për elaborim
e
të rezultateve..
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Çësshtjet etike
Si me
m të gjithaa hulumtimeet, edhe këttu është gjitthashtu e rëëndësishme që të sigurrohet
që ppunët të kryyhen në mënnyrë etike. Kjo
K do të thootë se:
• Shhërbyesit puublik duhet të informoohen se ky lloj i hulum
mtimit mund
d të ndërmeerret
për monitorimiin e shërbim
mit. Stafi në komunë e ka
k të njohurr faktin se gjithmonë
g
m
mund
n publiku
u i gjerë, dhhe për këtë kemi
k
mundu
ur të vazhdoojmë
t’i nnënshtrohet vlerësimit nga
pa nndonjë prob
blem;
• Sttafi që vlerëësohen dhe blerësit misterioz
m
nukk duhet të identifikohe
i
en dhe duhet të
mbeeten anonim
m në çdo foormë të rap
portimit, praandaj KLGII dhe ENCOMPASS kanë
k
marrrë masa që një gjë e tilllë të mos ndodhë, maddje as pas raaportimit;
• Reezultatet e një
n hulumtim
mi të tillë nu
uk duhet të përdoren sii bazë për masa
m
disiplinnore.
Kjo është një vërejtje
v
që duhet
d
të bëhhet për mennaxhmentin dhe udhëheeqësinë pollitike
të kkomunave pëërkatëse;
Asppektet e tjerra etike që kanë
k
të bëjnnë me hulum
mtimet ku janë
j
të përffshirë njerëzzit si
subjjekt u zbatuuan edhe te ky
k lloj i hullumtimit.
Kussh duhet të bëjë “ Mystery shopping
s
g”?
Një numër i madh
m
i ndërm
marrjeve, huulumtimin e tregut e bëëjnë përmes shërbimevve të
per”. Tek ne
n angazhohhen individëë nga bankatt.
“Myystery shopp
Në këtë rast është
ë
KLGII apo Instittuti Kosovaar për Qevverisje Lokaale dhe Qeendra
COMPASS, së bashkuu me përkrahjen në teerren të OJQ
Q-s D-Presss, në kuadëër të
ENC
“Myystery Shop
pper in Munnicipality” kanë
k
kryer një hulumttim të tillë të
t pavarur kku u
angazhuan 25 blerës
b
në koomunat e rajjonit të Gjillanit.
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III. Kontekssti
Zhvvillimet e fuundit në qevverisjen lokaale në Kosoovë, pas trannsferimit të kompetenccave,
e poosaçërisht pas
p aprovim
mit të Kushhtetutës dhee të Ligjit për
p Vetëqevverisjen Lookale
solli angazhimee të reja shttesë për adm
ministratat komunale
k
dhhe në ofrimiin e shërbim
meve
n mjaft sfiduuese për koomunat dhe administraatat e
në ppërgjithësi. Këto detyra u treguan
tyree. Pas kësaj
aj, filloi eddhe procesi i krijimit të komunaave të rejaa si rrjedhoojë e
impplementimit të pakos sëë Ahtissarit,, që ishte prroces i ndërrlikuar dhe i përkrahurr nga
palëë të ndryshm
me. Mirëpo ka pak mekkanizma koonkret për tëë vlerësuar funksionaliitetin
e koomunave. Posaçërisht
P
mungojnë mekanizma
m
a për të vlerrësuar funk
ksionalitetin dhe
cilësinë e shërrbimeve nëëpër komunna. Qëllimi i këtij proojekti ishte që përmess një
he kreative të matet cillësia e shërbbimeve nëppër komuna të Kosovëss dhe
mënnyre të re dh
atë nga
n aspekti humanist e më pak ngga aspekti leegal apo konnservativ.
Çka
a është “M
Mystery Shopper”
S
‐ Blerësi Misterio z në kom
munë?
Blerrësi misterioz është peerson i zakoonshëm (në përditshmëëri mund tëë jetë secili prej
neshh), i cili bleenë apo shfrrytëzon shërrbime nga një
n ofertuess shërbimesh
h apo shitëss me
qëlllim paraprak
k që të vlerrësojë niveliin e shërbim
mit dhe kualitetin e ofrruar të produuktit
apo shërbimit. Blerësi missterioz zakoonisht udhëëzohet ose trajnohet
t
të mbajë shënnime
të sstandardizuaara mbi mëënyrën se sii e ka blerëë produktinn, duke vlerrësuar jo veetëm
k
e eksperienccës. Eksperiienca persoonale
prodduktin dhe shërbimin, por edhe kualitetin
ishte epiqendraa e interesitt tonë gjatëë trajnimit të
t blerësevee misterioz nëpër kom
muna.
s
karak
kter humaniist.
Kësshtu synohett që hulumttimit t’i ofroohet sa më shumë

