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Qëllimi

Të identifikohen mundësitë, si të avansohet një mjedis ku mbizotëron
kultura relacionale!?

Objektivat:

1. Të dokumentohet një projekt i suksesshëm si rast studimor për
gjeneratat e ardhshme, apo përvojë praktike e një:

• projekti të qëlluar në kontekstin kohor, lokal, mjedisor, dhe institucional;• projekti të qëlluar në kontekstin kohor, lokal, mjedisor, dhe institucional;

• aktiviteti me impakt të madh shoqëror dhe zhvillimor,

• ndërmarrësi me perspektivë afatgjate.

2. Të theksohet rëndësia e diskutimit të dihotomisë rregull-relacion
(lidhje joformale ndërnjerëzore) në lidhje me qeverisjen.

3. T’i ipet një shtytje pozitive zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë.

?H: Si ndikon qeverisja relacionale në ngadalsimin e zhvillimit të
projekteve me perspektivë?
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WASIB
Ndërtimi institucional për ujë dhe kanalizim në Kosovë

(Water and Sanitation Institution Building in Kosovo)

• Projekt i Qeverisë Finlandeze, i pasluftës (2001 ~ 2004)

• Dy komponente:

– SHUKOS  - Shoqata e ujësjellsave të Kosovës

– WEM (Water and Environmental Management)                                                                   

Kurs pasdiplomik në UP, Fakulteti i Ndërtimtarisë, drejtimi Hidroteknikë;

• Qëndrushemëria e projektit:• Qëndrushemëria e projektit:

– SHUKOS vepron ende me sukses;

– Studimet WEM janë transformuar në studimet e rregullta master!

• Sukseset:

– SHUKOS është kontribues i madh në zhvillimin e sektorit të ujit në Kosovë;

– Kuadri i shkolluar në WEM është grup cilësor profesionistësh në sektorin e ujit;

• Stagnimi:

– SHUKOS ende nuk i ka shfrytëzuar të gjitha mundësitë;

– Studimet e menaxhimit në FN ende s’janë të pavarura nga drejtimet teknike.
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Teoria

Dihotomia në mes të:

• ‘Qeverisjes sipas rregullave’ – qeverisje racionale (Simon: ‘goal-oriented’), dhe

• ‘Qeverisjes sipas relacioneve’ – qeverisje me lidhje ndër-grupore

H. Simon: ‘Bounded rationality’ - ‘Racionaliteti i ndërlidhur’ (me rrethanat) si

koncept me rëndësi për ta kuptuar sjelljen gjatë qeverisjes;koncept me rëndësi për ta kuptuar sjelljen gjatë qeverisjes;

Ndikimi i kulturës nacionale/lokale në qeverisje:

– faktor dominues i sjelljes dhe qeverisjes administrative:

– ndryshon shumë ngadal;

– Mund të bllokojë ose stimulojë zhvillimin (në varësi si aplikohet).
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Definicioni dhe aktualiteti

Qeverisja relacionale merr shpesh vendime sipas kritereve subjektive dhe 

pikëpamjeve individuale/grupore (joformaliteti), jo në bazë të objektivave 

kjarrtë të definuara organizative (formaliteti)!

Aktualiteti është heterogjen: sipas rregullave ose sipas lidhjeve! 

Në shtetet ku dominon qeverisja sipas rregullave:Në shtetet ku dominon qeverisja sipas rregullave:

1. Struktura administrative është më mirë e definuar, dhe 

2. Sistemi mbrohet nga shteti ligjor që minimizon ndikimet jo-formale.

Qeverisja relacionale nuk është gjithmonë negative, pasi që zhvillon 

besimin dhe tolerancën, dhe nëse përdoret brenda objektivave të qarta 

organizative mund të jetë shumë e dobishme! 
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Zhvillimet në WASIB dhe pas tij

Perspektiva e organizatës

Ndikimi nga qeverisja relacionale

zhvillimi
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Perspektiva e organizatës
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WEM



Barrierat relacionale

SHUKOS* WEM

Anëtarët dominojnë rolin e Ekzekutivit!

