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Nën drejtimin e Kryetares së Komitetit, 

Ministres së Shëndetësisë Znj. Ogerta 

Manastirliu u zhvillua Mbledhja e MKV-s 

Shqipëri. U raportua mbi hapat e ndërmarra 

për ecurinë e procesit të fillimit të 

implementimit të Programit Kombëtar në 

Shqipëri, me financim të Fondit Global të 

Luftës kundër AIDS, Toberkuloz dhe Malarje. 

Qëllimi i këtij programi dy-vjeçar është të 

mbajë epidemitë e HIV-it dhe  TB në nivelet 

aktuale të ulëta dhe të zvogëlojë 

sëmundshmëritë dhe vdekshmëritë nga HIV-i 

dhe TB-ja në Shqipëri. Projekti do të nxisë një 

shëndet publik të qëndrueshëm afatgjatë në 

sistemin e kujdesit për TB-n, dhe 

parandalimin e HIV-it, trajtimin, kujdesin dhe 

mbështetjen e shërbimeve të integruara, të 

institucionalizuara, të përqëndruara, dhe 

përshkallëzuara nëpërmjet ndërhyrjeve me 

ndikim të lartë në popullatat më të prekura 

dhe popullatat kyçe me risk të lartë. 

Mekanizmi Koordinues Vendor (MKV) ka 

identifikuar shtatë Prioritetet strategjike në 

të cilat programi do të kontribuojë. 

Strategjitë kryesore synojnë sigurimin e 

qëndrueshmërisë programatike dhe 

financiare, duke reduktuar stigmatizimin, 

diskriminimin dhe intensifikuar identifikimin 

dhe mbulimin e popullatave kryesore të 

prekura në fushat e përzgjedhura duke 

siguruar vazhdimësi të kujdesit. Në Mbledhje 

u vu theksi në rëndësinë e përshpejtimit të 

procedurave përgatitore për të mundësuar 

nënshkrimin e Marrëveshjes së Grantit midis 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale dhe Fondit Global që do ti hapte 

rrugë fillimit të zbatimit të këtij projekti 

shumë të rëndësishëm në Shqipëri. Në 

Mbledhje u morën disa vendime të 

rëndësishme që përfshijnë: Hapjen e procesit 

të përzgjedhjes së Drejtuesit të Projektit të 

Fondit Global që do të zbatohet në Shqipëri 

në dy vitet e ardhshme; Miratohet qarkullimi 

dhe votimi on-line i Manualit Qeverisës të 

Mekanizmit Koordinues Rajonal të Europës 

Juglindore nga ana e MKV-s Shqipëri; 

Miratohet vendimi i përzghedhjes së dy 

anëtarëve nga NKV Shqipëri që do të 

përfaqësojnë Shqipërinë në Komitetin 

Rajonal; Miratohet vendimi i MKV-s për 

vlerësimin online të performancës së 

Sekretariatit të MKV-s, përmes katër 

nivelevetë  vlerësimit të kësaj performance; 

Miratohet vendimi i mandatit 3- vjeçar të 

anëtarësisë së MKV-s, me të drejtë rinovimi 

të pjesës 40% të anëtarëve të saj dhe 

pasqyrimi i ndryshimeve në Manualin e 

Politikave të MKV-s Shqipëri; Gjithashtu u 

vendos zgjidhja e problematikës së një fëmije 

të infektuar me HIV, lidhur me regjistrimin e 

tij në shkollë përmes angazhimit institucional 

të MShMS, MASR dhe MB. 

 

 

 

Dita Botërore e AIDS-it ,1 Dhjetor 
2017  

 
Dita Botërore e AIDS thekson suksesin e 
përpjekjeve në mbarë botën për të luftuar HIV / 
AIDS, si dhe rëndësinë e mbështetjes së 
vazhdueshme për këto përpjekje. Qendra për 
Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) 
raporton se përpjekjet globale kanë rezultuar që  
19.5 milionë njerëz... 

Faqe 3 

 

RAPORT 
Raporti në kuadrin e aktiviteteve të Komitetit 
Mbikëqyrës të MKV-s Shqipëri, Shtator, 2017 

Faqe 5 

Mbledhja e MKV-s Shqipëri 
 29, Shtator, 2017   
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Menaxherja e Fondit Global për Shqipërinë 
Znj.Sandra Irbe, zhvilloi një vizitë pune në 
Tiranë në datat 25,26,27 Tetor 2017 në 
kuadrin e përgatitjeve të fillimit të procesit të 
zbatimit të Projektit Kombëtar të  HIV/TB. 

Gjatë tre ditëve të vizitës së saj në Tirane, 
Zj.Sandra Ibre, zhvilloi disa takime të 
rëndësishme me shoqata dhe grupe interesi, 
me stafin e Njësisë së Zbatimit  ëe Projektit, 
si dhe me titullarë të Ministrisë së 
Shëndetësië. 

