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MEKANIZMI KOORDINUES 
PËR VENDIN (MKV), SHQIPËRI

Fondi Global për AIDS-in, Tuberkulozin dhe 
Malarien (FGATM) duke qenë një mekanizëm 
financimi, ndjek parimin thelbësor të pro-
movimit të rolit te vendit, i cili konsidero-
het kritik për një përgjigje të qëndrueshme 
kombëtare.
Mekanizmi Koordinues Vendor (MKV) është 
organi kombëtar bashkërendues i krijuar 
pranë Ministrisë së Shëndetësisë, me pjesë-
marrjen e të gjithë partnerëve strategjikë 
dhe të palëve të interesuara.  MKV-ja ka në 
përbërjen e tij përfaqësues të institucioneve 
qeverisëse,  OJQ-ve dhe personave që jeto-
jnë me HIV/AIDS duke siguruar kështu zërin 
e shoqërisë civile në vendimmarrje. Ndo-
nëse MKV u krijua për të bërë të mundur 
paraqitjen e kërkesës për fonde në Fondin 
Global për Luftën kundër HIV/AIDS dhe TB-
së, funksionet e tij janë më të gjera se ato të 
programit të mbështetur nga Fondi Global 
që përfshijnë:
Koordinimin e përgjigjes kombëtare ndaj 
HIV/AIDS dhe TB-së në Shqipëri; Sigurimin 
e kushteve për të mundësuar shkëmbimin e 
informacionit mes Programeve Kombëtare 
për HIV/AIDS dhe TBC dhe programeve të 
ngjashme, përfshirë edhe programin e Fondit 

Global dhe marrjen e kontributeve përkatëse 
nga palët e tjera të interesuara; Sigurimin e 
një forumi ku të mund të marrin pjesë struk-
tura të ndryshme, në përgatitjen dhe shqyr-
timin e kundërpërgjigjes kombëtare për HIV/
AIDS dhe TB-në; Marrjen e vendimeve të 
përbashkëta për programet që do të zbato-
hen, duke përfshire hartimin e propozimeve 
dhe kërkesave për vazhdimësinë e financimit 
nga Fondi Global dhe përzgjedhjen e agjen-
cive zbatuese për të administruar grantet; 
Mbikëqyren dhe monitorimin e programeve 
që janë pjesë e kundërpërgjigjes kombëtare, 
të ngjashëm me programin e mbështetur 
nga Fondi Global.

MKV-ja duhet  të promovojë lidhjet dhe 
qëndrueshmërinë ndërmjet aktiviteteve të 
Fondit Global në Shqipëri dhe Strategjisë 
Kombëtare të zhvillimit të vendit; strategjisë 
kombëtare të sëmundjeve, sistemit kom-
bëtar të monitorimin, menaxhimin financiar 
dhe prokurimin, si edhe përpjekjet kombë-
tare për të rritur harmonizimin, koordinimin 
dhe efektivitetin e asistencës së huaj.



Mbështetja me financime nga Fondi Global 
për Shqipërinë është shoqëruar me ndikime 
pozitive në zbatimin e politikave shënde-
tësore dhe programeve për lehtësimin e 
barrës financiare si për HIV dhe TB. Duke 
qenë vend me prevlencë të ulët kjo shoqëro-
het edhe me burime të pakta financiare të 
planifikuara në rang kombëtar duke mos 
qenë prioritet në politikat e ndërhyrjes. Por 
edhe pse Shqipëria ka nivel relativisht të ulët  
të epidemive të HIV-it dhe TB-s , ka tregues 
se mund të përballet me rritje të tyre nëse 
burimet e kufizuara të vendit dhe financi-
met nga donatorët e tjerë nuk aplikohen në 
mënyrë efektive për kontrollin e epidemive.
Përgjigja kombëtare e Shqipërisë ndaj HIV-
it dhe TB udhëheqet nga Strategjia Kombë-
tare e parandalimit dhe kontrollit të HIV / 
AIDS  dhe ajo e TB-s në Shqipëri 2015-2019. 
Këto dy Plane Strategjike si edhe hartimi i 
Planeve të Veprimit për të dy sëmundjet së 
bashku për hërë të parë të shoqëruara me 
kostimin e tyre, u nxitën dhe realizuan në 
përmbushje edhe të kritereve  të përfitimit 
të financimeve nga Fondi Global. Në këto 
synime strategjike këmi komponentë të rinj 
si vendosja e prioritetve në parandalimin 
nga nëna tek fëmija në transmetimin e HIV-
it (PMTCT); forcimin e ndërhyrjeve në mesin 
e popullatave të kyçe, në veçanti MSM dhe 
PDI; përmirësimin e ofrimit të trajtimit dhe 
kujdesit për PJHA; promovimi i ofrimit të 
testimit dhe këshillimit rutinë të iniciuar për 
HIV-in (PITC) në mjedise shëndetësore përf-
shirë IST dhe klinikat e tuberkulozit dhe, në 
veçanti në ato të kujdesit antenatal etj.
Kufizimet për zbatimin e Strategjisë së HIV-
it dhe TB-s në të shkuarën kryesisht pasqy-
rojnë burimet e kufizuara financiare për 
shëndetësinë dhe HIV/TB dhe prioriteteve 
konkurruese në sektorin e shëndetësisë. 
Këto probleme kanë qenë veçanërisht të 
dukshme me përfundimin e Raundit të 5 të 
grantit të Fondit Global.  