IV. Përmble
edhje ekzzekutive
Blerrësit misteriioz janë traj
ajnuar përmes një trajnimi njëditorrë. Së pari është
ë
filluarr me
kom
munën e Kam
menicës si pilot
p
komunnë në mars të
t vitit 2010
0, ku janë trrajnuare gjaashtë
blerrës misterioz. Që të gjaashtë blerëssit kanë munndur të zgjeedhin nga detyrat
d
e ofrruara
të ccilat do t’ii përdornin për të shhqyrtuar shëërbimet që ofron kom
muna. Trajnnimi
paraaprak i tyree është tregguar mjaft efikas në aftësimin
a
p kryerjen
për
n e detyravve të
blerrësit misteriioz në komuunën e Kam
menicës. Njëë muaj më pas,
p i njëjti trajnim u është
ë
ofruuar edhe blerësve
b
miisterioz nga komunatt e Gjilaniit, Novobërrdës, Kllokkotit,
Partteshit, Vitissë dhe Raniillugut. Ngaa kjo doli se
s komunat e reja janëë vetëm një hap
pas atyre të vjeetra dhe se shumë
s
shpeejt mund t’i arrijnë si me
m shërbimee ashtu edhee me
cilësinë e ofruaar.
Derrisa uebfaqeet e komunaave Ranillug
g, Partesh, Viti,
V janë duke
d
u rreguulluar komuuna e
Novvobërdës, Vitisë
V
dhe Kaamenicës kaanë uebfaqee të mirëmb
bajtura mirë.
Sfiddë tjetër ëshhtë që jo nëë të gjitha uebfaqet
u
gjeenden inform
matat e duhhura të konttaktit
për qytetarë. Përgjigjet
P
nëë email nga zyrtarët nuk
n kishin ndonjë rreggull të veçaantë,
N
e dhënna në këtë fushë
fu
përvveç se në shhumicën e raasteve nuk kishte përgjjigje fare. Notat
të hhulumtimit nga blerësiit misteriozz janë në përgjithësi tëë ulëta. Ngga ana tjetëër në
konntaktimin pëërmes telefoonit gjithmoonë dikush lajmërohett nëpër kom
muna. Vetëm
m në
një rast ka ndoodhur që thiirrësi/blerëssi misteriozz të mos e kuptojë
k
gjuhhën e folësiit në
munë, dhe attë pjesërisht. Po ashtu vetëm në njjë rast, blerëësi misteriooz nuk ka arrritur
kom
të marr
m
dikë në
n telefon, sepse askkush nuk isshte përgjiggjur. Vizitaat personalee në
ndërrtesë të kom
munës treggojnë për nd
djeshmëri të
t lartë të komunarëve
k
e për nevojja të
6
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qyteetarëve. Në këtë aspektt komunarët kanë fituaar vlerësimeet dhe notat më të miraa nga
blerrësit misteriioz. Natyrissht edhe në këtë sferë sikurse edhhe në sfera të
t tjera ka vend
v
për përmirësim
me.
Sidooqoftë, blerrësi misteriioz është trreguar si metodë
m
e mirë
m e matjees humanistte të
niveelit të shërbbimeve. Doo të ishte e udhës që një
n matje e tillë të përrsëritej pas disa
viteesh, në mënyyrë që të vleerësohet nivveli i përparrimit.

V. Përzgjed
dhja e lok
kalitetit dhe
d meto
odologjia
a
Përzzgjedhja e lokalitetit
l
ësshtë bërë nëë bazë të përvojës parapprake pozitive të KLG
GI-së.
Dukke u nisur nga fakti se rajoni
r
i Gjillanit ka diveersitet etnikk dhe është pjesë
p
në të cilën
c
me pakon e Ahhtisarit paraashihet të ketë komunaa të reja, si dhe duke qenë
q
një terrritor
mpakt dhe i arritshëm u vendos që fushëveeprimi i pro
ojektit do të
t mbulojë këtë
kom
rajoon, respektivvisht gjashtëë komunat e sipërpërm
mendura.
Projjekti u lansua duke anngazhuar gjaashtë blerëss misterioz përmes basshkëpunimitt me
OJQ
Q D-Press si partner ngga lokaliteti i Kamenicëës. Këta të angazhuar
a
u trajnuan dhe
d u
përggatitën nga organizata partnere
p
e KLGI,
K
ENC
COMPASS. Pas mbledhhjes fillestaare të
të ddhënave ngaa këta blerëss, u konkluddua që projekti mund të
t vazhdojëë të zbatohet me
suksses, duke arrritur përmbbushjen e qëëllimeve të parashtruara
p
a.
me OJQ--në D-Press, u
Në këtë mënyyrë, nëpërm
mjet vazhddimit të partneritetit
p
gj
19 blerës
b
mistterioz nga pesë
idenntifikuan dhhe angazhuuan për t’u trajnuar gjithsej
kom
muna të rajoonit. Këta të
t trajnuar u ndanë nëë dy grupe të udhëheqqura nga Faatmir
Haxxholli dhe Juusuf Thaçi, nën mbikëq
qyrjen e menaxherit
m
tëë projektit, Shpend Qam
mili.
Seciili prej udhhëheqësve/kkoordinatorrëve ishte në dispoziccion të nddihmojë bleerësit
mistterioz në pëërzgjedhje, mbledhje dhe
d përpunim
m të inform
macionit konnform metoddave
të huulumtimit empirik.
e
Ngaa ky momennt, blerësit misterioz ishin në kom
munikim të rregullt mee telefon, email
e
dhe takime mee udhëheqëësit e grupeeve dhe nëë raste të caktuara
c
mee menaxherrin e
p
mi, disiplina dhe raporttimi në mënyrë
projjektit. Qëlliimi ishte qëë të ruhet përqendrim
hierrarkike.
I gjiithë angazhimi dhe vepprimet e bleerësve misteerioz përfunnduan nga fuundi i vitit 2010
2
dhe të dhënat të
t cilat u mblodhën
m
ng
ga pyetësorëët u përpunnuan dhe u futën në tabbelë.
m
i tëë dhënave u bë nga menaxheri
m
i projektit, Shpend
S
Qam
mili,
Përppunimi i mëtejmë
proffesor Nait Vrenezi të ndihmuar edhe nga Besnik Taahiri dhe Faatmir Haxhholli.
Përppilimi i raportit dhe puublikimi i tiij u shty pëër një kohë të pacaktuaar sepse në këtë
kohhë u organizzuan zgjedhjjet e parako
ohshme. Njëë vlerësim i këtij lloji siç ishte bleerësi
mistterioz rrezikkonte të poolitizohet, dhe
d kësisoj shtyu orgaanizatën KL
LGI të marrr një
vendim të impoonuar, që reezultatet të publikohen
p
në momenttin më të pëërshtatshëm kur
t shfrytëzooheshin për politizim lookal.
nukk do të kishte rrezik që të
Rezzultatet e daala nga ky hulumtim, mu për këëtë shkak paraqesin veetëm një annë të
qasjjes sonë. Një
N tjetër mjet
m
shtesëë i shfryttëzuar ështëë “debrifin
ng” me bleerësit
mistterioz pas kryerjes së të gjitha detyrave
d
qëë u ishin ngarkuar
n
atyyre. Për seccilën
detyyrë, blerësit misterioz janë paguar dhe u janë mbuluar sh
hpenzimet rrrjedhëse përrmes
orgaanizatës D-Press,
D
e cila edhee i kishtee angazhuuar drejtpëërsëdrejti. OJQ
ENC
COMPASS mori përsippër trajnimiin dhe kuallitetin e mettodës së hullumtimit. KLGI
K
morri përsipër përpuniminn përfundim
mtar të të dhënave,
d
paaraqitjen dh
he publikim
min e
7
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tyree. Duhet thheksuar se audienca kryesore
k
e synuar ngga ky raporrt janë zyrrtarët
kom
munal, shoqëëria civile, por
p edhe oppinioni i gjerë.

