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PËRMBLEDHJE E PUNIMIT   

 

Kosova është shtet i ri, në kuptim të zhvillimit institucional, 

ekonomik e shoqëror, rrjedhimisht të zhvillimit të shoqërisë 

civile e zhvillimit ekonomik lokal. Sistemi institucional i 

Kosovës, duke përfshirë pashmangshmërisht edhe zhvillimin 

e shoqërisë civile, deri në përfundim të luftës së Kosovës në 

vitin 1999, ka qenë sistem paralel, pas këtij viti, ka filluar të marrë rrugë dhe kuptim zhvillimi i një 

shteti të mirëfillt, bashkë edhe me zhvillimet tjera, siç është shoqëria civile dhe zhvillimi lokal. 

Tema që shtjellohet më poshtë, ka gjëra mjaftë interesante, si të llojit narrative, kronologjike 

poashtu edhe ato statistikore - anketuese, e gjitha rreth shoqërisë civile dhe zhvillimit ekonomik 

lokal me theks të veçant, në Komunën e Deçanit.  

Jam plotësisht i vetëdijshëm se, ky punim nuk do të bëjë mrekulli në drejtim të shtjellimit të 

ndikimit të shoqërisë civile në zhvillimin ekonomik lokal, por, poashtu jam i bindur se ky punim do 

të jetë një aleat shtesë i të gjitha atyre synimeve për të arritur te shpjegimet e nevojshme për 

rëndësinë e shoqërisë civile në zhvillimin (ekonomik) lokal, por edhe në zhvillimet në tërësi të një 

shoqërie e shteti.  

Ky punim, sa hulumtues, është po aq edhe konkludues e rekomandues për të gjithë ata që do ta kenë 

në lexim dhe që mendojnë se mund t’iu hyj në funksion. 

Punimi shpjegon zhvillimin e shoqërisë civile në komunën e Deçanit dhe ndikimin e saj në 

zhvillimin ekonomik lokal në këtë komunë; për partneritetin e shendoshë të shoqërisë civile dhe 

qeverisjës lokale; për monitorimin e të parës për të dytën në kuptim të materializimit të ideve për të 

drejtën dhe nevojën e qytetarëve dhe zhvillimit të ekonomisë së tyre, e kështu me rradhë. 

Interesimi im për këtë temë, sigurisht, ka ardhur nga të qenurit i mirë informuar se të tilla punime e 

studime janë të pakta, ose thënë ndryshe, edhe ato që ekzistojnë, janë të mangëta. 

Punimi i ka 75 faqe, 108 fusnota, 44 burime referimi, poashtu edhe grafikat statistikore me 

komente, të cilat tregojnë përqindjet e përgjigjeve të pyetësorit. 
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