
Ne jemi burimi , ju jeni energjia !



FUSHATË INFORMIMI DHE NDËRGJEGJËSIMI E
SHOQËRISË UJËSJELLËS KANALIZIME SH.A SARANDË
NDAJ KONSUMATORËVE

Synimi kryesor i projektit: Të rritet ndërgjegjësimi i komunitetit për
shërbimet e ofruara nga Sh.A Ujësjellës Kanalizime Sarandë.

 Rritja e ndërveprimit midis konsumatorëve dhe ofruesve të shërbimeve të 
ujit.
 Evidentimi i nevojave të klientëve dhe adresimi i tyre në mënyrë sa më 
efektive.
 Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat dhe detyrimet e klientëve ndaj ujit 
që ata konsumojnë.
 Promovimi i përdorimit të Portalit të Shërbimit ndaj Klientit të 
ndërmarrjeve të ujit, për të rritur ndërgjegjësimin e tyre ndaj çështjeve të ujit 
dhe ujërave të ndotura.
 Krijimi i përvojës dhe eksperiencë së Sh.A UKSR në organizimin e këtyre 
aktiviteteve në të ardhmen.
 Forcimi i pranisë në internet nga ana e Sh.A UKSR përmes azhornimit të 
rregullt të rrjeteve sociale. 



2.  Objektivi i përgjithshëm i projektit

Të përçonte informacion dhe aktivitete ndërgjegjësimi, për të përmirësuar
kuptimin dhe transparencën e punës së Shërbimeve të Ujit, dhe për të rritur
komunikimin dhe besimin e klientëve në shërbimet e ujësjellësit në Sarandë.

o Aktivitetet e planifikuara për arritjen e objektivit ishin:
A1 - Zhvillimi dhe shpërndarja e materialeve promovuese gjatë gjithë projektit;
A2 - Azhornimi dhe mirëmbajtja e faqes në internet të CSP (www.shuk.al) dhe SRëU

(https://uksarande.com/);
A3 - Dita e hapur 1 me publik të gjerë (shëtitorja Limani);
A4 - Dita e hapur 2 me publik të gjerë (Ksamil);
A5 - Dita e hapur 3 me publik të gjerë (Qendra e Qytetit, Shatërvani);
A6 - Dita e hapur 1 me fëmijët e shkollës “9 Tetori” dhe UKSR;
A7 - Dita e hapur 2 me fëmijët e shkollës “Adem Sheme” dhe UKSR;
A8 - Hartimi dhe shpërndarja e gazetës së parë online të UKSR, me informacion në

lidhje me arritjet e deri tanishme, aktivitetet e zhvilluara dhe plane për të
ardhmen;

A9 – Përditësimet e vazhdueshme dhe prezenca në rrjetet sociale.

o Rezultatet e arritura:
R.1 - Qytetarët u informuan për ujin e pijshëm dhe ujërat e ndotura që qarkullojnë
në rajonin e tyre;
R.2 –U rrit vizibiliteti i shërbimeve të ofruara nga UK Sarandë, arritjet e
tyre dhe investimet e bëra, si dhe projektet aktuale dhe ato në vazhdim;
R.3, R.4 dhe R.5- Të paktën 500 qytetarë të Sarandës u pajisën me materiale

promocioanle me informacion mbi Ujësjellësin dhe çështjet e ujit dhe u
angazhuan në plotësimin e pyetësorëve për të vlerësuar performancën e UKSR;

R.6 dhe R.7 - Të paktën 100 konsumatorë, fëmijë shkollash, mësuesit dhe prindërit e
tyre, u informuan për të gjitha informacionet e rëndësishme që projekti synoi të
arrinte;
R.8 – UK Sarandë promovoi `on line` arritjet, investimet dhe projektet në vazhdim,
përmes gazetës, faqes në internet të SRUK (https://uksarande.com/) dhe Shërbimit
Postar të Klientit (www.shuk.al), që do të azhornohet vazhdimisht nga stafi.



