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Botimi i këtij raporti u mundësua nga Save the Children 

Save the Children është organizatë kryesuese në botë dhe e pavarur për fëmijë. Ne 
punojmë  në 120 vende të botës. Ne mbrojmë jetën e fëmijëve; luftojmë për të drejtat 
e tyre dhe i ndihmojmë ata të përmbushin potencialin e tyre. 

TIRANË, 2015 

Autorët 
Znj. Artemida BARDHI
Znj. Blerta SPAHIU

Ky raport publikohet në kuadër të projektit “Rritja e Investimeve Publike për realizimin e 
të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri”, i financuar nga BE dhe zbatuar nga Save the Children 
në partneritet me Institutin e Studimeve Bashkëkohore dhe Agjensinë Shtetërore për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve. 

@Të gjitha të drejtat të rezervuara. Përmbajtja e këtij botimi mund të përdoret apo 
kopjohet lirisht prej specialistëve të fushës,  por jo për qëllime fitimprurëse, me kusht 
që çdo riprodhim të shoqërohet me njohjen e organizatave zbatuese dhe financuese si 
burim.

Këndvështrimet e autorëve të këtij botimi jo domosdoshmërisht pasqyrojnë pikëpamjet 
e Bashkimit Evropian dhe Save the Children.  
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KDF e OKB-së – Konventa për të Drejtat e Fëmijëve e Organizatës së Kombeve të Bashkuara

BP – Buxhetimi me Pjesëmarrje
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NJQQ – Njësitë e Qeverisë Qendrore

NJQV – Njësitë e Qeverisë Vendore
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Prezantimi i manualit

Angazhimet e politikave qeveritare ndaj fëmijëve zbatohen përmes buxheteve të shtetit. Konventa 
e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve (KDF e OKB-së, 1989) i vendos fëmijët në 
qendër të agjendës politike dhe qeveritare duke u kërkuar shteteve palë të përshtatin kuadrin 
e tyre ligjor për të qenë në linjë me këtë konventë dhe të marrin masat e nevojshme për të 
garantuar aplikimin e plotë të të drejtave të fëmijëve, çka duhet të përkthehet në rezultate më të 
mira për jetën e fëmijëve. Këto detyrime u kërkojnë qeverive të analizojnë në mënyrë sistematike 
situatën e të drejtave të fëmijëve në vendet e tyre, të identifikojnë rastet në të cilat të drejtat 
e fëmijëve nuk janë duke u realizuar dhe arsyet për këtë dhe të angazhojnë të gjitha burimet e 
nevojshme për realizimin e këtyre të drejtave. Fëmijët dhe përfaqësuesit e tyre kanë të drejtën të 
dinë për çfarë përdoren burimet kombëtare si dhe shumat përkatëse. Zëri i tyre duhet të merret 
parasysh gjatë përgatitjes, miratimit dhe zbatimit të buxheteve, si lokale ashtu edhe kombëtare. 
Në të njëjtën kohë, institucione të tjera publike si shkollat dhe organizatat e shoqërisë civile duhet 
të jenë transparente me fëmijët dhe komunitetet lidhur me mënyrën me të cilën i shpenzojnë 
burimet që mobilizojnë në emër të tyre. 

Save the Children në Shqipëri është e angazhuar në zbatimin e të drejtave të fëmijëve dhe po 
punon përkrah organizatave të tjera të shoqërisë civile në vend për të mbështetur zbatimin e 
KDF-së së OKB-së dhe për të forcuar mekanizmat e llogaridhënies sociale për monitorimin e të 
drejtave të fëmijëve. Në këtë ndërmarrje, organizata është angazhuar veçanërisht në zhvillimin e 
kapaciteteve vendore dhe rritjen e mundësive për fëmijët, familjet dhe qytetarët për të advokuar 
për të drejtat e fëmijëve përmes promovimit të mekanizmave të qeverisjes së mirë. 

Manuali i Llogaridhënies Sociale dhe Analizës së Buxhetit për të Drejtat e Fëmijëve përmban metoda dhe 
mjete që mund të përdoren për të planifikuar, analizuar dhe monitoruar buxhetet shtetërore me 
qëllim implementimin e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri. Përmbajtja dhe materialet që ai ofron 
janë marrë nga korpusi i gjerë i njohurive dhe përvojave të Save the Children dhe programeve 
të tjera të zhvilluara në vende të ndryshme të botës si dhe nga praktikat dhe modelet lokale të 
aplikuara në Shqipëri.

Ky dokument u prodhua në kuadrin e projektit “Hapja e burimeve financiare për realizimin e të 
drejtave të fëmijëve në Shqipëri”, financuar nga Eu/EIDHR dhe vënë në zbatim nga Save the Children 
dhe Instituti i Studimeve Bashkëkohore. Ai është hartuar për të pajisur OSHC dhe grupet fëmijëve 
dhe të rinjve me mjetet dhe informacionet e nevojshme mbi mekanizmat që mund të përdorin 
për të advokuar dhe për të ndikuar vendimmarrësit lidhur me planifikimin e fondeve publike për 
realizimin e të drejtave të fëmijëve. 