VI. Gjetjet Kryesore
K
Nga
a detyra e vizitës së uebsajjtit në intternet dh
he e‐mail
Blerrësit misterrioz kishin për
p detyrë që,
q duke këërkuar në seecilën mënyyrë që dininn, të
gjejnë uebsajtin e komunnës. Detyra ka vazhduaar me hulum
mtimin e uebsajtit,
u
pra, të
da 30 minuttash se çka përmban kyy sajt. Pastaaj, është pllotësuar pjeesa e
shikkohet brend
kërkkuar në pyeetësor. Ështëë zgjedhur një temë pëër të cilën është
ë
dërguaar një e-mail në
adreesën e kom
munës, apoo në adresëën e ndonjjë nëpunëssi përgjegjëës për çëshhtjen
speccifike. Pastaaj është shkkruar emailii dhe ështëë dërguar nëë adresën e caktuar, nddërsa
në B
BCC është futur
f
edhe koordinator
k
ri/udhëheqëssi i grupit përkatës.
p
Paastaj është pritur
p
11 ditë
d dhe ëshhtë plotësuarr pjesa e mbbetur e pyettësorit.
Ngaa rezultatet e dala ngaa kjo detyrëë kuptuam sse në kohën
n kur u zbaatua hulumttimi,
kom
munat e Noovobërdës, Kamenicës dhe Gjillanit kishinn uebsajtet e tyre nddërsa
kom
munat e rejaa ishin ende në fillet e zhvillimit
z
tëë uebsajtevee. Sidoqoftëë vetëm bleerësit
mistterioz të Klllokotit nukk e gjetën fare
f
uebsajtiin sepse ai ishte jashtëë funksionitt. Të
tjerëë blerës miisterioz osee e gjetën lehtë ose me
m pak vësshtirësi. Kjoo për shkaak se
uebfaqet e kom
munave përkkatëse nuk janë mirë tëë lidhura mee makinat këërkuese “seearch
engiines”.
Ngaa përgjigjet del se cilëësia e ubefaaqeve nëpërr këto komuuna ndrysho
on. Në kohhën e
dhënnë, vetëm numrat
n
teleefonik të koomunës së Kamenicëss dhe Vitisëë gjendeshiin të
publikuar në uebsajtet përrkatëse, ndëërsa në uebssajtet tjera ishte
i
vështiirë për t’i gjjetur
a Në ndëërkohë, kem
mi vërejtur se
s të gjitha Komunat kanë
k
ose nuk gjendeeshin fare aty.
mirësuar këtë gjë dhe se
s të gjitha kanë
k
publikuuar numrat e kontaktit..
përm
Në emailin e dërguar
d
përr të kërkuarr një inform
matë të cakttuar, vetëm
m në komunnën e
Vitiisë ka pasuur përgjigjee të plotë, derisa në komunën e Novobërddës disa bllerës
mistterioz kanë marrë përggjigje, ndërsa të tjerët jo. Nga kjo
o mund të konkludojm
k
më se
kom
munikimi pëërmes emaillit me komuunat përkatëëse nuk ëshhtë metoda më
m efektivee dhe
efikkase, prandaaj nevojitet përmirësim
m. Blerësit në këtë rasst, me disa përjashtimee siç
ishte rasti i ko
omunës së Vitisë dhee një rast në
n Novobërrdë kanë dhënë
d
vlerëssime
perssonale të ulëëta për shërrbimin e maarrë.
Në disa raste, blerësit
b
missterioz janë takuar rastëësisht me komunarët
k
në
n rrugë, të cilët
në e të moos dërgojnë e-mail. Kjo gjë vetëm
m se
u kiishin thënë që të vijnëë në komun
dëshhmon se sa vështirë është të përdooren mjetet e këtilla të vlerësimit në lokalitette ku
njerrëzit njihenn në mes vete
v
sepse blerësit misterioz
m
gjiithsesi duh
het të jenë nga
kom
muniteti që edhe ashtuu i shfrytëzzon shërbim
met e komuunës përkattëse. Por, sikur
s
blerrësi misteriooz të mos ishte në koomunë, porr të gjendejj më larg apo
a edhe jaashtë
shteetit, atëherëë kjo gjë treegon se përrgjigja me email, e ciila mund tëë ishte shum
më e
rënddësishme nuuk do të meerrej kurrë, dhe një gjë e tillë muund të shkaaktonte probblem
për kërkuesin e shërbimitt, të cilit nddoshta do t’i duhej të përdorte
p
nddonjë mjet tjetër
tj
për kontaktiminn e komunëës dhe të maarr përgjigjeen.
Uebbfaqet e koomunave duuhet të jen
në të mirëm
mbajtura poor edhe të regjistruaraa në
“maakinat e kërkimit”
k
sepse përnddryshe nukk ka mund
dësi të gjeenden e as të
shfrrytëzohen. Nga
N gjetjet tona
t
në këtoo komuna, del se nivelli i ubefaqevve lë shumëë për
të ddëshiruar.
8
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misht e dhëënë për kërkkesa online të shërbimit dhe dokum
mentacionitt nuk
Një detyrë fillim
d
se ky sistem nuk
n funksio
onon. Kjo gjë
gj është mjaft e
u reealizua pasi pasi që u dëshmua
dëm
mshme, sepsse në secilëën uebfaqe zyrtare
z
të komunave
k
e
ekziston
veggza për apliikim
onliine, por e ciila nuk ështëë funksionaalizuar.
Nga
a detyra: Telefona
ata në ko munë
Blerrësit misterioz kishin për
p detyrë të
t thërrasin në komunëë në numrinn që kanë gjjetur
përm
mes interneetit apo infformatave. Në rast se nuk e kan
në gjetur numrin
n
e duuhur
përm
mes interneetit dhe infoormatave, atta kontaktonnin udhëheq
qësit e grup
peve në mëënyrë
që aata t’ju ofro
onin ndihmëë. Ata duheej të vendossnin një orëë përpara dhhe masin koohën
derii sa të lajm
mërohet ndonjë zyrtar. Nëse lidhjaa qëllonte e zënë ose nuk lajmërrohej
askuush, provoh
hej përsëri pas 15 minutave.
m
K bëhej 3 herë radhhazi. Nëse nuk
Kjo
lajm
mërohej askkush, provohhej pas 1 deri në 3 dittë në një orrar tjetër. Në
N bazë të kësaj
k
mënnyre plotësoohet pyetësoori sipas udh
hëzimeve tëë qarta.
Të ggjithë përveeç njërit bleerës misteriooz nga Vitia, arritën tëë gjenin num
mrin kontakktues
të kkomunës dhe bënë thirrrje telefonik
