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Manual Binjakëzimi

Ky manual u mundësua nga mbështetja financiare që Bashkimi Evropian i dha
Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë si lider i projektit: "Fuqizimi i kapaciteteve të
bashkive shqiptare nëpërmjet binjakëzimit të bashkive", të zbatuar në partneritet me
organizata të tjera shqiptare dhe të huaja.
Duke falënderuar Bashkimin Evropian për financimin e këtij projekti, shoqatën
franceze AFCCRE për kontributin në hartimin e manualit, të gjithë partnerët për
bashkëpunimin e frytshëm dhe në veçanti bashkitë pilote të këtij projekti, urojmë që
ky informacion t'ju vijë në ndihmë në punën e përditshme.
Lexim të këndshëm!

Ky manual binjakëzimi mundëson informacione të qarta
dhe guidë praktike për institucionet publike, njësitë vendore të përfshirë
në përgatitjen dhe zbatimin e projekteve të binjakëzimit.
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1.a Historiku
Lëvizja e binjakëzimit të qyteteve ka filluar që prej vitit 1945, me mbështetjen pasionante
të kryetarëve dhe të qytetarëve, të cilët u betuan se Evropa nuk duhet kurrë më të
shkatërrohet nga luftërat. Shumica e binjakëzimit ishte midis qyteteve, nga vende të
cilat ishin ndarë nga luftërat. Promovimi i këtyre lëvizjeve për binjakëzime të reja ishte
një prej prioriteteve të Këshillit të Evropës të Bashkive, në 1951 dhe në 1950 u vu re një
rritje në numër dhe në rradhë të binjakëzimit.
Binjakëzimi nuk është i kufizuar vetëm për shtetet e Bashkimit Evropian, shtetet e tjera
kandidate ose jo janë të mirëpritura dhe kanë mundësi të madhe përfitimi. Është e
vërtetë që binjakëzimi ka luajtur gjithmonë një rol pozitiv në cdo fazë të zgjerimit të
Bashkimit Evropian nga 6 vendet anëtare të fillimit të tij.
Në Evropën jugore përmirësimi i demokracisë në Greqi, Portugali dhe Spanjë në 1970
dhe hyrja e tyre në BE në 1980, coi në binjakëzime dhe partneritete të reja me bashkitë
e këtyre qyteteve sic u përgatitën dhe u bashkuan në BE.
Ndryshimet në Evropën qëndrore, me rënien e qeverisë të sistemit komunist nga 1989
cuan në përhapjen e lidhjeve të binjakëzimit, duke cuar në zgjerimin më të madh të
BE në 2004, si dhe duke ndihmuar njerëzit të jenë më afër. Këto ndryshime bënë që
të arrihej në 2004 zgjerimi më i madh i mundshëm i BE, duke ndihmuar qytetarët të
takohen së bashku dhe nga vendet më të largëta.
Për më tepër, që në 1989 dhe pas një iniciative të suksesshme të Parlamentit EvropianBE ka mundësuar një mjet të rëndësishëm fiananciar për binjakëzimin, vecanërisht aty
ku tregohet një vlerë e shtuar evropiane.
Është e drejtë të përmendet se për më shumë se 50 vjet lëvizja e binjakëzimit ka dhënë
kontribute thelbësore për zhvillimin e paqes në Evropë dhe për integrimin e suksesshëm
të shteteve të reja në BE.
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1.b Miqësi me qytetarët Evropianë
Binjakëzimi është bashkim i dy komuniteteve në mënyrë që të ndërmarrin hapa të
përbashkëta në perspektivën Evropiane me qëllim që të përballen me problemet dhe
të zhvillojnë miqësi dhe bashkëpunime të ngushta midis tyre.
► Një instrument për paqe dhe qëndrueshmëri në Bashkimin Evropian
Binjakëzimi ka patur një rol thelbësor në cdo hap të procesit të Bashkimit Evropian. Që
nga Lufta e Dytë Botërore për bashkërendimin e njerëzve dhe deri në ditët e sotme
me zgjerimin e Bashkimit Evropian, binjakëzimi ka lehtësuar integrimin e shteteve
më të reja si dhe të qytetarëve të tyre. Sot, binjakëzimi është rrënjosur në kulturën e
qytetarëve Evropianë dhe ndihmon njerëzit vecanërisht të rinjtë për të ardhur së bashku,
për të ndërtuar një miqësi të gjatë dhe që zgjat në kohë si dhe për të kuptuar më mirë
identitetin e tyre Evropian.
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… përveç kësaj
Është mëse e qartë se binjakëzimi luan një rol kryesor për krijimin e lidhjeve me interes
të përbashkët. Në shtetet e Ballkanit si dhe në Evropën Lindore, ose në shtete të
tjera të Mesdheut, binjakëzimi kontribuon në ngritjen e politikave fqinje të forta dhe të
qëndrueshme. Në marrëdhëniet me shtete te tjera të Jugut, parteritetet midis qyteteve
janë bërë një faktor kyc në ndihmë të zhvillimit Evropian, meqënë se lidhjet midis
rajoneve të ndryshme në botë rriten dhe zhvillohen cdo ditë e më shumë, qytetet e Veriut
dhe të Jugut janë vazhdimisht në kërkim për partnerë dhe për të punuar së bashku.
► Shkëmbimet e eksperiencave
Bazuar në miqësi dhe në mirëbesim, binjakëzimi mund të jetë një burim për shkëmbimin
e eksperiencave dhe pasurimin e përbashkët në shumë fusha. Ne mund ta shohim këtë
në partneritetet midis qyteteve Evropiane në projektet e menaxhimit të ujit, menaxhimit
të mbetjeve, zhvillimit ekonomik si dhe përmirësimit të shërbimeve sociale, e gjithë kjo
falë binjakëzimit.
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Angazhimi në Binjakëzim: Metoda e përdorur
2.a Shkëmbim, bashkëpunim, inovacion,
praktikë Evropiane në terren
Sot, bashkëpunimi ndërkombëtar në nivel lokal është plotësisht i ankoruar me mënyrat e
shumicës së vendeve europiane. Të gjitha nivelet e qeverisjes lokale janë ndërgjegjësuar. Me mijëra marrëveshje janë zhvilluar në Evropë. Ato vazhdojnë të lulëzojnë në forma
të ndryshme të bashkëjetesës dhe të plotësojnë njëri-tjetrin dhe kanë rëndësinë e tyre.
Për rrjedhojë nuk ka një model të përcaktuar bashkëpunimi, uniform apo ndonjë mënyrë
të pandryshueshme, që të jetë e aplikueshme kudo. Secili duhet të shprehet sipas termave të veta bazuar në vetëndjeshmërinë, motivet dhe mënyrat e tyre. Pavarësisht nga
niveli apo rëndësia e tyre, autoritetet lokale, si autoritete publike duhet të sigurojnë që
aktivitetet e tyre evropiane apo ndërkombëtare të kontribuojnë për të mirën e komunitetit.
Ndryshimet duhet tu bëhen të ditura gjithë komunitetit (qytetarëve), kudo ku ato ndodhin
si psh në studimet e tyre, në punë, në parimet zgjedhore, si dhe në kohën e tyre të lirë.
Në këtë mënyrë i jepet secilit mundësia për të mësuar, për të thelluar aftësitë e tyre, për
të zhvilluar aftësi të reja, për të ushtruar mënyra të tjera. Në këtë mënyrë, nëpërmjet
takimeve të ndryshme do të kuptohet bota që na rrethon.
Në një botë ekstremisht të hapur dhe të pavarur, që prodhon aq shumë përparim sa
edhe pasiguri, Eropa synon të sigurojë një hapësirë paqeje, prosperiteti dhe solidariteti.
Ja përse është jetësore promovimi i Evropës, nëpërmjet praktikave të shkëmbimit,
partneritetit dhe bashkëpunimit në nivel lokal. Nëse duam që këto inisiativa të mbeten
të krahasueshme me mënyrat apo praktikat Evropiane, ne duhet të krijojmë rrugë të reja
për të mbledhur së bashku qytetarët dhe të gjitha palët lokale të interesuara në projektet
specifike të përshtatura për shoqërinë e sotme dhe sfidat për një Evropë më humane.
Hapi i parë është vendosja e Evropes në zemër të shkëmbimeve. Evropa, si edhe
cdo organizëm tjetër, kërkon gjithashtu të zhvillohet brenda një hapësire të vërtetë të
pjesëmarrjeve aktive qytetare, pasi ato janë të favorshme për shfaqjen e qytetarisë
evropiane.
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Për të përmbushur pritshmëritë e shumë partneriteteve, nevojitet zgjerimi i fushës së
veprimit të lojtarëve të rinj, audiencave të reja, temave dhe territoreve të reja.
Metodat e reja të punës duhet të mundësojnë hartimin e shkëmbimeve, si vende
për dialog dhe diskutim mbi të gjitha subjektet per të promovuar dhe për të zbuluar
mirëkuptimin ndërkulturor dhe të ndërsjellë. Kështu, do të krijojë kushtet e nevojshme
për të vepruar kolektivisht mbi bazën e vlerave të përbashkëta evropiane si lirisë,
demokracisë, barazisë dhe shtetit të së drejtës.
Përfundimisht, format e bashkëpunimit të tilla si projekte të reja, rrjeteve shumëpalëshe
ose bashkëpunim të përbashkët të zhvillimit do të përmirësojnë efikasitetin në fushat
kryesore siç janë qasja e të rinjve ndaj marrëdhënieve të këmbimit me fqinjët e BE-së,
ndihmën për vendet në zhvillim dhe në përgjithësi në promovimin e binjakëzimit.

I. Parimet bazë

Angazhimi i dy Bashkive
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Binjakëzimi është i bazuar në një angazhim të dyfishtë të komuniteteve partnere nëpërmjet organeve të tyre legjislative dhe kryetarëve te tyre - por banorët, komunitetet
dhe strukturat lokale janë edhe aktorë të rëndësishme dhe përfituesit e kësaj qasjeje.
Binjakëzimi është një projekt i përbashkët i cili është vendosur nga Këshilli i Qytetit. Ai
është i vendosur në të vërtetë nën përgjegjësinë e ekzekutivit bashkiak. Fakti që Betimi
i Binjakëzimit nënshkruhet nga dy kryetarët e bashkive “të përcaktuara lirshëm nga
votimi i qytetarëve të tyre” është një parim themelor.
Ky lloj partneriteti nuk do të arrijë qëllimin e tij nëse ambiciet dhe puna e tij janë të
kufizuara në zgjedhjen e vetme të binjakëzimit të zgjedhur, çdo aktivitet duhet të jetë i
bazuar në realitetet lokale. Kjo është arsyeja pse komuniteti lokal duhet të përfshihet sa
më shumë të jetë e mundur për realizimin e saj, direkt apo nëpërmjet shoqatave (të tilla
si sportive, organizatat kulturore ose arsimore, etj.)

Vepro sipas metodikës

Angazhimi në marrëdhëniet evropiane dhe ndërkombëtare kërkon entuziazëm,
organizimin dhe këmbëngulje. Ne do të përpiqemi të punojmë në mënyrë metodike,
duke përparuar në disa faza të njëpasnjëshme pa tejkalimin e tyre.

Ndërto një ekip

Kjo nismë qe vjen nga bashkia apo një grup individësh, është thelbësore që të strukturojë
një ekip që do të koordinojë projektin nga fillimi deri në përfundimin e tij si dhe kohën e
zbatimit të tij. Në fazën e fillimit, nuk është e nevojshme të krijohet një strukturë formale.
Kryetari i bashkise emëron një person përgjegjës per dosjet. Ai (ajo) do të formojë
një ekip informal (grupin e komitetit drejtues bashkiak, grup pune ...) te përbërë nga
individë apo udhëheqës të shoqatave të interesuara në projekt dhe një referenti në
administratën lokale. Gjatë fazës përgatitore, ky ekip do të kthehet në bashki për t’u
kujdesur për çfarëdo shpenzimi, duke siguruar një linjë buxheti për çdo turne ose per
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shpenzime argëtuese. Zbatimi i strukturës përfundimtare të partneritetit do të filloje
vetëm kur projekti do të konsolidohet me partnerët e identifikuar, sidomos kur bnashkitë
kanë miratuar zyrtarisht projekt-partneritetin.

Verifiko interesin lokal

Para fillimit të procesit të binjakëzimit duhet të verifikohet, si për çdo politikë tjetër lokale,
në se një projekt i tillë eshte i gatshëm të përmbushë pritjet e komunitetit dhe të actorëve
te ndryshëm lokale. Prandaj, iniciativa duhet të sillet apo të mbështetet nga komuniteti
lokal. Ideja e binjakëzimit mund të bëhet nga një individ, shoqatë apo një strukturë lokale
Në këtë rast, është e rëndësishme që ideja të dërgohet në bashki, e cila do të aprovojë
(ose jo) bërjen e një projekti në interes të komunitetit. Po si është perceptuar projekti
nga aktorët lokal? A janë të interesuara fushat shoqërore?
A do jenë të përfshira shkollat? Çfarë kemi sjellë për partnerët tanë potencialë? Cilat
janë pritjet tona? Mund të mbështeteni tek njerëzit me motivim të mjaftueshme? Çfarë
burime kemi? Cilat janë pikat e forta dhe dobësitë tona ? Këto janë pyetjet që, sapo te
procesohen, fillimisht do të gjykojnë dëshirën dhe mundësinë e procesit.
Kjo fazë studimi mund të arrihet në disa mënyra: Publikimi i një pyetësori shoqëruar me
një botim të bashkis, konsultim me drejtues të shoqatave dhe me edukim arsimor. Psh,
është fort e këshillueshme të organizohet një takim në të cilin përfaqësuesit e zgjedhur
apo drejtuesit e shoqatave me eksperiencë nga qytetet kufitare që e kanë këtë lloj
eksperience do të ftohen për të sjellë këshillat e tyre.

Përcaktimi i Objektivave

“Përse e duam shkëmbimin midis vendeve?” “Cfarë do të na sjellë ai?” “Cilat janë
prioritetet tona?” Këto janë disa nga pyetjet thelbësore për tu bërë. Është e rëndesishme
të ndermerret një reflektim paraprake mbi qëllimet që ne dëshirojmë të arrijmë, ndikimin
e pritur në nivelin lokal, dhe rezultatin e drejtpërdrejtë në punë. Pasi përcaktohen
këto, ata do të promovojnë projektin në nivel lokal, në mënyrë që të paraqesin atë
tek partnerët e mundshëm dhe për ti përfshirë veprime ndërkombëtare në kohë.
Kjo do të përfshijë jo vetëm përqëndrim në njërin nga sektorët publik apo aktivitet të
veprimtarisë, veçanërisht në qoftë se ata nuk bien drejtpërdrejt nën juridiksionin e
bashkisë. Shkëmbimeve shkollore, për shembull, nuk duhet të jetë motivimi i vetëm. Ne
duhet të sigurojmë që punonjësit të janë të interesuar si dhe të gjejnë një interes arsimor
dhe pedagogjik.
Për më tepër, strategjitë ndryshojnë në varësi të llojit të partneritetit qe ne po kërkojmë.
Konteksti, kufizimet, pritjet mund të ndryshojnë sipas shtetit ose rajonit ku bashkia
partnere do të gjendet. Situata ekonomike, organizimi i jetës kulturore dhe realiteteve
lokale do të merren parasysh.
Së fundi, mos harroni se binjakëzimi mes bashkive evropiane nuk duhet të kufizohet
sipas funksioneve të tyre. Kjo është, veprimi i saj, “në perspektivën evropiane”, që do
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të thotë për të treguar gatishmërinë e saj për të kontribuar në procesin evropian, me
realitetin e jetesës përmes takimeve dhe për të kuptuar më mirë aspektet e shumta të
një bote të përbashkët evropiane në zhvillim.

II Ndërrmerr kerkime/hulumtime
Pasqyro realitetin

Kur kërkojmë për një partner të komunitetit, ne duhet të marrim në konsideratë sistemin
ne të cilat autoritetet lokale janë të organizuar në Evropë. Numri dhe Madhësia mesatare
e bashkive në Evropë ndryshojnë nga vendi në vend: disa vende kanë qytete kryesisht
të mëdha, të tjerët kanë qytete shumë të vogla.
Për me teper, mund të jetë më e vështirë për të gjetur partnerë në vendet ku numri i
binjakëzimit është i lartë në krahasim me numrin e autoriteteve lokale. Të ballafaquar
me këto realitete, ne duhet të vënë të gjitha shanset në anën tonë për të përshtatur
kërkesat e domosdoshme, përndryshe ne nuk do të kemi sukses.
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Zgjero perspektivat

Çdo projekt binjakëzimi, korrespondon me motive shumë të qarta. Ne jemi në kërkim
të një vend të veçantë për atraktivitetin e tij, afërsinë, gjuhën, kulturën ... Disa vende
kanë kërkesa të larta, edhe pse ata janë plot me binjakëzime. Të tjerët janë më pak të
njohur, por shumë të hapur për të bashkëpunuar. Në këtë kontekst, është më mirë të
mos përqëndrohet në hulumtime në një vend, veçanërisht në qoftë se ky vend ka një
numër të madh të partneriteteve të binjakëzimit. Për këtë arsye sugjerohet përcaktimi i
një paneli me disa vende me të cilat ne do të kemi partneritet të mundshëm. Ky panel
mund të përcaktohet në bazë të kritereve të ndryshme: Evropa e Veriut, Evropa e Jugut,
Evropa Lindore, shtetet e reja anëtare, vendet kandidate, vendet fqinje të Bashkimit ...
Gjëja me e rëndësishme është për të lënë derën hapur për çdo mundësi.

Zgjedhja e partnerit të përbashkët

Në të kaluarën, ishte e këshillueshme nxjerrja e një profili mjaft të saktë të partnerit të
përbashkët dhe për këtë arsye të zgjedhin aplikimin më të mirë në mes kandidatëve
të mundshëm. Siç e kemi theksuar, prirja e tanishme është numri i ulët i vendeve të
Bashkimit Evropian, kështu që është më mirë të jemi mundesisht pak selektiv.
Kërkesa për “profilin” e qytetit duhet të minimizohet. Mbi të gjitha duhet të vleresohet
besueshmëria e secilit partner, dhe jo statusi apo prestigji i tij. Ne duhet të përqëndrohemi
në atë që është thelbësore
Ndër pikat që duhet të merren parasysh, po përmendim ato thelbësoret:
- Bashkia me madhësi te krahasueshme (numri i banorëve, sherbimet publike,
infrastruktura)
- Një shoqatë lokale dinamike (sektori kulturor ose arsimor)
- Kontaktet te motivuara dhe të mirë organizuara
- Një kuptim i përbashkët i objektivave të partneritetit të ardhshëm
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Kjo qasje lejon të mbetet e hapur për të gjitha mundësitë dhe për të shmangur kurthet e
mundshme shpesh për shkak të praktikave apo ideve të vjetruara.

Shmangni aspektet anekdotike

Për mbi 50 vjet, shumë binjakëzime janë bazuar në pretekste pak a shumë të
rëndësishme: ngjarjet historike, ngjashmëri e emrit, trashëgimisë, letërsisë, legjendat
... etj Sot, këto karakteristika nuk mund të jenë aktuale, veçanërisht pasi do të ishte e
vështirë të tejkalojnë karakterin simbolik të këtyre elementeve për ti dhënë përmbajtje
partneritetit. Shkurtimisht, përcaktoni një lloj profili, te lehtë për t’u zbatuar. Në qoftë se
ne jemi më kërkues, ne do të kemi më pak shanse për të gjetur ndonjë partner.

Largësia

Kontinenti evropian është shumë i gjerë. Ne nuk mund ta kufizojmë kërkimin në zonat
kufitare me vendet fqinje. Ata janë gjithashtu shumë të ngarkuar.Distanca që ju doni
të reduktoni nuk është automatikisht një garanci e shkëmbimeve cilësore. Duke pasur
parasysh evoluimin e binjakëzimit edhe përpjekja e integrimit evropian për binjakëzim
është sot më e rëndësishme se në të kaluarën. Megjithatë ajo eshte zbutur me
përmirësimin dhe rritjen e diversitetit të mënyrave dhe formave të transportit. Distanca
është një faktor që duhet të merret parasysh në organizimin, kohëzgjatjen dhe financimin
e binjakëzimit, por ajo nuk duhet të jetë një kriter me rëndësi, sidomos në lidhje me një
partneritet evropian. Gjithshka është çështje e organizimit, motivimit dhe entuziazëm.