2.1  Përshkrimi i aktiviteteve
o Aktiviteti 1: U hartuan, u pregatitën dhe u shpërndanë

materiale promocionale që u përdoren gjatë gjithë projektit.

Si pjesë e projektit, një ekspert web designer u kontraktua për të

hartuar materialet promovuese të cilat ishin fletëpalosje, fletushka
dhe baner. Ato më pas u prodhuan dhe u përdorën për shpërndarje

gjatë gjithë fushatës së ndërgjegjësimit.

o Aktiviteti 2: Azhornimi dhe mirëmbajtja e faqes në internet
të CSP (www.shuk.al) dhe SRëU (https://uksarande.com/);
Eksperti i IT-së i kontraktuar brenda projektit, zhvilloj disa takime me
personat përgjegjës të stafit të ndërmarrjes së ujësjellësit, për të marrë
informacionin e nevojshëm, azhornoi faqen e internetit dhe pasqyroi
në vazhdim çdo aktivitet të kryer gjatë muajve të zbatimit të
projektit.



o Aktiviteti 3: Dita e hapur 1 me publik të gjerë (shëtitorja 
Limani);
Si pjesë e zbatimit të projektit në ditën e parë të hapur, u vendos një stendë në
shëtitoren e qytetit në një vend të frekuentuar nga shumë qytetarë. Paralelisht me
tryezën e materialeve promovuese, u vendos një tryezë tjetër ku një animator social i

kontraktuar, ftonte fëmijët që kalonin të ndalonin e të përfshiheshin në lojëra arti,
dhe aktivitete të tjera për fëmijë, për të tërhequr sa më shumë kalimtarë të ndalonin.
Tre asistentë mbështetës u kontraktuan për të ndihmuar shpërndarjen e materialeve

promovuese dhe intervistimin e qytetarëve për pyetësorët e shkurtër. Këngët më të

njohura të momentit u vendosen në sfond, për të tërhequr vëmendjen e kalimtarëve.

Ativiteti u zhvillua më 27 gusht nga ora 18:00 dhe zgjati deri në orën 21:00.



o Aktiviteti 4: Dita e hapur 2 me publik të gjerë (Ksamil);
Ashtu si ditën e parë të hapur, edhe për ditën e dytë u ndoq e njëjta qasje, ku u
shpërndanë materiale promovuese për të informuar sa më shumë klientë, por
këtë herë në Ksamil. Vendi u zgjodh gjithashtu duke iu referuar frekuentimit të
lartë nga kalimtarët. Përfaqësues të GIZ në Shqipëri morën pjesë gjithashtu në
këtë aktivitet, dhe ata dhanë kontributin e tyre me materiale shtesë
promovuese, si dhe me sugjerimet e tyre shumë të vlefshme për të pasur
rezultatet dhe ndikimin më të mirë në komunitet.
Aktiviteti u zhvillua më 4 shtator nga ora 18.00 dhe zgjati tre orë, deri në orën
21:00.



o Aktiviteti 5: Dita e hapur 3 me publik të gjerë (Qendra e Qytetit);
Në fushatën përmbyllëse të ditëve të hapura, ditën e tretë të hapur kemi patur
Dr. Gabriele Lames dhe ekipin e saj të pranishëm, për të përcjellë te qytetarët e
Sarandës informacionin e shërbimeve të UK Sarandë. Dita e tretë e hapur u
zhvillua në qendër të Sarandës dhe pati një ndikim shumë të madh, përtej
rezultateve të pritura pasi pjesëmarrja e qytetarëve ishte shumë e lartë. Shumë
materiale promovuese u shpërndanë, shumë qytetarëve iu kërkua të vlerësojnë
performancën e sistemit të furnizimit me ujë dhe nëse ata ishin në dijeni të disa
informacioneve të tjera që përmbante pyetësori.
Aktiviteti u zhvillua më 18 shtator nga ora 11:00 dhe zgjati tre orë, deri në orën

14:00.