ke. Vetëm nnë tri raste ata
a u detyruuan të bëjnëë më
shum
më së një thhirrje gjë qëë tregon se telefoni
t
ështtë një mjet i besueshëm
m i komunikkimit
middis shfrytëzuuesve të shëërbimeve dhhe zyrtarëvee të komunëës. Një blerëës misteriozz nga
kom
muna e Kam
menicës nukk arriti të bisedonte mee askënd sep
pse edhe paas tentativavve të
duhhura, nuk u lajmërua
l
askkush.
Pavvarësisht, muund të konsstatohet se përjashtimis
p
sht disa rastteve të rrallaa, telefoni është
ë
mjeet me atë të të
t cilit munnd të kontakttohet çdonjëëra nga kom
munat e mon
nitoruara .
Në të gjitha rastet, blerësiit hasën në mirësjellje dhe gjuhë të kuptueshhme. Kjo kaa një
dom
methënie të veçantë duuke e ditur se shpesh, kur zyrtarëët kishin për t’u lajmërruar,
flisnnin edhe gjuuhën të cilën nuk e kish
hin gjuhë am
mtare dhe prapë
p
se praapë komunikkimi
rroddhi në mënyyrë të mirëëfilltë. Kjo na del ngaa rezultati i “debrifinggut” me bleerësit
mistterioz nga komuna
k
e Novobërdës,
N
, Kamenicës dhe Gjilan
nit. Të tjerëët patën rasttin të
flasiin me komuunarët në gjjuhët e tyre amtare. Veetëm në dy raste, zyrtaarët e komunnave
janëë vlerësuar jo
j edhe aq të
t sjellshëm
m.
Ngaa aspekti i nivelit të kkuptueshmëërisë së bisedës dhe sh
hprehjeve të
t përdorura në
biseedë, blerëssit misteriooz i kanë vlerësuar komunarëët me notta të lartaa të
kuptueshmërisëë. Në tri raste të veççanta, notatt luhaten vetëm
v
për një
n shkallë nën
gon se zyrttarët janë mjaft
m
mirë të përgatituur të
kuptueshmërinë e plotë, gjë që treg
ofroojnë informaatën e duhuur për secilinn qytetar, nëëse e dinë attë informatëë.
Ngaa aspekti i përgjigjes
p
dhhe informattës së dhënëë, ajo në 11 raste është e pjesshmee, gjë
që ttregon se ka vend për përmirësim
me në njohuuritë e zyrtaarëve për shhërbimet qëë ata
ofroojnë dhe informatat qëë ata duhett të dinë. Gjithashtu,
G
d
duhet
të keemi parasyssh se
menndimet e blerësve
b
misterioz jan
në subjektiive dhe shhpesh edhe personale për
infoormatën e marrë.
m
Në pyetjen se a kanë mjaaft durim pëër të biseduuar gjatë telefonatës, ishin
i
tetë bllerës
mistterioz të cillët u përgjiggjen: Po, por jo sa duheet. Kjo do tëë thotë se kaa ende vendd për
përm
mirësime, mirëpo
m
gjithmonë duuke pasur parasysh se
s shumicaa e blerësvve u
përggjigjën me përgjigjen:
p
P mjaft.
Po
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Në fund të të gjitha
g
telefoonatave përshëndetja ka
k qenë e mirëfilltë.
m
Noota mesatarre që
ështtë dhënë ngga blerësit misterioz ishte 7.231. Një notë e tillë tregoon se telefoonata
ështtë njëherazzi edhe njëë mjet i prreferuar dhhe efikas i komunikim
mit sa i pëërket
kënaqësisë së klientëve.
k
N
Natyrisht
muund të ketë ende
e
vend për
p përmirëësim dhe se nota
t ishte gjithhmonë 10.
e dëëshiruar do të
Për ilustrim të këtij publikkimi, në vazzhdim mundd të shihni disa nga ko
omentet që bënë
b
blerrësit misterioz:
“Gjatë bisedëss shfaqin pasiguri dhee bëjnë pyeetje kush jeemi dhe psse ju duhett kjo
infoormatë”
“Miirësjellje nddaj çdo qytettari”
“Meendoj që du
uhet të sillenn pak më miirë, por meggjithatë nuk
k është dhe aq
a keq”
“Nuuk ka zyrtar që e flet gjuhën serbe,, por u morëëm vesh disi”
“Ishhte një përvoojë e mirë, ata
a më inforrmuan miree”
“Gjatë bisedës, zonja me të cilën kaam biseduarr ka qenë shumë
s
e sjeellshme dhee më
ormatat”
janëë dhënë info
“Përrvoja ime ka
k qenë e mirë.
m
Janë treguar të sjeellshëm gjattë kohës që unë kam pasur
p
nevojë”
“Po, ishin të sjeellshëm dhee më ofruann informatë””
“Gjiithçka ishtee në rregull””
“Përrgjigjen mee kohë por nngurrojnë nëë pyetje dhee u shmangeen atyre”
“Kjo është një fatkeqësi e madhe edh
he pas disa ditësh
d
insisttimi askush nuk u lajm
mërua
omunal”- peersoni të ciliit nuk iu lajm
mëruan në telefon
t
pas disa tentativvave
nga zyrtarët ko
në kkohë dhe dittë të ndryshhme.
“Filllimi i bised
dës i mirë, më
m vonë i paa sigurt dhee i hutuar, mirëpo
m
në fuund u ndava deri
dikuu i kënaqur””
“Muungesë përvvoje në kom
munikim mee telefonata dhe e-maill, duhet të bëhet
b
më shhumë
në kkëtë drejtim
m”
“Teelefoni dhe interneti
i
duuhet të përdooren më teppër, në mënnyrë që qyteetari për punnë të
voggla të mos e vizitoj zyrëën e komunëës”
“Ishhte i sjellshëëm dhe i maatur, mora innformatën e duhur”
Ngaa këto komeente mund të konkludojmë se meegjithëse niveli është mjaft
m
i mirëë, ka
munndësi për përmirësime
p
e. Posaçërissht, brengoss rasti i moos-komunik
kimit në gjuuhën
amttare në njëriin rast. Mirëpo edhe kjjo është njëë prej shum
më sfidave me
m të cilat duhet
d
të m
merret jo veetëm niveli lokal i push
htetit me kaapacitetet e limituara, por edhe niveli
n
qendror së bash
hku me basshkësinë nddërkombëtarre. Puna në ngritjen e kapacitetev
k
ve do
m
ur sesa asisteenca në kryeerjen e punëëve.
të iishte më e mirëseardhu

