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CFARE eshte “Qyteti i hapur“? 
Në mënyrë që qytetarët t’i ndiejnë përfitimet e të dhënave të hapura, qytetet sot duhet të bëjnë shumë më tepër 

sesa vetëm t’i hapin të dhënat e tyre.  Autoritetet e qytetit duhet të punojnë së bashku me qytetarët dhe t’i përdorin të 
dhënat e hapura për t’i zgjidhur problemet dhe sfidat lokale.

Iniciativa “Qyteti i hapur” synon t’i shndërrojë qytetet (vetëqeverisjet lokale) në organizata më transparente, 
më të hapura dhe më të arritshme, që janë në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët dhe që i plotësojnë nevojat e tyre.

Iniciativa “Qyteti i hapur” duhet t’ua lehtësojë mundësitë anëtarëve të komuniteteve lokale të përdorin të 
dhëna të hapura për ta përmirësuar cilësinë e jetës.

Iniciativa “Qyteti i hapur” do t’u ndihmojë vetëqeverisjeve lokale në gjithë vendin të jenë më transparente, të 
përgjegjshme, novatore dhe pjesëmarrëse në punën e tyre.

Qeveria e hapur në nivel lokal është një pjesë e rëndësishme për arritjen e këtij vizioni. Autoritetet lokale duhet 
t’u mundësojnë banorëve qasje më të madhe në informacion, teknologji dhe punë pjesëmarrëse në mënyrë që të 
demonstrojnë një kulturë të përgjegjësisë, ndershmërisë dhe bashkëpunimit.

Në ditët e sotme, një numër i madh i qytetarëve ende nuk janë në gjendje të marrin pjesë plotësisht në krijimin 
e politikave lokale dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Si rezultat i kësaj, shpërndarja e burimeve publike dhe 
ofrimi i shërbimeve publike shpesh nuk i pasqyrojnë nevojat e komuniteteve më të prekshme në qytete.

Iniciativa “Qyteti i hapur” synon të ndërtojë komunitete lokale më të drejta dhe inkluzive.
Iniciativa “Qyteti i hapur” duhet t’u ndihmojë autoriteteve të qytetit dhe qytetarëve:

Ta lehtësojnë dhe ta inkurajojnë përdorimin e të dhënave të hapura në komunitet

T’i identifikojnë informatat dhe të dhënat që mungojnë dhe t’i inkurajojnë që t’i publikojnë ato në format që 
është i dobishëm për anëtarët e komunitetit 

Të kuptojnë se si autoritetet lokale mund të bëhen partner i barabartë me banorët në përdorimin e të 
dhënave të hapura për ta përmirësuar cilësinë e jetës në komunitet
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PSE “Qyteti i hapur”? 
INICIATIVA “QYTETI I HAPUR” DUHET T’U NDIHMOJE  

AUTORITETEVE TE QYTETIT DHE QYTETAREVE:

SI deri ne “Qytet te hapur”?
Qyteti i hapur është një model për avancimin e funksionimit të qyteteve duke krijuar një infrastrukturë të re, më 

demokratike lokale të hapjes dhe partneritetit me të gjithë ata që marrin pjesë në punën dhe krijimin e një të ardhme 
më të mirë në qytete: banorët individualë, organizatat në komunitet, administratat e qyteteve, krijuesit e politikave dhe 
partnerë ndërkombëtarë. Kjo duhet të arrihet duke:

Krijuar një kulturë të hapjes në këshillat komunalë

Inkurajuar qeverisjen e hapur në qytete 

Mundësuar qasje më të mirë të qytetarëve në informacionet e qytetit.  
Në këtë drejtim, është e rëndësishme që qytetarët jo vetëm të kenë  
qasje në të dhënat e hapura, por edhe të jenë në gjendje të kuptojnë  
se si këto të dhëna lidhen me nevojat dhe problemet e tyre

I përmirësuar njohuritë për Qeveri të hapur të banorëve  
të qytetit në mënyrë që ata të mund t’i kuptojnë më  
mirë të drejtat e tyre për qasje dhe përdorim të  
informatave komunale dhe qeveritare

Inkurajuar përdorimin e teknologjisë për punë  
më transparente dhe pjesëmarrëse të  
autoriteteve të qytetit

Krijuar udhëzues dhe standarde  
për qeverisje të hapur

Marrë masa për të luftuar korrupsionin 
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Ky publikim është prodhuar nga Fondacioni Metamorfozis nën Projekti 
për Pjesëmarrje Qytetare me mbeshtetjen e popullit Amerikan përmes 
Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë 
publikim nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për 
Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 
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ofrimin e 
shërbimeve më 

cilësore dhe 
më efikase për 

qytetarët 

përgatitjen dhe 
implementimin 
e projekteve më 

cilësore dhe më të 
rëndësishme për 
komunitetin lokal

 informimin 
në kohë dhe 
të saktë të 
qytetarëve

 besimin e 
shtuar në 

institucionet 
e pushtetit 

lokal

përmirësimin 
e cilësisë 

së jetës në 
qytete

: :