Në fokus të këtyre takimeve ishte  procesi i 
fazës përgatitore të dokumentacionit të 
Projektit si dhe ai i ngritjes së Njësisë së 
Zbatimit të Projektit të Grantit të Fondit 
Global për HIV/TB në Shqipëri. Në fun dtë 
takimeve u caktuan  këto çështjë për tu 
ndjekur: 

Do të përpunohet Marrëvesha e Para-
financimit që mbulon periudhën korrik-
shtator 2017 dhe do të lejojë Njësinë e re të 
Menaxhimit të Programit (NjMP) të fillojë të 
punojë;  

Ekipi do të punojë intensivisht për t'u 
përgatitur për nënshkrimin e Marrëveshjes së 
Grantit midis MShMS dhe Fondit Global; 
planin e punës / buxhetit dhe do t'ë 
adresohen ato përmes procedurave të 
rialokimit të fondeve; 

Gjatë tremujorit të parë të zbatimit do të 
identifikohen ndryshimet e nevojshme në 
planin e punës / buxhetit dhe do t'ë 
adresohen ato përmes procedurave të 
rialokimit të fondeve; 

 

 

 

 

Ekipi i NJMP-it dë të rishikojë Manualin 
Operacional për Programin, i cili do të 
miratohet nga Fondi Global; NjMP do të 
raportojë në Ministrinë e Shëndetësisë në 
mënyrë të rregullt në lidhje me progresin e 
bërë në lidhje me avancimin e negociatave 
lidhur me Grantin.  

 

Sekretariati i MKV-s duhet të hartojë një 
plan veprimi bazuar në rezultatet dhe 
rekomandimet nga vizitat mbikëqyrëse dhe 
do të identifikojë rolet dhe përgjegjësitë 
ndërmjet anëtarëve të MKV-s për zgjidhjen e 
çështjeve që lidhen me programin. 

Plani i punës për TB është shumë 
ambicioz dhe përfshin bashkëveprime shumë 
sektoriale. Spitali Universitar "Shefqet 
Ndroqi"duhet të sigurojmë mbështetjen e 
nevojshme menaxheriale dhe personelin për 
Menaxherin Kombëtar të Programit të 
Tuberkulozit në zbatimin e granteve. 

 Asistencë teknike; Gjatë muajve të parë 
të zbatimit, një listë gjithëpërfshirëse e 
nevojave të asistencës teknike të jashtme 
dhe lokale do të hartohet nga Koordinatorët 
Kombëtar të HIV dhe TB.  

 

PLANIFIKIMI I QËNDRUESHMËRISË 

Gjatë zbatimit të grantit duhet t'i 
kushtojmë vëmendje të veçantë 
qëndrueshmërisë së aktiviteteve që 
mbështeten me fonde grantesh si në 
zbatimin aktiviteteve dhe sigurimin e 
qëndrueshmërisë së tyre pas përfundimit 
të grantit. Qëndrueshmëria do të përfshijë 
ndihmë ligjore, në hartimin e ndryshimeve 
në ligjet dhe rregulloret ekzistuese me 
ndihmën e Departamentit Ligjor të 
Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

Dita Botërore e AIDS thekson suksesin e 
përpjekjeve në mbarë botën për të luftuar 
HIV / AIDS, si dhe rëndësinë e mbështetjes së 
vazhdueshme për këto përpjekje. Qendra për  

 

Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve 
(CDC) raporton se përpjekjet globale kanë 
rezultuar që  19.5 milionë njerëz  marrin 
terapi antiretrovirale (TAR) për infeksionin 
HIV në vitin 2016. Pavarësisht këtij progresi,  

 

HIV / AIDS vazhdon të jetë një çështje e 
rëndësishme globale për shëndetin publik. 
Sipas CDC, në vitin 2016, rreth 36.7 milion 
njerëz në mbarë botën jetonin me HIV, rreth 
1 milion njerëz vdiqën nga sëmundjet e 

Vizita e Portofol Menaxheres së 
Fondit Global në Shqipëri 

 
by Name Style 

Dita Botërore e AIDS-it,  
 1 Dhjetor 2017  

] 
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lidhura me AIDS-in dhe 1.8 milion njerëz 
sapo u infektuan me HIV.  

 

 

SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE NË SHQIPËRI 

Të dhënat zyrtare deri në Nëntor 2017;  

 Totali i rasteve të raportuara me 
HIV 1090 raste  

 Meshkuj 780 raste  

 Femra 310 raste 

 Fëmijë nën 15 vjeç 42 raste 

 Të rinj 16-24 vjeç 103 raste 

 Totali i rasteve në terapi me ARV 
509 (492 të rritur dhe 17 fëmijë) 

 Vdekje në total nga AIDS-i 209 
raste  

 

 

 

 

Në datën 14 Dhjetor 2017 u nënshkrua 
Marrëveshja e Grantit që  përbën një 
Konfirmim Granti, siç referohet në 
Marrëveshjen Kuadër e lidhur ndërmjet 
Fondit Global kundër AIDS-it, Tuberkulozit 
dhe Malaries ("Fondit Global") dhe 
Republikës së Shqipërisë për zbatimin e 
Programit për HIV/TB. 

Në vitin 2017, janë raportuar 15 vdekje, tre 
prej të cilave u përkasin rasteve të reja të 
raportuara si HIV po në vitin 2017; 3 raste të 
raportuara HIV pozitiv në 2016, dhe 4 raste 
ishin raportuar si HIV pozitiv në 2015 dhe 5 
rastë të raportuara në vitet e mëparshme. 

