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Për shërbimin “Koordinimi i bashkëpunimit të shoqërisë civile dhe institucioneve 
publike në nivel lokal “ 

 

1. Analiza e situatës  
   

Pushteti lokal në Shqipëri ka përjetuar një ndryshim rrënjësor në kontekstin e reformës 
territoriale dhe decentralizmit të shërbimeve, transferimin e shërbimeve nga niveli 
qëndror në atë lokal. Ky proces transferimi i cili vazhdon akoma ngarkoi me detyrime të 
reja institucionet lokale dhe i gjeti jo gjithmone të përgatitura. Sigurimi i cilësisë dhe 
aksesi i shërbimeve shëndetësore, edukimit dhe mbështetjes sociale ju transferuan 
papritur njësive të reja administrative të pushtetit lokal. Koha e shkurtër nuk ka lejuar 
akoma krijimin e strukturave të menaxhimit të detyrimeve të reja tek të gjitha bashkitë  si 
dhe zhvillimin e metodologjive të adresimit të problematikë të shërbimeve në territoret 
urbane dhe ato rurale. Ky proces ndryshimi kërkon kohë dhe ka rezultuar problematik në 
zbatueshmërinë e shërbimeve në komunitet në shumë bashki.  

 
Partneriteti mes organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve publike në nivel lokal 
përbën një element të rëndësishëm në zhvillimin e një ambjenti pozitiv për punën e OJF-
ve dhe partneriteteve në ofrimin e shërbimeve. Proceset e planifikimit, buxhetimit, 
zbatimit dhe monitorimit të programeve lokale duhet të shoqërohen më konsultime 
publike me grupet e interesit dhe duhet të ndërtohen mbi bazën e bashkëpunimit dhe 
besimit reciprok të përfituesve dhe ofruesve për të siguruar cilësinë dhe barazinë në 
aksesin e shërbimeve si dhe dëgjimin e zërit të komuniteteve të rrëzikuara apo të prekura.  

Krijimi i një ambjenti stimulues për OJF-të ka qënë pjesë e diskutimeve të shumë 
forumeve të organizuara nga institucionet qëndrore  dhe institucionet ndërkombëtare. 
Aprovimi i ligjit No. 119/2015 "Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar të 
Shoqërisë Civile" ishtë një tregues pozitiv në rrugën e përmirësimit të klimës në të cilën 
OJF-të punojnë.  

Vendimi i Këshillit të Ministrave No. 518/ Shtator 2018 për “Shërbimet sociale në 
qëndrat komunitare dhe qëndrat rezidenciale  ” përforcoi bashkëpunimin e mundshëm të 
OJF-ve në fushën e shërbimeve sociale duke krijuar mundësinë e financimeve publike në 
të ardhmen 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në kuadër të zbatimit të projektit të 
Global Fund (GF), është e vendosur të ndihmojë në procesin e përmirësimit të klimës 
funksionale për OJF-te dhe partnerëve të tyre në ofrimin e shërbimeve në komunitet.   

 



1. Objektivat  
 

OJF-ja do të jetë përgjegjëse për krijimin e një klime bashkëpunimi në nivel lokal 
nëpërmjet:  

1. Krijimit të forumeve/partneriteteve lokale mes OJF-ve dhe institucioneve lokale 
dhe rajonale me fokus mbështetjen sociale për grupet e rrezikuara (parandalimin). 
Qëllimi final është formalizimi i ketyre forumeve në nivel të bashkive apo 
këshillit bashkiak (ose njohjen e tyre). Roli i këtyre partneriteteve do të jetë 
konsultues e këshillues 
 

2. Rishikimi i planeve sociale me qëllim integrimin e grupeve të rrezikuara apo 
afektuara nga infeksionet HIV dhe TB bazuar edhe në kornizën e re ligjore të 
shërbimeve sociale  
 

3. Hartimi i mekanizmave monitorues e raportues të planeve sociale (duke siguruar 
që indikatorët për grupet kyce janë të përfshirë) 
 

4. Ngritja e kapaciteteve të OJF-ve dhe institucioenve lokal në fushën e 
bashkëpunimit dhe ndërgjegjësimit si dhe ngritjen e kapaciteteve të tyre në fushën 
e shërbimeve dhe sistemeve të referencës.  
 
 

2. Detyrat kyce gjatë zbatimit 
 

OJF-ja është përgjegjëse për zbatimit e detyrave të mëposhtme:  

• Lehtësimi i proceseve planifikuese dhe të zbatimit të planeve në nivel lokal (me 
përfaqësues të OJF-ve lokale) 

• Organizimin e takimeve/tryezave të punës me punonjës të institucioneve publike 
lokale: “Të kuptuarit e proceseve planifikuese dhe roli i OJF-ve” 

• Të iniciojë proceset e ndërgjegjësimit për përfshirjen e grupeve të rrezikuara e 
prekuar si pjesë të planeve sociale lokale 

• Lehtësimi i takimeve rajonale dhe kombëtare për fillimin e një procesi 
ndërgjegjësimi në njësimin e metodologjisë së planifikimit dhe zbatimit të ofrimit 
të shërbimeve si procese konsultative dhe konsensuale.  

• Hartimi i formateve të monitorimit të planeve sociale lokale  bazuar në indikator  
• Promovimi i bashkëpunimit të vazhdueshëm mes OJF-ve lokale dhe 

institucioneve përgjegjëse të pushtetin lokal në Tiranë, Durrës e Elbasan  
• Përgatitja e protokollit të funksionimit të standarteve në bazë të dokumenteve të 

përgatitur nga MSHMS 
• Promovimi i cështjeve të komuniteteve të prekura apo rrezikuara në agjendën dhe 

politikat sociale lokale  
• Promovimi i hartimit të “memorondum mirëkuptimi” mes OJF-ve dhe pushtetit 

lokal për zbatimin e planeve sociale  



 

 
 
3. Marrëdhënie administrative: 

OJF-ja e përzgjedhur do të mbajë marrëdhënie të drejtëpërdrejtë më zyrë e zbatimit të 
projektit të GF: 

a. OJF-ja do të jetë përgjegjëse për raportimin në Njesise së Menaxhimit te 
Programit  te Fondit Global sipas detyrimeve të përcaktuara në kontratë.   

b. Të gjitha kopjet e materialeve të prodhuara (përmbledhje takimesh, raporte, 
manuale) bashkë me raportet tremujore do të dorëzohen tek Njesise së 
Menaxhimit te programit  te Fondit Global 

 

4. Kohëzgjatja: 

Projekti do të zbatohet brenda Dhjetorit 2019 
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