Gjuha

Burim ankthi ose motivi, aspekti gjuhësor duhet të vlerësohet me vlerën e tij të
vërtetë. Nga njëra anë, nëse barriera gjuhësore do te ishte e pakapërcyeshme, mijëra
shkëmbime që ndodhin çdo vit në Evropë nuk do të ndodhnin. Ne gjithmonë gjejmë një
mënyrë për të kuptuar ose per të kuptuar nga partnerët. Gjëja me e rëndësishme është
të përshtaten mjetet e përkthimit me përmbajtjen e takimeve. Shumicen e kohës, ne
kërkojmë mësues, nxënës,apo studentë ose vende partnere për të ndihmuar. Kështu,
përkthimi i quajtur “rresht” do të mjaftojë shumicën e kohës. Përkthimi simultan, i cili
kërkon mjete profesionale (interpretues, kabinat, zë) do të jetë më i dobishem në kuadrin
e projekteve të strukturuara në konferenca të mëdha dhe takimeve mes shumë palëve
të interesuara.
Nga ana tjetër, më mirë të mos ndryshohen objektivat.
Shkëmbimet mes qyteteve të binjakëzuara nuk janë rreptësisht të mësuarit, përveç
rasteve kur ata japin arsye individit për qëndrime të gjata në qytetin partner. Sa për
shkëmbime shkollore, ato duhet të konsiderohet më shumë si një mjet për zbulimine nje
këndi gjuhësor. Grupi i shkëmbimit për një ose dy javë në qytetin partner, madje edhe
në shkollë, ka shumë pak ndikim në nivelin e gjuhës së pjesëmarrësve. Megjithatë,
takimet mund të hartohen për të inkurajuar zbulimin reciprok të gjuhës së çdo partneri
apo forcojimin e atyre që dëshirojnë të shkojnë më tej në të mësuarit e gjuhes. Ata do
të frymëzohen për të realizuar një qëndrim individual më vonë si (stazh, punë, studime,
vullnetar ...) disa javë për disa muaj, e cila do të sjelle përparimin e tyre spektakolare.
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Kur jemi në procesin e binjakëzimit, është pothuajse e mundur të trajtojmë këtë pengesë
gjuhësore. Për të inkurajuar njerëzit që të marrin pjesë në binjakëzim, shumë komitete
binjakëzimi organizojnë kurse të gjuhës për të rinjtë dhe të rriturit. Ato shpesh ofrojnë
një hyrje të këndshme, duke u fokusuar në aspektet praktike të jetës së përditshme.
Këto nisma po paraqesin sukses të madh. Ata ofrojnë atë që është njohur si një “clirim”
gjuhësor që heq shumë barriera te lëvizshmërisë ose mikpritjes.

Mikpritja

Parimi bazë i çdo partneriti, mikpritja është në qendër të çdo takimi. Ajo përfaqëson
mënyrën më të mirë për të dhene dhe per të marrë. Tradicionalisht, kjo është manifestuar
nga marrja e mikut në shtëpine vendit prites. Kjo është mënyra më e mirë për tu futur
në intimitetin e çdo familje dhe thellë në kulturën e tyre. Secili ka mënyrën e vet
të mikpritjes dhe e ben atë sipas mundësive të tij. Gjëja e rëndësishme është që të
gjithë të ndjehet mirë, pavarësisht statusit, moshës ose profilit. Kështu ne pranojmë të
përshtatemi me nevojat specifike ose në përputhje me kontekstin e takimeve. Ne do
të mbajmë parasysh kërkesat arsimore për shembull ne një shkëmbim midis të rinjve.
Së fundi, ne do të kujdesemi që të mos ketë një program plot me mbledhje, por do të
lejojmë qe familjet pritëse dhe të ftuar të kalojnë kohë së bashku.

Manual Binjakëzimi

Kërkimi

Kërkimi është një fazë që mund të kërkojë më shumë ose më pak kohë në varësi të
vendit qe po kërkojme dhe në baze te kriterit që ajo është vendosur. Ky është një hap
delikat, gjatë të cilit ne duhet të jemi të durueshëm, këmbëngulës dhe reaktive (kur
jane mundësite). Për të rritur shanset e gjetjes së një partneri të përbashkët, është e
rëndësishme të dini se si të shikoni për të shfrytëzuar të gjitha burimet e mundshme.
Së pari, është e dobishme të merren në shqyrtim grupet lokale të interesit (biznese,
profesionistë, shkolla, shoqata) që mund të kenë kontakt me një vend tjetër.
Do të ishte mençuri të mbështeteshit tek njerëzit me lidhje në një vend tjetër ose në
bazë të origjinës së tyre.
Ne do tu drejtoheshim së pari bashkive fqinje të përfshira në binjakëzim. Ato mund të
kërkojnë partner(e) të mundshëm për të përhapur fjalën në rrethinat përreth tyre.
Ne mund të kërkojmë ndihmë dhe këshilla nga ambasadat e vendeve ku kërkohet ose të
kontaktojmë me përfaqesuesit e vendit qe po kërkojmë të cilët ndodhen në vendin tonë.
Kërkimi në internet mund të jetë shumë më efektiv. Një numër i madh adresash
përshkruajnë në detaje organizimin territorial të një vendi. Shpesh ka drejtori të klasifikuara
sipas nënndarjes territoriale me përshkrimet dhe ndërlidhjet me faqet(adresat) e tyre.
Kjo teknikë mund të përdoret për të formuar panele të partnerëve të mundshëm për
të eksploruar dhe për tu ofruar atyre një partneritet. Pasi të jenë identifikuar bashkitë
në dispozicion, do të ishte mençuri tu dërgohej atyre një skedë me një prezantim të
bashkisë tonë dhe një argument me arsyet, sektorët dhe temat që janë të gatshme për
bashkëpunim.
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Nëse komuna ka një faqe interneti, një menu e quajtur “kërkim partneri” e identifikueshme
nga motorët e kërkimit duhet të krijohet. Gjithashtu, për të krijuar blogs mund të përdoren
disa rrjete sociale.
Së fundi, nëpërmjet lidhjeve me Shoqatat Kombëtare të Qeverisjes Vendore të Këshillit
të Bashkive dhe Rajoneve Evropiane në të gjitha vendet evropiane, Shoqata e Bashkive
të Shqipërisë mund të ndihmojë në gjetjen e partnerëve të mundshëm për binjakëzim.

Një bursë binjakëzimi në internet

Për të ndihmuar bashkite në kërkimin e partnerëve te mundshëm, Këshilli i Bashkive
dhe Rajoneve evropiane kanë krijuar një faqe interneti www.twinning.org, e cila lejon që
të mblidhen dhe paraqiten kërkesat për binjakëzim dhe partneritete. Çdo Bashki mund
të regjistrohet falas duke u treguar vendeve zonat prioritar te kërkimit në të cilat ajo
dëshiron të shkëmbejë. Ofertat janë klasifikuar në dy kategori të mëdha “Evropa” dhe
“Solidariteti ndërkombëtar”. Ato janë lirisht të disponueshme dhe Bashkitë e regjistruara
mund të kontaktohen drejtpërsëdrejti.

III. Kontaktet e para

Përcaktimi i një projekti të përbashkët

Nënshkrimi i një marrëveshje me qëllimet dhe prioritetet mes dy bashkive, është
thelbësore qe partneriteti të ketë sukses.
Qëllimi i takimit të parë do të përshkruajë të gjithë projektin.
Në takimin e parë, një nga dy bashkite partnere duhet të marrë iniciativën për të ftuar
një delegacion të vogël të partnerit të përbashkët. Natyrisht në këtë delegacion duhet
të marrin pjesë kryetari i Bashkisë, i cili do të jetë përgjegjës për binjakëzimin, ose
dy përfaqësues të departamenteve bashkiake , ose dy përfaqësues të shoqatave, etj.
Mbledhja e parë është sigurisht mundësi për t’u takuar me Bashkinë partnere. Shpesh
ndodh që të përfshihen edhe aktorë të shoqërisë civile. Gjatë takimit të parë, ne do
të shkëmbejmë mënyrën e funksionimit të dy bashkive dhe karakteristikat e tyre. Ne
gjithashtu do të trajtojmë pyetjen: çfarë bëjmë ne? Me kë? Si? Eshtë pikërisht takimi i
parë që do të përcaktojë bazën për bashkëpunim. Projekti do të detajohet gjatë vizitës
së “ kthimit “. Për takimin e dytë, të dy delegacionet do të duhet të planifikojnë axhendën
për veprimet e ardhshme:
-

-

Vlerësimin e projektit në nivel lokal
Takimin e parë midis shoqatave (sport, kulturë) për të testuar mundësitë e tyre
vepruese dhe për të pregatitur aktivizimin e njerëzve dhe të aktorëve lokal për
binjakëzimin;
Programimi i ceremonisë zyrtare (kthimi i vizitës), betimi i binjakëzimit, hartimi i i
grupit te delegacionit, etj.

13

Përgatitja e partnershipit

Me përfundimin e fazës kërkuese, faza tjetër kërkon që Këshilli i Qytetit të ecë më tej
në shkëmbimet me qytetin që është përcaktuar. Në këtë kuptim, struktura e binjakëzimit
mund të themelohet formalisht në mënyrën më të përshtatshme.
Takimi i parë i grupeve mund të organizohet për të “trajnuar” dhe për t’u përgatitur për
organizimin e ceremonisë zyrtare të binjakëzimit. Mund të jetë një vizitë studimore rreth
një cështjeje lidhur me menaxhimin lokal, pjesëmarrjen e një grupi nga bashkia partnere
në festimin e eventeve lokale, shkëmbim midis të rinjve, etj.

Vënia në jetë (zbatimi i partnershipit)

Në përgjithësi, binjakëzimi është zyrtarizuar kur është bërë betimi apo binjakëzimi është
firmosur, gjatë eventit Evropian të organizuar vecanërisht për të festuar ngjarjen. Ato
do të jenë të suksesshme në cdo bashki. Kërkesa për të mos pasur vonesa varet nga
mundësitë /hapësirat në kalendarin e bashkive. Duhet të kihet parasysh organizimi i një
feste popullore, e cila synon të përfshijë numrin më të madh të banorëve.

Manual Binjakëzimi

Përgatitja e kujdesshme

Festimi i binjakëzimit duhet të lerë shenjë në historinë e qytetit dhe secili duhet ta kujtojë
këtë imazh. Duhet të jetë simbolik dhe do të paravendosë marrëdhëniet për të ardhmen:
duhet të jetë shqetësimi i të gjithë qytetarëve. Duhet të jetë përparësia numër një për të
dy qytetet në paraqitjen e mikpritjes së tyre, partneritetit, të theksojnë fuqinë e tyre dhe
të tregojnë aftësië e tyre vepruese.

Një ceremoni solemne dhe shoqërore

Ceremonia duhet të jetë kryesisht solemne, në lartësinë e eventit.
Midis “të dhënave të detyrueshme” duhet të konsiderojmë përfshirjen e:
-

Marrjen e delegacionit në Këshillin Bashkiak,
Flamurin Evropian si dhe flamujt e secilit prej vendeve
Himni (Ai Evropian si dhe ai i vendeve përfaqësuese)
Fjalimet e Kryetarëve të Bashkive,
Leximi dhe nënshkrimi i betimit të binjakëzimit,
Fjalimet e të ftuarëve, ata që kanë sponsorizuar eventin (Anëtarëve të parlamentit,
përfaqësuesve të vendeve partnere, përfaqësuesve të Qeverisë).

Elementë të tjerë që mund të përfshihen në program:
-

Inaugurimi i një rruge, një sheshi apo një ndërtese të cilës do t’i jepet emri i Bashkisë
partnere, ose emri i një personaliteti të Evropës;
Një tabelë,/pankartë në hyrje të qytetit me shenjën e partnerit të binjakëzuar;
Takime midis kryetarëve të shoqatave të dy qyteteve
Nje seancë të vecantë në Këshillin Bashkiak me praninë e kryetarëve dhe
përfaqësuesve të zgjedhur nga të dy qytetet
Një ekspozitë rreth qytetit partner.
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Në përfundim të ceremonisë mund të zhvillohen aktivitete të ndryshme kulturore dhe
artistike midis qyteteve të binjakëzuara si ndeshje sportive, panair, koncert, forume,
kërcime apo mbrëmje gala duke shprehur lirisht imagjinatën dhe krijimtarinë.

Karta e Binjakëzimit

E shkruar nës secilën prej gjuhëve, teksti duhet ti përshtatet partneritetit. Ai duhet
të shprehë vullnetin e përbashkët të të dy qyteteve. Shoqata e bashkive franceze,
AFCCRE ofron një tekst, i cili mund të përshtatet në mënyrë të natyrshme me projektet
lokale specifike.
Ky tekst mund të jetë pjesë e kërkesave ligjore në disa vende. Drafti duhet t’i dërgohet
Këshillit Bashkiak për përshtatje përpara se të firmoset nga Kryetari. Në disa vende, ai
është subjekt i një rishikimi ligjor. Baza ligjore dhe politike do të lejojë bashkinë të financojë
aktivitetet e binjakëzimit. Prandaj është e këshillueshme që të mos largohemi shumë nga
fusha e veprimit, fjalia e tillë si “qytetet ndërmarrin veprime për të zhvilluar të gjitha hapësirat
e juridiksionit të tyre...” nuk e kufizon qëllimin. Për sa i përket “mjeteve”, është e rëndësishme
të thuhet se do të zbatohet “të gjtha mjetet e nevojshme për të arritur veprimet e planifikuara.”
Duhet të mbahet parasysh se marrëveshja është një angazhim dypalësh midis dy njësie
vendore pavarësisht nga ndryshimet që mund të ndodhin më vonë. Kështu, nuk është
e domosdoshme të rinovohet betimi i binjakëzimit, përvec se rasteve simbolike si ai i
përvjetorit të binjakëzimit.
Së fundi, betimi i binjakëzimit është një akt, në të cilin dy autoritete lokale bashkëpunojnë
së bashku, ai nuk duhet të bjerë ndesh me cfarëdo legjislacioni në rast të ndonjë
mosmarrëveshjeje.

IV Fuqizimi i partnershipit

Pasi mbaron festa, fillon partneriteti. Nëse kuptimi simbolik është i dukshëm, ceremonitë
zyrtare janë një pjesë shumë e vogël e aktiviteteve në binjakëzimin e qyteteve. Personat
përgjegjës duhet të përfitojnë nga situata dinamike. Ata duhet të sigurojnë që të gjitha
strukturat, të gjitha shoqatat dhe shumë banorë të bashkive të mund të marrin pjesë në
diskutimet dhe takime.

Projektojmë binjakëzime së bashku

Përgatitja e një programi të shkëmbimit mund të jetë rezultat i një pune vetjake të
cdo partneri. Së bashku, zyrtarët e zgjedhur dhe drejtuesit e bashkive partnere në
binjakëzim duhet të vendosin direktiva dhe prioritete që formojnë bazën e programeve
të shkëmbimit. Puna së bashku paraqet një pasurim domethënës për të dy palët.
Përcaktimi i këtij udhëzuesi është mundësia për të krahasuar pikëpamjet e secilit, për të
diskutuar kundërshtitë dhe për të thelluar mirëkuptimin e ndërsjelltë.
Cdo vit, një takim binjakëzimi mund gjithashtu të organizohet dhe të fokusohet në
veprimet e vitit të kaluar, përgatitja dhe përditësimi i një plani veprimesh duhet të bëhet
për 3 vjet e sipër.
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-

Përgatitja konkrete të shkëmbimeve për vitin e ardhshëm,
Ftesa, programi për vitin në vijim,
Kërkime, prioritetet për vitin e tretë.

Kjo përcakton temat që kushtëzojnë audiencat e përcaktuara dhe partnerët lokal që do
të përfshihen në veprime.

Për një qasje në rritje

Për aktivitetin e parë, mënyra më e mirë për të nisur shkëmbimet është strukturimi i mirë
organizuar dhe mbledhja së bashku e një numri të madh njerëzish (shkolla, shoqata,
klube lokale, lehtësira argëtuese për të rinjtë..). Ata mobilizohen lehtësisht, me kusht që
të sigurohet apo arrihet interesi për shkëmbim dhe të ndihmohet në aspektet logistike
dhe interkukturore. Këto takime mund të ndërmjetësohen nga prezenca e partnerëve në
qytetin e binjakëzuar në mënyrë që të promovohet interesi i përbashkët.
Ne nuk do të harrojmë të parashikojme në mbledhjen e parë, shkëmbimet midis të
zgjedhurve dhe të përfaqësuesve të pushtetit vendor për të diskutuar funksionimin e dy
bashkive dhe politikave lokale në fusha të veçanta.

Manual Binjakëzimi

Kërko një interes te ri

Shumë shpejt, kryesuesit e binjakëzimit duhet të marrin në konsideratë zgjerimin
e shkëmbimit. Ndërsa reflektohet mbi kushtet lokale,mund të jetë me interes analiza
e shkëmbimeve të bëra, identifikimi i atyre që nuk patën mundësi të marrin pjesë në
shkëmbime, dhe interesi per temat që do të mund të zhvillohen. Ne mund të frymëzohemi
nga tema e Vitit Evropian: festimi i Ditës se Evropës në 9 maj, mësimi i sporteve dhe
aktivitetet kulturore te njëri-tjetrit, si dhe veprimtari të tjera të panjohura në qytetin partner.

Përfshirja e të rinjve

Një nga objektivat prioritare të binjakëzimit është pa dyshim te lëvizshmëria, sidomos e
të rinjve. Lëvizshmëria, është e barabartë me të mësuarit. Nga brezi në brez, kërkesa
për lëvizshmëri është duke u bërë më e fortë për shkak se ben te mundur rritjen e nivelit
te punëdhënësit. Në shekullin e 21, gjithmonë e më shumë njerëz kanë mundësinë
dhe detyrimin për t’u larguar nga vendi për të studiuar jashtë vendit, për të mësuar një
profesion apo për të jetuar përkohësisht ose përgjithmonë jashtë vendeve të tyre. Në
rastet kur ishim të pranishëm në diskutimet e të rinjve mbi binjakëzim, zgjedhja e tyre
për të jetuar jashtë vendit ishte më e lehta për tu bërë.

Shkëmbimet ndërmjet shkollave

Natyrisht duhet të inkurajohen shkëmbimet midis shkollave. Sidoqoftë duhet të kihet
parasysh se një shkollë nuk ka për qëllim të organizojë shkëmbime. Ajo nuk do të
angazhohet në marrëdhëniet me bashkinë partnere nëse ka një interes edukativ në
se ata kanë burime mësuesish në dispozicion dhe mbështetje të mjaftueshme dhe
vendos se përfitimet peshojnë më shumë se kufizimet tregtare të përfshira. Propozuesit
e binjakëzimit, pra, do të kërkojnë të përfshijnë komunitetin arsimor duke përfshirë
sigurimin e logjistikës (financiare, menaxhimin e ...) mbështetje do te thotë përshtatje
me kërkesat e tyre.
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Partneritetet midis shkollave mund të arrihen vetëm nëse drejtori dhe mësuesit janë
të mjaftueshem të motivuar si vullnetarë. Shkëmbimet janë organizuar në një kuadër
arsimor dhe rregullator shumë të veçantë në përgjithësi gjatë kohës së shkollës. Projekti
dhe përmbajtja e veprimtarive në përgjithësi janë të vendosura. Së fundi, duke marrë
parasysh disponueshmërinë e mësuesve, disa ndryshime apo prioritete ne arsim të
secilit institucion partner nuk garantojne qëndrueshmërinë e binjakëzimit.

Gjate kohes se lire

Është shumë e rëndësishme tu ofrohet të rinjve mundësia e marrjes pjesë në shkëmbime
jashtë shkollore, në mënyrë që tu ofrojë atyre një kontekst të ndryshëm. Në ndihmë të te
rinjve duhet të përfshihen organizatat vendore te specializuar, vullnetarë apo lehtësues
profesionale.
Për fëmijët dhe të rinjtë, nevoja për “të ndërtuar Evropën” nuk duket në të njëjtën mënyrë
si prindërit e tyre. Ata nuk kanë të njëjtat dëshira apo të njëjtat motive si të rriturit dhe
ata nuk janë kurioz për të njëjtat gjëra. Kjo është arsyeja pse projekti i shkëmbimeve
të të rinjve është një aktivitet shumë delikat. Duhet te shoqërohet nga afër zbatimi i
veprimeve që ndikojnë direkt tek të rinjtë për të shprehur dëshirat e tyre. Ata duhet të
jenë të përfshirë në përgatitjen e projektit. Ne duhet të jemi të kujdesshëm të shmangim
çdo vendosje formale dhe të lejojme të rinjtë të propozojne idetë. Ne u japim atyre rrugë
të mundësinë për të shprehur dhe për të komunikuar atë që ata e duan lirisht.
Ne duhet tu besojmë atyre dhe t’u japim atyre përgjegjësi (mbështetje, stërvitje, buxhetin
...) në organizimin e ideve.
Së fundi, të rinjtë gjithashtu kanë një interes të fortë në projekte me natyrë personale,
të tilla si praktika, vende pune, ose misione vullnetare në një vend tjetër evropian.
Binjakëzimi pastaj paraqet një kuadër për të mbështetur këto iniciativa duke e bërë më
të lehtë për projektin të tilla si: hulumtime “stacion” (biznes lokal, shërbimet komunale),
strehimin e familjes, informacione për bashkëfinancim të mundshëm.

Ta bëjmë së bashku

Gjatë fazave të para të partneritetit duhet të mbizotërojë një marrëdhënie e tipit
“mysafir”. Kjo është koha e ndihmës reciproke, zbulimi i njëri-tjetrit, zakoneve, koha e të
ashtuquajturit “jetojnë së bashku”.
Binjakëzimi nuk është i kufizuar në këtë marrëdhënie të vetme. Një tjetër dimension duhet
të propozohet shumë shpejt: cila është menyra për të realizuar një projekt të përbashkët
“për të bërë atë së bashku.” Ka shumë fusha në të cilat është e mundur të përgatitet dhe
të kryhet çdo lloj veprimi; shkëmbimi i përvojave, vizita studimore, pjesëmarrja në arritjet
lokale apo iniciativat veprimet e përbashkëta të solidaritetit ndërkombëtar, projekte të
përbashkëta në vendet në zhvillim .... Për shkak se ato çojnë në përballjen e ideve,
metodave të punës, këto veprime hapin derën për një marrëdhënie më të thellë dhe
pasurim të ndërsjellë.
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Qëndrueshmëria e partneritetit

Midis mijëra binjakëzimevet mes qyteteve evropiane, është interesant se shumica janë
shumë të qëndrueshëm me kalimin e kohës. Në shumë raste, shkëmbimet kanë vazhduar
gjatë disa brezave, ata kanë qenë të larmishëm, të pasur, të shtrirë në partneritete
të tjera dhe ende vazhdojnë të mobilizojnë aktorët lokalë. Vlen të përmendet se ka
komuna të cilat tani festojnë 50 vjetorin e tyre të binjakëzimit. Ka raste të mjaftueshme
që dëshmojne këtë qëndrueshmëri në veprimtarinë Evropiane.
Sidoqoftë, nëse një binjakëzim nuk funksionoi, kjo nuk do të thotë se duhej të zgjaste
përgjithmonë. Sic edhe e kemi parë, partnershipi bazohet njëherë në një marrëveshje
politike midis komuniteteve në bazë të vullnetit të tyre të lirë dhe përfshirjen në antarësi
të të gjithë aktorëve lokal.
Nëse dimensioni politik i partnershipit është i rëndësishëm, mbi të gjitha dimensioni
human është ai që karakterizon fuqinë e tij, por i shoqëruar edhe me risqet gjithashtu.
Ato janë gjithnje e më të shumta për shkak të përfshirjes sonë në kornizën interkulturale.