Gjatë periudhës Janar – Nëntor 2017, janë 
raportuar 81 raste të reja me HIV duke e rritur  
numrin total të rasteve të diagnostikuara me 
HIV në 1090 .  

Grafiku 1. Shpërndarja e rasteve të 
diagnostikuara me HIV në vite, Nëntor 2017 
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Edhe pse Shqipëria vazhdon të mbetet një 
vend me prevalencë të ulët po kërkon t’i japë 
një përgjigje të plotë kombëtare situatës së 
HIV/AIDS-it, përmes mobilizimit të sektorëve 
publik dhe privatë dhe shoqërisë civile, për të 
trajtuar problemet dhe prekshmërinë e të 
gjithë 

 

 

 

Sipas Marrëveshjes përcaktohet së Marrësi i 
Grantit, i cili vepron përmes Përfituesit 
kryesor, që në këtë rast është Ministria e 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e 
zgjedhur përmes një procesi transparent nga 
Mekanizmi Koordinues i Vendit (MKV) i 
Shqipërisë, sipas rregullave dhe  

sektorëve të shoqërisë që vjen si rezultat i 
kësaj epidemie. Nga ana tjetër, vlerësimet e 
ndryshme që janë bërë, tregojnë se vendi ynë 
mund të përballet me një rritje të shpejtë të 
numrit të rasteve, nëse nuk merren masat e 
duhura për parandalimin e përhapjes. 
Shqipëria është pjesë e procesit të Iniciativës 
të Aksesit Universal për Parandalimin, 
Trajtimin dhe Kujdesin, për personat që 
jetojnë me HIV/AIDS, të promovuar nga 
UNAIDS-i. Si pjesë e kësaj iniciative në 
kontekstin e zbatimit të Strategjisë 
Kombëtare për Parandalimin e HIV/AIDS dhe 
IST, janë identifikuar sfidat kryesore si dhe 
zgjidhjet e mundshme për të përballuar 
situatën, si dhe janë vendosur objektiva dhe 
komponentë strategjik specifik deri në vitin 
2015 përsa i përket parandalimit, trajtimit 
dhe kujdesit sipas standardeve më të larta të 
vendosura nga UNAIDS-i.   

 

 

 
 

 

procedurave të përcaktuara nga Fondi 
Global, do të zbatojë Programin në përputhje 
me buxhetin e detajuar të Programit të rënë 
dakord me Fondin Global dhe do të veprojë 
në përputhje me dispozitat e "Udhëzimeve të 
Fondit Global për Buxhetin e Grantit dhe 
Raportimin Vjetor Financiar" (2014, të 
ndryshuar herë pas here), të disponueshme 
në faqen e internetit të Fondit Global, gjatë 
gjithperiudhës së zbatimit. 

Në emër të Qeverisë ësë Republikës së 
Shqipërisë, marrëveshja u nënshkrua nga 
Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale, Znj. Ogerta Manastirliu,  nga 
Nën/Kryetarja e Mekanizmit Koordinues të 
Vendit (MKV) për Republikën e Shqipërisë 
Znj. Olimbi Hoxhaj si edhe nga Përfaqësuesi i 
Shoqërisë Civile në Mekanizmin Koordinues 
të Vendit (MKV) për Republikën e Shqipërisë 
Znj. Lida Grabova. Kurse për Fondin Global, 

Nënshkruhet Marrëveshja e 
Grantit midis MShMS dhe FG 
[14 Dhjetor 2018] 
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marrëveshja u nënëshkrua nga Z. Mark 
Eldon-Edington me cilësinë e  Drejtorit të 
Departamentit për Menaxhimin e Grantit. Në 
Zyrën Rajonale të Fondit Global  për Evropën 
Lindore dhe Azinë Qendrore në Gjenevë, 
Zvicër.  

Granti do të ofrojë një përgjigje nxitëse dhe 
do të ndërtojë strukturat që do të 
mbështesin lidhjen ndërmjet qeverisë dhe 
institucioneve kombëtare, duke u 
përqendruar në qëndrueshmërinë 
financiare të programeve kombëtare të TB-
së dhe HIV-it. Programi në mënyrë 
strategjike vendos prioritetet e ndërhyrjeve 
për të trajtuar barrën e TB-së dhe HIV- it në 
vend, me qëllim që të sigurojë identifikim të 
forcuar dhe arritjen e grupeve kryesore të 
popullatës më të prekur, në zona të 
caktuara; reduktimin e stigmës dhe 
diskriminimit; sigurimin e një aksesi të   
barabartë ndaj një trajtimi cilësor të 
parandalimit të TB-së dhe HIV-it, kujdesin 
dhe mbështetjen duke u përqendruar në 
grupet kryesore të popullatës  dhe persona 
të tjerë të cenueshëm, më të prekur nga 
HIV dhe TB.  