Vlen të përmendet se gjatë gjithë ditëve të hapura, stendës iu bashkuan 
përfaqësuesi i BE-së në Bashkinë e Sarandës dhe përfaqësuesit e UK Sarandë.



o Aktiviteti 6: Dita e hapur 1 me fëmijët e shkollës "9 Tetori" dhe 
UK Sarandë;
o Aktiviteti 7: Dita e hapur 2 me fëmijët e shkollës "Adem 
Sheme" dhe UKSR;
Ndër veprat e fëmijëve për rëndësinë e ujit të pijshëm, informacione të 
rëndësishme të zgjedhura prej tyre, dhe përmes librit "Aventurat e Piklës nëpër
Botë" dhuruar nga GIZ, u përcollën mesazhe shumë të rëndësishme për burimet 
ujore të botës, burimet ujore të zonës gjithashtu dhe rëndësia e veçantë e 
klientëve të vegjël. Materialet promovuese u shpërndanë gjithashtu për fëmijët 
dhe mësuesit e shkollës, dhe fëmijët u inkurajuan që këtë veprimtari t'ua 
transmetojnë prindërve në shtëpi dhe t'i informojnë ata me informacionin në 
materialet e shpërndara.





o Aktiviteti 8: Hartimi dhe shpërndarja e gazetës së parë online të UK 
Sarandë me informacion në lidhje me arritjet dhe aktivitetet e 
ardhshme;
Eksperti i IT-s  hartoi një buletin në internet me material promovues për 
UKSR. Buletini i parë përshkruan punën e UK Sarandë gjatë vitit 2020, 
investimet e bëra, projektet në vazhdim dhe fushatën e ndërmarrë brenda këtij 
projekti. Kjo praktikë do t'i lihet si një model ndërmarrjes së ujit për të 
vazhduar botimin e tij të paktën dy herë në vit dhe ndarjen e saj me 
institucionet partnere, donatorët, OJQ-të dhe komunitetin. Ky buletin do të 
jetë i dukshëm në faqen e internetit dhe Portalin e Shërbimit ndaj Klientit

Aktiviteti 9: Prania në internet;
UK Sarandë promovoi në internet arritjet, investimet dhe projektet në vazhdim, 
përmes gazetës, faqes në internet të UKSR (https://uksarande.com/) dhe 
Shërbimit Postar të Klientit (www.shuk.al), që do të azhurnohet vazhdimisht nga 
stafi.
Më poshtë janë renditur linket e aktiviteteve përkatëse prezantuese nga fushata:

https://www.facebook.com/2201289993426010/posts/2609070959314576/
https://www.facebook.com/2201289993426010/posts/2615957721959233/
https://www.shuk.al/sarande/lajme/fushate-informimi-dhe-ndergjegjesimi-e-
shoqerise-se-ujesjelles-kanalizime-sarande
https://www.facebook.com/2201289993426010/posts/2627750137446658/
https://www.shuk.al/sarande/lajme
https://www.facebook.com/2201289993426010/posts/2645251172363221/
https://www.facebook.com/2201289993426010/posts/2634134210141584/

https://www.facebook.com/2201289993426010/posts/2609070959314576
https://ëëë.facebook.com/2201289993426010/posts/2615957721959233
https://www.facebook.com/2201289993426010/posts/2609070959314576
https://ëëë.facebook.com/2201289993426010/posts/2615957721959233
https://ëëë.shuk.al/sarande/lajme/fushate-informimi-dhe-ndergjegjesimi-e-shoqerise-se-ujesjelles-kanalizime-sarande
https://www.facebook.com/2201289993426010/posts/2609070959314576
https://ëëë.shuk.al/sarande/lajme/fushate-informimi-dhe-ndergjegjesimi-e-shoqerise-se-ujesjelles-kanalizime-sarande
https://ëëë.facebook.com/2201289993426010/posts/2627750137446658
https://www.facebook.com/2201289993426010/posts/2609070959314576
https://ëëë.facebook.com/2201289993426010/posts/2627750137446658
https://ëëë.shuk.al/sarande/lajme
https://www.facebook.com/2201289993426010/posts/2609070959314576
https://ëëë.shuk.al/sarande/lajme
https://ëëë.facebook.com/2201289993426010/posts/2645251172363221
https://www.facebook.com/2201289993426010/posts/2609070959314576
https://ëëë.facebook.com/2201289993426010/posts/2645251172363221
https://ëëë.facebook.com/2201289993426010/posts/2634134210141584
https://www.facebook.com/2201289993426010/posts/2609070959314576
https://ëëë.facebook.com/2201289993426010/posts/2634134210141584