Granti i mëparshëm i Fondi Global ka 
inkurajuar Qeverinë Shqiptare për të rritur 
investimet e saj në disa fusha të përgjigjes 
së HIV/TB, duke përfshirë sigurimin e TAR, 
strategjia DOTS është iniciuar dhe zgjeruar, 
qendrat e KTV u bënë pjesë e DSHP-ve me 
stafin paguar 100% nga të buxheti i shtetit 
dhe disa elemente të ofrimit të metadonit.
Mbi bazën e analizave dhe vlerësimeve të 
grupeve teknike të FG Qeveria është duke 
punuar në krijimin e një sistemi të qën-
drueshëm për prokurimin, blerjen dhe me-
naxhimin e barnave anti-TB të cilat do të 
përmirësojnë nevojat për ilaçe, mjetet e 
analizave laboratorike, dhe furnizime të tjera 
mjekësore për TB-n.  
Qëllimi i programit që po zbatohet ne vendin 
tone do ti shërbejë mbajtjes së epidemive të 
TB dhe e HIV-it në nivelet aktuale të ulëta 
si dhe për të zvogëluar sëmundshmëritë e 
TB-s dhe HIV si edhe redukltimit të nivelit të 
vdekshmërisë së HIV-it në Shqipëri. 
Duke u bazuar në arritjet dhe mësimet e 
nxjerra në Fondin Global Round i 5 dhe në 
kuadrin e Programeve Kombëtare për TB 
dhe HIV, mangësive ekzistuese programa-
tike dhe financiare dhe kufizimet, vizioni për 
Projektin është të nxisë një shëndet publik 
të qëndrueshëm afatgjatë në sistemin e ku-
jdesit të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm 
për TB, dhe parandalimin e HIV, trajtimin, 
kujdesin dhe mbështetjen e shërbimeve 
gjithnjë e më të integruara, të institucion-
alizuara, të përqendruara, dhe shkallëzuara 
nëpërmjet ndërhyrjeve me ndikim të lartë në 
popullatat më të prekura të vendit, duke sig-
uruar shërbime cilësore që janë të ndjeshme 
nga pikëpamja gjinore dhe mund të arrihen 
në mënyrë të barabartë në popullatat kyçe 
me rrezik. Ndërhyrjet e propozuara në Grant 
janë të lidhura me reformën e gjerë të sis-
temit shëndetësorë dhe programet e tjera 
shëndetësore që mbështet Qeveria Shqip-
tare.