1

Nootat e blerësseve misteriioz janë ngaa 1 deri në 10.
1 Ku 1 ësh
htë nota më e vogël ndëërsa
10 është
ë
nota më
m e lartë.
100
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Nga
a detyra: vizita në
ë komunë
ë për info
ormatë
Detyyra tjetër me
m radhë ishhte vizita në komunë dhhe kërkimi i informatëss së hollësisshme
për njërën ngaa çështjet e radhitura, por gjithaashtu duke përfshirë edhe
e
pyetjeen e
funddit:
a. Ndërtim të aneksit të shtëpisë!
s
b. Si të paguaani taksën mbi
m pronë!
c. Si të ndërrooni mbiemriin!
d. Si dhe kushh mund të gëzojë
g
të drrejtën për pëërfitim të ndihmës socciale!
(p.sh. rasti i një fqinji)
e. Leja e punëës, apo certiifikata e bizznesit!
f. Lëshimi i nndonjë certiffikate të gjeendjes civilee!
g. Regjistrim të vonshëm
m të ndonjë fëmije!
f
h. Shërbimi i oxhaktarëve!
Si dhe kur
k mund tëë paraqiteni për punë vullnetare!?
Ngaa përvoja e blerëseve
b
m
misterioz
dallin konkluzzione prej më
m të ndryshhmeve. Ndërrtesa
e koomunës gjeendet lehtë,, bile-bile është
ë
edhe pika kryessore referennte në të gjitha
gj
lokaacionet ku është
ë
bërë hulumtimi.
h
P
Problemet
e vogla për të hyrë breenda shfaqeen në
disaa raste, ndërrsa në një rast
r nuk muund të hyheet fare. Ky rast
r i izoluaar nuk guxoon të
ndodhë sepse tëë gjithë qyteetarët duhett të kenë qasje të pa pennguar në institucione.
Në 10 raste, blerësit mistterioz kanë identifikuaar ekzistimiin e hyrjes për personna që
ocën për të lëvizur. Në
N raste të tjera ata kanë
k
raportu
uar se ajo nuk
përddorin karro
ekziiston. Kjo mund
m
të jetëë edhe pasoojë e mos-veendosjes addekuate të këtij
k
mekaniizmi,
apo edhe të moos-shënimit apo lajmëriimit të duhuur të kësaj shtese
s
të dom
mosdoshmee për
n
kom
munë kjo është
ë
qarkkullimin e personavee me aftësii të kufizuuara. Në njërën
idenntifikuar si pjesë
p
që shëërben për hyrje
h
vetëm deri në katiin e parë. Në
N një rast tjetër
tj
ekziiston ashenssori për në kate të ndryyshme.
Sa i përket hap
pësirës së m
mjaftueshmee, 18 blerës mendojnë se
s është e mjaftueshme
m
e për
të ppritur brendaa, por 9 bleerës mendojnë se është e pamjaftuueshme. Njëë ndarje e tiillë e
menndimeve ëshhtë tregues i mjaftueshhëm se zyrrat dhe hapëësirat janë mjaft të mëëdha
dhe se ndonjëh
herë kërkesaa mund edhee mos të jennë reale ngaa ana e klienntëve.
Disaa nga përgjiigjet e blerëësve për këttë çështje:
“Muungonte hap
pësira në nddërtesën e ko
omunës”
“Nuuk kishte haapësirë për t’u
t ulur”
“Kishte radhë të
t gjatë të njjerëzve dhee pak ulëse””
Sa i përket siguurisë fizike, duket se çddo gjë ështëë në rregull. Ndërsa sa i përket sisttemit
të rreferimit duket
d
se eddhe ai fun
nksionon, dduke pasurr parasysh se shumicca e
idenntifikuan veendin e duhuur pas pyetjes së parë, pra
p u referuuan aty ku duhet.
d
11
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Një blerës rapo
ortoi se nukk kishte rend, ndërsa tëë tjerët rapo
ortuan se rendi mbahej nga
ana e qytetarëvve të pranishhëm.
Vlerrësimi për sjelljen
s
luhaatej afër meesatares “as mirë e as keq”
k
deri tee “shumë m
mirë”,
gjë që tregon për përmiirësime të mundshmee në mirëësjellje. Bleerësit misteerioz
n e zyrtarëvve ndaj të tjerëve
tj
që ishin prezennt në
rapoortuan ngjashëm edhe për sjelljen
ndërrtesë për çëështje të ndrryshme në tëë njëjtën koohë me ta.
Vlerrësimi i pëërvojës së gjithëmbarsh
g
hme i kërkkesës së infformatës nëë Komunë ishte
i
notuuar me notëë mesatare prej 7.70 nga
n 27 blerrës misteriooz të angazzhuar. Kjo notë
mjaaft e lartë muund të përm
mirësohet eddhe më shum
më.