3. Rezultatet e arritura, ndikimi dhe reagimet.

Aktivitetet e ndërgjegjësimit në Sarandë janë përgjithësisht të pakta në numër dhe për 
këtë, pritshmëritë në fillim të projektit ishin mesatare. Sfida për ne ishte të përfshinim 
sa më shumë njerëz që të ishte e mundur për të shpërndarë informacionin sa më 
gjerësisht të jetë e mundur dhe për të zhvilluar dhe arritur objektivin e vendosur, 400 
pyetësorët e shkurtër në lidhje me performancën e UKSR.
Gjatë zhvillimit të ditëve të hapura kishte një pjesëmarrje shumë të madhe të 
qytetarëve dhe një angazhim për të mësuar në lidhje me informacionin që ne donim të 
përçonim. Gjithashtu gatishmëria për të marrin pjesë në pyetësor, duke dhënë përvojat 
e tyre personale treguan se ky projekt kishte një ndikim shumë të mirë. Reagimet e 
marra nga pjesëmarrësit ishin përgjithësisht pozitive. Duke iu referuar pyetjeve të 
pyetësorit, për përshkrimin e punës së UKSR rezultoi:
o 24% e tyre janë përgjigjur shumë mirë, 44%  mirë dhe 23% ka nevojë për përmirësim 
dhe vetëm 9% që nuk është mirë.
o Sa i përket furnizimit me ujë të pijshëm, 67% e të anketuarve u përgjigjën se kishin 
katër orë në ditë ( kryesisht abonentet e pyetur jane te zonave informale ), 19% gjashtë 
orë në ditë dhe 14% dy orë në ditë. Në këtë pikë mendojmë se ka patur rezerva nga ana 
e të anketuarve pasi treguesit aktualisht janë më të mirë, ne kemi zona me furnzim me 
ujë nga 8 orë deri në 12 orë në ditë.
o 46% e të anketuarve nuk ishin në dijeni të ekzistencës së një impianti për trajtimin e 
ujërave të ndotura në Sarandë, dhe 54% e dinin atë.
o Kur u pyetën nëse dinin me kë të kontaktonin në rast të ndonjë kërkese ose ankese, 
80% e tyre deklaruan se e dinin por shumica treguan se kishin kontaktuar drejtorin 
direkt dhe kështu gjithçka ishte zgjidhur. Ndërsa 20% e qytetarëve u përgjigjën se nuk 
dinin ku të drejtoheshin për të kontaktuar për kërkesë / ankesë.
Fakti që qytetarët u kontaktuan, informacionet u shpërndanë dhe u kërkua të japin 
mendimin e tyre ishte shumë i dobishëm pasi ata ndiheshin të vlerësuar dhe të
dëgjuar. Nga ana e UKSR u vlerësua si shumë i rëndësishëm ky lloj komunikimi me 
publikun, nga ku ata mësuan për nevojat, problemet e tyre si dhe si t'i adresojnë ato. 
Informacioni në internet ndihmoi për të arritur një audiencë më të madhe jo vetëm të 
qytetarëve por edhe të turistëve. Këto lloj aktivitetesh kanë qenë pjesë e planit të PR të 
UKSR dhe do të pasohen nga iniciativa të tjera në muajt e ardhshëm.

Punoi; Anxhela BEQIRI
Specialiste IT-s UK Sarandë
Date:  20/10/2020