Përfitimet nga financimet dhe 
mbështetja e Fondit Global
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23, Tetor 2018
Mbledhja e MKV-s Shqipëri 

Nën drejtimin e Kryetares së Komitetit, Min-
istres së Shëndetësisë Znj. Ogerta Manas-
tirliu ne dt.23 Tetor 2018, 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 Malar-
je. Qëllimi i këtij programi dy-vjeçar është të 
mbajë epidemitë e HIV-it dhe TB në nivelet 
aktuale të ulëta dhe të zvogëlojë sëmund-
shmëritë 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 paran-
dalimin 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. Strat-
egjitë kryesore synojnë sigurimin e qën-
drueshmërisë 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 ne rëndës-
inë  e Marrëveshjes së Grantit midis Minis-
trisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
dhe Fondit Global te  datës 14 Dhjetor 2017 e 
lidhur ndërmjet Fondit Global kundër AIDS-
it, Tuberkulozit dhe Malaries (“Fondit Glob-
al”) dhe Republikës së Shqipërisë për zba-
timin e Programit për HIV/TB mbi bazen e se 
ciles eshte  bere e mundur fillimi i zbatimit 
të këtij projekti shumë të rëndësishëm në 
Shqipëri. Sipas Marrëveshjes përcaktohet së 



Marrësi i Grantit, i cili vepron përmes Përfit-
uesit kryesor, që në këtë rast është Minis-
tria 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 epid-
emie. 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 duhu-
ra 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 parandalim-
it, trajtimit dhe kujdesit sipas standardeve 
më të larta të vendosura nga UNAIDS-i.
procedurave të përcaktuara nga Fondi Glob-
al, 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 ndry-
shuar herë pas here), të disponueshme në 
faqen e internetit të Fondit Global, gjatë 
gjithperiudhës së zbatimit. 
Granti do të ofrojë një përgjigje nxitëse dhe 
do të ndërtojë strukturat që do të mbësh-
tesin lidhjen ndërmjet qeverisë dhe institu-
cioneve 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 siguro-
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23, Tetor 2018
Mbledhja e MKV-s Shqipëri 

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 pro-
gramatike dhe financiare të pro-
grameve kombëtare të HIV-it dhe TB-
së; 
• Përshkallëzimin e arritjes së grupeve 
kryesore të popullatës për një identi-
fikim dhe diagnostikim të hershëm të 
HIV/AIDS-it
• Integrimin e diagnostikimit të her-
shëm të TB-së dhe trajtimit në KPSH; 
• Sigurimin e vazhdimësisë së kujdesit 
pas identifikimit të hershëm për pro-
gramet 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; 

jë identifikim të forcuar dhe arritjen e gru-
peve 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 paran-
dalimit të TB-së dhe HIV-it, kujdesin dhe 
mbështetjen duke u përqendruar në gru-
pet kryesore të popullatës dhe persona të 
tjerë të cenueshëm, më të prekur nga HIV 
dhe TB,me rrezik të lartë dhe të cenueshme, 
përfshirë këtu nga ofruesit e shërbimeve 
shëndetësore dhe sociale, nga bashkë-
moshatarët dhe punonjësit në terren si dhe 
popullata e gjerë; 
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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.

Në Mbledhje u morën disa vendime të 
rëndësishme që përfshijnë: Miratohet Fillimi 
I procesit te rinovimit te Komitetit Mbikqyres, 
Miratohet vendimi I rinovimit te Komitetit 
Mbikqyres me propozim te kandidaturave 
nepermjet qarkullimit elektronik duke pa-
tur parasysh elementin e konfliktit te inter-
esit. Miratohet nga ana e MKV rezultatet e 
Vlerësimit Bazë të Projektit te Evolucionit të 
CCM. Miratohet  raportimi i  Menaxheres se 
NJZP,
Miratohen anetaret e rinj te MKV, te dale 
nga procesi i rinovimit te MKV me fokus per-
faqesimin ne MKV te perfaqesuesve  te Sho-
qerise Civile dhe organizatave përfaqësuese 
te MSM, PID (përdoruesit intravenozë të 
drogës) dhe PKS (punonjëset komerciale të 
seksit).



Ne kete mbledhje Ministrja e Shen-
detesise dhe Mbrojtjes Sociale Zn-
jManastirliu  shprehu konsideraten 
dhe vlersimin e saj me te mire per 
punen e bere deri me tani nga ana 
e Njesise se Zbatimit te Projektit 
NjZP, duke patur parasysh dhe sfi-
dat qe kane kaluar, dhe qe vlen te 
theksohet qe ne kohe te shkurter 
ka administruar procese shume 
te rendesishme per ecurine e pro-
jektit te Fondit Global ne Shqiperi. 
Gjithashtu inkurajoi MKV dhe NJZP 
qe te vazhdojne te punojne me te 
njejtin ritem ne respekt te atyre ob-
jektivave qe kemi percaktuar per 
ecurine e projektit.