Askkush nga zyrtarët komuunal të pyetuur, nuk arritti të përgjiggjet në pyetjjen: “Si dhee kur
munnd të paraqqitemi për punë
p
vullneetare!?”. Nga kjo del se asnjëra komunë nuk
n i
shfrrytëzojnë doobitë që ofroon puna vulllnetare apoo puna e prakktikantëve.
Disaa nga komeentet e blerësve misterio
oz lidhur me
m këtë përvoojë janë:
“Priitje e mirë, por
p duhet tëë punohet më
m tepër, siddomos në reeformën e addministratëss.”
“Priitje e mirë nga
n stafi i koomunës, shëërbimi u ofrrua me kohëë.”
“Krryesisht jam
m i kënaqur me
m pritjen dhe
d shërbim
met e ofiçarissë.”
“Nëë objektin e komunës, zyrat janë të
t stërmbusshura dhe nuk
n dihet see kujt duhett t’ju
drejjtohemi, jannë deri diku të sjellshëm
m.”
“Nuuk merret innformata nga tollovia.”
“Miirë, nuk kishhte shumë nnjerëz në raddhë/pritje.”
“Gjatë kohës saa kam qënddruar në kom
munë na kannë pritur mirrë.”
q punojnë këtu e bëjn
në punën veetëm
“Gjatë këtij veeprimi kam vërejtur see personat që
për pagë.”
“Gjiithçka ishtee në rregull.””
“Meendoj se shhërbimet jannë kryer mirë
m dhe vërrehej një pëërkushtim i punonjësvve të
kom
munës për tëë ndihmuar.”
“Meendoj që obj
bjekti ka nevvojë për më shumë pasttërti”
“Zyyrtarët brendda objektit nuk
n e respekktojnë ndaleesën për pirj
rjen e duhan
nit”
a detyra: Vizita në
ë komunë
ë për certtifikatë të
ë statusitt civil
Nga
Blerrësit misterrioz u udhëzzuan që tëë mos harroojnë të marrrin një orë me vete pëër të
mattur kohën e pritjes, nëse do të nddodhë. U këërkuam që të kërkojnëë ndonjërin prej
shërrbimeve mëë poshtë:
a. Çmimo
ore të shërbimeve komuunale për bizznese;
b. Një forrmular për shërbime
s
tëë caktuara dhe
d pyetni se
s a është dikush
d
që m
mund
t’ju ndih
hmojë në lidhje me këttë formular;;
c. Etj;
Të ggjitha aplikkimet onlinee nuk kanë pasur sukses, po ato që
q janë bërrë në vend kanë
k
pasuur sukses dhe
d janë reaalizuar ose me kohë ose
o me pakk vonesë, kiishte vetëm
m një
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k
d u rregulllua, ndërsaa të tjerët që
dhe
q u
dokkument me gabime. Prroblemi u korrigjua
ankuuan për vonnesë nuk u ankuan
a
për asgjë tjetërr. Në fund, të
t gjithë e vlerësuan
v
puunën
e zyyrtarëve në shërbim tëë tyre me notë
n
mjaft të lartë, prej 7.61. Kjo na bën që
q të
konnkludojmë se
s gjëja duhhet punuar ende
e
drejt ppërmirësimiit të shpejtëësisë së kryeerjes
së punëve.
p
Nëë anën tjetëër, duke paasur parasyysh se në një
n rast dookumenti kiishte
gabiime, përmirrësimet e këtyre
k
gabim
meve do të ishin në vazhdën
v
e përmirësim
mit të
përggjithshëm tëë rrethanavee dhe kushtteve të punëës për zyrtaarët e komuunës. Nuk duhet
d
harrruar se zyrttarët përballlen me muungesa seriooze të kapaaciteteve dh
he shpesh edhe
e
mjeeteve, ndërsaa janë nën ppresion të këërkesave të vazhdueshm
me për shërrbime.
Disaa nga komeentet e blerësve misteriooz po i paraaqesim më poshtë:
p
“Nëë disa raste të
t vrazhdët në sjellje me
m disa qytetarë, por jo e njëjta gjeendje gjithnjjë.”
“Lëëshimi dhe nënshkrimi
n
i dokumenttit ndodh mee vonesa.”
“Shhërbimet jannë në nivel, por
p stafi i komunës
k
duhhet të ketë më
m shumë kulturë.”
k
“Nuuk është shëërbimi më i mirë i mund
dshëm, ka vend
v
për mëë shumë përrmirësime.””
“Përrvoja ka qennë e mirë shhumë.”
“Keemi pasur njjë pritje shuumë të mirë..”
Ngaa vlerësimett, komentett dhe analizzat e nxjerrra nëpërmess këtij huluumtimi emppirik,
KLG
GI e sheh të
t rrugës qëë të nxjerrëë këto konkkluzione dhhe rekomanddime. Qëlliimi i
nism
mës nëpërm
mes këtij huulumtimi është
ë
që t’ii shërbejë përmirësim
p
mit të qeverrisjes
lokaale, demokrratizimit dhee emancipim
mit social.