 

 

 

 

 
 
Komiteti  Mbikëqyrës i krijuar në kuadrin e 
CCM Shqipëri ka një mandat të caktuar në 
lidhje me Mekanizmin Koordinues të 
Shqipërisë (CCM) 
Doracaku i Mbikëqyrjes dhe Plani i miratuar 
në mbledhjen e MKV-s të mbajtur më 23 
Dhjetor 2014. 
Për të kryer mbikëqyrje duke mbajtur përgjegjësi janë aktivitete të ndryshme që Komitetit  
Mbikëqyrës duhet të kryejë vizita gjatë gjithë vitit financiar të MKV-së. Komiteti Mbikëqyrës 
përdor vizitat e Mbikëqyrjes për t'i dhënë llogari të gjithë aktorëve të vendit si një nga 
instrumentet për të ekzekutuar mandatin e tij, për të kryer mbikëqyrje mbi Projektin e 
Implementimit të Fondit Global. 

Qëllimi i Programit është: Mbajtja nën 
kontroll e epidemisë TB dhe HIV në nivelet 
aktuale të ulëta dhe reduktimi i 
sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë si 
pasojë e TB dhe HIV në Shqipëri.Strategjitë 
që do të zbatohen synojnë: 

Sigurimin e qëndrueshmërisë 
programatike dhe financiare të 
programeve kombëtare të HIV-it dhe TB-
së; 

Përshkallëzimin e arritjes së grupeve 
kryesore të popullatës për një identifikim 
dhe diagnostikim të hershëm të HIV/AIDS-
it; 

 
       Për më shumë informacion  na vizitoni  

        në faqen tonë: http://ccm-albania.al 

Mekanizmi Kombëtar Koordinues (MKK) 
është organi kombëtar bashkërendues i 
krijuar pranë Ministrisë së Shëndetësisë, 
me pjesëmarrjen e të gjithë partnerëve 
strategjikë dhe të palëve të interesuara.   

 

 

 

 

 

 
Qëllimi i vizitave të mbikëqyrjes është: 

 Mbikëqyrja e QKTV; Qendrat e TMM dhe 
DRShP-t si dhe raportimi progresiv  i 
rezultateve për hartimin e Raportit Vjetor të 
Komitetit Mbikëqyrës; 

 Vlerëson mbështetjen e ofruar nga Fondi 
Global në lidhje me programet e ofruara; 

 Ndërvepron dhe diskuton me MKV-n 
Shqipëri dhe palët e interesuara për 
funksionimin e përgjithshëm të qendrave të 
vizituara; 

 Siguron që MKV-ja Shqipëri të jetë një  

 

Reduktimin e stigmatizimit dhe    
diskriminimit ndaj HIV-it për grupet  

me rrezik të lartë dhe të cenueshme, 
përfshirë këtu nga ofruesit e shërbimeve 
shëndetësore dhe sociale, nga 
bashkëmoshatarët dhe punonjësit në 
terren si dhe popullata e gjerë; 

Integrimin e diagnostikimit të hershëm 

të TB-së dhe trajtimit në KPSH; 

Sigurimin e vazhdimësisë së kujdesit 
pas identifikimit të hershëm për 
programet e HIV-it dhe TB-së; 

Ndërtimin e sistemeve të mbikëqyrjes 
të bazuara në prova për programet e HIV-
it dhe TB-së; 

Forcimin e mbulimit të përgjigjes ndaj 
HIV/AIDS-it dhe TB-së nëpërmjet një  
qasjeje të rajonalizuar; 

 

 

 

 

 
   platformë që i raporton anëtarëve për një   
sërë shqetësimesh për shpërndarjen e 
shërbimeve të ngritura, përmes vizitave të 
mbikëqyrjes të të kryera gjatë vitit 2016-2017 

sipas buxhetit financiar të MKV-s. 
 

Komiteti i Mbikëqyrjes është përgjegjësi 
kryesor i Mekanizmit Koordinues të 
Shqipërisë (MKV). Siç thuhet në Dokumentin 
Udhëzues të Fondit Global për Mbikëqyrjen e 
MKV-s, "parimi bazë i mbikëqyrjes është të 
sigurojë që burimet - financiare dhe 
njerëzore - të përdoren në mënyrë efikase 
dhe efektive për të mirën e vendit". 
Sipas rekomandimeve të Fondit Global, si 
pjesë e planit vjetor të punës të mbikëqyrjes 
të përgatitur, miratuar dhe buxhetuar, duhet 
të ndërmerren vizita periodike në vendet e 
shërbimit për të marrë informacione të dorës 
së parë mbi aktivitetet e programit dhe 
cilësinë e shërbimeve. 

Miratohet Raporti në kuadrin e 
aktiviteteve të Komitetit 

Mbikëqyrës të MKV-s Shqipëri 

http://ccm-albania.al/
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Këto vizita shpesh gjithashtu ofrojnë 
mundësinë për t'u takuar me njerëzit që 
jetojnë ose preken  
nga sëmundjet dhe për të marrë reagime prej 
tyre mbi cilësinë dhe ndikimin e programeve 
të financuara më parë nga grantet e Fondit 
Global. 
Për të siguruar më mirë që vizitat në terren të 
përmbushin një rol efektiv, në mënyrë të 
detajuar  janë përgatitur Udhëzimet për 
Doracakun e Mbikëqyrjes dhe Plani për 
vizitat në terren të mbikëqyrjes, si dhe 
formularët e përmbledhjes së raporteve. 
Gjatë punës vjetore të MKV-n Shqipëri nga 1 
tetori 2016 deri më 30 shtator 2017, sipas 
planeve të zhvilluara të mbikëqyrjes, të cilat 
përfshijnë një orar të vizitave mbikëqyrëse, 
bëhen 12 vizita, duke përfshirë Qendrat TKV, 
Qendrat TMM dhe DRShP. 

