KUVENDI KOMBËTAR
VENDIM
NR. _____, DATË 18.12.2021
Për miratimin e programit organizativ të Partisë Demokratike
Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, në mbledhjen e datës 18.12.2021,
Vendosi:
1. Miratimin e planit organizativ të partisë si më poshtë:
Nr.

Aktivitetet e Propozuara

Afati Kohor

I.

Zgjedhjet 25 Prill

1.

Konstituimi i Këshillit Koordinues të Qarkut
Deri më 31 Dhjetor
Caktimi i Drejtuesve politik në secilin qark
2021
Miratimi i strukturës së Këshillit Koordinues dhe strukturës
organizative të partisë në çdo nivel
Analizimi i situatës për çdo degë: rezultatet, struktura e degës dhe
Deri më 15 Janar
ajo koordinuese, personat me influencë dhe ish drejtuesit ndër
2021
vite, komisionerët, vëzhguesit, grupet mbështetëse etj.
Konkluzione nga analiza e bërë ne nivel dege, GS dhe Seksioni
Vendosja e informacionit në Database
Organizimi i zgjedhjeve në strukturat e partisë

2.

II.

1.

2.

III.

Identifikimi i strukturave të Partisë që i ka mbaruar mandati dhe
ku është krijuar vakancë
Ngritja e grupeve te punës për çdo Degë
Organizimi i zgjedhjeve në nivel seksioni dhe grupseksioni
Zgjedhjet në organet drejtuese të degës ku është krijuar vakancë
Konstituimi i Kryesisë së Degëve pas procesit të organizimit
Problematikat në çdo Degë
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Deri më 15 Shkurt
2021

Deri më 15 Mars
2021

1.

2.

Identifikimi i problematikave në terren (pjesë e strkuturave,
votues, mbështetës apo qytetarë)
Angazhim dhe mbështetje për të adresuar këto problematika nga
deputetët dhe struktura të larta drejtuese
Prezenca në median lokale dhe rrjetet sociale për problemet lokale
të qytetarëve
Ndjekja dhe bashkëpunimi me degët për detyrat e ngarkuara nga
sekretariati organizativ

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

2. Ngarkohet Sekretariati Ekzekutiv i Partisë për nxjerrjen e udhëzimeve përkatëse për zbatimin
e këtij programi organizativ, si dhe për ndjekjen e zbatimit të tij.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
KRYETARI I KOMISIONIT TË DREJTIMIT TË PUNIMEVE TË KUVENDIT
_____________________
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