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S   

  TETOR, 2018 

Nën drejtimin e Kryetares së MKV-s 
Shqipëri; Znj. Ogerta Manastirliu, 
Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale në  datën 22 Qershor 2018 u 
zhvillua Mbledhja e rradhës e 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 në 
Shqipëri përmes një marrëveshjeje të 
nënshkruar midis Qeverisë Shqiptare 
dhe Fondit Global të Luftës Kundër 
AIDS, Tuberkuloz dhe Malarjes. Qëllimi i 
zbatimit të projektit 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 Mbledhje u Raportua nga 
Menaxherja e NjZP mbi ecurinë e : 

- Procesit të Projektit të GF; 
- Procesit të ngritjes së Njësisë së 

Zbatimit të Projektit të FG (NjZP); 
- Informim i anëtarësisë së MKV-s për 

dorëheqjen e specialistes së 
Monitorim-Vlerësimit të NjZP dhe 
hapat e mëtejshëm për plotësimin e 
vendit vakant të krijuar. 

- Procesit të përzgjedhjes së 
Nën/Përfituesve, procesit të 
vlerësimit të kapaciteteve të tyre, si 
dhe te buxhetit 

- Raportim nga KV dhe NjZP. 
- Procesit te Vlerësimit te 

Gatishmërisë së Tranzicionit. 

Gjithashtu në Mbledhje u: 

Përzgjodhën dy anëtarë të MKV-s 
Shqipëri, një nga Sektori Qeveritar dhe 
një nga Sektori Joqeveritar për 
përfaqësim në përbërjen e Bordit të 
Europës Lindore dhe Azisë Qëndrore të 
Fondit Global; 

Informua për katër emërimet e reja 
në anëtarësi: përfaqësuesi i Ministrisë së 
Brendshme, përfaqësuesi i UN, i 
Shoqatës ACPD si dhe perfaqësuesi i 
Ambasadës Franceze; 

Informua anëtarësia me 
Memorandumin e Mirëkuptimit 
ndërmjet MSHMS dhe OBSH – Zyra 
Shqipëri, dhe zhvillimet më të fundit 
rreth kësaj marrëveshjeje. 

Informimi i MKV-s për katër 
emërimet e reja në anëtarësi: 
përfaqësuesi i Ministrisë së Brendshme, 
përfaqësuesi i UN, i Shoqatës ACPD si 
dhe perfaqesuesi i Ambasadës Franceze. 

Krye rinovimi anëtarësisë së MKV-s 
Shqipëri:  

- Miratimi i ndryshimeve në Manualin 
e Politikave të MKV-s për 
përzgjedhjen e anëtarësisë së MKV-
s; 

- Hapja Hapja e procesit për shprehje 
interesi sipas grupimeve në proces 
rinovimi; 

- Kompozimi i Komitetit të 
Përzgjedhjes së Anëtarësisë; 

-  
 

Në brendësi do të lexoni: 

 Zhvillohet Mbledhja e MKV-s Shqipëri e 
datës 22 Qershor, 2018                                                                   
Faqe 1 

 

RAPORTI FINAL 

 i Vlerësimit të Zyrës Rajonale të OBSH-s 
përmes asistencës së misionit në Tiranë 
nga data 14 deri më 18 Maj 2017                             
Faqe5 
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Komisioni i Vlerësimit dhe i përzgjedhjes 

së Nën/Përfituesve raportoi mbi ecurinë 

e procesit të punës. Znj.Marjeta Dervishi 

si anetare e Komisionit raporton në 

MKV. Dr.Marjeta Dervishi sqaroi 

Komitetin mbi procesin e përzgjedhjes 

së N/Përfituesve në vija të përgjithshme 

duke shpjeguar se aplikuan 23 aplikantë 

për të qenë Nën/përfitues. Faza e parë 

ajo e vlerësimit administrativ u bazua në 

dokumentacionet e dorëzuara nga ana e 

aplikantëve bazuar në kriteret e 

shpallura. Faza e vlerësimit administrativ 

përfundoi në 6 Prill 2018 dhe në fund të 

kësaj faze nga 23 aplikime të paraqitura 

këtë fazë e kaluan 18 aplikime të bëra 

nga 16 Organizata pasi një organizatë 

kishte dorëzuar tre aplikime. Me pas u 

vazhdua me fazën e vlerësimit teknik 

(bashkëlidhur në faqen web të MKV 

përmbledhje e Raportit të Komisionit të 

Vlerësimit). Pas përfundimit të gjithe 

procesit u përzgjodhën 12 Organizata si 

Nën/Përfituese të Fondeve të Projektit 

të Fondit Global. Procesi i vlerësimit në 

tërësi ka qenë nën vëzhgimin e LFA-s 

dhe në kontakt të vazhdueshëm me 

Zyrën Rajonale të FG në Gjenevë. 

 

 

 

 

Fondi Global për Luftën ndaj AIDS-it, 

Tuberkulozit dhe Malaries, i themeluar në 

Janar të vitit 2002, është një institutcion 

financimi shtesë për qasjen kundër tri 

sëmundjeve të sipër përmendura.  