VIII. Konklluzione dhe
d rekom
mandime
e
Kon
nkluzion e dhe rek
komandim
me lidhurr me Ueb sajtin


Uebfaqet e komunnave duhet të jenë të ppunuara nëë mënyrë më
m miqësoree për
shfrytëzzuesit;



Adresatt e uebfaqeeve duhet të jenë të lidhura nëë mënyrë tëë mirëfilltëë me
“makinat e kërkim
mit”;



Adresatt e uebfaqevve duhet tëë publikohenn në të gjittha dokumeentet e komuunës
përkatëse;



Informaatat kontakktuese duheet të figuroj
ojnë në të gjitha ubeffaqet zyrtarre të
komunëës, së bashkku me emërrtimin e zyrrës përkatësse e cila duh
het të përgjigjet
në num
mrin përkatëss;



E-mail adresat kryyesore duhett të jenë të publikuara në vende përkatëse,
p
sepse
për mom
mentin nuk gjenden leh
htë;



Aspektii vizual i uebfaqeve duhet të rrregullohet tek të gjitha komunnat e
Kosovëës;



Problem
met e qasjees në gjuhëë të ndryshhme duhet të zgjidheen, e gjithaashtu
përmbaj
ajtja e plotë e uebfaqevee duhet të jeetë e disponnueshme në të gjitha gjjuhët
zyrtare të komunëss;
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E-mailii nuk është për momen
ntin mënyraa më efikase për të kërrkuar inform
matë
apo shëërbim në kom
munë, por kjo
k praktikëë do të duhejj të ndryshoojë shpejtë;



Shërbim
met shtesë të
t kërkesavee për dokum
mentacion online
o
nuk funksionojn
f
në në
asnjë ko
omunë, dhee atë jo vetëëm në komuunat e shqyrrtuara por edhe
e
në të gjitha
gj
komunaat duke përrfshirë edhee ato më tëë mëdhatë. Duhet të funksionaliz
fu
zohet
vegza e aplikimit online për qytetarët. Kjo gjë doo të shkurtoonte processin e
aplikim
mit për dokum
mentacion të
t statusit ciivil.

Kon
nkluza dh
he rekom
mandime lidhur
l
me
e telefon in si konttakt


Telefonni është mëënyrë shum
më më efikasse e kontakktimit të komunës. Num
mrat
duhet të
t publikoheen në çdo dookument dhhe material publikues;
p



Personnat që përgjiigjen në tellefonat e koomunave jannë shumë tëë sjellshëm
m dhe
të kupttueshëm. Duhet të krahhasohen eddhe me kom
munat tjera dhe
d të venddoset
një stanndard i kom
munikimit, në rast se nnjë gjë e tilllë duket e nevojshme nga
komunnat tjera;



Zyrtarëët mund të jenë më tëë përgatiturr lidhur mee informataat të cilat duhet
d
ofruar dhe çështjeet për të cillat përgjigjeen. Trajnim
me lidhur me
m informatat të
p
m
mund
të orgaanizohen dhhe ofrohen;
cilat ata/ato janë përgjegjës



Të qen
nit të durueeshëm në situatë të presionit
p
pëër informatëë dhe shërbbime
nganjëh
herë është shumë i vështirë.
v
M
Mirëpo,
zyrttarët do të duhej të kenë
k
parasyssh se klientëët e tyre, nëë këtë rast qytetarët,
q
jan
në po aq të rëndësishëm
m sa
edhe klientët
k
e njjë banke dhhe se kontrributet e ty
yre i kontribbuojnë buxxhetit
komunnal;