Gjatë zbatimit të grantit duhet t’i kushtojmë vëmendje të veçantë qëndruesh-
mërisë së aktiviteteve që mbështeten me fonde grantesh si në zbatimin aktiv-
iteteve 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 Minis-
trisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. 

Projekti do të nxisë një shëndet publik të 
qëndrueshëm afatgjatë në sistemin e ku-
jdesit për TB, dhe parandalimin e HIV, tra-
jtimin, kujdesin dhe mbështetjen e shërbi-
meve 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.

23, Tetor 2018
Mbledhja e MKV-s Shqipëri 

“PLANIFIKIMI  QËNDRUESHMËRISË” 
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Kriteret për Aplikim 

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

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 per-
sonave 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 

Organizata/Institucioni duhet: 

• Të jetë një entitet i ligjshëm, regjistruar në 
Gjykatë apo institucion tjetër relevant. 
• Të ketë të paktën 3 vite eksperiencë të de-
ritanishe. 
• Të zotërojë dokumentacion përshkrues së 
operimit, që përfshin objektivat, antarësi-
në, mënyrën e qeverisjes, përzgjedhjen e 
oficerëve, etj. 
• Prova të funksionimit në mënyrë trans-
parente 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. 

EDICIONI 1 | VOLUMI 1 | Janar 2019



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 për-
sipër në vazhdimësi të përfaqësojë, zhvil-
lojë dhe komunikojë me grupin përfaqësues 
(model bashkangjitur). 

Dokumentacioni mund të dorëzohet në sh-
qip apo anglisht, ose i kombinuar. 
Dokumentacioni mund të dorëzohet on-
line deri në date 17 Gusht 2018 tek adresa: 
m.kola@ccm-albania.al ose në një zarf të 
vulosur prane godines se ISHP, Rr. Alek-
sander 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. 

Dokumentacioni do të shikohet nga Sek-
retariati 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 kontak-
tojë sërish me institucionet/organizatat. 
Në përfundim të këtij procesi, Komiteti i 
Rinovimit të Anëtarësisë do të shpallë kan-
didatët që plotësojnë kriteret dhe kanë pa-
raqitur korrektësisht dokumentacionin e 
kërkuar (27-30 Gusht). Njoftimi mbi datën, 
vendin dhe detaje të procesit do të bëhet 
sërish përmes kontaktimit me email të in-
stitucioneve të cilat do të hyjnë në procesin 
e zgjedhjes. Në këtë fazë, deklarata e konf-
liktit të interesit do t’ju kërkohet kandidatëve 
për anëtar/zëvendësues. 

Procesi i zgjedhjes (3-4 Shtator) do të zhvillo-
het për secilin specifikë përfaqësimi përmes 
votimit të fshehtë (për shembull: të gjitha or-
ganizatat 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 ven-
det e përcaktuara, automatikisht institu-
cioni/et përzgjidhet/n. Në rast se 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 

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

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

shumta do të zgjidhen si përfaqësues/e në 
MKV. Për përfaqësimet me të drejtë për dy 
vende në MKV (për Grupet në Risk dhe Sho-
qatat Profesioniste), kur të dy të përzgjed-
hurit 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 Politi-
kave 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”

MKV fton të gjithë organizatat jo-fitim-
prurëse (OJF), institucionet qeveritare, 
akademike, shoqatat e personave që jeto-
jnë ose janë të afektuar nga HIV/AIDS dhe 
TB, organizatat ndërkombëtare të shfaqin 
interesin e tyre për paraqitjen e kandida-
turave ne perputhje me dokumentacionin 
e publikuar në faqen e internetit  të MKV-s 
dhe ne Gazeten Panorama.

Informacione më të detajuara i gjeni në faqet 
web të MKV, ku do te gjeni dokumentacionin 
me informacionin orientues per aplikimin e 
te gjithe te interesuarve, si edhe ate te zgjed-
hjes se perfaqesuesve.