Qëllimi i Fondit Global kundër AIDS, TB 

dhe Malaries (GFATM) është: të tërheq, 

të menaxhojë dhe të shpërndajë burime 

financiare përmes partneritetit të sektorit 

publik, shoqërisë civile dhe sektorit 

privat, që do të mundësojënje kontribut 

të qëndrueshëm dhe te qenësishëm në 

parandalimin e infeksionit, sëmundjes 

dhe vdekjeve, duke zvogëluar peshën e 

HIV/AIDS, TB dhe Malaries në vendet me 

të ardhura të ulëta. 

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) ftoi të 
gjithëorganizatat 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. 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.  

 

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 

 Në Mbledhjen e MKV-s u votuan dhe 
shpallën edhe Projekt –propozimet 
fituese të 12 Organizatave të SHC-le si 
Nën/Përfituese në kuadër  të Grantit të 
Fondit Global për HIV/AIDS dhe TB.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompania Sanigest  përzgidhet si 
Asistencë Teknike për vlerësimin e 
gatishmërisë në tranzicion dhe 
përgatitjen e Planit të Tranzicionit dhe 
Qëndrueshmërisë për programet e 
mbështetura nga Fondi Global për HIV 
dhe Tuberkulozit në Shqipëri. 

Detyrat dhe përgjegjësitë 
kryesore 

           Në bashkëpunim me 
Sekretariatin e Fondit Global të MKV-s së 
Shqipërisë, të planifikojnë hapat dhe 
datat kryesore në procesin e vlerësimit të 
gatishmërisë së tranzicionit ; 

         Kryejnë një rishikim 
gjithëpërfshirës të dokumenteve, 
literaturës, të dhënave cilësore dhe 
sasiore dhe hulumtimeve relevante për 
përgjigjet kombëtare të tuberkulozit dhe 
HIV-it Albania;     

Shpallen Projekt –propozimet fituese të 
OSHC-ve si Nën/Përfituese në kuadër të 
Grantit të Fondit Global për HIV/AIDS 

dhe TB 

 

http://www.shendetesia.gov.al/
http://www.ccm-albania.al/
mailto:info@shendetesia.gov.al


MEKANIZMI KOORDINUES PËR VENDIN SHQIPËRI |  3 

 

 

 Kryejnë një seri  intervistash dhe di
alog me palët e 
interesuara dhe tjetër aktorët në 
Shqipëri dhe mbledh të dhëna për 
vlerësimin e tranzicionit; 
 

          Draftojnë një raport për Shqip
ërinë mbi vlerësim e gatishmërisë së 
tranzicionit bazuar në rishikimet dhe 
inputet e mbledhura; 

          Identifikojnë gjetjet kyçe të 
rëndësishme për palët e përfshira në 
vend dhe zhvillimi i një tryeze për të 
zhvilluar planin e punës në tranzicion 
bazuar në praktikat më të mira të 
Shqipërisë  dhe të vendeve të tjera në 
Rajon; 

           Punojnë me palët e 
interesuara për planifikimin e detajuar 
të aktiviteteve për planin e punës në 
tranzicion, kostimin / buxhetimin, 
monitorimin dhe referimin e ndërsjellë 
me shëndetin dhe zhvillimin kombëtar 
përkatës planet; 

          Zhvillimi i një Kuadri 

Monitorimi për tranzicionin, duke 

përfshirë një listë të treguesve kyç; 

          Përfshijnë reagimet nga Fondi 
Global dhe palët e interesuara brenda 
vendit përpara se të finalizohet Raporti 
iVlerësimit të Gatishmërisë së 
Tranzicionit. 
Mr.James Cercone, Mr. Hernan 

Fuenzalida, në përbërje të ekipit të 

ekspertëve  ndërkombetar të "Sanigest 

Internacional"  të kontraktuar nga Global 

Fund për çështjet e Vlerësimit të 

Gatishmërisë së Tranzicionit të kalimit 

nga financimi i Global Fund në 

financimin vendor vizitoi Tiranën në 

datat 25-26 Qershor 2018. 

  

Ekipi i Fondit Global zhvilloi  disa takime 

të rëndësishme dhe intervista me 

institucione shtetërore, shoqata dhe 

grupe interesi, me stafin e Njësisë së 

Zbatimit  të Projektit, si dhe me titullarë 

të Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale .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.  

 Do të bëhet një vlerësim mbi ecurinë 

e zbatimit të granteve, do të 

identifikohen sfidat dhe njëkohësisht do 

të hartohen dhe merren masat për 

 ndërveprimet korrigjuese.  

Gjatë vizitës gjithshtu u bë një vlerësim 

mbi progresin në zbatimin e 

rekomandimeve nga vlerësimet e LFA-s, 

që lidhen me masat e ndjekjes së planit 

të punës të përfshira në Kornizën e 

Performancës së Konfirmimit të Grantit.  

Një pikë e rëndësishme e vizitës ishte 

edhe përgatitja e dhe hartimi i çështjeve  

për Vlerësimin e Gatishmërisë në 

Tranzicion, Plani i Veprimit të 

Tranzicionit dhe vlerësimi i progresit me 

angazhimet e bashkëfinancimit të 

qeverisë siç është përshkruar në letrën e 

angazhimit të bashkangjitur në 

Konfirmimin e Grantit. 