Manual Binjakëzimi

Ndyshimet politike në njërën apo tjetrën bashki partnere, mund të rrezikojnë
qëndrueshmërinë e marrëdhënies nëse ekipi i ri nuk është i bindur për vlerën e këtij
binjakëzimi. Komplikime në lidhje me kërkesat lokale mund të dëmtojnë një shkëmbim
në momentin e fundit. Vështirësitë financiare mund të çojnë në pezullimin e veprimeve.
Ndryshimet mund të arrijnë deri në bërjen apo hartimin e projektit.
Duke u përballur me realitetin, është e rëndësishme të jemi dëgjues të mirë, tolerantë, të
durueshëm dhe këmbëngulës. Nëse në një bashki partnere është zgjedhur një Kryetar
i ri, homologu i tij i dërgon atij një letër urimi në të cilën i shpreh pikëpamjet e tij për të
dy bashkitë.
Ai e fton atë në një takim sa më shpëjt të jetë e mundur. Nëse komiteti i binjakëzimit
ndjen nevojën e një pushimi apo riorganizimin apo ribërjen, ne nuk duhet të hezitojmë
të njoftojme homologët. Në rast se ka ndryshime të konsiderueshme apo mungesa të
vullnetareve mjaftueshëm të motivuar, duhet t’i bëhet e ditur partnerit që të gjallërohet
herë pas here.
Përfundimisht, është e mundur të konsiderohet se partneriteti, që i përgjigjet një njësie
lokale, nuk merr domosdorshmërisht miratimin e komunës kufitare apo komunitetit. Në
këtë rast, këshilli bashkiak duhet të vendos në lidhje me dispozitat ligjore të vendit për
përfundimin e partneritetit.

2.b Rregullat për të patur një binjakëzim të suksesshëm
Binjakëzimi nuk është dicka që kërkon improvizim, duhet që të pregatitet me shumë
kujdes. Për t’ju ndihmuar të keni një binjakëzim të suksesshëm më poshtë janë dhjetë
rregullat, të cilat duhen patur parasysh.
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a. Gjetja e partnerit të duhur

Gjetja e partnerit të duhur është pa dyshim hapi i parë. Cdo binjakëzim është i vecantë,
megjithëse në shumë raste partneri i duhur për binjakëzim duhet i njëjtë me ju në numër.
Kjo mund të jetë numri i banorëve, vendodhja gjeografike, aktivitetet ekonomike, lidhjet
historike me komunitetet e tjera, cështjet kryesore sociale apo mjedisore. Duhet të kaloni
kohë me përfaqësuesit e qytetit partner, në mënyrë që të siguroheni për mirëkuptim dhe
aspirata të përbashkëta.

b. Përfshirja e qytetarëve dhe e të gjithë komunitetit.

Nuk mund të ketë binjakëzim pa pjesëmarrje aktive të banorëve. Përfaqësuesit e
zgjedhur dhe nëpunësit civilë mund të jenë shpesh forca kryesore pas këtyre projekteve,
por nuk duhet të jenë të vetmit persona të përfshirë. Shkollat, klubet sportive,
organizatat e bizneseve dhe organizata të tjera vendore duhen përfshirë.Në të njëjtën
kohë, binjakëzimi ka nevojë për të qënë i dukshëm dhe cdo qytetar ta ndjejë veten të
përfshirë në të. Si psh, mund të vendosen postera në hyrje të qytetit, në gazetat lokale
apo në ëeb-site e bashkisë mund të vendosen njoftime rreth binjakëzimit. Është mjaft
e rëndësishme t’i komunikohet publikut të gjerë impakti dhe përfitimi nga ky binjakëzim
dhe vecanërisht në media për të krijuar një imazh më të qartë të binjakëzimit.

c. Përfshirja e dimensionit Evropian.

Në Bashkimin Evropian, një binjakëzim i mirë duhet të ndihmojë në fuqzimin e qytetarëve
aktivë Evropianë, duke krijuar lidhje midis qytetarëve, duke promovuar unitetin Evropian
si dhe duke ndihmuar në krijimin e identitetit Evropian. Duke i lejuar qytetarët të përjetojnë
jetën e përditshme të të tjerëve, të debatojnë dhe të diskutojnë cështje të rëndësishme
të ditës si dhe të zbulojnë kultura të reja dhe gjuhën e partnerit të tyre, binjakëzimi
ndihmon qytetarët të kuptojnë se ata i përkasin një vlere të komunitetit.

d. Përcaktimi i objektivave të përbashkëta

Cfarë doni ju nga ky binjakëzim? Kjo duhet të jetë pyetja e parë që duhet të bëni kur doni
të krijoni një binjakëzim. Ju dhe partneri juaj duhet të përcaktoni së bashku objektivat,
llojet e aktiviteteve si dhe ku të jetë e mundur të bini dakord me datat, nga të cilat bëhet
një vlerësim i projektit. Nëse kjo nuk do të bëhet, binjakëzimi mund të dështojë si pasojë
e keqkuptimeve dhe keqmenaxhimit. Është mjaft e dobishme të bëhet rivlerësim i
objektivave dhe aktivteteve herë pas here për t’u siguruar që të gjithë janë të angazhuar
në të njëjtat prioritete për binjakëzim.

e. Krijimi i një strukture mbështetëse

Me kalimin e kohës energjia për partneritet do vijë duke u dobësuar. Një grup pune i
vogël, por aktiv mund të ndihmojë në mbajtjen e lidhjeve, në zhvillimin e partneritetit
nëpërmjet projekteve të reja… Ky grup mund të luajë rolin e një komiteti drejtues për
binjakëzimin, ose shoqata e bashkive mund të punojë me bashkitë e binjakëzuara në
bashkëpunim me shoqatën e shtetit Evropian.

f. Puna me shkollat dhe me të rinjtë

Ka disa mënyra për të përfshirë shkollat e qytetit në binjakëzim. Shkëmbimet midis
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nxënësve dhe studentëve janë një prej pikave më kyce në partneritet dhe mund të
ndihmojnë në nxitjen e interesit për të mësuar gjuhën e shtetit partner. Këto aktivitete
tentojnë të përfshijnë pjesën më të madhe të banorëve, ato gjithashtu përfshijnë prindër,
mësues, stafin e shkollave, shoqatat studentore etj.
Një mënyrë tjetër është të lidh binjakëzimet dhe e-binjakëzimet (elektronike) programin
e të mësuarit në distancë të Bashkimit Evropian, i cili promovon bashkëpunimin e
shkollave nëpërmjet internetit. Ai siguron bashkëpunim, mjete dhe shërbime për ta bërë
bashkëpunimin më të lehtë për shkollat nga afat-shkurtër në afat-gjatë.

g. Adresimi i cështjeve madhore të ditës

Aktivitetet e zhvilluara nëpërmjet lidhjeve të binjakëzimit mund të ndihmojnë qytetarët
për të qënë të ndërgjegjshëm për cështjet Evropiane aktuale, kjo është vecanërisht e
vërtetë për të rinjtë. Këto cështje mund të jenë rreth mjedisit, të ardhmes së Evropës,
të drejtat e njeriut, paqes, ose përfshirjes sociale...madje edhe futbollit apo sporteve të
tjera.

h. Planifikimi i një marrëdhënie të qëndrueshme

Një lidhje e mirë binjakëzimi duhet të jetë e aftë t’i qëndrojë kohës, Miqësia e fortë dhe
lidhjet e vërteta të solidaritetit midis qytetarëve të qyteteve të ndryshme kanë nevojë për
kohë që të rriten dhe të forcohen.

Manual Binjakëzimi

i. Shihni të ardhmen dhe ndërtoni bazat për shkëmbime të reja.

Një lidhje binjakëzimi mund të krijojë një ambjent ideal në të cilin mund të zhvillohen
teknika të reja bashkëpunimi. Shkëmbimi eksperiencave si dhe reflektimi i përbashkët
mbi cështje specifike mund të ndihmojë në gjetjen e zgjidhjeve si dhe në përmirësime.

j. Hartimi i një buxheti dhe kujdesi ndaj finacave.

I fundit në rradhë, por jo në rëndësi! Cdo partneritet ndërkombëtar kushton, gjithsesi
aktivitetet me partnerë planifikohen dhe organizohen me kujdes.
Është mjaft e dobishme nëse autoritetet vendore mund të grumbullojnë një buxhet vjetor,
edhe pse nuk do të jetë një shumë e madhe për ta ruajtur në këtë moment. Shoqatat
vendore të binjakëzimit janë shpesh mjaft aktive në ngritjen e fondeve vendore, të cilat
sjellin përfitime midis komuniteteve.
Mund të gjeni informacione më të hollësishme se si të gjeni fonde për binjakëzimin tuaj
në pjesën Mbështetja Financiare, vecanërisht në financimin nga Bashkimi Evropian.
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Seksioni

3

Liderat e projektit dhe hartimi i tij
Ky seksion i dedikohet disa këshillave praktike se si të hartojmë projekt-propozime të
suksesshme, projekte të mirë-organizuara dhe të mirë-formuara. Pasja e projekteve të
mira konsiston në një propozim të qëndrueshëm dhe me baza. Nga tja fillojmë?
Projekti nënkupton një sërë aktivitetesh të koordinuara dhe të kontrolluara që ndërmerren
për arritjen e një qëllimi të caktuar brenda afateve kohore dhe burimeve të përcaktuara.
Çdo projekt është specifik dhe në të reflektohet nevoja për ndryshim. Ndryshimet mund
të lindin nga disa faktorë:
► nevoja për t’i dhënë zgjidhje një problemi të komunitetit;
► reflektimi ndaj një momenti krize;
► shfrytëzimi i mundësive të reja.
Projekti në vetvete përfaqëson një mundësi për të forcuar lidershipin dhe punën në ekip.
Cikli i projektit përmbledh fazat e ndryshme nëpër të cilat realizohet një projekt duke
filluar nga identifikimi paraprak e deri në realizimin përfundimtar të tij. Cikli i jetës së një
projekti duhet të fillojë me vlerësimin e nevojave të komunitetit.
Menaxhimi i Ciklit të Projektit (MCP) është mënyra e menaxhimit të projektit bazuar në
fazat e e përcaktuara saktë të ciklit të jetës së projektit si dhe aktivitetet menaxhuese
dhe procedurat për marrjen e vendimeve në çdo fazë të ciklit.

Objektivat kryesore të MCP-së janë:

► Përcaktimi i objektivave të qarta dhe realiste për projektet dhe progarmet;
► Sigurimi i një cilësie të lartë përgjatë gjithë ciklit të projektit (si p.sh. përzgjedhja e
një teknologjie të përshtatshme, respektimi i vlerave social-kulturore, kapacitetet
institucionale, qendrueshmëria, etj.);
► Sigurimi i konsistencës dhe i kontributit drejt “objektivave afatgjata të politikave”;
► Hartimi i një plani operacional me theks në:
- studimet e fizibilitetit
- monitorimin dhe vlerësimin e projektit
- Informimin e vendimeve të marra
- dokumentimin e ndryshimeve/mësimeve të nxjerra
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Fazat e ciklit të projektit

Identifikimi: Qëllimi i kësaj faze është të sqarojë dhe shpjegojë idenë e projektit dhe të
mbledhë dhe plotësojë informacionin e nevojshëm në këtë drejtim. (vlerësimi i situatës
së përgjithshme). Rezultati I pritshëm i kësaj faze është një vendim pozitiv nga të gjithë
palët e interesuara (duke përfshirë agjensinë e mundshme donatore), në mënyrë që të
çelet “drita jeshile” për një vlerësim dhe planifikim të mëtejshëm.

Planifikimi:

Duke u bazuar në koncept idenë e projektit hartohet një plan i detajuar që synon:

Manual Binjakëzimi

► Përcaktimin e një plani të përgjithshëm veprimesh që orienton kuadrin afatmesëm
dhe afatgjatë të projektit;
► Përpunimin një plani të detajuar veprimesh për fazën e parë të zbatimit (afatshkurtër
dhe afatmesëm).
Detyra të rëndësishme për planifikimin e projektit janë:
► Analiza e aktorëve, e interesave dhe e roleve të tyre në projekt.
► Përcaktimi i objektivave, treguesve dhe supozimeve, në përgjithësi, për kuadrin
logjik (i referuar gjithashtu si Matrica e projektit). Ky hap kërkon një planifikim të
kujdesshëm dhe rrënjësor me të gjithë aktorët e interesuar (zakonisht në seminaret
e planifikimit).
► Përpunimi dhe negocimi i strukturës organizative, i mjeteve dhe i buxhetit të
nevojshëm për fazën e parë operacionale të zbatimit.
Përcaktimi i elementeve për drejtimin dhe vlerësimin e projektit me synim zbatimin
efektiv të tij. Drejtimi i projektit përfaqëson aspektin më të rëndësishëm të menaxhimit
në fazën e realizimit; duhen përcaktuar të gjitha afatet e monitorimit dhe vlerësimit, tok
me aspektet specifike të planifikimit dhe raportimit.

Zbatimi: Qëllimi i zbatimit të programit është krijimi i një sistemi efektiv të menaxhimit
të projektit. Kjo nënkupton përshtatjen e vazhdueshme të planeve specifike të punës me
kushtet e ndryshueshme dhe kërkesat e aktorëve që përfshihen në projekt. Kjo nënkupton,
gjithashtu, verifikimin e progresit të punës përmes një sistemi monitorimi të përzgjedhur
mirë e që synon që vendimet respektive për ndryshim dhe adaptim të gjykohen të
nevojshme për t’u përfshirë në planet operacionale dhe ato specifike të punës. Zbatimi
i projektit përbën një proces dinamik dhe reciprok ndërmjet planifikimit dhe monitorimit.

Monitorimi: Monitorimi shoqëron në mënyrë të vazhdueshme planifikimin dhe
zbatimin e projektit. Ai vepron si mekanizëm “vetë-kontrolli” që hedh dritë mbi progresin
e projektit dhe kryhet nga personat përgjegjës për realizimin e aktiviteteve (kryesisht
stafi i projektit dhe partnerët e tjerë zbatues) me synim, ndryshimin dhe adaptimin e
funksionimit të projektit në çdo kohë që shihet e nevojshme. Elementet monitorues janë
pjesë e informacionit të projektit.
Vlerësimi: Elementët e vlerësimit (“elementët matës“ të progresit) duhen përcaktuar

qysh në momentin e planifikimit të indikatorëve. Rezultatet e pritshme të vlerësimit
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përfaqësojnë rekomandime për procesin e vendimarrjes në orientimin e projektit në
të ardhmen si dhe propozimeve konkrete për ripërcaktimin dhe/ose riadaptimin e
elementeve planifikues (objektivave, linjave të aktiviteteve, etj ).

Si t’i shkruajmë shqyrtuesit?

Është mjaft e rëndësishme të mendoni kush është audienca, pavarësisht nëse jeni
duke dhënë një fjalim, duke thënë barcaleta apo duke shkruar dicka. Ne të gjithë e
kemi dëgjuar këtë kështu që direkt duhet të mendojmë se kush është audienca jonë,
dhe jo ta harrojmë këtë fakt dhe të shkruajmë në mënyrën e vjetër. Kur ju shkruani
projekt-propozime ju duhet të mendoni si revieëer. Por cdo të thotë kjo?

Kush janë shqyrtuesit?
►
►
►
►
►
►

Kërkues që punojnë në punën tuaj
Kërkues që punojnë në fusha të tjera
Konkurrentët tuaj
Bashkëpunuesit tuaj
Njerëz që nuk kanë dëgjuar asgjë për ju
Njerëz që kanë degjuar mjaft për ju?

Shqyrtuesit shohin me qindra dokumenta, prandaj ata janë:
► Të lodhur
► Të mërzitur
► Konfuz
► Të hutuar
Shqyrtuesit duhet të vendosin midis propozimit tënd dhe shumë të tjerave. Ata nuk
është e thënë të mendjnë si ty.

Jini sa më të qartë!

Gjëja më e sigurt është që propozimi juaj të jetë sa më i qartë. Ju nuk mund ti shkruani
shqyrtuesit me një tekst të vështirë dhe të ngatërruar. Ju duhet ti jepni shqyrtuesit
informacionin që ata kërkojnë dhe asnjë detaj më tepër.
Kjo nuk është një garë për të parë se kush mund të përfshijë tekste pafund dhe referenca
të situatës. Ka një tendencë për të shmangur punën e vërtetë për të vendosur se çfarë
ju do të bëni dhe cili është plani i aktiviteteve, e fshehur pas kapitujve dhe fjalëve të
panumërta. Një sugjerim i mirë është të shihet se si gazetarët apo personat që kanë
blogje shkruajnë. Ata kapin interesin e shqyrtuesit (donatorit apo publikut) dhe bëjnë të
qartë qëllimin e tyre.
Kush është interesi i një shqyrtues granti? Ata duhet të kuptojnë se cfarë keni në plan
të organizoni.
Kjo është ajo që ata duhet të kuptojnë në mënyrë që të vendosin mbi grantin. Sa më
shpejt ta kuptojnë aq më shpejt do të vendoset projekti juaj në vendin e parë për fitore.
Ka dy lloje projekt-propozimesh që ia lehtësojnë mjaft punën shqyrtuesit:
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1. Një propozim mjaft i mirë
2. Një propozim mjaft i keq
Të dyja këto vendosen menjëherë. Të bësh një përmbledhje të qartë se cfarë planifikon
të organizosh dhe si do e realizosh atë, do të kënaqi pa masë shqyrtuesin. Mos u
shqetësoni nëse e përsërisni sersish më vonë. Mund ta mendoni projekt-propozimin tuaj
si një sandwich me tre shtresa. Një copë bukë në fillim ku mund të përmblidhni në terma
të gjera. Një përmbledhje më e orientuar drejt veprimtarisë midis “mishit” të propozimit
dhe përmbledhjes së përgjithshme të projektit “bukës”. Dhe një fund me propozime mjaft
të mira se si ky projekt me rezultatet e tij do ta bëj qytetin një vend më të mirë.
Një mënyrë e mirë për të përmiërsuar qartësinë e idesë tuaj është pasja e një liste me
pyetje që të sigurohemi se u përgjigjemi:
Pse është i rëndësishëm ky projekt?
►
►
►
►
►

Cfarë studimesh të tjera janë bërë në këtë fushë?
Si ky projekt do jetë një vlerë e shtuar për qytetin?
Cfarë po përpiqeni të gjeni?
Kush është pyetja kryesore që po i ktheni përgjigje?
Kush janë veprimet specifike që do të ndërmerrni për tju përgjigjur kësaj pyetjeje?

Manual Binjakëzimi

Vendosni tituj kyc për aktivitetet dhe seskionet e projektit

Është një praktikë mjaft e mirë që të përfshini tituj për seksionet e projektit, tituj të
cilët tregojnë se për cfarë do flasë ky seksion. Kjo mund të jetë mjaft e dobishme për
personin që shqyrton projektin. Cdo titull duhet të jetë një qëndrim mbi cfarë doni ju që
shqyrtuesi të mendojë për këtë seksion.
Nqs do të jetë një titull i mprehtë aq më mire. Kjo do ta shkundi dhe do ta ngacmojë
shqyrtuesin. Gjithmonë duhet të kemi në mendje gazetarët, ata përdorin tituj thumbues
gjatë gjithë kohës. Pse? Sepse funksionon. Sa herë ju ka ndodhur juve të përmendni
një artikull duke perifrazuar titullin kryesor qe keni lexuar?. Ju duhet ta ruani këtë në një
nivel zgjuarsie. Nëse cdo seksion do të ketë tituj mbresëlënës do të bëhet e mërzitshme.
Disa prej tyre duhet të jenë të tillë jo gjithë.

Buxheti

Kjo është pjesa më e vështirë e shkrimit të një projekt-propozimi. Ju duhet të vlerësoni
që në fillim se sa buxhet ju duhet, në varësi të aktiviteteve që mendoni të organizoni.