Gjuhëtt zyrtare duhhet të respeektohen. Në rast se ndoonjë klient nga
n komuniitetet
jo-shum
micë kontakkton në tellefon, atëheerë aranzhoohet një zy
yrtarë i cili flet
gjuhënn e tij, apo që
q i përket po
p këtij kom
muniteti. Nëëse është e duhur një gjë
g e
tillë araanzhohet eddhe pas thirrrjes së parë duke ia bërrë me dije klientit
k
që mund
m
të konttaktoj pas njjë kohe, kurr personi nëë fjalë do të jetë në disppozicion;

Kon
nkluza dh
he rekom
mandime nga
n
vizita
a në kom unë për informatë
i
ë


Edhe njjë rast i vettëm i pa-mu
undësisë së hyrjes në komunë
k
ëshhtë i tepërt. Një
gjë e tilllë duhet të parandaloh
het dhe qasjja në inform
mata dhe shëërbime duhhet të
garanto
ohet. Këtë e themi edhhe duke e pasur paraasysh se njëë gjë e tillëë ka
mundurr të jetë një keqkuptim i njërit prej blerësve misterioz;
m



Në çdoo komunë duhet
d
të keetë qasje tëë plotë përr të gjithë, përfshirë edhe
e
personaat me aftësi të kufizuar;;



Sjellja e zyrtarëvee është në përgjithësi
p
e mirë por ka nevojë për përmirëësim
dhe avaansim;



Rendi duhet
d
të përrcaktohet ngga zyrtarët në
n mënyrë që qytetarëët t’i përmbaahen
atij më lehtë;



Siguria fizike në koomuna dukeet të jenë të nivel të kën
naqshëm;
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Hapësirra duket të jetë e mjaaftueshme, mirëpo shppesh munggojnë ulësett për
pritje dhhe pritja bëhhet në këmbbë. Kjo gjë mund të rreegullohet shhumë lehtë;



Sistemii i referimit në komunëë nuk ështëë i mjaftueshhëm, edhe nëse nuk e dini
se kushh ju duhet, sipas
s
blerësseve misteriioz, ju mund të pyesni dhe personnin e
parë që pyetni dinëë t’ju referojjë te burimii i duhur i innformatës;



Sa i përrket mirësjeelljes,pas të gjitha kërkiimeve doli të
t ishte mjaftë e mirë;



Puna vuullnetare nuuk shfrytëzoohet si burim
m i mundsh
hëm edhe psse një gjë e tillë
është e mundur, pëërmes ofrim
mit të praktikkës dhe mëënyrave të tjjera. Kjo gjë do
ej të ndryshhohej posaçëërisht te koomunat e rejja të cilat kanë
k
nevojëë për
të duhej
më shum
më staf sesaa që kanë mundësi
m
të puunësojnë;



Vullnettarët mund të
t hyjnë në punë edhe në
n raste të organizimev
o
ve në komuunitet
dhe ëshhtë e dobiishme që komunat
k
tëë përpilojnëë lista të kompletuar
k
ra të
vullnetaarëve që jannë në disppozicion dhhe mund të angazhohen në çdo kohë.
k
Kjo gjitthsesi do të hynte në puunë edhe nëë rastet e em
mergjencavee;



Pastërtiia e objektevve dhe mirëëmbajtja muund të përmiirësohen;



Pirja e duhanit ëshhtë e ndaluaar në objekktet qeveritaare dhe pub
blike, ndaj edhe
e
duhet tëë zbatohet.

nkluza dh
he rekom
mandime nga
n
vizita
a në kom unë për certifikat
c
të
Kon
të sstatusit civil
c


Duhet të
t përshpejtoohet përpiliimi dhe lëshhimi i dokum
menteve të statusit civvil në
të gjithaa komunat që
q kanë qen
në objekt moonitorimi;



Kualitetti është i mirë por ka vend për përmirrësime, possaçërisht duhet
d
përcaktuuar një mekkanizëm efikkas dhe të shkurtë
s
për përmirësim
p
min e gabimeeve;



Puna në
n ngritjen e kapacitteteve u taakon jo veetëm zyrtaarëve por edhe
e
përfaqëësuesve të bashkësisëë ndërkombbëtare dhe gjithashtu edhe niivelit
qendrorrë të qeveriisë. Nevojë për ndihm
më në ngritjeen e kapaciiteteve treggojnë
posaçërrisht komunnat e reja, siçç edhe konkkludojnë bleerësit misterrioz.

VIIII. Përfundim
Ngaa përvoja jo
onë del se ka nevojë për futjen e metodavve të reja dhe
d kreativee në
vlerrësimin e sh
hërbimeve që ofrojnë komunarëtt. Kjo metoodë është treguar mjaaft e
sukssesshme në vlerësiminn e aspektit humanist. K
Kjo mund të ilustrohett me shembuullin
e koomentit ku një blerës misterioz
m
d
dëshiron
që komunarët të jenë mëë të “kulturuuar”.
Në asnjë mëny
yrë tjetër nuk
n mund të
t arrihet deri
d te përfuundime të tilla
t
humanniste.
q
duhet ende të kuultivohet dhhe të azhurnnohet nga përvoja.
p
Miirëpo
Shihhet se kjo qasje
qyshh tani mund
d të përdoret për vlerësimin e mëteejmë të kom
munave tjeraa.
Arsyyeja pse nuk
n
i kemi veçuar koomunat gjitthmonë gjaatë vlerësim
mit është që
q të
mbrrohet identitteti i blerësvve misteriozz.
Rekkomandohett që hulumtiimet e ardhsshme rreth shërbimevee për qytetarrë në komunna të
kom
mbinohen, posaçërisht
p
m metoda kualitative siç janë fok
me
kus grupet.
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