  

Gjatë vizitës së ekipit të Fondit Global 

sonë, u mundësua edhe një takim me 

Nën/Kryetaren e MKV-s Shqipëri dhe 

Sekretariatin e tij Znj. Manjola Kola lidhur 

me ecurinë e punës së Mekanizmit 

Koordinues Vendor dhe forcimit të rolit të 

tij në këtë fazë shumë të rëndësishme të 

fillimit të procesit të zbatimit të projektit 

të Fondit Global për Shqipërinë.  

Plani i punës në tranzicion duhet të 

përshkruajë qëndrueshmërinë e vendit 

dhe tranzicionet e lidhura me prioritetet 

programatike dhe mangësitë financiare të 

identifikuara përmes vlerësimit të 

gatishmërisë në tranzicion.  

Plani duhet të jetë praktik, i matshëm, 

prioritar dhe të përfshijë një skicë të 

detajuar të hapave, strategjive dhe 

aktiviteteve që vendi duhet të ndërmarrë 

për kalimin në financimin e programeve 

nga burimet vendore gjatë periudhës 3 

vjeçare. 

Shembujt, praktikat më të mira dhe 

mësimet e nxjerra nga vendet e tjera në 

rajon do të jenë në dispozicion.  

Do të kërkohet kohë me palët e 

interesuara për të zhvilluar detajet e planit 

të punës në tranzicion; për këtë qëllim 

sugjerohet që të përdoren konsulentët 

lokalë si pjesë e ekipit të përgjithshëm. 

 

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.  
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Në zbatim të manualit të Mekanizmit 
Koordinues Vendor (MKV) për rinovimin 
dhe përfaqësimin e shoqërisë civile në 
këtë mekanizëm, njoftohet fillimi i 
procesit të zgjedhjes për: 

Personat e prekur dhe/apo që jetojnë me 

sëmundjen 

HIV/AIDS: 1; TB: 1 

(Për këto dy grupe përfaqësimi, procesi i 

zgjedhjes do të ndodhë brenda rrjetit të 

personave drejpërsërdrejti të afektuar) 

Organizatat përfaqësuese për MSM, PID 

(përdoruesit intravenozë të drogës) dhe 

PKS (punonjëset komerciale të seksit):  2 

Organizatat e të Rinjve dhe/apo Grave: 1 

Shoqatat e Profesionistëve: 2 

Kriteret për Aplikim 

Organizata/Institucioni duhet: 

Të jetë një entitet i ligjshëm, regjistruar 

në Gjykatë apo institucion tjetër 

relevant. 

Të ketë të paktën 3 vite eksperiencë të 

deritanishe. 

Të zotërojë dokumentacion përshkrues 

së operimit, që përfshin objektivat, 

antarësinë, mënyrën e qeverisjes, 

përzgjedhjen e oficerëve, etj. 

Prova të funksionimit në mënyrë 

transparente dhe në respektim me ligjin 

(pagesa e taxave/tatimeve, deklaratat e 

auditorëve, etj.) 

Është e dëshirueshme që të punojë dhe 

ketë eksperiencë në punën në 

komunitet, zhvillimin social, advokaci, 

në fushën e shëndetit, të jetë ose të ketë 

kapacitetin për t’u shtrirë gjeografikisht 

me anëtare dhe rrjete organizatash në 

Shqipëri. 

 

Dokumentacioni për t’u dorëzuar 

Letra Prezantuese (modeli 

bashkangjitur) 

Regjistrimi i Institucionit në 

autoritetet përkatëse (për OJF Vendimi i 

Gjykatës) 

Statuti 

Vërtetimi i zyrës së Tatimeve për 

vitin e kaluar 

CV e institucionit 

Dokument që vërteton përzgjedhjen e 

dy individëve, kandidat për anëtar/e dhe 

zëvendësues/e të tij/saj nga organizmi 

qeverisës i institucionit (e.g. 

procesverbali i komitetit drejtues/bordi) 

Një deklaratë e institucionit që merr 

përsipër në vazhdimësi të përfaqësojë, 

zhvillojë dhe komunikojë me grupin 

përfaqësues (model bashkangjitur). 

 

 

 

 

Dokumentacioni mund të dorëzohet në 

shqip apo anglisht, ose i kombinuar. 

Dokumentacioni mund të dorëzohet 

online deri në date 17 Gusht 2018 tek 

adresa: m.kola@ccm-albania.al ose në 

një zarf të vulosur prane godines se 

ISHP, Rr. Aleksander Moisiu, Nr.80, 

Ndërtesa e QKEV (kati I dyte) ne dt. 16 

Gusht 2018. 

Një email konfirmues do të vijë me 

marrjen e dokumentacionit, tek email i 

shënuar në letrën prezantuese. 

Në datën 16 Gusht 2018, prane 

ambjenteve te ISHP, Rr. Aleksander 

Moisiu, Nr.80, Ndërtesa e QKEV ora 

11:00 zhvillohet një takim i hapur, në të 

cilin jeni të ftuar për të marrë 

informacion mbi MKV dhe procesin e 

zgjedhjeve. 