Kleckat e buxhetit

Përvec faktit që shumica e programeve të grantit kërkon një buxhet të detajuar duhet
krijuar një vlerë në krijimin e tij. Një projekt-propozim është një plan pune. Një element
i planifikimit të punës, është vlerësimi i sasisë së burimeve që na duhen. Planifikimi i
buxhetit për një muaj është i lehtë, por kur veprimtaria shtrihet për 6, 12 apo 60 muaj, sic
mund të kemi projekte deri 5 vjecare bëhet më e vështirë dhe e komplikuar. Shumica
e projekt-propozimeve kanë qëllime dhe objektiva, të cilat janë shumë më të mëdha
se shuma e vendosur në buxhet. Rrallë herë mund të ndodhë që të ngeli buxhet i

24

pashpenzuar. Risku më i madh është kur ju merrni fondet dhe pasi filloni punën një
prej partnerëve mund të kërkoj më shumë fonde jo aq sa kishit parashikuar pasi nuk i
mjaftojnë. Kjo tregon se element kritikë në planin tuaj mungojnë. Ju duhet ta parandaloni
këtë nëpërmejet dy rrugëve.
1. Duhet të siguroheni që partneri është i kënaqur me atë cka ju i propozoni që do të
marri.
2. Ju duhet ti paraqitni një plan të detajuar që në fillim të projektit së bashku me një
marrëveshje të firmosur nga të dyja palët, duke i treguar se është ajo cka ju keni
rënë dakord.
Në shumë raste plani i aktiviteteve është pjesë e kontratës midis partnerëve dhe nuk
duhet të rrëzohet. Por ka mjaft raste që problemi qëndron te burokracia e institucioneve
dhe jo te marrëveshja midis partnerëve.

Risqet e buxhetit
►
►
►
►

Buxhet shumë i vogël për qëllimin e punës së realizuar
Cekuilibër dhe keqkuptime midis partnerëve
Një plan jo i mirë detajuar
Buxhet që nuk e justifikon aktivitetin – buxhet shumë i madh

Metodat për gjenerimin e një buxheti

Ka mjaft mënyra për përgatitjen e buxhetit. Kjo varet sipas programit të grantit dhe
secilës prej mënyrave është më e mira. Në fakt ekzistojnë 4 metoda:
1.
2.
3.
4.

Ndarja e buxhetit midis partnerëve mbi baza përqindjeje
Buxhetimi sipas roleve në projekt
Projekte të mëdha të bazuara në vlerësimin për punën e bërë sipas madhësisë dhe
rëndësisë së saj
Buxhet në bazë të detyrave individuale si partner ose si ekspertë.

Këto metoda nëse hartohen me detaje sigurojnë një shkallë suksesi në projekt. Nuk
ekziston një metodë fikse për të parashikuar kostot e një projekti 5-vjecar, por nëse ju
keni hartuar me detaje buxhetin është mjaft e lehtë të negocioni dhe të ndryshoni në
shifra të vogla se sa në buxhete me zëra të përgjithshme dhe të mëdha. Një arsye tjetër
që të hartojmë një buxhet të detajuar është se ai të ndihmon në paraqitjen e dobësive
dhe fuqive, të paraqet risqet dhe bën që ti të ndërmarrësh hapa për përmiërsim.
Me fjalë të tjera një buxhet i mirëdetajuar është një efekt pozitiv në të gjithë të ardhmen
e projektit.

Hapat për hartimin e buxhetit
1.
2.
3.

Sipas të dhënave, detyrat janë hartuar sipas planit të veprimit nga Lideri i projektit
Lideri cakton përgjegjësitë dhe detyrat për cdo partner
Partneri përgjegjës vlerëson numrin e personave për orë pune dhe muajt që
nevojiten për të përmbushur këtë detyrë.

25

4.

Lideri cakton se kush partner duhet të përfshihet në deyrat dhe i ndan ato sipas
kontributit të secilit.
5. Detyrat si draft të detajuara u nisen partnerëve në një plan pune.
6. Një takim nëpërmjet telekonferencës është e mirë që të mbahet përpara se projekti
të niset.
7. Në këtë takim sqarohen mirë të gjitha cështjet e buxhetit
8. Lideri më pas cakton dhe njëherë të gjitha zërat dhe kostot për partnerët e përfshirë.
9. Lideri së bashku me financierin e projektit përcaktojnë se sa kosto duhet për zëra
të përgjithshëm si udhëtimet, kancelaritë, shpenzimet e tjera administrative
10. Të gjitha ndryshimet e mësipërme i paraqiten partnerëve për të marrë konfirmimin
final

Manual Binjakëzimi

Pra sic mund ta shihni buxheti kërkon input nga të gjithë partnerët dhe njerëzit e
përfshirë në të, kërkon miratim nga të gjithë dhe kohë për të negociuar. Kjo ndryshon,
në varësi të programit që ju aplikoni për fonde. Për këtë arsye, rekomandohet që të
filloni me buxhetin që në fillim të projektit. Nëse kjo pjesë është e sqaruar me detaje,
pjesa e përshkrimit të projektit mund të përfundohet brenda një fundjave. Po natyrisht
që do ketë ndryshime apo rishikime si në buxhet ashtu dhe në projekt, por nëse cdo gjë
është e sqaruar në buxhet është shumë e lehtë për ndryshime të vogla. Gjithashtu është
shumë e rëndësishme të marrësh miratimin e partnerëve në projekt për ndryshimin më
të vogël.

Rezultatet

Një përkufizim akoma dhe më i thjeshtë për të është ajo cka projekti yt do të prodhojë.
Kjo mund të thuhet që është një prej përkufizimeve më të ngatërruara. Mbi të gjitha një
rezultat duhet të jetë i prekshëm – jo një veprim. Psh “Zhvillimi i softëare” nuk është
një rezultat, por programet e softëare u prodhuan, po. Për shumë programe granti,
rezultatet janë baza e kontratës. Ato janë për cka ju do raportoni në fund. Ato janë
pronësia intelektuale, ose sic thuhet ndryshe prioriteti i projektit. Mbi këtë bazë rezultatet
duhet të zgjidhen mirë dhe të jenë të kufizuara në numër. Cdonjëri prej tyre duhet të jetë
i justifikuar në aktivitetet e projektit. Në disa projekte cdo plan pune, pra cdo aktivitetet
ka vetëm nje rezultat të prekshëm (si psh manual i botuar , etj), por duhet përmendur
këtu se ka projekte të ndryshme që përdorin strategji të vecanta. Një aplikim me shumë
plane pune nuk mund të jetë shumë i realizueshëm.

Karakteristikat e një rezultati të mirë
►
►
►
►

I prekshëm
I arritshëm në kontekstin e projektit
Tregon integrim të mirë të projektit
Prodhon atë cka i kërkohet në projekt

Piketat

Piketat janë kryesoret në rrugën drejt produktetve. Shpesh produkti është një rezultat,
por mund të jetë dhe një objektiv i gjerë ose pjesë e rezultateve. Një piketë nuk ëshë një
veprim por një dicka e prekshme. Është një shenjë gjatë rrugës së zhvillimit të projektit.
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Vlera e piketave është se ato janë mjaft të lehta për tu kuptuar. Organizmi i projektit
sipas Piketave ju siguron të arrini strukturën e duhur dhe ju lejon për fleksibilitet. Ju
mund ti mendoni Piketat edhe si një pikë vendimi. Nëse disa kushte janë arritur, ose
disa risqe nuk janë bërë ende problem atëherë vazhdohet me këtë Piketë, nëse jo
atëherë duhet të merrni një drejtim tjetër.

Plani i komunikimit

Nëse projekti yt ka shumë partnerë, ju do të formoni një organizatë virtuale. Komunikimi
është një ndër faktorët kyc të suksesit tuaj për këtë organizatë virtuale. Edhe pse ju nuk
arrini ta shikoni këtë rrjet të formuar ju do t’ju duhet të hartoni një plan komunikimi.
Cilat do të jenë kanalet më të mira të komunikimit? …email, telekonferencë, gazeta?
Një plan i detajuar komunikimi do të përfshijë kanalin më të preferuar nga të gjitha llojet
e tipet e komunikimeve. Megjithëse në pamje të parë duket e lehtë, mund të jetë mjaft
sfiduese, vecanërisht kur marrin pjesë një sërë partnerësh. Duhen caktuar mjaft cështje
që në fillim të projektit. Sa herë do takohen partnerët? Si do të mbahen konkulzionet e
takimeve? Cfarë metode bashëkpunimi do përdoret? Kush do të përditësojë të dhënat
e aktiviteteve? Datat e takimit të partnerëve me njëri-tjetrin për të raportuar mbi punën
dhe vijueshmërinë e projektit.

Lista e të gjitha veprimeve që doni të përfshini në sektorin e menaxhimit.
►
►
►
►
►
►

Struktura e partnerëve
Procesi i vendim-marrjes
Zgjidhja e problemeve
Plani i komunikimit
Kush do të bëjë menaxhimin dhe monitorimin e progresit
Procesi i zgjidhjes së mosmarrëveshjes

Fillo me një fund në mendje

Shumica e programeve të granteve kërkojnë një seksion mbi se cfarë impakti do të ketë
projekti. Ky është një seksion ku shumica kanë tendencën të shkruajnë dicka të zbehtë
ose vetëm fjalë të kota. Por këtu ju duhet të shkruani dicka më konkrete, sigurisht
duke përdorur dhe pak imagjinatë. Nëse cdo gjë shkon sipas planifikimeve cfarë do të
prodhojë projekti juaj dhe si do të përdoret ajo.

Përshkrimi i partneritetit

Megjithëse propozimi ku ju punoni është një grant individual, ju do të keni një grup me
individë apo organizata që do të punoni në projekt. Kjo mund të ndryshojë në varësi të
projektit, mund të jenë disa individë ose disa partner kombëtarë apo ndërkombëtarë,
organizata apo insittucione. Është e domosdoshme që ju ta sqaroni shqyrtuesin që do
të arrini sukses dhe bashkëpunim të mirëfilltë me të gjithë aktorët. Kjo është një cështje
ekspertize dhe mbajtje të dhënash.
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Hapat për të shkruar një marrëveshje të mirë me partnerët tuaj
1.
2.
3.
4.

Shikoni me vëmendje propozimin dhe listoni ekspertizën që ju duhet.
Listoni partnerët apo individët që do ju japin kontributin.
Nëse ka paqartësi kërkoni nga partnerët apo anëtarët tuaj tju rekomandojnë njerezit
e duhur.
Kalojeni këtë document te të gjithë që të plotësojnë informacionin me referencat
përkatëse.

Kjo është një mundësi e mirë që të theksohen dhe projekte të mëparshme ku partnerët
mund të kenë punuar. Nëse ska patur partneritete të mëparshme mund të listohen
aktivitete në projekte të kaluara. Kjo është mjaft e rëndësishme për shqyrtuesti të cilët
nuk kanë njohuri mbi partnerët.

Lexoni projekt-propozimin disa herë

Manual Binjakëzimi

Përpara se të dorëzoni projekt-propzimin është mirë që ta rilexoni atë disa herë. Duhet
lexuar në fillim të propozimit, në mes të tij dhe në fund para dorëzimit. Rezulton shpesh
që në të mund të këtë një tekst të kotë të gjatë i cili e lodh shqyrtuesin e dokumentave
dhe con në dështimin e projektit. Prandaj është e këshillueshme një rishikim i mirë
që të theksojë të gjitha aktivitetet e rëndësishme sic thamë më lart nëpërmjet titujve
thumbues dhe të fshiji të gjitha fjalët e tepërta dhe boshe.
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Seksioni

4

4.a E Ardhmja e binjakëzimit
Ka rreth 17.000 lidhje binjakëzimi në Evropë, të cilat nënkuptojnë shumë qytete të
përfshira me njër-tjetrën (ka shumë qytete të përfshira në më shumë se një binjakëzim,
prandaj dhe është e vështirë të llogariten në mënyrë të saktë).
Megjithëse mjaft evropianë udhëtojnë shpesh jashtë shtetit në udhëtime biznesi, apo
me pushime dhe përvec përdorimit të TV dhe internetit, binjakëzimi mbetet mënyra më
e mirë e Evropianëve të takohen me njëri-tjetrin, të shkëmbejnë informacion dhe ide mbi
jetën e tyre të përditshme dhe të përfitojnë nga eksperienca e njëri-tjetrit mbi cështje që
përfshijnë arsimin, përfshirjne sociale, kultuërn ose biznesin.
Në ditët e sotme partneritetet e binjakëzimit mund të cojnë në projekte specifike mbi
subjekte si menaxhimi i ujit, zhvillimi ekonomik, ose përmirësimi i shërbimeve sociale. Ka
patur gjithashtu një rritje në binjakëzime midis partnerë të ndryshëm, secili nga shtete të
ndryshme Evropiane. Në këtë mënyrë dhe në të tjera, zhvillimi i partneriteteve Evropiane
i mundëson qytetarëve dhe bashkive të ndajnë ekspertizën dhe eksperiencën.
Sot, binjakëzimi ndihmon në krijmin e një kuptimi të përbashkët të identitetit Evropian,
dicka që nuk mund të detyrohet nga niveli i lartë. Për më tepër, të bashkosh qytetarët
së bashku të diskutojnë dhe të zgjidhin subjekte të vështira në një atmosferë miqësore
është gjithashtu një shprehi e një qytetarie aktive Evropiane.
Por, binjakëzimi gjithashtu shërben edhe për qëllimin e tij origjinal që është nxitja e
paqes dhe e mirëkuptimit midis njerëzve dhe komunitetit. Për shtetet e Ballkanit,
binjakëzimi është një rrugë me mjaft rëndësi për të sjellë njerëzit së bashku pas luftërave
të tmerrshme të 1990, si dhe për të ndarë ekspertizën dhe eksperiencën e shteteve të
rajonit të lëvizin më para dhe të zhvillohen.
Dhe në epokën tonë të globalizimit-me të gjitha problemet dhe mundësitë-binjakëzimi
luan një rol me mjaft rëndësi të sjellë komunitet dhe njerëzit afër në mbarë botën.
Bashkimi Evropian ka fqinjë të rëndësishëm përpjesën e jugut dhe lindjes si pshUkrainën, Rusinë, Turqinë dhe shtete të tjera rreth Mesdheut dhe Lindjes së Mesme.
Binjakëzimi mund të ndihmojë me të vërtetë zhvillimin e një dialogu më të fortë dhe më
të kuptueshëm midis njerëzve të Evropës dhe të të gjitha shteteve. Dhe jo vetëm kaq,
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por binjakëzimi mund të jetë një mënyrë e shkëlqyeshme për promovimin e zhvillimit
ndërkombëtar dhe arritjes së Qëllimeve të Zhvillimit të Mijëvjecarit.
Arrihet bashkëpunim dhe fitore kur njihen mirë programet e BE. Mësohet më shumë dh
e arrihet sukses duke përfshirë një numër të madh partnerësh numër i lartë i aktorëve të
shoqërisë civile, numër të lartë medias, të të rinjve, të bizneseve etj. Shoqërisë shqiptare
i duhet dhënë më shumë mundësi për të njohur realitetin e Bashkimit Evropian, aspektet
pozitive dhe sfidat që na paraprijnë, duke i prezantuar programet e BE-së dhe duke i
përfshirë gjithmonë e më shumë në politikat e qeverisjes vendore.

Manual Binjakëzimi

Pa u informuar dhe pa u prezantuar me kulturën evropiane nuk do mund të jemi një njësi
vendore e suksesshme dhe gjithëpërfshirëse. Duhet:
Të vazhdohet mbështetja e bashkive në përgatitjen dhe menaxhimin e projekteve sipas
rregullave dhe procedurave të BE-së.
Të promovohen binjakëzimet aktuale dhe zhvillimi i marrëdhënieve afatgjata
Të rritet ndërgjegjësimi publik mbi asistencën e BE-së në projektet e binjakëzimit.
Të jepet informacion i vazhdueshëm mbi programet e reja të binjakëzimit
Të jepet informacion i vazhdueshëm mbi partnerë të mundshëm
Të rritet bashkëpunimi i organizatave dhe i shoqërisë civile.
Të kihet nga një person kontakti staf i bashkisë, i trajnuar për binjakëzim.
Të rriten format e promovomimit dhe bashkëpunimit me median.
Të përfshihen më shumë qytetarët, bizneset, studentët, organizatat, të rinjtë, gratë etj
në veprimtaritë bashkiake.
Të shfrytëzohen të gjitha rrjetet sociale për të shpërndarë sa më shumë informacionin
dhe për të rritur bashkëpunimin.

4.b Fuqizimi i kapaciteteve të bashkive shqiptare
nëpërmjet binjakëzimit të bashkive
Ky është emri i projektit i mbështetur nga programi Evropë për Qytetarët EACEA,
(Veprimi 1: Qytetarë aktivë për Evropën, sipas masës 2.2 Projektet e Qytetarëve dhe
masat mbështetëse), ku Shoqata e Bashkive të Shqipërisë si lider i projektit ka zbatuar
për një periudhë një vjecare me partner të tjerë shqiptarë dhe të huaj si më poshtë:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Shoqata Franceze e Bashkive dhe Rajoneve të Evropës
Instituti i Kërkimeve Urbane
Forumi i Pavarur i Grave Shqiptare
Misionarët e Të Drejtave Sociale
Shoqata Shqiptare për një Zhvillim të Qëndrueshëm
Agjensia për një Zhvillim Ekonomik të Qëndrueshëm
Qendra Kombëtare për Trajnime dhe Asistencë Teknike
Forumi i Pavarur i Grave Shqiptare

9. EuroPartners Development
10. Instituti i reformave dhe Studimeve Demokratike
Cdonjëri prej partnerëve ka patur rolin e tij specifik në nivel vendor dhe ndërkombëtar. Të
gjithë partnerët janë përfshirë në promovimin dhe zhvillimin e programeve të binjakëzimit
në nivel kombëtar, por edhe në projekt në konferencën e madhe të përbashkët. Përfshirja
e organizatave të shoqërisë civile/bashkive bëhet e mundur në nivel vendor/kombëtar
sipas komponentit 1 të veprimit të propozuar-nëpërmjet seminareve kombëtare të
organizuara, por edhe në procesin e shkëmbimit dhe ndërveprimit midis pjesëmarrësve
në nivel ndërkombëtar.
Më konkretisht ky projekt ka patur si qëllim të inkurajojë aktivitetet, programet e binjakëzimit
dhe të temave në lidhje me grupet e pjesëmarrësve, të cilat u përcaktuan nëpërmjet:
-

-

-

-

-

Komunikimit me shoqatat e përfshira të qeverisjes vendore, autoritetet vendore dhe
organizatat e shoqërisë civile të cilat u inkurajuan të ndërvepronin dhe të përcaktonin
fushat më me rëndësi për bashkëpunim në linjë me objektivat e përgjithshme dhe
specifike të programit.
Një seminar në nivel kombëtar -u mendua si një mundësi për identifikimin e
prioriteteve për një sinergji gjatë zbatimit të projektit nga partnerët në programet e
binjakëzimit. Dimensioni Evropian u sigurua përmes komponentit ndërkombëtar të
veprimit dhe qasjen bashkëpunuese në zhvillimin e një mjeti inovativ të binjakëzimit
për pjesëmarrësit dhe partnerët që vijnë nga kontekste të ndryshme evropiane.
Një sondazh për të përzgjedhur 15 bashkitë të cilat u trajnuan në fushën e binjakëzimit
të qyteteve.
5 trajnime dy ditore për bashkitë e përfshira në binjakëzim dhe për të rinjtë. Temat
kryesore të trajnimit u fokusuan në: koncepti i vërtetë i binjakëzimit, si të ndërtojmë
një binjakëzim të qëndrueshëm, si të financojmë projektet e binjakëzimit, si ndihmon
binjakëzimi i qyteteve në zhvillimin, bashkëpunimin dhe krijimin e rrjeteve, si
binjakëzimi arrin të përfshijë të gjithë shoqërinë civile etj.
vizitë studimore te shoqata partnere (12 pjesëmarrës nga Bashkitë Shqiptare pilote
dhe Ekspertë të Shoqatës së Bashkive të Shqipërisë)
3 seminare informuese për përfitimet nga binjakëzimi, për të rritur numrin e aktorëve
të interesuar, për rritur vizibiletitin e projektit dhe për të prekur cështjet më me interes.
Konferencë ndërkombëtare për të marrë një feedback për bashkitë shqiptare
të përfshira, për të treguar rezultatet e projektit. Pjesëmarrësit e tjerë do të jenë
ekspertë të autoriteteve vendore shqiptare, përfaqësues nga ministritë shqiptare,
përfaqësues nga organizatat aktive civile, donatorët, etj Eshtë parashikuar të ketë
rreth 100 pjesëmarrës.
Botimi i një manuali (1000 kopje) që do të përfshijë temat e mëposhtme të trajnimit:
• Informacion mbi programin e binjakëzimit të qyteteve. • Informacion mbi fondet
e BE-së dhe si të aplikoni. • Informacion mbi projektin. • Praktikat më të mira të
binjakëzimit të qyteteve etj
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Ndikimet e pritshme për grupet e synuara kanë tre dimensione kryesore:
-

Dimension kombëtar: numri i inisiativave bazuar në bashkëpunim midis autoriteteve
vendore të shteteve partnere; numri i rritur i pjesëmarrësve në programet me tematika
bashkëpunuese; përmirësimi i komunikimit ndërmjet shoqatave të autoriteteve vendore
dhe anëtarëve të tyre; autoritetet shqiptare do dijnë se si të krijojnë një binjakëzim të
qëndrueshëm; më shumë njohuri për programet e binjakëzimit të qyteteve;

-

Dimension evropian; rritja e numrit të inisiativave ndërkombëtare të shoqatave të
autoriteteve vendore; rritja e numrit të inisiativave të rrjeteve evropiane të shoqatave
të shoqërisë civile; rritja e numrit të pjesëmarrësve në temat e binjakëzimit;

-

Dimensioni novativ: zhvilimi i përqasjeve bashkëpunuese në identifikimin e një
mjeti efektiv të komunikimit për iniciativat e binjakëzimit; pjesëmarrës nga sferat e
ndryshme të jetës që punojnë së bashku për nxitjen e bashkëpunimit në të mirë të
qytetarëve në komunitetet e ndryshme vendore në të gjithë Evropën.