 

Vizitat e Mbikëqyrjes shërbejnë për: 

Rishikimin periodik të granteve ku mund 
të vlerësohen informacionet për kontributin 
e programeve të Fondit Global në strategjitë 
e përgjithshme kombëtare për sëmundjet 
specifike me qëllim të përcaktimit të nevojës 
për ndryshim në aktivitetet e programit, 
aranzhimet e zbatimit dhe kërkesat për 
ndërtimin e kapaciteteve. 

Analizën e informacionit. Informacioni që 
është mbledhur do të analizohet për të 
identifikuar problemet dhe pengesat që 
kërkojnë vëmendje nga MKV-ja. Komiteti i 
Mbikëqyrjes shpesh zgjedh të sjellë 
ekspertizë të jashtme për tu këshilluar në 
mënyrë analitike dhe funksionale. 

 

Rekomandim i veprimeve. Pasi të 
identifikohen problemet, çështjet ose 
pengesat dhe shkaqet e mundshme të tyre, 
Komiteti Mbikëqyrës do të rekomandojë 
ndërhyrjet  e nevojshme për të adresuar 

çështjet e identifikuara. 

 

Në përgjithësi, aktivitetet e qendrave të 
KTVdhe TMM po zhvillohen mirë në të gjitha 
rajonet e vizituara ndonëse mungesat me 
ndërprerje të testeve të shpejta, reagentëve, 
menaxhimit të furnizimit dhe mjedisit duhet 
të përmirësohen. 

Vëzhgimet e mjedisit fizik të Qendrave të 
KTV janë bënë gjatë vizitave mbikëqyrëse 
dhe gjatë ushtrimit të punës së përditshme. 
Për të përcaktuar llojin dhe natyrën e 
informacionit që do të mblidhen, u hartua një 
udhëzues vëzhgimi në formën e një liste 
kontrolli bazuar në përvojat e mëparshme të 
këtyre vizitave. Të dhënat kanë të bëjnë me 
përshkrimin e infrastrukturës dhe pajisjeve, 
furnizimeve dhe magazinimit, si dhe kryerjen 
e ditëve të punës. 

Informacioni i mbledhur është regjistruar në 
shënimet nga anëtarët e Komitetit 
Mbikëqyrës të grupit të vizitës. Qeveria 
shqiptare e ka vendosur testimin dhe 
këshillimin për HIV si një nga prioritet në 
Planin Kombëtar të saj Strategjik të HIV / 
AIDS. PSK e konsideron parandalimin, 
kontrollin dhe trajtimin e HIV / AIDS dhe 
kujdesin si një problem shumëdimensional 
në lidhje me çështjet shëndetësore, sociale, 
kulturore dhe ekonomike.  

Parandalimi dhe kontrolli i HIV / AIDS do të 
ndjekë një qasje ndërsektoriale që do të 
kërkojë bashkëpunimin e partneritetit në të 
gjitha nivelet në sektorin publik, privat dhe 
jo-qeveritar. Kjo qasje duhet të ndiqet në 
përputhje me strategjitë kombëtare dhe 
ndërkombëtare dhe do të marrë parasysh 
nevojat e individëve, komuniteteve dhe 
shoqërisë. 

Struktura; Struktura e Qendrave të 
shërbimeve të KTV dhe TMM është analizuar 
bazuar në infrastrukturën, ambientin e 
punës, privatësinë dhe konfidencialitetin 
gjatë seancës së këshillimit, pajisjeve dhe 

trajnimit të stafit dhe ofruesve të 
shërbimeve.  

 

Të gjitha gjetjet, mangësitë, sugjerimet dhe  
rekomandimet e vizitave mbikqyrëse janë 
paraqitur në raportin e hartuar nga grupi i 
punës me anëtarë nga Komiteti Mbikqyrës i 
MKV-s Shqipëri dhe është disponibël në 
faqen e internetit të MKV-s Shqipëri: 
http://ccm-albania.al 
 
Gjithashtu aty do të gjëni edhe Planin e 
veprimeve që duhet të ndërmarrë MKV-ja 
Shqipëri, bazuar në gjetjet dhe 
rekomandimet e Raportit të mësipërm. 
 

 

 

 

http://ccm-albania.al/
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Në vitin 2015, Bordi i Fondit Global 
aprovoi një "Kuadër të etikës dhe 
integritetit" që u kërkon të gjithë 
anëtarëve të ekosistemit të Fondit 
Global të zbatojnë në një Kod të Sjelljes. 
Kodet e sjelljes tashmë ekzistojnë për 
Bordin, Stafin e Fondit Global, 
Zbatuesit, dhe madje edhe Furnizuesit. 
MKV-t luajnë një rol kritik në qeverisjen 
e Fondit Global dhe mbikëqyrjen e 
programit, prandaj është e rëndësishme 
që anëtarët e MKV-s të demonstrojnë 
standarde të larta etike - një Kod  Sjellje i 
përcakton këto standarde.  