Procesi i zgjedhjes 

Dokumentacioni do të shikohet nga 

Sekretariati i MKV dhe Komiteti i 

Rinovimit të Anëtarësisë së MKV nga 

data 21-24 Gusht 2018.  

Gjatë kësaj jave, në rast mungese të 

ndonjë dokumentacioni, sekretariati do 

të kontaktojë sërish me 

institucionet/organizatat. Në përfundim 

të këtij procesi, Komiteti i Rinovimit të 

Anëtarësisë do të shpallë kandidatët 

që plotësojnë kriteret dhe kanë 

paraqitur 

korrektësisht dokumentacionin e 

kërkuar (27-30 Gusht). Njoftimi mbi 

datën, vendin dhe detaje të procesit do 

të bëhet sërish përmes kontaktimit me 

email të institucioneve të cilat do të 

hyjnë në procesin e zgjedhjes.  Në këtë 

fazë, deklarata e konfliktit të interesit do 

t’ju kërkohet kandidatëve për 

anëtar/zëvendësues. 

Procesi i zgjedhjes (3-4 Shtator) do të 

zhvillohet për secilin specifikë 

përfaqësimi përmes votimit të fshehtë 

(për shembull: të gjitha organizatat që 

kanë aplikuar për anëtarësinë 

përfaqësuese të të rinjve dhe grave, do 

të kenë mundësinë të zgjedhin mes 

tyre).   

 

 
 

Në rast se paraqiten aq kandidatura sa 

vendet e përcaktuara, automatikisht 

institucioni/et përzgjidhet/n. Në rast se 

Shpallet thirrja  për rinovimin e 
anëtarësisë të Mekanizmit Koordinues 
Vendor (MKV) për përfaqësimin e 
shoqërisë civile në këtë Komitet 

më 7 maj 2018 
 1 Dhjetor 2017  

] 
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më shumë institucione kanë shprehur 

interes, do të zhvillohet procesi i votimit 

i drejtuar nga sekretariati dhe 

monitoruar nga Komiteti i Rinovimit të 

Anëtarësisë (një votë për veten dhe një 

votë për një nga institucionet e tjera të 

pranishme). Institucioni/et me votat më 

të shumta do të zgjidhen si 

përfaqësues/e në MKV.  

 

Për përfaqësimet me të drejtë për dy 

vende në MKV (për Grupet në Risk dhe 

Shoqatat Profesioniste), kur të dy të 

përzgjedhurit kanë konflikt interesi 

zgjedhjet do të duhet të përsëriten. Po 

kështu do të ndodhë për të gjitha grupet 

në rast se ka barazim votash. 

Kështu, institucioni i zgjedhur do të 

shpallet ditën e zgjedhjes, por njohja e 

procesit dhe  

Bazuar në artikullin 55 të Manualit të 

Politikave të MKV, aprovuar nga MKV në 

16 Shkurt 2015 

Kriteri i Fondit Global “Jo me tepër se një 

anëtar brenda grupit përfaqësues duhet 

të jetë me konflikt interesi” 

 

Programi Kombëtar i Tuberkulozit në 

Shqipëri ka marrë së fundmi një grant për 

HIV / TB nga Fondi Global për Luftën kundër 

AIDS-it, Tuberkulozit dhe Malaries; Ministria 

e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, që 

është marrësi kryesor i grantit, ka një 

marrëveshje për asistencë teknike me Zyrën 

Rajonale të Organizatës Botërore të 

Shëndetësisë për Evropën. Vlerësimi i këtij 

raporti është pjesë e një asistence të tillë dhe 

kryhet gjatë një misioni në Tiranë nga 

data 14 deri më 18 Maj 2017, me synim 

hartimin dhe rishikimin e roleve dhe 

përgjegjësive të aktorëve kryesorë të 

Programit Kombëtar të Tuberkulozit, 

gjithashtu hartimin e rekomandimeve 

mbi qeverisjen e programit të ardhshëm.  

 

Këto raporte mbulojnë fushat e 

mëposhtme: 

1) planifikimin strategjik  

2) zhvillimin e politikave dhe 
udhëzimeve dhe hulumtimeve 
operacionale  

3) koordinimi i shërbimeve dhe 
mbikëqyrja  

4) zhvillimi i burimeve njerëzore  

5) advokimi, komunikimi, mobilizimi 

social  

6) menaxhimi i prokurimit dhe furnizimit 
7) regjistrimi dhe raportimi  

8) angazhimi rezultateve të zgjedhjes 
duhet të aprovohen nga MKV.me 
partnerët. 

Shqipëria është një vend me ekonomi 

me të ardhura mbi mesatare me rreth 

480 raste të reja tuberkulozi dhe <500 

infeksione të reja në vit. Dy epidemitë 

kanë një mbivendosje të kufizuar dhe 

vetëm 10 (2%) raste të reja të 

tuberkulozit janë të lidhura me HIV-in. 

Faktorë të tjerë dhe përcaktuesit socialë 

për tuberkulozin duhet të adresohen në 

mënyrë më efektive të tilla si varfëria, 

emigrimi social, burgjet, minierat e të 

tjera, por për fat të keq nuk ka studime 

specifike që udhëzojnë mbi këtë. 