I njejti njoftim do te jete i publikuar ne :
Gazeten Panorama ne dt. 4-5 Gusht, 2018 
dhe Web site e MKV :
ccm-albania.al 
ne dt. 6-30 Gusht, 2018
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Miratohet Raporti në kuadrin 
e aktiviteteve të Komitetit 
Mbikëqyrës të MKV-s Shqipëri

Komiteti Mbikëqyrës i krijuar në kuadrin e 
MKV Shqipëri ka një mandat të caktuar në 
lidhje me Mekanizmin Koordinues të Sh-
qipërisë (MKV) 
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 kon-

troll e epidemisë TB dhe HIV në nivelet aktu-
ale 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 programa-
tike dhe financiare të programeve kombëtare 
të HIV-it dhe TB-së; 
• Përshkallëzimin e arritjes së grupeve krye-
sore të popullatës për një identifikim dhe di-
agnostikim të hershëm të HIV/AIDS-it; 
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Komiteti i Mbikëqyrjes është përgjegjësi 
kryesor i Mekanizmit Koordinues të Sh-
qipërisë (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.

Qëllimi i vizitave të mbikëqyrjes është: 

• Mbikëqyrja e QKTV; Qendrat e TMM dhe 
DRShP-t si dhe raportimi progresiv i re-
zultateve 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 Sh-
qipëri dhe palët e interesuara për funksion-
imin e përgjithshëm të qendrave të vizituara; 
• Siguron që MKV-ja Shqipëri të jetë një  
Reduktimin e stigmatizimit dhe diskrimin-
imit ndaj HIV-it 
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Këto vizita shpesh gjithashtu ofrojnë 
mundësinë për t’u takuar me njerëzit që je-
tojnë ose preken 
nga sëmundjet dhe për të marrë reagime 
prej tyre mbi cilësinë dhe ndikimin e pro-
grameve 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 Do-
racakun 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 2017deri më 30 shtator 2018, 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 nevo-
jës për ndryshim në aktivitetet e program-
it, aranzhimet e zbatimit dhe kërkesat për 
ndërtimin e kapaciteteve. 
Analizën e informacionit. Informacioni që 
është mbledhur do të analizohet për të iden-
tifikuar 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 identi-
fikohen problemet, çështjet ose pengesat 
dhe shkaqet e mundshme të tyre, Komiteti 
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Mbikëqyrës do të rekomandojë ndërhyrjet e 
nevojshme për të adresuar çështjet e identifi-
kuara. 
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 për-
caktuar llojin dhe natyrën e informacionit që do 
të mblidhen, u hartua një udhëzues vëzhgimi 
në formën e një liste kontrolli bazuar në për-
vojat 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 Kom-
bëtar 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 par-
asysh nevojat e individëve, komuniteteve 
dhe shoqërisë. 
Struktura; Struktura e Qendrave të shër-
bimeve 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 shërbi-
meve. 

Për më shumë 
informacion klikoni: 

 http://ccm-albania.al/wp-content/up-
loads/2019/09/Raport_KM_Gjashtemu-

jori-i-pare_2018-1.pdf

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 rekoman-

dimet e Raportit të mësipërm.

Për më shumë informacion 
na vizitoni në faqen tonë: 

http://ccm-albania.al
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Kompozimi i grupit të 
komitetit mbikqyrës. 

Pas propozimit të kandidaturave për anëtarët 
e rinj të komitetit mbikqyrës (bazuar në man-
ualin e funksionimit të komitetit mbikqyrës) 
proçesi vijoi me qarkullimin e këtyre kandi-
daturave në MKV. Komiteti mbikqyrës është 
rikompozuar në Dhjetor 2018, duke pasur 
në përbërjen e tij : përfaqësues të shoqërisë 
civile (përfshirë ekspert me përvojë në fush-
ën e prokurimit dhe financë), përfaqësues 
të komisionit përmbrojtjen nga diskriminimi 
dhe nga pacientët me sëmundjen e interesit 
si edhe ekspertë të sëmundjeve të interesit 
(HIV dhe TBC).

Plani i punës së komitetit mbikqyrës.