Konkluzionet kyce dhe rezultatet e projektit:

Rritja e numrit të bashkëpunimeve midis iniciativave të njësive vendore pilote me njësitë
vendore të Bashkimit Evropian.
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Rritja e numrit të pjesëmarrësve në tema specifike të bashkëpunimit.
Përmirësimi i komunikimit dhe bashkëpunimit midis shoqatave të autoriteteve vendore
(Shoqata e Bashkive Franceze dhe Shoqata e Bashkive Shqiptare)
Përmirësimi i komunikimit dhe bashkëpunimit midis organizatave shqiptare dhe aktorëve
të tjerë vendorë të shoqërisë civile
Përmirësimi i komunikimit dhe bashkëpunimit midis organizatave shqiptare
Përmirësimi i komunikimit dhe bashkëpunimit, me median.
Pasja e një numri të lartë të interesuarish në rrjetet sociale dhe ëeb-site e të gjithë
partnerëve.
Rritja e nivelit të njohurive të pjesëmarrësve (staf i bashkisë pilote dhe të rinjve) në lidhje
me programet e Bashkimit Evropian
Rritja e nivelit të njohurive të pjesëmarrësve (staf i bashkisë pilote dhe të rinjve) në lidhje
me hartimin e projekteve (menaxhimi i ciklit të projektit, kuadri logjik, fazat e projektit).
Rritja e nivelit të njohurive të pjesëmarrësve (staf i bashkisë pilote dhe të rinjve) për
procesin e komunikimit si një factor i rëndësishëm në ngritjen e partneriteteve
Rritja e nivelit të njohurive të pjesëmarrësve (staf i bashkisë pilote dhe të rinjve) mbi
rëndësinë e të folurit në publik dhe përdorimit të partneriteteve me median dhe aktorëve
të tjerë të shoqërisë

32

Rritja e nivelit të njohurive të pjesëmarrësve (staf i bashkisë pilote dhe të rinjve) në lidhje
me programet e Binjakëzimit të Qyteteve
Rritja e nivelit të njohurive të pjesëmarrësve staf i bashkisë pilote dhe të rinjve) për
ngritje partneritetesh dhe përmiërësim i marrëdhënieve aktuale të binjakëzimit
Pjesëmarrësit në trajnimet e organizuara patën një impakt pozitiv për konceptet e
partneritetit dhe përfshirjes sociale. Ata shprehën dëshirën për të qenë sërish pjesë
e trajnimeve të organizuara nga shoqata, për të ngritur kapacitetet e tyre dhe për të
kuptuar më mirë problemet e komunitetit. Gjithashtu ky projekt i ndihmoi ata për të
qenë më të hapur, më fleksibël dhe për të parë më me diversitet eksperiencat. Kjo
eksperiencë ishte një motivim si në jetën personale ashtu dhe atë profesionale. Përvec
kësaj marrja e më shumë dijeve jo vetëm që i rriti kapacitetet, por ndikoi në pozitivitetin
dhe eficiencën në punën e përditshme.

4.c Histori Suksesi
Para 6 vjetesh, Bashkia Kamëz konsiderohej si një bashki ku qeveria, institucionet
mbështetëse, shoqëria civile, universitetet, organizmat ndërkombëtarë e trajtonin si një
partner të dobët, që mund t’i ofronin asaj vetëm disa ndihma humanitare, e përkundrejt
këtyre qëndrimeve, Bashkia e Kamzës brenda 6 vjetësh u shndërrua në një nga
partnerët më potencialë e aktivë në marrëdhëniet me qeverisjen qendrore e vendore,
shoqërinë civile dhe organizmat ndërkombëtarë, duke fituar besimin e mbështetjen e
tyre të plotë dhe duke bashkëpunuar me ta në projekte të rëndësishme zhvilluese.
Proceset e binjakëzimit nuk janë procese luksi dhe turizmi. Ato përbëjnë një objektiv kyç në
misionin e hapjes dhe bashkëpunimeve ndërkombëtare të bashkisë për dy arsye themelore:
e para, sepse kjo na afron dhe integron më shpejt me Evropën e botën:
-

Për marrjen e eksperiencave profesionale në nivel ekspertësh në fushën e
administratës publike lokale në sektorin ekonomik, edukativ, arsimor, kulturor
Për kontributin e angazhimin e përbashkët reciprok në të mirë të mirëqënies së të
dy vendeve

e dyta, se përfitohet më shumë dhe më lehtësisht nga programet për mbështetje teknike
e financiare nga strukturat ndërkombëtare:
-

Nëpërmjet hartimit dhe implementimit të projekteve të përbashkëta që çojnë në
zhvillimin e ndërsjelltë të qyteteve
Nëpërmjet ndërmarrjeve e veprimeve konkrete nëpërmjet inkurajimit të shkëmbimeve
komerciale dhe investimeve

Nëpërmjet binjakëzimeve krahas shkëmbimeve reciproke të dyanshme të administratave,
ato kulturore dhe sportive, përfitohen drejtëpërdrejt projekte të përbashkëta nga
Bashkimi Europian dhe provë e qartë e kësaj janë binjakëzimet me qytetet Macerata,
Jena, Quindici:
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1.

Përfitimi i Projektit: Për menaxhimin e qendrueshëm të mbetjeve urbane,
BËS-314 i pari projekt përfitues me një vlerë prej 300 mijë euro, në kuadër të
programit IPA Adriatic C.B.C së bashku me disa njësi të tjera vendore, binjake
dhe nderkufitare të Europës (Macerata Itali, Bushat Shqipëri, Bar Mal i Zi) nga
binjakëzimi me Maceratën Itali.
I bashkëfinancuar nga Komisioni Evropian, falë të cilit qyteti i Kamzës po shndërrohet
dita-ditës në një qytet të pastërtisë shembullore. Në fazën e parë dhe të dytë të
zbatimit të projektit “BËS 314”, Kamzës iu shtuan 400 kazanë për grumbullimin e
mbetjeve urbane në mënyrë të diferencuar.
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Kjo është faza e tretë ku është bërë publike procedura e blerjes së tri makinerive
me standarde të Bashkimit Evropian, të cilat do të përmirësojnë ndjeshëm cilësinë
e pastrimit të qytetit të Kamzës.
2.

Ndërtimi i Shkollës Teknike Profesionale Rajonale me nje vlerë afro 962 mijë
Euro nga binjakëzimi me Jenën Gjermani. Kjo shkollë ka një sipërfaqe trualli 9034
m2. Ajo ka mbi 24 klasa mësimdhënieje, laboratorë, ambiente ndihmëse, palestër,
ambiente të tjera sportive etj e standardeve europiane.

3.

Besueshmëria e dhënë nga Komisioni Europian, Bashkisë Kamëz për organizimin
e Konferencës së Dytë të projektit “JOGGLE, Breza të azhornuar për marrjen e
ligjshmërisë në Europë”, por që në Shqipëri i jepet për herë të parë Kamzës aksesi
për imlementimin e një konferencë të niveleve Europiane, e cila do të jetë 3-ditore
e që do të zhvillohet ne Mars 2014, ku do të marrin pjesë delegacionet e qyteteve
binjake nga Italia, Bullgaria, Rumania e Shqipëria.

Nëpërmjet binjakëzimeve kemi edhe përfitime indirekte.
Binjakëzimi me qytetin Jena të Gjermanisë solli:
•

Partneritetin me GIZ, organizata gjermane për asistencë teknike e financiare në
Shqipëri dhe me mbështetjen e ambasadës gjermane, ka konsistuar në projektin
e rëndësishëm për ngritjen e një qendre rajonale të formimit profesional.

Ky projekt u realizua duke marrë parasysh ngritjen e degëve të para të reja në shkollën
profesionale ekzistuese dhe paralelisht gjetja e truallit dhe financimi me fondet e BE-së
për ngritjen e qendrës së re.
Gjithashtu n.p.m këtij partneriteti u krijua mundësia e shkëmbimit të eksperiencave e
marrjes së praktikave më të mira të mësuesve dhe nxënësve në Gjermani.
•
Partneritetin me Bankën Gjermane KfW për projektin madhor të ujësjellës kanalizimeve të Kamzës, ku vlera totale e projektit është 55 milion euro dhe vlera
e projektit për fazën e parë është 12 milion euro të financuar nga programi IPA i
Bashkimit Europian, e cila sapo ka filluar implementimin.
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Proceset binjakëzuese të Bashkisë Kamëz

1. Binjakëzimi me Maceraten
Proceset drejt arritjeve të binjakëzimit me qytete të kontinentit tonë, por edhe ato të
botës, përbëjnë një tendencë e objektiv kyç në misionin e hapjes dhe bashkëpunimeve
ndërkombëtare të bashkisë. Kjo, për dy arsye themelore: E para, sepse kjo na afron dhe
integron më shpejt me Evropën dhe botën, dhe e dyta, se përfitohet më shumë dhe më
lehtësisht nga programet për mbështetje teknike e financiare nga strukturat ndërkombëtare.
Provë e qartë e kësaj është edhe miratimi nga IPA i projektit për menaxhimin e mbetjeve
urbane, si rrjedhojë e kurorëzimit dhe të përpjekjeve, që solli nënshkrimin e marrëveshjes
së binjakëzimit me qytetin Macerata të Italisë, në 13 mars 2010.

Në bazë të kësaj marrëveshjeje Bashkia e Maceratës, si një bashki e përparuar e një
vendi të BE-së, garanton bashkëpunimin dhe mbështetjen duke vënë në dispozicion, në
bazë të rregullave dhe normave në fuqi, burimet humane të institucionit të vet, në varësi
të kompetencave dhe profesionalizmit specifik, instrumentet, të dhënat dhe eksperiencat
e përftuara gjatë aktivitetit të saj në sektorin e zhvillimit ekonomik dhe të bashkëpunimit.
Marrëveshja kërkon organizimin e një varg negociatash e vizitash të ndërsjella, ku të
identifikohen nevojat prioritare dhe fushat e bashkëpunimit, duke patur parasysh ato
që garantojnë e sigurojnë resurse për zhvillim, por edhe ekspertizën e nevojshme për
implementim. Në këtë kuadër do të diskutohen projektet e përbashkëta që mundësojnë
edhe mbështetje financiare nga burimet rajonale, por edhe ato që kanë të bëjnë me
mbështetje të programeve të financuara nga komuniteti evropian, siç është edhe hartimi
tashmë I projektit për menaxhimin e mbetjeve urbane, me fondet e programi IPA, pa lënë
pas dore edhe projekte që lidhen me investimet e biznesit italian në zonën e Kamzës.
Një rol të rëndësishëm në këtë proces integrues ka edhe komuniteti shqiptar që jeton
e punon në këtë vend. Në Macerata, ky komunitet rreshtohet në vendin e tretë ndër
komunitetet e tjera që jetojnë në këtë qytet, madje edhe me një histori të hershme, ku
ndër vendbanimet më të vjetra të këtij qyteti janë edhe ato të shqiptarëve të ardhur
që nga koha e Skënderbeut dhe që kanë dhënë kontributin e tyre për zhvillimin e
këtij qyteti me histori dhe kulturë të spikatur evropiane. Por në kohën e sotme, në një
nga universitetet më të vjetra të Italisë, në Macerata, studion edhe një grup të rinjsh
shqiptarë, të cilët po krijojnë edhe një bërthamë aktive, për t’u përfshirë jo vetëm në
jetën akademike e kulturore të qytetit dhe rajonit, por edhe në atë shoqërore.
Ky është një tjetër aspekt që e bën marrëveshjen e binjakëzimit edhe më të favorshme,
sepse do t’u jape shtytje bashkëpunimeve të moshave të të rinjve universitarë e
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parauniversitarë shqiptarë dhe italianë për të krijuar lidhje të afërta e për të shkëmbyer
eksperienca në fusha të ndryshme të dijes dhe të kulturës.
Natyrisht, në këto marrëdhënie binjakëzuese Bashkia e Maceratës është ajo që të do
të ketë rolin e promotorit për përmbushjen e detyrimeve e reformave të nivelit lokal e
rajonal, që rrjedhin nga procesi i integrimit, si edhe atë për udhëheqjen e projekteve që
do të aplikohen nga palët në zbatim të strategjisë së zhvillimit të Kamzës.
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2. Zgjerimi i marrëdhënieve binjakëzuese me Kemalpasha të Izmirit, Turqi
Një tjetër hap i rëndësishëm në procesin e zgjerimit të marrëdhënieve të bashkisë me
qytete evropiane, ka qenë ai me Bashkinë Kemalpasha të Izmirit. Si rrjedhojë e hapjes
dhe aplikimit të Bashkise Kamëz në projekte evropiane dhe korrespondences intensive
me vendet e rajonit e ndërkombëtare në përgjithësi, Bashkia Kemalpasha e Izmirit
(Turqi) shprehu gatishmërinë për të lidhur marrëdhëniet e binjakëzimit me Bashkinë
Kamëz. Në këtë kuadër, me vendim të Këshillit Bashkiak të Kemalpasha, një delegacion
i kësaj bashkie i kryesuar nga kryetari i saj, vizitoi Kamzën në muajin nëntor 2010. Në
themel të axhendës së takimeve dhe diskutimeve të delegacionit turk dhe Bashkisë
Kamëz, ishin çështjet infrastrukturore të ndërtimit në marrëdhëniet institucionale midis dy
bashkive, shkëmbimi i eksperiencave midis tyre, projekt-idetë e përbashkëta në fushën
e planifikimit të qytetit, infrastrukturës, arsimit, kulturës, menaxhimit të mbetjeve urbane,
marrëdhënieve me biznesin, shkëmbimi i eksperiencave rinore midis dy qyteteve etj.

Përveç takimeve e vizitave, ekspertja turke për projektet me BE-në bëri një prezantim
profesional dhe të detajuar lidhur me skemat e financimit nga BE-ja për Drejtorinë për
Marrëdhëniet e Koordinimit e Zhvillimit, duke e konsideruar këtë structure tepër të
rëndësishme për projektet në rrjetin e partneritetit evropian.
Në dhjetor, kryetari i Bashkisë Kemalpasha ftoi Bashkinë e Kamzës për vizitë në Turqi
dhe nëpërmjet korrespondencave të të dyja bashkive, u ra dakord që në këtë vizitë të
finalizohej
nënshkrimi i marrëveshjes së binjakëzimit nga të dy kryetarët përkatës. Kjo u arrit
në 7 janar 2011 dhe shënon një sukses tjetër të rëndësishëm të Bashkisë Kamëz në
përpjekjet e saj për bashkëpunime e integrime ndërkombëtare.
3. 	Drejt marrëdhënieve binjakëzuese me qytetin Jena të Gjermanisë
Arritja e marrëveshjes së binjakëzimit me Maceratën e Italisë krijoi besimin dhe
intensifikoi përpjekjet e bashkisë për të arritur të njëjtin rezultat edhe me qytete të tjera
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partnere, si Jena e Gjermanisë dhe La Plata e Argjentinës, madje duke u dërguar atyre
edhe kopjen e marrëveshjes dhe fotot ilustruese nga ceremonia e nënshkrimit të kësaj
marrëveshjeje nga dy kryetarët e bashkive. Por, duhet thënë se ndonëse në aspektet e
frymës së përmbajtjes së marrëveshjeve të binjakëzimit këto janë të unifikuara në nivel
ndërkombëtar nga organizmat përkatës, në aspekt të procedurave ligjore dhe zbatimit të
tyre, ka specifika që ndryshojnë nga një vend në tjetrin dhe varen shumë nga kriteret që
vendosin organet vendimmarrëse në nivel lokal e qendror. Nga ana tjetër, qytete si Jena
kanë krijuar marrëdhënie binjakëzuese edhe me mjaft qytete të tjera të Evropës dhe
eksperiencat e tyre të mëparshme me këto qytete e bëjnë atë të përcaktojë instrumentet
e duhura në vazhdimësinë e lidhjes së marrëdhënieve binjakëzuese me qytetet e reja.
Jena është modeli i integrimit për Kamzën edhe për faktin se ajo tashmë ka krijuar një
rrjet binjakëzimesh me qytete si Porto (Portugali), Lugoj (Rumani), Erlangen (Gjermani),
San Markos (Nikaragua), Aubervilliers (Francë), Berkeley (SHBA) dhe një sërë
partneritetesh të tjera kombëtare e ndërkombëtare. Ky lloj rrjeti përbën një shans dhe
mbështetje të rëndësishme për Kamzën, po të mbahet parasysh se bashkëpunimet në
rrjet janë kusht i rëndësishëm, që lehtëson ndërmarrjen e hapave integrues, nëpërmjet
projekteve me karakter ndërkombëtar në nivel evropian e botëror. Kjo ishte edhe ideja
kryesore që përshkoi takimet në Jena, mbledhjen solemne e takimet e delegacioneve
respektive, konferencën e shtypit midis dy kryetarëve të Bashkive Jena dhe Kamza, pra
se zhvillimi dhe thellimi i këtyre bashkëpunimeve me vende si Shqipëria, që aktualisht
është jashtë BE-së, por aspiron në të ardhmen e shpejtë të bëhet pjesë e saj, është një
proces vendimtar për të, jo vetëm si përfitim zhvillimi, por edhe integrimi.
4. Bashkia Kamëz nënshkruan marrëveshjen e binjakëzimit me Bashkitë Quindici
Itali, Dorohoi Rumani, Berkovitsa Bullgari
Marrëveshje, e cila erdhi si rezultat i përfitimit të projektit që Bashkia Kamëz ka përfituar
së fundmi: “JOGGLE – Breza të bashkuar për marrjen e ligjshmërisë në Evropë”.
Ky është ndër projektet që Bashkia Kamëz ka përfituar, pas aplikimit në vitin 2013
në Komisionin Evropian, i cili ka shpërblyer përpjekjet e përbashkëta të disa njësive
vendore të Shqipërisë dhe vendeve të tjera evropiane, për të promovuar këtë projekt në
lidhje me shtetësinë dhe ligjshmërinë referuar Masës 1.2 të KE-së, Programi i Evropës
për Qytetarët, që janë Bashkia Kamëz, Bashkia Kuçovë, Bashkia Dorohoi në Rumani,
Bashkia Berkovitsa në Bullgari si dhe Komuna Quindici në Itali.
Ky projekt konsiston në 3 konferenca të niveleve europiane të cilat do të survejohen
drejtëpërdrejt nga Komisioni Europian.
Në Shqipëri i jepet për herë të parë Kamzës aksesi për imlementimin e një konferencë
të tillë, e cila do të jetë 3-ditore e që do të zhvillohet ne Mars 2014, ku do të marrin pjesë
delegacionet e qyteteve binjake nga Italia, Bullgaria, Rumania e Shqipëria.
Për ta ndjekur në vazhdimësi mbarëvajtjen e saj për të rejat dhe aktivitetet e saj në vijim
faqja zyrtare e projektit: ëëë.joggle.eu
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5. 	Nismat binjakëzuese edhe me bashkitë e komunat shqiptare të rajonit
Në kuadrin e zgjerimit të rrjetit bashkëpunues dhe binjakëzues, bashkia ka hartuar edhe
axhenda
takimesh në nivele të larta zyrtare me bashkitë shqiptare, me vendet kufitare të
rajonit, si Kosova dhe Maqedonia. Kështu, në kuadrin e vendimit historik të BE-së për
liberalizimin e vizave me Shqipërinë, u organizuan vizitat dhe takimet e kryetarëve dhe
stafet përkatëse të Bashkive Kamëz Shqipëri me Prizren Kosovë dhe Çair
Maqedoni. Gjithashtu, një vizitë në Bashkinë Kamëz bëri edhe një përfaqësi nga komuna
e Gjilanit, Kosovë. Në bazë të këtyre takimeve, u vu nevoja për të ndërtuar marrëdhënie
të ngushta bashkëpunimi, si njësi vendore të afërta me njëra-tjetrën, pra brenda të njëjtit
rajon dhe të banuara në shumicën dërrmuese nga komunitete me të njëjtën kombësi,
atë shqiptare.
Për këtë qëllim u pranua pa asnjë rezervë nga palët në takim se rruga më e mirë dhe
bashkëkohore është ajo e binjakëzimit midis këtyre bashkive e komuniteteve të tyre, si
urë lehtësuese për t’u përfshirë mandej në një rrjet më të gjerë, në hapësirën evropiane
të bashkëpunimeve dhe përfitimeve nga strukturat e BE-së.