Misioni shqyrtoi dokumentet kryesore të 

referencës dhe realizoi një numër 

intervistash me informatorët kryesorë 

dhe vizitat në terren të institucioneve 

kryesore dhe shqyrtoi për vlerësimin e 

saj kuadrin që i cakton qeverisjes / 

kujdestarisë për shëndetin funksionet e 

mëposhtme: 1) planifikimi strategjik 2) 

zhvillimin e politikave dhe udhëzimeve 

dhe hulumtimeve operacionale 3) 

koordinimi i shërbimeve dhe mbikëqyrja 

4) zhvillimin e burimeve njerëzore 5) 

advokimi, komunikimi, mobilizimi social 

6) menaxhimi i prokurimit dhe furnizimit 

7) regjistrimin dhe raportimin 8) 

angazhimi me partnerët. 

Bazuar në mangësitë ekzistuese, misioni 

bëri rekomandime për të forcuar 

qeverisjen/ menaxhimin e Programit 

Kombëtar të Tuberkulozit në Shqipëri: 

 

Vlerësimi i këtij raporti është pjesë e 

asistencës së mësipërme dhe është kryer 

gjatë një misioni në Tiranë nga data 14 

deri më 18 maj 2017 me objektivat 

specifike si vijon: 

1. Përpilimi i hartës së të gjithë aktorëve 

relevantë, roleve e përgjegjësive të tyre 

dhe implementimit të palëve të interesit 

bazuar në kriteret e Fondit Global. 

2. Vlerëson kapacitetet e zbatimit dhe 

përcakton rolet dhe përgjegjësitë e 

palëve kryesore qeveritare, p.sh. 

Ministria e Shëndetësisë, Komiteti i 

Koordinimit të Vendit (CCM), Instituti 

për Shëndetin Publik, Dhomat 

Mjekësore dhe organet e tjera relevante 

qeveritare në aspektin ligjor, rregullator, 

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. 

Publikohet Raporti Final 
i Vlerësimit të Zyrës Rajonale 
të OBSH-s  
Tiranë nga data 14- 18 Maj 2018 
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monitorimin dhe vlerësimin, burimet 

njerëzore, menaxhimi i prokurimit dhe 

furnizimit, trajnimi, financimi dhe 

kapacitetet e tjera. 

 

3. Vlerëson kapacitetet zbatuese dhe 

përcakton rolet dhe përgjegjësitë e 

aktorëve të tjerë siç janë përfituesit 

kryesorë të Fondit Global, nën-

përfituesit, organizatat e shoqërisë 

civile, organizatat joqeveritare (OJQ) të 

përfshira në zbatim. 

4. Vlerëson ndihmën e vazhdueshme 

nga partnerët e ndryshëm 

ndërkombëtarë (OBSH, agjencitë e tjera 

të Kombeve të Bashkuara, OJQ-të, 

komunitetin e donatorëve). 

5. Rekomandon dizenjimin e strukturave 

qeverisëse të ardhshme që do të jenë në 

gjendje të marrin përsipër zbatimin 

përtej tranzicionit nga mbështetja e 

Fondit Global, duke u fokusuar në Planin 

Strategjik Kombëtar të Tuberkulozit 

2015-2019 (dhe më gjerë). 

6. Rekomandon strategjitë më të mira 

dhe afatet kohore optimale për procesin 

e kalimit/dorëzimit të aktiviteteve 

aktualisht të mbështetura nga Fondi 

Global dhe të zbatuara nga organizatat e 

shoqërisë civile dhe OJQ-të në strukturat 

e qeverisjes kombëtare. 

Rekomandimet e misionit bazohen në 

rishikimin e dokumenteve referuese, 

intervistimin e informatorëve kryesorë 

dhe vizitën në terren të institucioneve 

kryesore relevante, të zhvilluara së 

bashku me një mision paralel ndjekës 

mbi menaxhimin programatik të 

Tuberkulozit rezistent ndaj 

medikamenteve, në emër të Komisionit 

Rajonal të Dritës së Gjelbër për Evropën.  

 

 

 

Në mbështetje të Ligjit Nr.83/2016 “Për 

ratifikimin e Marrëveshjes Kuadër 

ndërmjet Këshillit të Ministrave të 

Republikës së Shqipërisë dhe Fondit 

Global Kundër SIDA-s, Tuberkulozit dhe 

Malaries”, VKM nr 756, datë 13.12.2017 

“Për miratimin në parim të Marrëveshjes 

Grant ndërmjet Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe 

Fondit Global për të luftuar SIDA-s, 

tuberkulozit dhe malaries, për 

programin “Përshkallëzimi dhe sigurimi i 

qëndrueshmërisësë përgjigjes 

kombëtare ndaj HIV/SIDA-s”,që 

përcakton Ministrinë e Shëndetësisë dhe 

e Mbrojtjes Sociale, si institucion 

përgjegjës për mbikqyrjen dhe zbatimin 

e projektit “Përshkallëzimi dhe Sigurimi i 

Qëndrueshmërisë së Përgjigjes 

Kombëtare ndaj HIV/SIDA-s”, bazuar në 

Manualin e Rinovimit të Antarësisë së 

Mekanizmit Koordinues Vendor, 

Shqipëri dhe Politikave Qeverisëse, pika 

1. Rolet dhe Përgjegjësitë e MKV-s së 

Shqipërisë; Paragrafi 1.4 Për lehtësimin 

e punës së Përfituesit Kryesorë në 

riprogramimin e granteve;  

U urdhërua,  

1. Ngritja e Grupit të Punës për 
Hartimin e Draft-Projektit dhe Draft-
Buxhetit për Riprogramimin e Granteve 
për financimet e pashpenzuara.  
 