Në Fondin Global, kodet e sjelljes 
kërkojnë miratimin e Bordit, prandaj 
Kodi MKV-s gjithashtu do të paraqitet 
për miratimin e Bordit në maj 2018, pas 
konsultimit me MKV-t.  Të gjitha MKV-
ve do tu rekomandohet  të miratojnë 
Kodin minimalisht një vit pas miratimit 
të Bordit, periudhë pas të cilës  do të 
bëhet e detyrueshme. 

 

 

 

          

 

MKV-ja është një organ vetëqeverisës që 
tashmë menaxhon më së shumti 
problemet  e veta. Kodi i Sjelljes është 
një mjet që duhet t'i lejojë Koordinuesit 
Vendor të sigurojnë se të gjithë anëtarët 
janë në dijeni dhe kuptojnë detyrimet e 
tyre etike. Nëse ngrihen shqetësime, 
MKV-ja duhet të ndjekë procesin e duhur 
duke verifikuar faktet dhe duke dhënë 
mundësi për të dëgjuar të gjitha palët. 
Së fundmi, duhet të përputhen me 
përgjigjësitë e MKV-së në mënyrë të 
drejtë për t'iu përshtatur natyrës dhe 
shkallës së problemit. Zyra e Etikës e  

 

Fondit Global është një burim për MKV-
të. Ai siguron këshilla konfidenciale në 
menaxhimin e sfidave të ndërlidhura me 
etikën.  

Kodi i Sjelljes është në përputhje me 
detyrimet  ekzistuese si anëtar i MKV-së 
dhe ka të bëjë me veprimtarinë si Anëtar 
i MKV-së. Nëse je në MKV dhe 
përmbush funksionet e anëtarit të MKV-
s, atëherë gjithashtu duhet të zbatosh 
rregullat e angazhimit të MKV-së në 
përmbushje të rolit dhe funksionit. 
Nënshkrimi i Kodit të Sjelljes është i 
ngjashëm me nënshkrimin e një 
marrëveshjeje konfidencialiteti. Zyra e  
Etikës së Fondit Global është në 
dispozicion për t'iu përgjigjur çdo 
pyetjeje lidhur me Kodin e Sjelljes. 

 

 

Përgjegjësia 
 

Anëtarët e MKV-së janë të 
përgjegjshëm për njerëzit që ata 
përfaqësojnë, gjithashtu si grup MKV-ja 
është përgjegjëse ndaj misionit për t'i 
dhënë fund epidemive brenda vendit. 

Rrjedhimisht, anëtarët e MKV-së pritet:  

 Të jenë transparentë; 

 Të përgatiten dhe marrin pjesë 
aktivisht pranë MKV-së;  

 Të bëhen administratorë 
përgjegjës të aseteve të MKV-
së;  

 Të menaxhojnë informacionin 
me përgjegjësi; 

 

 

 

 

 

Ky Kod Sjellje përshkruan mënyrën sesi 
anëtarët e MKV-së (përfshirë Mekanizmat e 
Koordinimit Rajonal, Alternativ dhe Stafi i 
Sekretariatit të MKV-së) duhet të kryejnë 
detyrat e tyre, të cilat janë të përshkruara në 
Udhëzimet dhe Kërkesat e MKV-së si edhe 
Politikat e Brendshme të MKV-së. 

MKV-ja është e detyruar të zbatojë 
pajtueshmërinë individuale të anëtarëve me 
këtë Kod, duke siguruar një process të drejtë 
dhe të duhur. Pasojat duhet të jenë 
proporcionale dhe mund të përfshijnë 
përjashtimin nga vendim marrja, rolet 
udhëheqëse, ose nga MKV-ja. 

Për tu njohur më në detaje dhe për 

informacion më të plotë mbi Kodin e  
Sjelljes dhe të Etikës të anëtarëve të 
MKV-s Shqipëri mund ti drejtoheni faqes së 

internetit të MKV-s Shqipëri: http://ccm-
albania.al 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miratohet Kodi Etik i 
Sjelljes për Anëtarët e 
MKV-s Shqipwri 
by [Article Author] 

http://ccm-albania.al/
http://ccm-albania.al/
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Fondi Global është një mekanizëm 
financimi që siguron fonde për vendet që 
mbështesin programet që parandalojnë, 
trajtojnë dhe kujdesen për njerëzit me HIV 
dhe AIDS, Tuberkuloz dhe Malaria.  
 
 
Që nga viti 2005, Fondi Global ka 
mbështetur luftën kundër HIV/AIDS dhe 
TB në Shqipëri. Granti i fundit i miratuar 
është për dy sëmundjet 
lartëpërmendura,si dhe për forcimin e 
sistemit shëndetësor. 

 

 
 
Granti do të sigurojë një reagim katalitik 
dhe do të ndërtojë struktura që do të 
mbështesin lidhjen midis qeverisë dhe 
institucioneve kombëtare, duke u 
fokusuar në qëndrueshmërinë financiare 
të programeve kombëtare të 
tuberkulozit dhe HIV si dhe ndërmarrjes 
së një fushate ndërgjegjësimi dhe për 
popullsinë në rrezik.  
 
