DREJTORIA E MARRËDHËNIEVE ME JASHTË/PUBLIKUN,
KOMUNIKIMIT DHE INFORMACIONIT

MISIONI

Implementimin e prioriteteve dhe objektivave të Institucionit të
KQSH për planifikim dhe zhvillim afatgjatë, në përputhje me
politikat dhe programet integruese të vendit.
Ndërthurjen, për territorin e qarkut Shkodër, të Strategjie
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020, si dokumenti kryesor
strategjik kombëtar që mbështet zhvillimin e qëndrueshëm social dhe
ekonomik të vendit.
Përmbushjen e standardeve dhe progresin në proçesin e integrimit
Evropian në nivel rajonal duke mundësuar kombinimin me agjendën
zhvillimore, me proçeset integruese të vendit dhe të qarkut Shkodër
në veçanti.

Drejtore/i e/i Drejtorisë ka këto detyra dhe përgjegjësi:
a. Promovon praktikat më të mira të komunikimit me publikun dhe median;
b. Përgatit informacionet periodike mbi ecurinë e marrëdhënieve me jashtë të Këshillit të
Qarkut Shkodër;
c. Harton programin e drejtorisë duke vendosur prioritetet, objektivat, në përputhje me
vizionin dhe objektivat e institucionit;
d. Përgatit dokumente të ndryshme (memo, qëndrime, plane të punës) për bashkëpunime, në
kuadër të marrëdhënieve me jashtë;
e. Të pasqyrojë në media, pasi ka marrë më parë miratimin e Kryetares së institucionit,
aktivitetet e kryera nga Kryetarja;
f. Siglon shkresat që dalin nga Drejtoria që drejton duke e konfirmuar shkresën e
konceptuar nga zyrtarët e tjerë të drejtorisë;
g. Të përgatisë, sipas rastit, çdo njoftim për shtyp të Kryetares si dhe deklaratat për ngjarje
apo fakte të ndryshme;
h. Përgatit dhe jep informacionin organeve të shtypit apo mjeteve të komunikimit masiv mbi
veprimtarinë e Këshillit te Qarkut Shkodër, kjo sipas planit të drejtorisë / udhëzimeve të
titullarit të institucionit;
i. Organizon konferencat e shtypit, takime ose intervista me gazetarët për titullarët e
Këshillit të Qarkut;
j. Bashkëpunon me organet e masmedias dhe të shtypit për të pasqyruar veprimtarinë e
Këshillit të Qarkut

me delegacionet e ndryshme në kuadër të takimeve apo

bashkëpunimeve të ndryshme;
k. Bashkërendon punën me drejtoritë apo sektorët përkatës të institucionit të Këshillit të
Qarkut Shkodër për të bërë publikimin e materialeve të tyre nëpërmjet faqes se internetit
të institucionit;
l. Në bashkëpunim me Drejtorinë e shërbimeve juridike dhe projekteve përgatit drafte për
marrëdhënie dypalëshe apo shumëpalëshe apo Memorandume Mirëkuptimi;
m. Organizon, monitoron dhe raporton për detyrat e Drejtorisë;
n. Kryen detyra të tjera të ngarkuara nga Titullari i institucionit. Ka detyrimin të përmbushë
çdo urdhër tjetër apo porosi (me shkrim dhe me gojë) të nivelit epror në kuptimin e

hierarkisë, që nuk përfshihet në pikat më lart, nuk përbëjnë shkelje ligjore, dhe që nuk
cënojnë dinjitetin e zyrtares/it.