2. Grupi i Punës dotë ketë 
përbërjen e mëposhtme:  
 
Enida Xhumari      Kabineti i Ministrit                              
MShMS                Anëtare 
Sonela Xinxo         Drejtore Programi                               
NJMP                    Anëtare 
Arjan Harxhi          Shërbimi i 
Sëmundjeve Infektive QSUT                   
Anëtarë 
Olimbi Hoxhaj       Shoqata e Personave 
me HIV/AIDS  MKV                    Anëtare 
Marjeta Dervishi    Programi Kombëtar 
i SIDA-s             ISHP                    Anëtare  
Donika Mema        Programi Kombëtar i 
TB-s                  QSUSM               Anëtare 

       Për më shumë informacion  na vizitoni  

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

Mekanizmi Koordinues Vendor (MKV) 

është organi kombëtar bashkërendues i 

krijuar pranë Ministrisë së Shëndetësisë, 

me pjesëmarrjen e të gjithë partnerëve 

strategjikë dhe të palëve të interesuara.   

http://ccm-albania.al/
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Ana Lipe                Drejtoria e Financës                            
MShMS                Anëtare 
3. Mekanizmi Koordinues Vendor dhe 
Njësia e Menaxhimit të Projektit, të 
monitorojnë dhe ndjekin procesin e 
Hartimit të Draft-Projekit dhe Draft-
Buxhetit  për Riprogramimin e 
Granteve të Fondit Global për t’u 
dorëzuar për miratim pranë 
Mekanizmit Koordinues Vendor, 
Shqipëri. 

 
 

 
4. UNICEF, OBSH dhe 5% Iniciativë do 

të ndihmojnë teknikisht procesin e 

hartimit të Draft-Projekit dhe Draft-

Buxhetit  për riprogramimin e granteve 

të Fondit Global. 

 

5. Afati i përfundimit të hartimit të 

Draft-Projekit dhe Draft-Buxhetit  për 

Riprogramimin e Granteve të Fondit 

Global do të jetë data 31 Gusht 2018. 

Kursimet nga Y1 dhe Y2 të aktiviteteve 

që nuk mund të kryhen janë vlerësuar 

në 590,000 USD. 

Rishpërndarja duhet të përputhet së 

paku me kriteret e mëposhtme: 

· Bazuar në Strategjinë Kombëtare TB / 

HIV për ndërhyrjet e projektit 

· Realizueshmëria në kohën e mbetur 

të projektit 

· Kontributi në ndikimin e Shëndetit 
Publik 

· Prioritizimi i mbulimit të popullsisë 

kyçe (shembull: Zmadhimi i ndërhyrjeve 

në terren) 

· Prokurimi i barnave dhe mallrave të 

justifikuara 

·        Vlera e parase 

· JO Zgjerimi i burimeve njerëzore 

(shërbime mbështetëse) 

 

 

 

 

 

 

Fondi Global kërkon që Mekanizmi 

Koordinues i Vendit (MKV) të marrë 

përgjegjësi për burimet financiare të 

dhëna vendit tonë në kuadër të zbatimit 

të Projektit të Fondit Global dhe 

financimeve në Shqipëri. Për rrjedhojë 

zbatimi i Marrëveshjes për Grantin e 

Fondit Global kërkon nga PK që MKV-ja 

të informohet vazhdimisht për progresin 

në zbatimin e programit. Gjatë procesit 

të zbatimit dhe menaxhimit të granteve 

nga PK duhet të sigurohet informimi  me 

raporte dhe informacione në mënyrë 

periodike dhe të arsyetuar për MKV-n. 

 

 

Për të përmbushur funksionin e saj të 

mbikëqyrjes, MKV-ja ka krijuar një 

Komitet Mbikëqyrës për t'iu përgjigjur 

çështjeve kryesore të mbikëqyrjes që 

mbulojnë aspektet financiare, 

menaxheriale dhe programore të çdo 

granti në kuadër të Fondit Global. 

Komiteti i Mbikëqyrjes i krijuar në 

kuadrin e MKV Shqipëri ka një mandat të 

përcaktuar në lidhje me Mekanizmin 

Koordinues të Shqipërisë (MKV).  

Komiteti Mbikëqyrës është përgjegjës 

për të kontribuar në mbikëqyrjen 

efektive të të gjitha programeve të 

financuara nga Fondi Global dhe 

proceseve të ngjashme në Shqipëri, në 

përputhje me funksionet e deleguara 

asaj nga MKV-ja e Shqipërisë për Fondin 

Global siç është përcaktuar në Manualin 

Qeverisës të MKV-s dhe Termave të 

Referencës. Komiteti ndihmon MKV-n 

për përmbushjen e përgjegjësive të tij, 

për ta mbajtur Përfituesi/t Kryesor të 

përgjegjshëm ndaj burimeve të dhëna 

për vendin: "Komiteti është i nevojshëm 

për të vënë në vend dhe për të ruajtur 

një proces transparent, të dokumentuar 

për të mbikëqyrur zbatimin e 

programit".  