 
Programi i jep prioritetndërhyrjeve që 
adresojnëproblematikat e tuberkulozit 
dhe HIV-it në vend, identifikimit dhe 
zgjerimit të ndërhyrjeve tek popullatat 
kyçe të prekura në qytetet e zgjedhura; 
ndërgjegjësimit; uljen e stigmës dhe 
diskriminimit; akses të barabartë dhe 
ofrimin e shërbimeve me cilësi të lartë 
për parandalimin, trajtimin, kujdesin dhe 
mbështetjen me fokus në popullatat 
kyce më të prekura dhe TB. 
  

 

 

 

Si Përfituesi Kryesor (PR) i Grantit të 
Fondit Global kundër HIV dhe TB në 

 

 Shqipëri, Ministria e Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale, do të fillojë zbatimin e 
projektit që ka si synim mbajtjen  nën 
kontroll të epidemisë së HIV/AIDS dhe 
TB në nivelet aktuale të ulëta dhe 
reduktimine sëmundshmërisë dhe 
vdekshmërisë si pasojë e HIV/AIDS dhe 
TB në Shqipëri 

 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale, nëpërmjet Njësisë së 
Menaxhimit të Projektit (PMU) fton të 
gjithë organizatat jo-fitimprurëse (OJF), 
institucionet qeveritare, akademike, 
shoqatat e personave që jetojnë ose janë 
të afektuar nga HIV/AIDS dhe TB, 
organizatat ndërkombëtaretë shfaqin 
interesin e tyre për paraqitjen e projekt 
propozimeve për zbatimin e aktiviteteve 
të grantit sipas termave të referencës të 
publikuara në faqen e internetit të 
MSHMS dhe të MKV-s.  

 

 

 

 

 

 

 

Organizatat  e interesuara duhet të 
ofrojnë informacion që të demonstrojnë 
se ato kanë kualifikimet e kërkuara dhe 
eksperiencat e ngjashme për realizimin e 

këtyre aktiviteteve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shprehjet e interesit duhet të dorëzohen 
me shkrim në adresën e mëposhtëme 
(dorazi në Zyrën e Protokolllit, dhe e-

mail) deri në datë 26.02.2018, ora 16:30. 

 

Informacione më të detajuara i 
gjeni në faqet web të 
përshkruara më poshtë si edhe 
të botuara në shtypin periodik. 

 

 

 

www.shendetesia.gov.al 

www.ccm-albania.al 

 

e-mail 
:info@shendetesia.gov.al 

 

 

 

 
 

Hapet thirrja për aplikime për 
Nën/ Përfitues të Fondit 

Global 

http://www.shendetesia.gov.al/
http://www.ccm-albania.al/
mailto:info@shendetesia.gov.al
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Nën drejtimin e Kryetares së MKV-s 
Shqipëri; Znj. Ogerta Manastirliu, 
Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale u zhvillua Mbledhaj e parë për 
vitin 2018 tq MKV-s Shqipëri. Me një 
axhendë të përcaktuar, dhe qarkulluar 
tek anëtarësia nga Sekratariati i MKV-s 
përmes e-mail-it.                    

 Mbledhja diskutoi çështje të 
rëndësishme që lidhen me fillimin e 
zbatimit të Projektit Kombëtar 2-vjeçarë 
në Shqipëri përmes një marrëveshjeje të 
nënshkruar midis Qeverisë Shqiptare 
dhe Fondit Global të Luftës Kundër 
AIDS, Tuberkuloz dhe Malarjes. Qëllimi i 
programit dy-vjeçar është që të mbajë 
epidemitë e HIV-it dhe  TB në nivelet 
aktuale të ulëta dhe të zvogëlojë 
sëmundshmëritë dhe vdekshmëritë për 
HIV-i dhe TB-n në Shqipëri.  

 

Në projekt propozimin e dërguar dhe 
miratuar nga donatori, Mekanizmi 
Koordinues Vendor (MKV) ka 
identifikuar shtatë prioritetet strategjike 
në të cilat programi do të kontribuojë. 
Strategjitë kryesore synojnë sigurimin e 
qëndrueshmërisë programatike dhe 
financiare, duke ulur stigmatizimin 
dhe diskriminimin dhe intensifikuar 
identifikimin dhe mbulimin e 
popullatave kryesore të prekura në 
fushat e përzgjedhura duke siguruar 
vazhdimësi të kujdesit. Znj. Manastirliu 
siguroi anëtarësinë e MKV-s se ky është 

një nga 
projektet shumë 
të rëndesishëm 
të Ministrisë dhe  
ka angazhimin 
dhe vëmendjen 
maksimale të 
Qeverisë 
Shqiptare  dhe 
Ministrisë së 

Shëndetësisë si Përfitues Kryesor, për ta 
çuar më tej me sukses. Gjithashtu u 
theksua se me ndihmën e këtij Komiteti 
si dhe të ekspertëve të fushës do të 
zhvillohen të gjithë etapat e procesit të 
Grantit bazuar në orientimet dhe në 
rekomandimet e dërguara të Znj.Irbe 
Portofol Menaxherja e Fondit Global për 
Shqipërinë, në e-mail-in e dërguar pas 
zhvillimit të vizitës në vendin tonë. 