Manual Binjakëzimi

Në këtë kontekst Bashkia Kamëz është binjakëzuar me Komunën Skënderaj Kosovë,
Komunën Çair Maqedoni,
6. Bashkia Kamëz është binjakëzuar me komunat Knittelfeld dhe Bruck an der
Leitha Austri
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Aneks

1

Jo ligjërisht detyruese, firmosja e premtimit solemn të binjakëzimit ose marrëveshjes
lehtëson formimin e një marrëdhënie afat-gjatë besimi. Forma e tij dhe përmbajtja nuk
janë të fiksuara dhe mund të përmirësohet në varësi të natyrës së partneritetit, i cili
është ngritur sipas dëshirës së qyteteve partnere.
Ta quajmë premtim solemn, kartë apo konventë mbi binjakëzimin, ose bashkëpunim ose
marrëveshje binjakëzimi, duhet gjithmonë të cohet te këshilli bashkiak për tu diskutuar mbi
ratifikimin e binjakëzimit me një qytet partner. Premtimi solemn i binjakëzimit firmoset dhe
lexohet me zë të lartë përpara një takimi me qytetarët. Qyetetet e binjakëzuara ndërmarrin një
angazhim së bashku, por kjo nuk do të thotë nje detyrim ligjor apo financiar dhe nuk ka burime
ligjore që mund të nxjerrin probleme në të ardhmen. Akoma më tepër, megjithëse ndodh më
rallë, një autoritet vendor mund t’i japë fund partneritetit së binjakëzimit në cdo kohë, npërmjet
shqyrtimit dhe nga këshilli bashkiak dhe anullimit të marrëveshjes së binjakëzimit.
Më poshtë po paraqesim një model të premtimit solemn të binjakëzimit, i cili është
përdorur gjerësisht nga shumë shtete:
PREMTIM SOLEMN
Ne, ………………………………… (emri) dhe ……………………………………..… (emri),
Kryetarët e ……………………………… (shteti) dhe i ……………………………… shteti)
Përfaqësues të zgjedhur nga qytetarët tanë,
Të bindur se veprojmë në interes të dëshirave dhe nevojave të vërteta të popullit tonë.
Të ndërgjegjshëm se civilizimet dhe njerëzi tanë gjejnë origjinën në komunitetet e tyre
antike vendore, se shpirti i lirisë ishte i pari i iniciuar në lirinë e fituar prej tyre dhe më
vonë, në qeverisjet vendore ata ishin të gatshëm të gjejnë,
Duke konsideruar se historia duhet të vazhdojë në një botë më të gjerë, por se kjo botë duhet
të jetë plotësisht umane vetëm deri sa meshkujt dhe femrat jetojnë të lirë në qytetet e tyre,
Të bindur për nevojën e respektimit të parimeve të subsidaritetit, duke pohuar vlerat
tona të respektimit të të drejtave njerëzore, të cilat ne i mbajmë si të padhunnueshme
dhe të detyrueshme.
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NDERMARRIM, NE KETE DITE, NJE PREMTIM SOLEMN
Sipas marrëdhënieve të ndërtuara ndërmjet shteteve tona,
Të mbajmë lidhje të përkohshme midis qeverisjeve të bashkive tona në mënyrë që
të nxisim dialogun tonë, të shkëmbejmë eksperiencat dhe të zbatojmë aktivitete së
bashku, të cilat mund të forcojnë përmirësimin e përbashkët në të gjitha fushat që i
përkasin komeptencave tona.
Të inkurajojmë dhe të mbështesim shkëmbime eksperiencash midis qytetarëve tanë
në mënyrë që të sigurojmë nëpërmjet mirëkuptimit të përbashkët dhe bashkëpunimit
eficient, shpirtin e vërtetë të fqinjësisë Evropiane për fatin tonë të përbashkët,
Të veprojmë sipas rregullave të mikpritjes, duek respektuar diversitetet tona në një
atmosferë besimi dhe shpirt solidaritet,
Të garantojmë për të gjithë qytearët mundësinë e pjesëmarrjes në shkëmbinet midis dy
komunitetet tona pa diskirminuar asnjë,

Manual Binjakëzimi

Të nxisim vlerat e lirisë universale, demokracisë, barazisë dhe pushtetin e ligjit,
nëpërmjet shkëmbimeve dhe bashkëpunimit,
Të fokusojmë përpjekjet tona duke përdorur të gjitha mjetet që kemi në dispozicion duke
mbështetur suskesin e kësaj ndërmarrje thelbësore për paqe, progres dhe prosperitet,
i cili është:
BASHKIMI EVROPIAN
Vendi …………………………… Data …………………………

Referenca
1. “Tasmin White of the London Borough of Richmond upon Thames” (http://www.richmond.gov.
uk/research_proposal_guide.pdf)
2. “The well funded researcher’s guide to proposal writing” nga Scott Wagers
3. www.twinning.org
4. Modulet e trajnimit të përgatitura nga ANTTARC
5. Histori Suksesi Bashkia Kamëz
6. Burime nga projekti i zbatuar nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë
7. Seksioni 2 kontribut i AFCCRE
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Recognizing that the growing interdependence of different national societies
necessitates an international, global democratic order, the foundation for a real
peace,
Convinced that the ties that bind the towns of our continent constitute a
fundamental element upon the path towards developing European citizenship
and thus promote a Europe of human dimensions
DO TAKE, ON THIS DAY, A SOLEMN OATH
According to the relationships established between our two countries,
To maintain permanent ties between the governments of our municipalities in
order to promote our dialogue, to exchange our experiences and to implement all
joint activities which may foster mutual improvement in all domains that fall within
our competences,
To encourage and support exchanges between our fellow citizens in order to
ensure, through greater mutual understanding and efficient cooperation, the true
spirit of European brotherhood for our now common destiny,
To act according to the rules of hospitality, with respect for our diversities, in an
atmosphere of trust and in a spirit of solidarity,
To guarantee for all people the possibility of participating in the exchanges
between our two communities without discrimination of any form,
To promote the universal values of liberty, democracy, equality and the rule of
Law, through our exchanges and cooperation,
Focus our efforts using all the means at our disposal to supporting the success of
this essential undertaking for peace, progress and prosperity, which is:
EUROPEAN UNITY
Place …………………………… Date …………………………

References
1. “Tasmin White of the London Borough of Richmond upon Thames” (http://www.
richmond.gov.uk/research_proposal_guide.pdf)
2. “The well funded researcher’s guide to proposal writing” nga Scott Wagers
3. www.twinning.org
4. Training modules prepared by ANTTARC
5. Succes story, Kamez Municipality
6. Project implemented by Albania Association of Municipalities
7. Session 2 AFCCRE contribution
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Annex

1

Whilst not legally binding, the signing of a formal twinning “oath” or agreement
facilitates the setting up of a long-term, trusting relationship. Its form and content
are not fixed, and may be amended depending on the specific nature of the
partnership which is being set up, and according to the wishes of the partner towns.
Whether called a twinning oath, charter or convention on twinning, or a cooperation
or friendship agreement, it should be submitted to the city or local government
council for a debate on the ratification of the twinning with the partner town. The
twinning oath is then signed at a formal public meeting, and is usually proclaimed
aloud to those present. The signatory towns undertake a commitment together,
but this carries no legal obligation, and there is no legal recourse even if any
problems arise in the future. Moreover, though this is rare, a local authority may
at any moment put an end to the partnership by means of deliberation of the city
council annulling the twinning’s ratification.
Here is a template for a twinning oath which has been widely used in many
countries:
twinning oath
We, ………………………………… (name) and …………………….……… (name),
Mayors of ………………………… (country) and of ………………………… (country)
Freely elected representatives of our fellow-citizens,
Certain that we act on behalf of the sincere wishes and real needs of our
populations,
Aware that our civilisations and peoples found their origins in our ancient free
local communities, that the spirit of liberty was first recorded in the freedom won
by them, and later, in the local self-governments they were able to found,
Considering that history shall continue in a wider world, but that this world will be
truly humane only in so far as men and women live freely in free cities,
Convinced of the necessity of respecting the principle of subsidiarity, Affirming
our value of respecting human rights, which we hold as inviolable and inalienable,
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This project consists of three conferences in European level which will hich will
directly observed by the European Commission.
In Albania is given first access to Kamza to implemented this European conference,
which will be 3-day to be held in March 2014.
Continued to follow its progress and updates to its activities following the project’s
official website: www.joggle.eu

5. Twinning initiatives with Albanian municipalities in the region
Under the cooperative twinning network expansion, the Municipality has drafted
the agenda of high level official meetings with the Albanian municipalities, and
with the border countries of the region, Kosovo and Macedonia. Thus in the
context of the historical decision of the EU to liberalize visa regime with Albania,
were organized visits and meetings between mayors and staffs from respective
municipalities of Kamza, Albania, Prizren Kosovo and Chair Macedonia. Also
a representation from the Municipality of Gjilan, Kosovo made a visit to the
Municipality of Kamza. On the basis of these meetings was the need to build close
cooperative relations, as local units close to each other, within the same region
that is largely inhabited by communities of the same nationality, the Albanians.
For this purpose the partners at the meeting accepted without any reservation,
that the best route and contemporary, is the twinning between these municipalities
and their communities, as a facility bridge to be included in a wider network in
European space cooperation and benefits of EU structures.
In this context Kamza Municipality is twinned with the Skenderaj Municipality
Kosovo, Cair Municipality Macedonia.

6. Kamza Municipality is twinned Knittelfeld and Bruck an der Leitha
municipalities, austria.
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January 2011, and marks another important success for Kamza Municipality in its
efforts to international cooperation and integration.

3. Straight to the twinning relations with the jena city in german
Reaching twinning agreement with Macerata city in Italy created the confidence
and intensified efforts of the Municipality to achieve the same result with other
partner cities like Jena in Germany and La Plata of Argentina, even sending them
a copy of the agreement and illustrative photos from the ceremony of agreement
signing by both Mayors. But it must be said that although the content aspects of
the spirit of twinning agreements, these are unified at the international level by
the relevant bodies, in terms of legal procedures and their implementation, there
are specifications that vary from one country to another and depend heavily on
the criteria that determine decision-making bodies at local and central. On the
other hand cities like Jena, have established twinning relationships with many
other European cities, and their previous experiences with these places make
them determine the appropriate instruments, the continuity of twinning relations
connecting with potential cities.
Jena is a model of integration for Kamza, even for the fact that it already has
established a twinning network with cities like Porto-Portugal, Romania-Lugoj,
Erlangen-Germany, San Marcos-Nicaragua, Aubervilliers-France, Berkeley-USA
and a number of other national and international partnerships. This kind of
network is an important opportunity and support for Kamza, but bear in mind, that
cooperation in the network is an important condition, that facilitates the integration
steps, through international projects at European and world level.
This was the main idea of the meetings in Jena, solemn collection and meetings
of their respective delegations, the press conference between the two Mayors of
Kamza and Jena and therefore the development and deepening of cooperation
with countries such as Albania, which is currently outside the EU, but aspires
that in the future to become part of it, is a crucial process, not just as profitable
development, but also for integration.

4. Twinning agreement with Quindici, Dorohoi, Berkovitsa, Kucove
Municipalities, Italy, Rumania, Bulgaria, Albania
Agreement, which came as a result of project profitability Kamza Municipality has
benefited recently: “JOGGLE - Generations of legality for getting united Europe”.
This is among the projects that benefited Kamez Municipality, after application in
2013 to the European Commission, which has awarded the joint efforts of several
local units of Albania and other European countries, to promote the project in
relation to citizenship and legality reference measure 1.2 of the EC, Europe for
Citizens program, which are Kamza Municipality, Municipality of Kuçove, Dorohoi
Municipality in Romania, Berkovitsa Municipality in Bulgaria and Municipality of
Quindici in Italy.
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people who are creating an active nucleus, to be involved not only in academic
and cultural life of the city and region, but also in society.
This is another aspect that makes the deal even more favorable, because it
will give boost collaborations to the youth ages, pre-university undergraduate,
Albanians and Italians, to establish close links and share experiences in various
fields of knowledge and culture.
Obviously in these twinning relationships, the Macerata Municipality is the one that
will have the promoter role, to fulfill the obligations of local reforms and regional
level, derived from the integration process, as well as for leading the project to be
applied by parties in implementing the development strategy of Kamza.

2. Expansion of twinning relations with Kemalpasa of Izmir Turkey
Another important step in the process of expanding relations between Kamza
municipality and European cities, as was Kemalpasa Municipality of Izmir. As a
result of open application of the Kamza Municipality in European projects and
intensive correspondence with international and regional countries in general,
Kemalpasa Municipality of Izmir, Turkey expressed readiness to align the twinning
relationship with Kamza Municipality. In this context with the decision of City
Council’s of Kemalpasa, a delegation of this municipality headed by its Mayor
visited Kamza in November 2010.

At the core agenda of meetings and discussions of the Turkish delegation and
Municipality of Kamza, were the matters of infrastructure construction in the
institutional relations between the two municipalities, the exchange of experience
between them, common project ideas in the field of city planning, infrastructure,
education, culture, urban waste management, business relationships, and
exchange youth experiences between the two cities, etc.
Apart from to meetings and visits, Turkish expert on projects with the EU made a
professional and detailed presentation on EU funding schemes, to the Development
and Coordination Directory, considering this important structure for projects in the
European partnership network. In December, Mayor of Kemalpasa Municipality
invited the Municipality of Kamza to visit Turkey and through the correspondence
of the two municipalities, it was agreed that in this visit to be finalized the signing
of the twinning agreement from two respective Mayors. This was achieved on 7
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•

Partnership with german Bank Kfw for major water and sanitation project Kamez,
where the total value of the project is 55 million euro and the value of the project for
the first phase is 12 million funded by the European Union’s IPA program.

twinning relationships

1. twinning agreement with macerata municipality, italy
Processes towards the achievement of twinning agreements with European cities
and not only constitute a key objective trend in the mission of openness and
international cooperation of the Municipality for two basic reasons: First, because
it brings us closer and integrates quickly with Europe and the world and secondly,
it gains more and simple programs for technical and financial support from the
international structures. Clear proof of this is the approval of the IPA, the project
of urban waste management as a result of the culmination of efforts that brought
the signing of the twinning with the Macerata Municipality, on March 13, 2010.

Under this Agreement Macerate’s Municipality, as one of the advanced municipalities
in EU, guarantees the cooperation and support, based on the applicable rules and
regulations, human resources of their institution, depending on the competence
and specific professionalism instruments, data and experience acquired during its
activity in the sector of economic development and cooperation.
The agreement requires the organization of a series of bilateral negotiations
and visits to identify the priority needs and areas of cooperation, given that
guarantee and provide resources for development, but also the expertise needed
for implementation. In this framework will be discussed joint projects to enable
the financial support from regional sources, but also those dealing with support
programs funded by the European Community, as is already drafting a project for
urban waste management, with The IPA program funds, without neglecting the
projects related to Italian business investments in the area of Kamza.
An important role in this integrative process has the Albanian community that
lives and works in this country. In Macerata, the community align in third place
among other communities living in this city, even with an early history, where one
of the oldest settlements of the city are those of the Albanians come from the
time of Skanderbeg and who have given their contribution to the development of
the city with outstanding history and European culture. But at the present time, in
one of the oldest universities of Italy, in Macerata, are studying a group of young
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Second, it acquired more and more easily for technical and financial support
programs by international structures.
-

Through the design and implementation of joint projects leading to the
development of mutually cities
Through concrete actions enterprises by encouraging commercial exchanges
and investments

Through twinning along reciprocal bilateral exchanges administrations, cultural
and sports, obtained directly projects from the European Union and clear proof of
this are twinning with cities Macerata, Jena, Quindici:
1.

Project benefit for sustainable management of waste, BWS-314 the first
project beneficiaries with a value of 300 thousand euros, IPA Adriatic C.B.C
programme along with several other local units, cross-border and European
twin (Macerata Italy, Bushat Albania, Montenegro Bar)
The co-financed by the European Commission, through which the city is
being transformed every day in a city of exemplary purity. In the first phase
and the second project “BWS 314” were added 400 bins for waste collection
in an innovative way.
This is the third phase which is made public acquisition procedures of three
machines with European Union standards, which will significantly improve the
quality of cleaning Kamza city.

Partnership with giZ, the German technical and financial assistance to Albania
and with the support of the German Embassy, has consisted important project for
the establishment of a regional centre for vocational training.

•

Reliability provided by the European Commission Kamza Municipality,
for organizing the Second European Conference of “JOGGLE, project
“Join Generations for Getting Legality in Europe”, but in Albania is given first
access to Kamza to implemented this European conference, which will be
3-day to be held in March 2014, which will be attended by delegations of the
twin cities of Italy, Bulgaria, Romania and Albania.

3.

Construction of the Regional Vocational Technical School with a value of
962 thousand euros. This school has a land area of 9034 m2. She has over
24 teaching classrooms, labs, ancillary facilities, gym, and sports facilities
etc. with European standards.

2.

Through twinning we have indirect benefits.

This project was carried out taking into account the establishment of new
branches before the existing vocational school and simultaneously finding land
and financing of EU funds for the establishment of the new center at a cost of 962
thousand euro.
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Increasing the knowledge level of participants (staff of pilot municipality and
youth) regarding communication process as an important factor in establishing
partnerships.
Increasing the knowledge level of participants (staff of pilot municipality and youth)
on the importance of public speaking and the use of partnerships with media and
other social actors.
Increasing the knowledge level of participants (staff of pilot municipality and youth)
regarding city-twinning programs.
Increasing the knowledge level of participants (staff of pilot municipality and youth)
for building partnerships and improving current relationships of twinning.
Participants in the organized trainings got a positive impact on the concepts of
partnership and social inclusion. They expressed the desire to be again part of
the trainings organized by the association, in order to raise their capacities and to
better understand the problems of the community. This project also helped them
to be more open, flexible to see experiences with more diversity. This experience
was a motivation in personal as well as professional life. Moreover, gaining more
knowledge not only increased capacity, but also affected positivity and efficiency
in daily work.

4.c History of success
Before 6 years, Kamza Municipality was considered as a Municipality by the Central
Governance, supporting institutions, civil society, universities, and international
organizations that can be treated only as weak partner that they could help only
with essential humanitarian aid and assistance just to start recovering itself! In
spite of this hesitance, Kamza Municipality within 6 years turned to be one of
the most potential and active partners in relationships with Central and Local
Governance, civil society and international organizations gaining their full trust
and support and even collaborating with them in important developing projects.
Twinning processes are not luxury and tourism processes and luxury tourism.
They are a key target in the opening mission and international collaborations to
the city for two basic reasons:
First, because it brings us closer and integrates quickly in Europe and further
world structures,
-

To obtain expert-level professional experience in the field of local public
administration in the economic, educational, cultural
For contribution and commitment to the common good mutual welfare of both
countries
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-

Publication of a manual (1000 copies) that will include training on the following topics:
• Information on city twinning program. • Information on EU funding and on
how to apply. • Information on the project. • Best Practices of city twinning, etc.

Expected impacts on target groups have three main dimensions:
-

-

-

A national Dimension: number of initiatives based on cooperation between
local authorities in partner countries, the increased number of participants
in programs with collaborative themes, improved communication between
associations of local authorities and their members; Albanian authorities will
know how to create a sustainable twinning; more information about the city
twinning programs;
An European dimension; increasing the number of international initiatives
of associations of local authorities; increasing the number of initiatives of
European networks of civil society organizations, increasing the number of
participants on the topics of twinning;
An innovative dimension: developing collaborative approaches to the
identification of an effective communication tool for twinning initiatives;
participants from different fields of life that work together to promote collaboration
for the good of citizens in various local communities across Europe.

Key conclusions and expected outcome of the project:

Increasing the number of collaborations between initiatives of pilot local units with
local units of the European Union.
Increasing the number of participants in specific topics of cooperation.
Improving communication and cooperation between associations of local
authorities (French Association of Municipalities and the Albanian Association of
Municipalities).
Improving communication and cooperation between Albanian organizations and
other local actors of civil society.
Improving communication and cooperation between Albanian organizations
Improving communication and cooperation with the media.
Having a high number of interested people in social networks and on the web sites of all partners.
Increasing the knowledge level of participants (staff of pilot municipality and youth)
regarding European Union programs.
Increasing the knowledge level of participants (staff of pilot municipality and youth)
regarding the design of the project (project cycle management, logical framework,
project phases).
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Albanian Association for Sustainable Development
Agency for Sustainable Economic Development
national centre for training and technical assistance
Independent Forum of Albanian Women
EuroPartners Development
Studies institute and democratic reform

Each of the partners has had its specific role in the local and international level.
All partners have been involved in the promotion and development of twinning
programs at the national level, but also in the project in the big joint conference.
Involvement of civil society organizations / municipalities becomes possible at
local / national level as in component 1 of the proposed action, by organizing
national workshops, but also in the process of exchange and interaction among
participants at the international level.
More specifically, this project has been aimed to encourage activities, twinning
programs and topics about the groups, which were defined by:

International conference to get feedback for Albanian municipalities
involved, showing the results of the project. The other participants will be
experts of Albanian local authorities, representatives of Albanian ministries,
representatives from active civil organizations, donors, etc. It is said to have
about 100 participants.

-

3 informative seminars about the benefits from twinning, to increase the number
of stakeholders, to increase project visibility and to touch some matters of interest.

-

Study visit at partner association (12 participants from pilot Albanian
municipalities and experts from Albanian Association of Municipalities)

-

5 two-day trainings for twinning municipalities and youth. The main topics of
training were focused on: the true concept of twinning, how to develop a stable
twinning, finance twinning projects, how twinning of cities assists development,
collaboration and network creation, how does twinning include all civil society, etc.

-

A survey to select 15 municipalities that were trained in the field of twin cities.

-

A national - level workshop was thought as an opportunity to identify priorities for
synergy in the implementation of the project by partners in twinning programs.
The European dimension was provided through an international action
component and a collaborative approach in developing an innovative twinning
tool for participants and partners coming from different European contexts.

-

Communication with involved associations of local government, local
authorities and civil society organizations which were encouraged to interact
and determine the most important areas for cooperation in line with the general
and specific objectives of the program.