Ngrihet Grupi i Punës për riprogramimin 
e Fondeve në kuadër të Grantit të 
Fondit Global për HIV/AIDS dhe TB 

 

Publikohet Raporti 6-Mujor i 

Komitetit Mbikqyrës të MKV-s 
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Ky dokument jep një përmbledhje të 

gjetjeve kryesore dhe vëzhgime nga 

këto vizita të kryera për periudhën Tetor 

2017- Mars 2018 që korespondon me 

gjashtëmujorin e parë të vizitave të 

kryera sipas Planit Vjetor të miratuar 

nga Komiteti Mbikqyrës.Doracaku i 

Komitetit Mbikëqyrës është miratuar në 

mbledhjen e MKV-s të mbajtur më 23 

Dhjetor 2014. 

Mbikëqyrja është një funksion kryesor i 

MKV-s. Prandaj mbikëqyrja kërkon 

kryerjen e një grupi të koordinuar të 

aktiviteteve për të mbështetur dhe 

siguruar që aktivitetet e granteve të 

zbatohen siç është planifikuar, si edhe 

çështjet dhe pengesat që hasen në 

zbatimin e granteve të identifikohen dhe 

të zgjidhen. 

Mbikëqyrja është një përgjegjësi 

thelbësore e Mekanizmit Koordinues të 

Shqipërisë (MKV). Si rezultat, të gjithë 

anëtarët e MKV-së kanë përgjegjësi për 

pjesëmarrjen dhe mbështetjen e 

aktiviteteve mbikëqyrëse. Megjithatë, 

për të lehtësuar performancën efektive 

të këtij roli, MKV ka themeluar një 

Komiteti  mbikëqyrës të vazhdueshëm 

"për të diskutuar dhe bërë rekomandime 

për të gjitha çështjet e mbikëqyrjes në 

pajtim me Termat e Referencës dhe 

planin e tij të punës, ose për çdo çështje 

tjetër që i është referuar këtij komiteti 

nga MKV-ja e Shqipërisë". 

Funksioni kryesor i Komitetit të 

Mbikëqyrjes së MKV-s është të 

mbështesë në mbikëqyrjen e zbatimit të 

çdo granti. Sipas planit të mbikëqyrjes 

së MKV-s, komiteti i mbikëqyrjes ka 

kryer vizita rutinore në terren për të 

mbikëqyrur zbatimin e granteve të GF 

në Shqipëri. Aktivitetet kryesore të 

Komitetit Mbikëqyrës janë organizuar në 

katër fusha kryesore: 

Vizitat në terren, për t'i dhënë Komitetit 

një kuptim të kuptueshëm të zbatimit të 

programit, pikat e forta dhe sfidat. 

Vizitat e Mbikëqyrjes: 

Rishikimin periodik të granteve ku 

mund të vlerësohen informacionet për 

kontributin e programeve të Fondit 

Global në strategjitë e përgjithshme 

kombëtare për sëmundjet specifike, në 

mënyrë që të përcaktohet nevoja për 

ndryshim në aktivitetet e programit, 

aranzhimet e zbatimit dhe kërkesat për 

ndërtimin e kapaciteteve. 

Analizimi i informacionit. 

Informacioni që është mbledhur do të 

analizohet për të identifikuar problemet 

dhe pengesat që kërkojnë vëmendje 

MKV. Komiteti i Mbikëqyrjes ka 

zgjedhur të sjellë ekspertizë të jashtme 

për tu këshilluar në mënyrë analitike dhe 

funksionale. 

Rekomandimi i veprimit. Pasi të 

identifikohen problemet, çështjet ose 

pengesat dhe shkaqet e mundshme të 

tyre, Komiteti i Mbikëqyrjes do të 

rekomandojë veprimet e plota të MKV-

së për të adresuar çështjet e 

identifikuara. 

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 

Mbikëqyrja e vizitave në terren 

Sipas rekomandimeve të Fondit Global 

si pjesë e planit vjetor të punës të 

mbikëqyrjes, të ndërmerren vizita 

periodike në qendrat e ofrimit të 

shërbimit për të marrë informacione të 

dorës së parë mbi aktivitetet dhe cilësinë 

e programit. Këto vizita shpesh 

gjithashtu ofrojnë mundësinë për t'u 

http://www.shendetesia.gov.al/
http://www.ccm-albania.al/
mailto:info@shendetesia.gov.al
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 takuar me njerëzit që jetojnë ose preken 

nga sëmundjet dhe për të marrë 

reagime prej tyre mbi cilësinë dhe 

ndikimin e programeve të financuara 

nga grantet e Fondit Global.  