Bordi i Shukosit përbëhet nga anëtarët e

Kuvendit dhe merr vendime për çështjet

ekzekutive operacionale! Si rezultat kemi:

Rixhiditeti akademik dhe kultura inxhinerike

UP ende ndikohet nga politikat e kohës së

socializmit kurse inxhierët nuk lënë hapësirë

për menaxhim! Kjo rezultoi në:

�Zigjiri i vendim-marrjes është i penguar

pasi ndikohet nga subjektiviteti i anëtarëve të

Shoqatës që janë edhe pjesëtar të Bordit;

�Pagesa jo-stabile e anëtarësisë,  dhe

�Kompetencat e zvogluara të ekzekutivit

operativ. 

*/ Të dhënat deri me 2020!

�Mungesa e drejtimeve menaxherike në

planprogram;

�Stagnim në edukimin e kuadrit tekno-

menaxherik!

�Stagnim i zhvillimit shkencor (përgjithsisht

në UP) në krahasim me vendet tjera.
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Pasojat

1. Qeverisja relacionale heshtazi institucionalizohet duke lejuar të mbizotërojnë 

politikat joformale dhe aplikohen mekanizma jo-formal.

2. Ku nuk reflektohet për sjelljet relacionale, krijohet mjedis pasiv profesional dhe 

shkencor , me ndikim të dyfisht negativ:   

a) Nxit zhvillimin jo-cilësor dhe degradimin (p.sh. urbanizimi pa kontroll);

b) Stagnon iniciativat cilësore (p.sh. Reciklimi i mbeturinave).

Për më tepër:Për më tepër:

– Nuk gjenerohet origjinalitet në mendësi, identitet apo sistem qeverisës,

– Hapen dyert për manipulime dhe angazhimin e forcave të paditura,

– Minimizohet angazhimi dhe dituria eksperte dhe demotivohet aplikimi i 

diturisë � ‘Brain Drain’,

– Dominon mbështja në kopjimin e modeleve nga jashtë, 

– Rrezikohet e ardhmja sepse sistemi krijon varshmëri nga ndihma e jashtme e 

nuk zhvillon inovacionin dhe kapacitetet vendore! 

– Sistemi shoqëror hyn në një gjendje letargjike nga e cila nuk dilet pa e 

ndryshu çasjen!
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Rekomandimet

1. Kontrolli i mentalitetit relacional është parakusht për një të ardhme në Kosovë, e 
në këtë drejtim, sektori i ujit duhet me qenë LIDER në zhvillimet e Kosovës (kur
kemi parasysh lidhshmërinë e drejtëpërdrejtë me problemin e ngrohjes globale)!

2. Shkollimi i kuadrit menaxherik cilësor duhet të bëhet prioritet për sektorin e ujit
dhe për shoqërinë në përgjithësi!

3. Strukturat organizative duhet qeverisur sipas objektivave me karakter mbi-
partiak (udhëheqje dinamike), e jo të mirëmbahen në mënyrë instiktive sipartiak (udhëheqje dinamike), e jo të mirëmbahen në mënyrë instiktive si
rrezultat i interesave partiak (udhëheqje statike)!

4. Në organizatë (institucion apo shtet) duhet përcaktuar sakt dhe qart kufiri i
qëllimeve organizative brenda të cilit përcaktohen prioritetet për vendim-marrje
dhe nuk do të lejohen intervenimet jo-formale, prandaj politikat, kriteret, dhe
normat e sjelljes administrative duhet të përcaktohen me rregullore formale të
obligueshme për menaxhmentin (p.sh. Biznes Plani, RNj, etj).

5. Joformalitetet duhet të tolerohen si variabla për forcimin e besimit të ndërsjellt
(trust), bashkëpunimit dhe krijimin e harmonisë në punë.
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FALEMINDERIT!