 

Si Përfitues Kryesor u garantua se 
drejtuesit e MSHMS do të jenë shumë 
rigorozë të vemendshëm dhe 
transparent gjatë implementimit të 
projektit në menyrë që përfituesit e 
vërtetë të jenë grupet e interesit. 

Gjthashtu Komiteti u njoh me Procesin 
për finalizimin e ngritjes së Njësisë për 
Menaxhimin e Projektit. U theksua se ka 
filluar menjëherë pas Mbledhjes së 
MKV-s të Muajit Shtator, sikurse është 
rënë dakord në këtë Komitet. Përmes 
gjithë fazave që kalon një proces i 
rregullt rekrutimi, bazuar në 
legjislacionin shqiptar u bë shpallja e 
pozicionit vakant së bashku me Termat e 
Referencës të miratuara nga FG dhe 
MKV-ja, përmes njoftimit në shtypin e 
shkruar dhe faqeve Ëeb të MSHMK, 
SHKP dhe të MKV-s; u ngrit një Komitet 
për vlerësimin e kandidaturave që 

shprehen interesin për pozicionin e 
Drejtorit të Projktit. Ditën e Premte, dt, 
19 Janar 2018, Komiteti i ngritur , me 
mbikqyrjen e LFA-s dhe Portofol 
Menaxheres për Shqipërinë Znj. Irbe, 
zhvilloi konkursin me gojë për 
përzgjedhjen e kandidatit për këtë 
pozicion. 

 

.Në përfundim të Mbledhjes u morën një 
sërë vendimesh të rëndësishme që 
përfshijnë: Hartimin e një  marrëveshjeje 
ndërmjet MSHMS si PK dhe Zyrës së 
OBSH-s Tiranë, lidhur me termat e 
bashkëpunimit dhe hartimit të një 
metodologjie në kuptim të formalizimit 
të marrëveshjes dhe më pas kalimi në 
MKV për miratim; Hartimi i një VKM-je 
nga ana e MSHMS lidhur me 
marrëveshjen  për parapagim ndërmjet 
Qendrës Spitalore Pulmonare “Shefqet 
Ndroqi” dhe GDF për prokurimin e 
medikamenteve anti-turbekulare; 
Përzgjedhja e dy anëtarëve të  MKV-s 
Shqipëri një nga Sektori Qeveritar dhe 
një nga Shoqëria Civile për perfaqësim 
në MK Rajonal; Dërgimi i dy shkresave 
zyrtare nga ana e MSHMS për Ministrinë 
e Brendshme dhe UN Grup në Tiranë për 
plotësimin e dy vendeve vakante në 
MKV; Miratimi nga ana e anëtarësisë së 
MKV i Raportit  të vizitave mbikqyrëse të 
periudhës Tetor 2016-Shtator 2017 
(qarkulluar me e-mail nga Sekretariati i 
MKV); Zgjidhja e problemit të mungesës 
së medikamenteve anti- turbekulare. 

Projekti do të nxisë një shëndet 
publik të qëndrueshëm afatgjatë në 
sistemin e kujdesit për TB, dhe 
parandalimin e HIV, trajtimin, 
kujdesin dhe mbështetjen e 
shërbimeve të integruara, të 
institucionalizuara, të 
përqëndruara, dhe përshkallëzuara 
nëpërmjet ndërhyrjeve me ndikim 
të lartë në popullatat më të prekura 
dhe popullatat kyçe me risk të lartë. 

Zhvillohet Mbledhja 
e MKV-s Shqipëri 
në[26 .01. 2018] 
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Mekanizmi Koordinues 

për Vendin 
Shqipëri 

Adresa: Instituti i Shëndetit Publik,  

Rr. Aleksandër Moisiu, Nr. 80  
Tiranë, 1017, Shqipëri 

 Mekanizmi Koordinues i Vendit (MKV) është organi kombëtar bashkërendues i krijuar pranë 
Ministrisë së Shëndetësisë, me pjesëmarrjen e të gjithë partnerëve strategjikë dhe të palëve 
të interesuara.  MKV-ja ka në përbërjen e tij përfaqësues të institucioneve qeverisëse,  OJQ-ve 
dhe grupimi i personave që jetojnë me HIV/AIDS, duke siguruar kështu zërin e shoqërisë civile 
në vendim-marrje. 

Mekanizmi Koordinues i Vendit (MKV) të Republikës së Shqipërisë, është përgjegjës për 
koordinimin e procesit të aplikimit për financim nëpërmjet një procesi transparent e të 
dokumentuar, që angazhon një masë të gjërë të pëfaqësuesve të grupeve të interesit dhe që 
përfshin anëtarët dhe jo anëtarët të MKV-s – në rishikimin, vlerësimin dhe hartimin e 
aktiviteteve që do të përfshihen në aplikim. 

Ndonëse MKV u krijua për të bërë të mundur paraqitjen e kërkesës për fonde në Fondin 
Global për Luftën kundër HIV/AIDS dhe TB-it, funksionet e tij janë më të gjera se ato të 
programit të mbështetur nga Fondi Global.  

 

 
 

Për më shumë informacion, ju lutem vizitoni faqen tonë: 
http://ccm-albania.al 

 
 

 

http://ccm-albania.al/
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