Në kuadër të aktiviteteve të ndryshme 

që Komiteti i Mbikëqyrjes  ndërmerr 

gjatë rrjedhës së një viti financiar të 

MKV-së është edhe kryerja e vizitave 

mbikëqyrëse në Qendrat e Këshillimit 

dhe Testimit Vullnetarë, Drejtoritë 

Rajonale të Shëndetit Publik, Qendrat e 

ofrimit të TMM, si edhe në Klinikën 

Ambulatore dhe organizatat 

Nën/Përfituese të granteve të Fondit 

Global në Shqipëri. Komiteti i 

Mbikëqyrjes përdor vizitat e Mbikëqyrjes 

për t'i dhënë llogari të gjithë aktorëve të 

vendit si një nga instrumentet për të 

ekzekutuar mandatin e saj, për të kryer 

mbikëqyrje mbi Implementimin e 

Projektit të Fondit Global. Në fund të 

vitit financiar Komiteti Mbikqyrës 

përgatit dhe paraqet raportin 

përmbledhës për vizitat dhe gjetjet e 

rekomandimet  për Komitetin 

Mbikëqyrës dhe MKV-n duke theksuar 

çështjet që kërkojnë ndjekjen e 

mëtejshme nga MKV-ja. 

 Konkluzionet e Raportit dhe hapat 

e mëtejshëm 

 Nevojitet një plan i mjaftueshëm i 

mbulimit me fonde dhe burime financiare 

dhe bazë materiale për furnizime, kite dhe 

reagentë nga DSHP Rajonale për Qendrat e 

KTV në qarqet e tyre. Mbulimi gjatë gjithë 

vitit me kite, furnizime mjeksore dhe 

reagentë është një domosdoshmëri;  

 Nevojitet një plan veprimi konkret i 

përgatitur nga stafi i QKTV-ve për ndërhyrje 

në grupet e PK sipas zonave të identifikuara 

në rajonet përkatëse; 

 

 

Duhet të përgatitet dhe hartohet një 

Plani  veprimi për ndërhyrjen në 

ndërgjegjësimin dhe testimin e mbulimit të 

zonave rurale;  

Duhet të zhvillohet fushata kombëtare 

për promovimin e qendrave të KTV për rritje 

të vizibilitetit të tyre; 

Nevojiten materialet informative ose 

promovuese nga ISHP dhe Programi 

Kombëtar i AIDS(të zhvillohen dhe 

shpërndahen);  

Nevojitet Trajnimi për futjen e testimit 

dhe këshillimit të iniciuar nga ofruesit e 

shërbimeve (PITC) si një qasje e re në kuadër 

të zbatimittë Projektit të Fondit Global në 

Shqipëri. 

Është e nevojshme trajnimi për stafin e 

Qendrave KTV për të përmirësuar 

performancën dhe njohuritë; komunikimin 

efektiv me individët, komunitetet, kolegët 

dhe institucionet lokale;  

Sesionet informative, ndërgjegjësimi dhe 

testimi me të rinjtë, vajzat, gratë shtatzëna 

nga ofruesit e shërbimeve shëndësore në 

zonat rurale janë të domosdoshme;  

Të rritet bashkëpunimi dhe marrëdhëniet 

e përgjithshme midis DSHP-ve rajonale, 

OJQ-ve lokale dhe grupeve të studentëve; 

Të rritet dhe forcohet bashkëpunimi 

ndërmjet QKTV-ve, Qendrave të MMT-së 

dhe DSHP-ve rajonale;  

Zhvillimi i një kuadri dhe metodat e reja 

të qasjes për të ndihmuar zonat rurale për 

shërbimet dhe aktivitetet e parandalimit të 

HIV;  

Sigurimi i testimit për personelin 

shëndetësor të paktën një herë në vit, duhet 

të planifikohet nga mbulimi rajonal i 

aktivitetit dhe punës së DSHP-ve; 

MKV-ja duhet të hartojë dhe paraqesë 

një letër me rekomandime e konkluzione në 

MSHMS dhe ISHP me të gjitha gjetjet dhe 

çështjet që janë identifikuar gjatë vizitave në 

terren;  

 

 

 

Komiteti Mbikqyrës në Shqipëri ka një 
historik më shumë se dhjetë vjeçarë dhe 
ka dhënë kontributin e vetë në ecurinë e 
zbatimit të granteve të financimit të 
Fondit Global si edhe në performancën 
dhe vëzhgimin e treguesve të saj si nga 
Përfituesi Kryesor i granteve ashtu edhe 
të Nën/Kontraktorëve të fondeve 
bazuar në Termat e Referencës së 
funksionimit të tij. 

Komiteti Mbikëqyrës siguron kryerjen e 
funksioneve të tij mbikëqyrës në lidhje 
me fushat e mëposhtme që lidhen 
drejtëpërdrejtë me programet dhe 
aktivitetet e financuara nga Fondi 
Global në Shqipëri:  

i. Financat, duke përfshirë edhe taksat; 

ii. Menaxhimin e Granteve nga ana e 
Përfituesit/ve Kryesorë; 

iii. Prokurimet; 

iv. Implementimin; 

v.Partneritetet e Përfituesve 
Kryesorë/Nën-Përfituesve; 

vi. Rezultatet; 

vii. Raportimin; 

viii. Asistencën teknike; 
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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 
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