-
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Twinning can really help in developing a stronger dialogue and understanding
between the people of Europe and of all countries. And not only that, but twinning
can be an excellent way of promoting international development and achieving
the Millennium Development Goals.
In order to achieve cooperation and success you ought to know well EU programs.
You learn more and achieve success by including a large number of partners, a
large number of civil society actors, a large number of media, youth, businesses,
etc. Albanian society should have more opportunities to get to know the reality
of EU, the positive aspects and the challenges ahead of us, by presenting EU
programs and including them even more in local government policies.
A local unit can’t be successful and comprehensive without being informed and
without getting introduced to the European culture. In order to achieve this, it’s
necessary to:
Continue supporting municipalities in preparing and managing projects according
to the rules and procedures of the EU.
Promote the development of twinning current and long-term relationships
Increase public awareness of EU assistance regarding twinning projects.
Give continuous information on new twinning programs
Give continuous information on potential partners
Increase cooperation between civil society and organizations.
Be led by a municipal staff contact person, trained for twinning.
Increase forms of promotion and collaboration with the media.
Include more citizens, businesses, students, organizations, young people, women,
etc. in municipal activities.
Use all the social networks to spread information as much as you can and to
increase cooperation.

4.b Strengthening capacities of Albanian municipalities
through municipal twinning
This is the name of the project supported by the program Europe for Citizens
EACEA, (Action 1: Active Citizens for Europe, according to the measure 2.2
Projects Citizens and support measures), in which the Association of Albanian
Municipalities as project leader has implemented for an one year period with other
foreign and Albanian partners as follows :
1.
2.
3.
4.

French association of european municipalities and regions
Urban Research Institute
Independent Forum of Albanian Women
missionaries of Social rights
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4.a The future of twinning
There are about 17,000 twinning in Europe, which means many towns involved
with each other (there are many cities included in more than one twinning, and
therefore it is difficult to calculate accurately).
Although many Europeans travel quite often overseas on business trips or on
holiday and besides the use of TV and Internet, twinning remains the best way for
Europeans to meet each other, exchange information and ideas about their daily
lives and benefit from each other’s experience on issues involving education,
social inclusion, culture or business.
Nowadays, twinning partnerships can lead to specific projects on subjects such as
water management, economic development, or improvement of social services.
There has also been an increase in twinning between different partners, each
from different European countries. In this way, the development of European
partnerships enables citizens and municipalities to share expertise and experience.
Today, twinning helps in developing a common sense of European identity,
something that can’t be imposed from the top. Furthermore, getting citizens
together to discuss and resolve difficult subjects in a friendly atmosphere is also
an expression of an active European citizenship.
However, twinning also serves its original purpose to promote peace and
understanding between people and the community. For Balkan countries, twinning
is a very important tool to bring people together after the terrible wars of 1990, as
well as to share expertise and experience of the countries of the region to move
further and develop.
And in our era of globalization, with all the problems and opportunities - twinning
plays a very important role in bringing people and communities closer. The
European Union has important neighbors in the south and east side, such as
Ukraine, Russia, Turkey and other countries in the Mediterranean and the Middle
East.
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This is a good opportunity to highlight also previous projects where partners may
have worked. If there are no previous partnerships, there can be listed activities
in past projects. This is very important for reviewers who have information of
partners.

Read the project proposal several times

Before you submit your best draft, it is good to read it several times. It ought to be
read at the beginning of the proposal, in the middle and in the end before delivery.
It often results that there may be a text useless and long during which bores
the reviewer and leads to project failure. It is therefore advisable a good review
that highlights all the important activities as said above by the smarter titles and
leaving out all useless excess words.
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Even though you do not manage to see this created network, you will need to
develop a communication plan.
Which would be the best channels of communication? ..Emails, teleconferences,
newspapers? A detailed communication plan will include your favorite channel out
of all sorts of types of communications. Although at a first glance it looks easy, it
can be quite challenging, especially when having a range of partners. Many issues
need to be set since the beginning of the project. How many times will partners
meet? How will the conclusions of the meeting be held? What collaboration
method will be used? Who will update information of activities? Meeting dates of
partners with each other to report on project performance and attendance.

list of all the actions you want to include in the management sector.
►
►
►
►
►
►

Structure of partners
Decision- making
Troubleshooting
Communication plan
Who will manage and monitor progress
The process of resolving misunderstanding

Start with an end in your head

Most grant programs require a section on what impact the project will have. This
is a section where most tend to write something vague or just empty words. But
here you have to write something more concrete, and of course using a little
imagination. If everything goes according to plan, what will your project produce
and how this will be used?

description of partnership

Although the proposal of which you work is an individual grant, you will have
a group of individuals or organizations that will work on the project. This may
change depending on the project, may be some individuals or some national or
international partner organizations or institutions. It is necessary that you explain
to reviewers that you will succeed and cooperate with all stakeholders. This is a
matter of expertise and data retention.

Steps for making a good deal with your partners
1.
2.
3.
4.

Look carefully at the proposal and list the expertise you need.
List the partners or individuals who will contribute.
If there is something unclear ask your partners or members to recommend
you the right people.
Send this document to all who meet the information with the relevant
references.
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8. The leader then assigns again all items and costs for the partners involved.
9. The leader along with the project financier determines the cost of general
items as travel, supplies and other administrative expenses.
10. All the above changes are submitted to partners to get final confirmation.
So, as you may see the budget requires input from all partners and people involved
in it, it requires approval by all and time to negotiate. This changes, depending
on the program you apply for funding. For this reason, it is recommended to start
with the budget at the beginning of the project. If this part is explained in detail,
the description of the project can then be completed in one weekend. There will
of course be changes or revisions of the budget as well as of the project, but if
everything is explained in the budget it is very easy to make minor changes. It is
also very important to obtain approval of partners even for the slightest change.

outcomes:

An even easier definition of what your project will produce. It can be said that this
is one of the most confusing definitions. Above all, an outcome must be tangiblenot an action. Example: “Software Development “ is not an outcome, but ‘software
programs were produced’, yes. For many grant programs, the results are the
basis of the contract. They are what you will finally report. They are intellectual
property, or otherwise the priority of the project. On this basis, the results should
be well settled and restricted in numbers. Each of them must be justified in the
project activities. In different projects each work plan or each activity has only a
tangible result (ex. A handbook published, etc.), but it should be mentioned here
that there are several projects that use specific strategies. An application with
many work plans may not be very feasible.

characteristics of a good outcome
►
►
►
►

Tangibility
Achievable in the context of the project
Shows good integration of the project
Producing what is required by the project

Benchmarks

Benchmarks are essential in the road to products. Very often, the product is a
result, but it can also be a broad target or part of the results. A benchmark is not
an action but a tangible thing. It’s a sign in the road of project development. The
value of benchmarks consists in how easy they are to understand. Organizing the
project by benchmarks ensures the right structure and flexibility. You may think of
the benchmarks even as a decision point. If certain conditions are met, or some
risks are not yet a problem then continue with this benchmark, if not then you
need to take a different direction.

the communication plan

If your project has many partners, you will form a virtual organization.
Communication is one of the key factors to the success of this virtual organization.
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You must ensure that the partner is satisfied with what you propose him to take.
1. You must submit a detailed plan since the beginning of the project together with,
In many cases, the activity plan is part of a contract between the partners and
should not be dismissed. Although there are many cases that the problem is the
bureaucracy of institutions and not at the agreement between partners.

Risks of the budget
►
►
►
►

A really small budget for the purpose of the performed work
Imbalance and misunderstandings between partners
A bad detailed plan
A budget that does not justify the activity - big budget

Methods for the creation of a budget

There are many ways to prepare a budget. This varies according to the grant
program and which of the ways is more appropriate. Actually there are four
methods:
1.
2.
3.
4.

Budget allocation between partners on a percentage basis
Budgeting according to roles in project
Big projects based on the evaluation of performed work by its size and
importance
Budget based on individual tasks as a partner or as experts.

These methods provide details if drawn with a degree of success in the project.
There is no fixed method to predict the cost of a 5 -year project, but if you have
developed a detailed budget is easier to negotiate and change in small numbers
than in budgets with more general and big voices. Another reason to develop
a detailed budget is that it helps in presenting the weaknesses and strengths,
exposing risks and that it helps in taking improving steps.
In other words, a well-detailed budget gives a positive effect on the whole future
project.

Steps for budget drafting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

According to data, tasks are designed according to the action plan of the
project leader
The leader assigns tasks and responsibilities for each partner.
The responsible partner estimates the number of persons per working hours
and months needed to accomplish this task.
The leader decides which partner who should be included in which tasks and
divides them by their contribution.
Tasks as a detailed draft are delivered to partners in a business plan.
It is good to hold a meeting via teleconference before the project begins.
In this meeting all budget issues are cleared.
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1. A very good proposal
2. A very bad proposal
They are both set immediately. Making a clear plan of what and how you will
organize will immensely satisfy reviewers. Do not worry if you have to repeat it
later. You can think of your project proposal as a sandwich with three layers. A
piece of bread on top where you can sum up in broad terms. A summary of the
activity oriented between “meat “ of the proposal and the general summary of
“bread”. And finally, a conclusion with very good proposals on how this project’s
results will make the city a better place.
A good way to improve the clarity of your idea is to have a list of questions that we
ensure to respond to:
►
►
►
►
►
►

Why is this project important?
What other studies have been done in this area?
How is this project an added value for the city?
What are you trying to find?
Which is the main question is answered back?
What are the specific actions that you will make to answer this question?

Put key titles of the activities and sections of the project

It is a very good practice to include titles for sections of the project, titles that show
what the section is about. This can be quite useful for the person who examines the
project. Each title should be a tip on what you want the reviewer to think of this section.
It will be better if it is a smarter title. This will harass and shock reviewers. You
should always keep in mind that journalists use impressive titles all the time.
Why? Because it works. How often did it happen to you to mention an article
by paraphrasing the headline you’ve read? Though, you have to keep this in a
comprehension level. If each section will have impressive titles it will eventually
become boring. Only some of the titles should stand out.

The budget

This is the hardest part of writing a project proposal. You need to consider at the
beginning how much budget you have, depending on what activities you think to
arrange.

The budget’s trick

Despite the fact that most grant programs require a detailed budget, it should
also create a value in its creation. A project proposal is a work plan. One element
of the work plan is to assess the amount of resources needed. Monthly budget
planning is quite easy, but when the activity lasts 6, 12 or 60 months since we can
have maximum 5 years projects, it becomes more difficult and complicated. Most
proposals have goals and objectives, which are much bigger than the amount set
in the budget. It is very rare for a budget to be not entirely spent. The biggest risk
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represent recommendations for future evaluation and decision making process as
well as concrete proposals for redefining and / or re-adapting planning elements
(objectives, activities,, etc. ) .

How to write to the reviewers?

It is very important to think about who the audience is, whether you’re giving a
speech, saying jokes or writing something. We all have heard this directly so we
have to think about who our audience is, and not to forget this fact and write in the
old way. When you write project proposals you have to think like a reviewer. But
what does this mean?

Who are the reviewers?
►
►
►
►
►
►

Researchers working in your work
Researchers working in other areas
Your Competitors
Your Collaborators
People who have not heard anything about you
People who have heard enough about you?

Reviewers see hundreds of documents, so they are:
► Tired
► Bored
► Confused
► Distracted
Reviewers have to choose between your proposal and many others. They do not
necessarily think like you.

Be as clear as possible!

The safest thing is for your proposal to be as clear as possible. You can not write
to a reviewer a difficult and confusing text. You should give them the information
they require and no extra detail.
This is not a competition to see who can include endless texts and references to
the situation. There is a tendency to avoid real work to decide what you will do and
what is the plan of activities, hidden behind countless chapters and words. A good
suggestion is to see how journalists or bloggers, write. They captivate the interest
of the reviewer (donor or public) and make their intention clear.
Which is the interest of a grant reviewer? They need to understand what you plan
to arrange.
This is what they need to understand in order to decide over the grant. The sooner
they understand the sooner your project will be put in the first place to win. There
are two types of project proposals that facilitate a reviewer’s work:
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Stages of the project cycle

Identification: The purpose of this phase is to clarify and explain the idea of the
project and collect and fill the necessary information in this regard (evaluation of
the general situation). The expected outcome of this phase is a positive decision
by all stakeholders (including potential donor agency), in order to unlock the
“green light “for further assessment and planning.

Planning:

Based on the concept of the project is drafted a detailed plan which aims:
► Definition of an overall plan that guides actions under medium and long-term
project;
► Processing a detailed action plan for the first phase of implementation (short- term).
Important tasks for project planning are:
► Analysis of actors, interests and their roles in the project
► Defining objectives, indicators and assumptions, in general, in a logical framework
(also referred to as Project Matrix). This step requires a careful and radical planning
with all stakeholders (usually in planning workshops)
► Elaboration and negotiation of organizational structure, necessary budget and tools
for the first operational phase of the implementation
Defining the elements of project direction and evaluation with the scope of an
effective implementation. The project direction represents the most important
aspect of management of the implementation phase; all terms of monitoring and
evaluation should be specified, together with the specific aspects of planning and
reporting.

implementation: The purpose of program implementation is the creation of an
effective project management system. This means constant adaptation of specific
work plans with the changing conditions and requirements of the stakeholders
involved in this project. This also means checking the progress of the work through
a well-selected monitoring system that aims at selecting the respective decisions
for change and adaptation, which seem necessary to be included in operational
and specific plans of work. Implementation of the project consists of a dynamic
and reciprocal process by planning and monitoring.
monitoring: Monitoring constantly accompanies the planning and implementation
of the project. It acts as a mechanism of “self - control” that sheds light on the
progress of the project and that is carried out by persons responsible for the
implementation of activities (mainly project staff and other implementation partners)
with the scope of modifying and adapting the project operation at any time needed.
Monitoring elements are part of the project information.
Evaluation: Evaluation Elements (“ Elements measuring progress”) must be
determined at the beginning of planning indicators. Expected evaluation results
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Project leaders and project design
This section is dedicated to some practical advice on how to draft successful
project proposal, well-organized and well–established projects. Writing good
projects consists of sustainable and grounded proposals. Where to start?
A project is defined as a coordinated and supervised set of activities undertaken
to achieve a certain goal within specific time limits and resources.
Each project is unique and reflects a need of change. Changes may arise from
several factors:
► The need to resolve a community problem ;
► Reflection on a moment of crisis ;
► Taking advantage of new opportunities.
The project itself represents an opportunity to strengthen leadership and team work.
The project cycle includes different stages through which a project is implemented
starting from the preliminary identification to its final implementation. The life cycle
of a project should start with the assessment of community needs.
Management of the project cycle ( MPC ) is a project management method
based on well-defined steps of the life cycle and also management activities and
procedures for decision making at each phase of the cycle .

The main objectives of MPC are:
►
►

►
►

Setting clear and realistic objectives for projects and programs;
Providing high quality throughout the whole project cycle (ex: selection of an
appropriate technology, respect for socio- cultural values, institutional capacity,
sustainability, etc. . .);
Ensuring consistency and contribution towards the “long-term policy objectives“;
Developing an operational plan with emphasis on:
- Feasibility studies
- Monitoring and evaluation
- Informing decisions
- Documenting changes / lessons learned
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f. work with schools and young people

There are many ways of involving your schools in twinning. Pupil and student
exchanges are often one of the high points of a partnership, and can help to
stimulate interest in learning the language of the partner country. These actions
tend to involve a mayor part of inhabitants since, by their nature; they also involve
parents, teachers and school staff, student associations, etc.
Another way is to link twinning and eTwinning, the eLearning programme of the
European Union which promotes school collaboration in Europe through the
Internet. It provides support, tools and services to make it easy for schools to
form short or long term partnerships in any subject area.

g. address the mayor issues of our day

Activities developed through twinning links can help citizens to be aware of
European current issues; this is particularly true for young people. These issues
can be about the environment, the future of Europe, human rights, peace, or
social inclusion…. or even football or other sports!

h. Plan a sustainable relationship

A good twinning link must be able to withstand the test of time, and not merely
reflect the prevailing mood of the day in the city council. Strong friendships and
true links of solidarity between the citizens of different towns need time to grow.
Only by persisting over the years can one town come to count on another, in the
event of disasters for instance.

i. Look to the future and build the basis for new exchanges

A twinning link can create an ideal environment in which to develop new cooperation
techniques. Exchange of experience as well as joint reflection on specific issues
can help find solutions or bring improvements.

j. Develop a budget and look after the finances

Last but not least, look after the finances! Any trans-national partnership is bound
to cost some money, however carefully the partnership events are planned and
organized.
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a. Find the right partner(s)

Finding the perfect partner(s) is obviously the first step! Each twinning is unique;
however in most cases the right twinning partner should be similar to you on a
number of counts. These can be the number of inhabitants, the geographic location,
the economic activities, and historic links with other communities, the main social
or environmental issues… You should spend time with the representatives of your
proposed partner town, to make sure that you each have the same understanding
and aspirations for the new link.

b. Involve the citizens and the whole community

There can be no twinning without the active participation of the inhabitants. Elected
representatives and civil servants can often be the driving force behind projects, but
they should not be the only people involved. Schools, sport clubs, leisure groups,
senior citizens organizations, and other local community associations should all be
involved. At the same time, the twinning needs to be visible for every citizen to feel
involved. For instance, signs can be posted at the entry of the town hall, and your
local newsletter and website can feature news about the twinning. It is important
to communicate the impact and benefits of twinning to the wider public, and in
particular to the media, to create an accurate image of your twinning.

c. include a european dimension

In the European Union, a good twinning link should help to strengthen active
European citizenship, by creating links between citizens, by aiding the promotion
of European unity, and helping to forge a European identity. By allowing people to
experience the daily life of others, to debate and discuss important issues of the
day, and to discover new cultures and the languages of their partners, twinning
helps citizens to understand that they belong to one community of values.

d. Define common objectives

What do we want from this twinning? This should be the first question when
establishing a twinning link. You and your partner should define together clear
objectives and types of activities, and where possible agree from the outset on
dates by which an assessment of the project can be established. If this is not
done, the twinning may well fail, due to misunderstandings or misperceptions. It is
useful to reassess the objectives and actions from time to time, to make sure you
are all committed to the same priorities for the twinning.

e. create a support structure

Over time, the energy behind the partnership can weaken. A small but active
team, in each of the twinned towns, can help to maintain connections, develop the
partnership through new projects, and seek financing… This twinning “motor” can
be a sort of steering committee for the twinning, or an association accredited by the
municipality which works in cooperation with the town and its other associations,
as well as with the partner town.
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anticipate the partnership

Among the thousands of twinning between European towns and cities, it is
striking that most are very resistant with passing the time. In many cases, the
exchanges have continued over several generations, they have been diversified,
richer, extended to other partnerships and still continuing to mobilize local actors.
It is worth to mention that there are municipalities which now celebrate their 50th
anniversary of twinning. They are numerous enough to witness this constancy in
the European action.
However, if a twinning didn’t work, it has not necessarily meant to last forever. As
we have seen, the partnership is based both on a political commitment between
two communities on volunteer leadership and membership involvement of all the
local actors.
If the political dimension of the partnership is important, it is above all the human
dimension that characterizes with its strengths, but also with its risks. They are
even more numerous because we evolve in an intercultural framework.
Political change in one or the other partner municipalities may risk the sustainability
of the connection if the new team is not convinced of the value of twinning.
Complications related to local requirements may jeopardize an exchange at the
last moment. Financial difficulties can lead to suspend operations. Differences
may arise in the design of a project etc...
Facing the reality, it is important to be a good listener, to tolerate, to be patient and
perservant. If a new mayor is elected in the partner municipality, his counterparts
send him a congratulatory letter in which he expressed his point of view on
twinning for the two municipalities. He invites for a meeting as soon as possible.
If the twinning committee feels the need to pause to reorganize or renew, we will
not hesitate to let our counterparts. In the case of serious differences or lack of
sufficiently motivated volunteers, it can be envisaged to the partner to wake him
up¨ from time to time.
Finally, it might be possible to consider that the partnership, responding to a
local unit does not take the approval of the communes nearby as well as of the
community. In this case, it may be decided by the City Council and in accordance
with the legal provisions of the country to put a final end to the partnership.

2.b Rules of a successful twinning process
A twinning is not something to be improvised, it must be carefully prepared. To help you
cover all the bases, here are a few tips to help you make your twinning a success:
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The partnerships between schools can only be achieved if the principal and
teachers are sufficient motivated as volunteers. The exchanges are organized
in a very specific educational and regulatory framework generally during school
time. The design and the content of activities are generally established. Finally,
taking into account the availability of teachers, several changes or educational
priorities of each partner institution, does not guarantee the sustainability of the
twinning.

during free time

It is very important to offer to young people the opportunity to participate in
exchanges outside of school, in order to offer them a different context. It must
be involved local organizations specialized in assisting youth, volunteers or
professional facilitators.
For children and adolescents, the need to “build Europe” does not appear in
the same way as their elders. They do not have the same desires or the same
motivations as adults and they are not curious about the same things. That is
why the design of youth exchanges is a very delicate activity. It is by associating
closely the implementation of actions that directly affect young people to express
their wishes. They should be involved from the project preparation. We should be
careful to avoid any formal setting and to leave the young people to propose the
ideas. We give them free way to express and to communicate what they love.
We will trust them and give them responsibilities (support, coaching, budget ...) in
organizing ideas.
Finally, young people also have a strong interest in projects of a personal nature,
such as internships, jobs, or volunteer missions in another European country.
Twinning then represents a framework to support these initiatives by making it
easier on the project such as: researches “station” (local business, municipal
services), family accommodation, information on potential co-financing.

“do together”

During the early stages of the partnership i twill predominate a relationship type
“host-guest”. This is the time of mutual knowledge, the discovery of each-other,
the habits, and the time of so-called “living together”.
Twinning is not limited to this single relationship. Another dimension must be
proposed very quickly: which is to realize a common project “to make it together.”
There are many areas in which it is possible to prepare and perform any kind of
actions: exchange of experiences, study tours, participation in local achievements
or initiatives, joint actions of international solidarity, joint projects to the developing
countries.... Because they lead to confronting ideas, working methods, these
actions open the door to a deeper relationship and to mutual enrichment.
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-

Concrete exchanges preparation of the coming year,
Invitations, program for the following year,
Exploring, priorities for the third year.

