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Faleminderit të gjithëve
për gjetjen e kohës dhe

ndarjen e njohurive!
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Koncepti i Evolucionit CCM
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Strategjia e Fondit Global 2017-2022
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CCM evolution should move CCM’s along maturity levels

CCM’s working to develop 
basic documents and 
structures 

CCM’s working to develop 
basic governance practices, 
such as CoI management & 
information transparency

CCM’s with stronger 
governance practices, 
effective engagement with 
CS, including KP’s, and 
grant oversight and risk 
management

CCM’s that strategically 
engaged at the national 
level and tackle issues 
regarding long-term 
sustainability and influence 
on national programs
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Functional

Engaged

Strategic

Working towards functional

Each maturity level should reflect differentiation 
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Metodologjia e Vlerësimit Bazë
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Rezultatet e vlerësimit bazë



Niveli i pjekurisë
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Proposed Actions for Improvement



Forcimi i funksionit të mbikëqyrjes për të mundësuar CCM të
mbikëqyrë procesin e planifikimit dhe zbatimit të tranzicionit:

• Ndihmoni CCM për të kuptuar më mirë konceptin e TGF për
sistemet elastike dhe të qëndrueshme për shëndetin (RSSH);

• Mundësoni CCM të identifikojë çështjet RSSH gjatë zbatimit
të grantit, në mënyrë që mësimet e mësuara të përfshihen në
planifikimin e tranzicionit;

• Ndani përvojën e vendeve të tjera në tranzicion në rajon dhe
më gjerë (ndoshta udhëtime studimore për vendet që kanë
kaluar procesin e planifikimit të tranzicionit).
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Harmonizoni me aktorët kombëtarë dhe forume koordinimi rreth çështjeve RSSH:

• Hartimi i të gjithë palëve përkatëse kombëtare / organeve koordinuese për të
identifikuar platformën e mundshme për ekzistimin e ardhshëm të CCM ose ndonjë
organi tjetër me funksione të ngjashme;

• Hartimi i të gjithë palëve përkatëse kombëtare / organeve të koordinimit për të
siguruar planifikimin e një tranzicioni të qetë dhe mobilizimin e burimeve financiare
të kërkuara (partnerët e zhvillimit, komunat lokale, Agjencinë për Mbështetjen e 
Shoqërisë Civile, agjencitë e BE-së etj.) Për të identifikuar burimet e mundshme
shtesë për financimin e RSSH dhe Civile Aktivitetet e shoqërisë.
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Forcimi i CCM për të siguruar udhëheqjen strategjike në procesin e 
planifikimit të tranzicionit:

• Mundësoni anëtarët e shoqërisë civile të CCM për të lehtësuar
dialogun me elektorate te ndryshëm (brenda dhe më gjerë CCM);

• Mundësoni shoqërinë civile të marrë pjesë në mënyrë aktive dhe në
mënyrë konstruktive në planifikimin dhe zbatimin e tranzicionit;

• Mundësoni shoqërisë civile të identifikojë burimet shtesë të
financimit, modalitetet e reja të punës, integrimin e shërbimeve të
reja, etj.
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Kapacitoni anëtarët e CCM në temat e RSSH (p.sh. përdorimi i
paneleve dhe të dhënave si bazë për proceset e vendimmarrjes dhe (ri) 
programimit, identifikimin e çështjeve RSSH dhe ekspertizën e 
nevojshme, etj.):

• Trajnim dhe përdorim të integruar të tabelave të PR dhe CCM për
analizën strategjike të të dhënave;

• Azhornimi i planit të komunikimit CCM të jetë më specifik në lidhje
me aktivitetet kalimtare;

• Vazhdim i trajnimit dhe mentorimit "në punë" për Komitetin
Mbikëqyrës për funksionet thelbësore të mbikëqyrjes, qasjet dhe
mjetet.
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Faleminderit! 
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