Pas krijimit të komitetit, anëtaret e tij kanë 
kryer takime (të dokumentuara me minuta), 
për të përcaktuar  planin e punës bazuar në 
problematikat e evidentuara në raportet e 
komitetit të mëparshëm por jo vetëm, pasi 
në këtë periudhë mbikqyrja po përfshin 
kryesisht nënpërfituesit e grantit të FG dhe 
Njësinë e menaxhimit të programit.
Pas hartimit të planit të punes, anëtarët e 
komitetit kanë kryer vizita mbikqyrëse në 
disa rrethe : Tiranë, Elbasan, Shkodër, Berat 
dhe Vlorë duke mbikqyryr aktivitetet e pro-
grameve të parandalimit për popullatat kyçe 
MSM, IDU, SW dhe dispanceritë e rretheve 
përkatëse. 

Gjatë kësaj periudhe janë organizuar dy 
workshop-e për të kuptuar më mirë ro-
lin dhe funksionet e komitetit mbikqyrës. 
Workshop-i dytë u asistua  nga një eksperte 
ndërkombëtare e cila ofroi rekomandimet 
në lidhje me funksionimin e këtij komiteti, 
rishikimin e planit të punës (bashkëngjitur 
plani i punës së Komitetit Mbikqyrës) bazuar 
kryesisht në prioritizimin e problematikave 
të evidentuara nga raportimi i performancës 

së implementimit të aktiviteteve të grantit të 
FG (PU/DR) si dhe diskutimi i konfliktit të in-
teresit. 
Ekspertja e ceshtjeve te mbikqyrjes Maria 
Cecilia Millado sugjeroi se PUDR-i dhe ra-
porti i auditit të kryer për periudhën Tetor 
2017- Dhjetor 2018 pranë Njësisë së Menax-
himit të Programit duhet ti vihen në dispo-
zicion Komitetit Mbikqyrës (në përbërje të 
të cilit janë edhe jo-anëtarë të MKV )për tu 
njohur konkretisht me performancën e nën-
përfituesve të grantit dheproblematikat e 
evidentuara. 

    Për më shumë informacion klikoni: 

http://ccm-albania.al/wp-content/up-
loads/2019/09/Mbikeqyrja-principet-

rregullat-dhe-procedurat.pdf

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. 
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Dita Botërore e AIDS-it

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 Sëmund-
jeve (CDC) raporton se përpjekjet globale 

kanë rezultuar që  19.5 milionë njerëz  mar-
rin terapi antiretrovirale (TAR) për infeksion-
in HIV në vitin 2016. Pavarësisht këtij pro-
gresi, HIV / AIDS vazhdon të jetë një çështje 
e rëndësishme globale për shëndetin publik. 

23, Tetor 2018
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Sipas CDC, në vitin 2016, rreth 36.7 milion 
njerëz në mbarë botën jetonin me HIV, rreth 
1 milion njerëz vdiqën nga sëmundjet e lid-
hura me AIDS-in dhe 1.8 milion njerëz sapo 
u infektuan me HIV.

SITUATA EPIDEMIOLOGJIKE 
NË SHQIPËRI

Të dhënat zyrtare deri në 
Nëntor 2018;
 
• 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 vitin 2018, janë raportuar 15 vdekje, tre 
prej të cilave u përkasin rasteve të reja të ra-
portuara si HIV po në vitin 2018; 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 2018, janë 
raportuar 81 raste të reja me HIV duke e rri-
tur  numrin total të rasteve të diagnostikuara 
me HIV në 1090 . 

Grafiku 1. Shpërndarja e rasteve të 
diagnostikuara me HIV në vite, Nën-
tor 2018

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 sektorëve të shoqërisë që vjen si 
rezultat i kësaj epidemie. Nga ana tjetër, 
vlerësimet e ndryshme që janë bërë, tregoj-
në se vendi ynë mund të përballet me një rri-
tje 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 Paran-
dalimin, Trajtimin dhe Kujdesin, për person-
at që jetojnë me HIV/AIDS, të promovuar nga 
UNAIDS-i. Si pjesë e kësaj iniciative në kon-
tekstin 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.
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INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK,

RR. ALEKSANDËR MOISIU, NR. 80 
TIRANË, 1017, SHQIPËRI

MEKANIZMI KOORDINUES PËR VENDIN 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 doku-
mentuar, 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 Glob-
al për Luftën kundër HIV/AIDS dhe TB-it, funksionet e tij janë më të gjera se ato të programit 

të mbështetur nga Fondi Global.