This defines the working themes that determine target audiences and local
partners who will be involved in the actions.

For an progressive approach

For the first activity, the best way to start the exchanges is between well-organized
structures and to bring together a large number of people (schools, associations,
local clubs, and entertainment facilities for young people ...). They are easily
mobilized, with the condition to provide a lot of interest for the exchange and to help
the logistical and intercultural aspects. These meetings could be facilitated by the
existence of the partners in the twin city in order to promote the common interests.
We will not forget to predict at the first meeting, exchanges between elected
officials and local government representatives to discuss the functioning of two
municipalities and local policies in particular areas.

Find new interests

Very soon, the leaders of twinning should also consider diversifying the exchange.
While reflecting on local conditions, analyzing the exchanges already made,
identifying those who had not the opportunity to participate in exchanges, and
wonder about the topics to be may be of interests. We can be inspired by the theme
of the European Year: celebrate the Europe Day in 9 May, to learn each other’s
sporting and cultural activities as well as other activities unknown in the partner city.

Involving young people

One of the priority objectives of twinning is without any doubt the introduction
to mobility, particularly of young people. Mobility is equal with learning. From
generation to generation, the demand for mobility is becoming stronger because
it is likely to increase the level of employer. In the 21st century, more and more
people have the opportunity and the obligation to leave the country for studying
abroad, to learn a profession or to live temporarily or permanently abroad their
countries. When we had the opportunity to participate in discussions of young
people for twinning, the choice to live abroad was the easiest to do.

School exchanges

It should of course encourage exchanges between schools. It should however
be borne in mind that a school is not intended to organize exchanges. It will not
engage in relations with the partner municipality if there is an educational interest
if they have teachers available resources and sufficient support and decides
that the benefits outweigh the trade constraints involved. The promoters of the
twinning will therefore seek to involve the educational community including the
provision of (financial logistics, management ...) support means adapted to their
requirements.
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Finally in the end of the ceremonial receptions, can take place several cultural
or artistic events among the twinned towns such as sports teams, exhibition,
concert, forums, galas, dances, etc. It’s all about your imagination and creativity.

the oath of the twinning charter

Written in each language, it is the text that embodies the partnership. It must
express the common will of the two cities. For European twinning AFCCRE offers
a text which can be naturally adapted to the local specific project.
This text can be part of the legal requirements in some countries. The draft must
be submitted to the City Council for adoption before being signed the Mayor. In
some countries, it is subject to judicial review. It will be the legal and political
basis which will allow the municipality to finance twinning activities. It is therefore
advisable not to restrict too much from the fields of action, a sentence such as
“cities undertake actions to develop in all areas of their jurisdiction...” does not
limit the scope. Regarding the “means”, it suffices to say that will be implemented
“all necessary means to achieve the planned actions.”
It should be noted that the agreement is a mutual commitment between two local
communities whatever changes might occur later. Thus, it is not necessary to
renew the twinning oath, except symbolically such as on the occasion of the first
anniversary of twinning.
Finally, the twinning oath is an act, in which two local authorities commit to each
other; it cannot be opposed to any jurisdiction in case of dispute or disagreement.

IV Strengthening the partnership

The party is over, the partnership is just beginning. If their symbolic meaning is
obvious, official ceremonies are a very small part of the town twinning activities.
The responsible persons should profit from the dynamic situation. They must
ensure that all structures, all associations and many inhabitants of the municipality
may, in principle, participate in discussions and meetings.

design twinning together

The preparation of an exchange program may be the result of a solitary work
of each partner. Together, elected officials and leaders of the twinning partner
municipalities should set directions and priorities that form the basis of the
exchange program. Working together represents a significant enrichment for both
parties. The definition of these guidelines is the opportunity to compare each other
views, to discuss the constraints and to deepen mutual understanding.
Each year, a twinning meeting may also be organized and focused on the action
of the previous year - the preparation and updating of an action plan over 3 years:
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Prepare the partnership

The exploratory phase is completed, at this stage we should ask the City Council to
deliberate on further exchanges with the town that has been identified. On this basis,
the twinning structure can be formally established in the most appropriate form.
First meetings of groups can be organized to “train” and to prepare for the
organization of official twinning ceremonies. It can be study visits on a topic
related to local management, the participation of a group of partner municipality
to the celebration of the local events, a youth exchange, etc...

implementing the partnership

In general, twinning is formalized when the Oath / Twinning is being signed, during
European events specially organized to celebrate the event. They take place
successively in each of the municipalities. It is required to be without any delay depends
on the possibilities of the municipalities’ calendar. It must be taken into account to
organize a popular event which will take part the largest number of inhabitants.

careful preparation

The celebration of the twinning will mark the history of the town. It will be the image
that everyone will remember. It will be symbolic and in this will be prefigured future
relations; it must be the concern of all citizens. It will be the first opportunity for
both towns to show their hospitality, their partners, to highlight their strengths and
demonstrate their operational capabilities.

a friendly and solemn ceremony

The ceremony must be particularly solemn, at the height of the event.
Among the “compulsory figures” should be considered to include:
-

The reception of delegations to the City Hall,
The flags in colors of the Europe and of each country
The hymns (the European and of the countries represented)
The speeches of mayors,
Reading and signing of the twinning oath,
Speeches by invited guests who have sponsored the event (Members of Parliament,
representatives the partner country, representatives of the State ...)

Other elements which may be included in the program:
- The inauguration of a street, a square or a building which we give the name of
the municipality partner, or the name of a European personality;
-

A billboard to the entrance of the town with the sign of twinning partner;
Meetings between heads of associations of two cities
A special session of the City Council composed of mayors and elected
representatives of two municipalities
An exhibition about the partner city.
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If the municipality has a website, a menu named “research partner” identifiable
by search engines should be created. Also, some social networks can be used in
order to create blogs.
Finally, through its relationship with the National Associations of local government
members of the Council of European Municipalities and Regions in all European
countries, the Albanian Association of Municipalities can assist in finding possible
partners for twinning.

a scholarship of twinning in internet

In order to help municipalities to search for possible partners, the Council of
European Municipalities and Regions have created an web-page www.twinning.
org which permit to collects and presents requests for twinning and partnerships.
Each municipality can register for free by showing countries the research priority
areas in which it wishes to exchange. The offers are classified into two broad
categories “Europe” and “international solidarity”. They are available freely and
the registered municipalities may be contacted directly.

III. The first contacts
Define a common project

To sign one agreement for the aims and the priorities between the two municipalities
is essential for the partnership to succeed. The purpose of the first meeting will
outline the whole project.
The first meeting, one of the two partner municipalities must take the initiative
to invite a small delegation of the common partner. Naturally in this delegation
should participate the Mayor, who will be the responsible for twinning, or two
representatives of municipal departments, or two associations representative etc.
The first meeting is of course the opportunity to meet with the partner municipality.
It often occurs during to involve as well civil society actors. From the first meeting,
we will exchange the functioning of two municipalities and their characteristics.
We also address the questions: what do we do? With who? How? It is, the first
meeting that will define the basis for cooperation. The project will be detailed
during the “back” visit. For the second meeting, the two delegations will also need
to schedule the agenda for the future action:
-

Validation of the project in the local level
First meeting between associations (sports, cultural) to test their operational
capabilities and to prepare the mobilization of people and local actors for the twinning;
Official ceremonies (the back visit) programs, the oath twinning, the composition of
delegations, etc.
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When we are in the twinning process, it is quite possible to tackle this language
barrier. To encourage people to participate in twinning, many twinning committees
organize language courses for youth and adults. It often provides a fun introduction,
focusing on practical aspects of everyday life. These initiatives are having great
success. They provide what is known as a linguistic “release” that removes many
barriers to mobility or hospitality.

hospitality

The basic principle of any partnership, hospitality is at the center of each meeting.
It represents the best way to offer and receive. Traditionally, it is manifested by the
reception at the home of the host county. This is the best way to immerse in the
privacy of each family deep in their culture. Each has its own way of hospitality and
will do it according to his means. The important thing is that everyone feels good,
regardless of its status, age or profile. So we accept to adapt to specific needs or
according to the context of meetings. We will keep in mind educational requirements
for example a youth exchange. Finally, we will take care not to have a program full
of meetings; we will allow host families and guests to spend time together.

Prospecting

Prospecting is a phase that may require more or less time depending on (the)
country we are looking for and in the criteria that it has been set. It is a delicate
step, during which we must be patient, persistent and reactive (when opportunities
arise). To maximize the chances of finding a common partner, it is important to
know how to look to exploit all available resources.
First, it is useful to examine local stakeholders (businesses, professionals,
schools, associations) that may have contact with another country.
It may be wise to rely on people with connection to another country or according
to their origins.
We will address to neighboring municipalities involved in twinning. They may
solicit to possible partner (s) to spread the word in their surroundings.
We can seek the assistance and the advice from embassies located in the searched
country or to contact the representations of the country we are searching which is
located in our country.
Searching in internet can be very effective. A number of sites describe in detail
the territorial organization of the country. There are often common directories
classified by territorial subdivision with descriptions and links to their websites.
This technique can be used to form panels of potential partners to explore and
to offer them a partnership. Once the available municipalities are identified, it
would be wise to send them a file with a presentation of our municipality and
an argument stating the reasons, the sectors and the themes that are willing to
cooperate with.
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This approach allows to remain open to all opportunities and to avoid possible
pitfalls often due to outdated practices or ideas.

Avoid anecdotal aspect

For over 50 years, many twinning were based on pretexts more or less relevant:
historical events, similarity of name, heritage, literature, legends ... etc. Today,
these features may not be current, especially since it would be difficult to exceed
the symbolic character of these elements to give content to the partnership. Briefly,
define one profile type, easy to be implemented. If we are more demanding, we
will have fewer chances to find any partner.

the distance

The European continent is very wide. We can not restrict the search to the border
areas of neighboring countries. They are also very saturated. The distance that
you want to reduce is not automatically a guarantee of quality exchanges. Given
the evolution of the twinning movement and the European integration effort for
the twinning is more important today than in the past. It is however mitigated by
the improvement and increased diversity of modes and forms of transportation.
The distance is a factor to be taken into account in the organization, duration and
financing of twinning, but it should not be crucial criteria, especially with regard
to a European partnership. Everything is a matter of organization, motivation and
enthusiasm.

the language

Source of anxiety or of motivations, the linguistic aspect must be estimated at its
true value. On the one hand, if the language barrier was insuperable, thousands
of exchanges that take place every year in Europe would not occur. We always
find a way to understand or be understood by the partners. The important thing
is to adapt the translation means in the content of meetings. Most of the time, we
seek teachers, pupils or students or nationals partner countries to help. Thus,
the translation called “row” will suffice most of the time. Simultaneous translation,
which requires professional means (interpreters, booths, sound) will be more
useful in the context of structured projects in big conferences and meetings with a
lot of stakeholders.
On the other hand, better not change the objectives. Exchanges between twinned
towns are not strictly learning sources, except when they give rise to individual
extended stays in the partner city. As for school exchanges, they should be
considered more as a means of discovery purely a linguistic angle. Exchange
group of one or two weeks in the partner city, even in school, has very little
impact on the level of the language of the participants. However, meetings can
be designed to encourage mutual discovery of the language of each partner or
strengthen those who wish to go further in their learning. They will inspire to make
an individual stay later on (internship, job, studies, volunteer ...) a few weeks to a
few months, which will make their spectacular progress.

11

Twinning Manual

that means to demonstrate its willingness to contribute to the European process,
to living realities through meetings and to better understand the multiple aspects
of a common European evolving world.

II Undertake researches
Reflect the realities

When we search for a community partner, we must take into account the system
which local authorities are organized in Europe. The number and average size of
municipalities in Europe vary from country to country: some countries have mainly
large cities, others have very little ones.
In addition, it may be more difficult to find partners in countries where the number
of twining is high compared to the number of local authorities. Faced with these
realities, we should put all the chances on our side and to adapt the necessary
requirements, otherwise we will never succeed.

Broaden the perspectives

Each twinning project corresponds with very clearly motivations. We are looking
for a particular country for its attractiveness, proximity, language, culture... Some
countries have high demand; even they are full of twinning. Others are less known
but very open to collaborate. In this context, it is better not to focus the research
on one country, especially if this country has a lot of twinning partnerships. It is
therefore suggested to define a panel of several countries with which we would
have possible partnerships. This panel can be defined according to various
criteria: Northern Europe, Southern Europe, Eastern Europe, the new Member
States, candidate countries, neighboring countries of the Union ... The important
thing is to leave the door open to any opportunity.

the choice of the common partner

In the past, it was advisable to draw a fairly accurate profile of the common
partner and therefore choose the best application between possible candidates.
As we have pointed out, the current trend is the low number of European Union
countries, so it’s better to be least selective possible.
Requirements on the “profile” of the town have to be minimized. Above all it should
be value the reliability of each partner, it should not be assessed his status or his
prestige. We should be concentrating on what is essential.
Among the points to be taken into account, we have mentioned the essential ones:
- A municipality of compatible size (number of residents, public facilities, infrastructure)
- A local dynamic association (cultural or educational sector)
- Motivated and well organized contacts
- A common understanding of the objectives of the future partnership
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a budget line for any tours or entertainment expenses. The implementation of
the final structure of the partnership will intervene only when the project will be
consolidated with (a) identified partners (s), especially when municipalities have
officially adopted the draft-partnership.

Verify local interest

Before launching the twinning process it should be verify, as for any other local policy,
if such a project is likely to meet the expectations of the community and of various
local actors. Therefore, the initiative should be brought or supported by the local
community. The idea of twinning may be made by an individual, an association or
a local structure.
In this case, it is essential that it will be submitted to the municipality which will (or
not) approve to make a project of local interest. How the project is perceived by local
actors? Associative areas are they interested? Do the schools be involved? What
do we bring to our potential partners? What are our expectations? Can we
count on people with enough motivation? What resources do we have? What are
our strengths and our weaknesses? These are the questions that, once processe
d, will initially judge the desire and the feasibility of the process.
This study phase may be achieved in different ways: Publication of a material
in a survey accompanied by a municipal publications, consultation association leaders and
educational backgrounds. For example, it is strongly advised to organize one meeting in
which elected representatives or experienced association leaders from neighboring towns
that have this kind of experience will be invited to give their advice.

Define Objectives

“Why do we want to exchange with another country? “” What it should bring us? “”
What are our priorities? “ these are some of essential questions to ask. It is essential to
hire a preliminary reflection on the goals we wish to achieve, the expected impact at the
local level, and the direct result in work. Once these are defined, they will promote the
project locally, in order to present it to potential partners and to include international
action in time.
This will include not only focus on one or another public or any sector of activity, especially
if they do not fall directly under the jurisdiction of the municipality. School exchanges,
for example, should not be the only motivation. We must ensure that employees
are as well interested and they find an educational and pedagogical interest.
In addition, strategies differ depending on the type of partnership we are looking for.
The context, constraints, expectations may also vary by country or region where
the partner municipality will be located. The economic situation, the organization
of local life and cultural realities will be considered as well.
Finally, remember that twinning between European municipalities should not be
limited according to their functions. It is, its action “in a European perspective”,
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To meet the expectations of many, partnerships there is a need to broaden their
fields of action of new players, new audiences, new themes and new territories.
New working methods must enable the design of exchanges, as places for
dialogue and discussion on all the subjects to actually promote and discover
intercultural and mutual understanding. Thus, will create the conditions necessary
to act collectively on the basis of common European values such as freedom,
democracy, equality and the rule of law.
Finally, forms of cooperation such as innovative projects, multilateral networks or
joint development cooperation will improve efficiency in key areas such as youth
access to exchange relations with EU neighbors, the assistance to developing
countries and more generally in promoting twinning.

I. Basic Principles

the commitment of two municipalities

Twinning is based on a dual commitment of partner communities - through
their legislative bodies and their mayors - but residents, communities and local
structures are as well crucial actors and beneficiaries of this approach.
Twinning is a joint project which is decided by the City Council. It is actually placed
under the responsibility of the municipal executive. The fact that the Oath Twinning
is signed by two mayors “freely designated by the suffrage of their citizens” is a
fundamental principle.
But this type of partnership would not achieve its purpose if its ambitions and its
operation are limited at the sole discretion of the elected twinning, each activity
must be grounded in local realities. That is why the local community must be
involved as much as possible to its realization, directly or through associations
(such as sports, cultural or educational organizations, etc..)

act methodically

To be engaged in European and international relations requires enthusiasm,
organization and perseverance. We will try to work methodically, progressing in a
number of successive phases without overcoming them.

Build a team

That the initiative comes from the municipality or a group of individuals, it is
essential to structure a team that will coordinate the project from inception to its
completion and its implementation time. At the initiation stage, it is not necessary
to create a formal structure. The Mayor shall appoint one person responsible of the
file. He (she) will form an informal team (municipal committee steering group, working
group ...) composed of individuals or association leaders interested in the
project and a referent in the local administration. During the preparatory phase, it
will return to the municipality to take care of any expenses, thus providing
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2

Commitment into Twinning: Use method
2.a Exchange, cooperate, innovate, practice Europe
on the ground
Today, international cooperation at regional level is fully anchored in the manners in
most European countries. All levels of local government are concerned. Thousands
of partnerships are developed in Europe. They continue to thrive in various
forms that they coexist and complement each other and have their relevance.
Thus there is no fixed model of cooperation, uniform or any unchanged manner,
which should be applicable everywhere. Everyone should be expressed in
terms of its sensitivity, its motives and its means. As public authorities, local
authorities, whatever their level and importance, must ensure, as with any local
policy that their European or international activities are for the community benefit.
Exchanges must be open to all citizens, whether in the course of their studies, their
work, and their elected principal, but also as part of their free time. This is to give
everyone opportunities to learn, to deepen their skills, develop new ones, to exercise
any other way ... So to understand, through meetings, the world that surrounds us.
In a world of increasingly open and increasingly interdependent, which produces
as much progress as uncertainties; Europe aims to provide a space for peace,
prosperity and solidarity. This is why it is vital to promote Europe, which is practiced
through exchanges, partnerships and cooperation implemented at local level. If
we want these initiatives remain a relevant way of practicing Europe, we should
imagine new ways to bring citizens and all local stakeholders around specific
projects tailored to today’s society and challenges to a more humane Europe.
The first move we put Europe at the heart of exchanges. Like any organized
society, Europe also needs to be developed within it true civic spaces of active
participation, as they are conducive to the emergence of European citizenship.
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1.b Friendship with European citizens
Twinning consists in the joint of two communities in order to undertake common
steps in a European perspective with the scope of confronting problems and
developing close friendship and collaborations together.
► An instrument of peace and sustainability in the EU
Twinning has had an essential role in every step of EU processes. Since World
War II to coordinate people and till nowadays with EU enlargement, twinning
has facilitated the integration of the newest states and their citizens. Nowadays,
twinning has roots in the culture of European citizens and helps people, especially
youngster into getting together, establishing a long term friendship and better
understanding their European identities.
…except that
It is more than clear that twinning plays a basic role to establish relationships of
common interest. In Eastern Europe and in the Balkans, or in other Mediterranean
states, twinning contributes in establishing strong and sustainable neighborhood
policies. Regarding relationships with other southern states, partnerships between
cities have become an essential factor of European development, and because
links between different world regions grow and strengthen day by day, northern
and southern cities are continuously looking for partners to work with.
► Exchange of experiences
Based on friendship and trust, twinning can be a resource for the exchange of
experiences and mutual enrichment in many areas. We can see this in partnerships
between European cities in water management, waste management, economic
development and improvement of social services projects, all this thanks to the
twinning.
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1.a History
Twinning processes date back to 1945, with the passionate support of citizens and
mayors making an oath in which Europe wouldn’t be a victim of wars anymore.
Therefore, most part of twinning involved cities that had been separated from
wars. Promoting these new twinning processes was one of the priorities of the
European Council of Municipalities. Actually, an increase was observed in 1950
and 1951.
Twinning is not restricted to EU states, other candidate or non-candidate states
are also welcome to join, and have great profit opportunities. Actually, twinning
has always played a positive role in every phase of EU enlargement since the 6
original members.
In South Europe the improvement of democracy in Greece, Portugal and Spain in
the 70s and their entrance in EU in the 80s, led to new twinning and partnerships
with the municipalities of their respective cities.
Changes in Central Europe, with the fall of the communist government from 1989,
led to the spread of twinning links, resulting in the largest expansion of EU in
2004, as well as helping people into being closer to each other. These changes
allowed EU to achieve the largest expansion possible of the EU, helping people
get together even from most distant countries.
Moreover, since 1989 and after a successful initiative of the European Parliament;
the EU has provided an important financial tool for twinning, particularly when
presenting an European added value.
It is fair to point out that for more than 50 years the twinning movement has given
essential contributions to the development of peace in Europe and the successful
integration of new countries into the EU.
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This manual is supported from the financial support that European Union gave to
Albania Association of Municipalities as the leader in the project: “Strengthening
capacities of Albanian municipalities through municipal twinning”, implemented in
partnership with other albanian and foreign organizations.
Thanking the European Union for funding this project, the French Association
AFCCRE for contributing in drafting the manual, all partners for the fruitful cooperation
and in particular the pilot municipalities of this project, we wish that this information
assist in your daily work.
Enjoy your reading!

This twinning manual provides clear information
and a practical guide for public institutions,
local units included in the making and implementation of twinning projects.
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