Prezantimi i manualit
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“Manuali i Llogaridhënies Sociale dhe Analizës së Buxhetit për të Drejtat e Fëmijëve” ofron një bazë të 
qëndrueshme për të kuptuar dhe ndërmarrë një analizë të buxhetit me në qendër fëmijët përmes 
prezantimit të disa metodave të pjesëmarrjes dhe mjeteve të cilat kanë rezultuar efikase në vende 
të ndryshme të botës. Manuali përdor një qasje të përshtatshme për fëmijët, duke përfshirë 
versione të përshtatura për fëmijët të mjeteve dhe metodave të cilat synojnë të lehtësojnë rolin 
aktiv të fëmijëve në monitorimin dhe advokimin e të drejtave të tyre në Shqipëri. Veç kësaj, manuali 
mund të përdoret edhe për të zhvilluar në mënyrë sistematike një trajnim bazë për organizatat 
e shoqërisë civile dhe fëmijët mbi këto tematika, duke përdorur një qasje të bazuar tek aftësitë. 

Manuali është hartuar me bindjen që metodologjia dhe mjetet nuk janë elementët e vetëm të 
nevojshëm për një advokim dhe monitorim efektiv të zbatimit të të drejtave të fëmijëve. Nevojitet 
gjithashtu edhe një nivel i lartë aftësie vepruese dhe fuqizimi sikurse edhe një planifikim i mirë 
dhe lehtësim i veprimeve të të gjithë aktorëve, siç janë fëmijët/të rinjtë, organizatat e shoqërisë 
civile dhe grupet e tjera të interesit, për të bashkuar përpjekjet e tyre në advokimin për të drejtat 
e fëmijëve. 

Kështu, ky manual është hapi i parë në procesin e ngritjes së kapaciteteve të aktorëve të shoqërisë 
civile (veçanërisht OSHC-ve dhe fëmijëve/të rinjve) për të kërkuar, në mënyrë sa më efikase, 
nga qeveria dhe institucione të tjera publike llogaridhënien lidhur me vendimet dhe veprimet 
buxhetore që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri. 

Për çfarë flet ky manual?

Çështjeve të fëmijëve, në shumicën e rasteve, u kushtohet më pak vëmendje dhe u jepet pak 
prioritet në buxhetin e shtetit. Për më tepër, edhe kur një programi për fëmijët i alokohet një 
sasi e përshtatshme parash, rezultatet përfundimtare janë gjithnjë shumë më të pakta nga ç’ishte 
parashikuar.

Për këtë arsye, aftësia për të analizuar buxhetet e shtetit duke pasur një nivel të përshtatshëm 
njohjeje të proceseve buxhetore, alokimeve dhe rezultateve të dëshiruara është thelbësore për 
organizatat e shoqërisë civile me fokus te fëmijët, organizatat joqeveritare si dhe vetë fëmijët dhe 
të rinjtë. analizimi i buxheteve u ofron atyre mjetet e nevojshme për hartimin e strategjive efikase 
të advokimit për një angazhim më të madh nga ana e shtetit, për ta vënë atë para përgjegjësisë 
së llogaridhënies dhe për të garantuar më shumë efektivitet dhe transparencë për sa u përket 
shpenzimeve. 

analiza buxhetore me në qendër fëmijët ka rezultuar një mjet efikas për monitorimin e të drejtave 
të fëmijëve, me potencial për të luajtur një rol të rëndësishëm për OSHC-të me fokus te fëmijët si 
edhe për vetë fëmijët në pretendimin e këtyre të drejtave. Në Shqipëri nuk ka pasur shumë analiza 
buxhetore sistematike me në qendër të drejtat e fëmijëve. Edhe aty ku ekzistojnë, këto analiza 
vijnë nga OSHC-të dhe janë të kufizuara brenda sektorëve specifikë; nuk janë gjithëpërfshirëse 
dhe të bazuara në tregues që lidhen me të drejtat e fëmijëve. 

Prezantimi i manualit
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Së dyti, ka një mungesë ndërgjegjësimi lidhur me dobinë e mjeteve të analizës buxhetore ndër 
OSHC-të me fokus te fëmijët dhe ndër vetë fëmijët dhe të rinjtë në Shqipëri, çka do të thotë që 
ata nuk janë të ndërgjegjshëm as për proceset buxhetore dhe mangësitë e buxhetit. 

Prandaj është tejet e nevojshme që të ngrihen kapacitetet e OSHC-ve të interesuara, fëmijëve 
dhe të rinjve dhe t’u jepet atyre mbështetja teknike për të kuptuar, analizuar dhe advokuar për 
“buxhetimin optimal” me qëllim plotësimin e nevojave thelbësore të fëmijëve. Ky manual është i 
orientuar drejt këtij rezultati. Për më tepër, edhe vetë qeveria do të përfitojë nga kjo nismë falë 
rritjes së transparencës dhe besueshmërisë së aktorëve të përfshirë në politikat qeveritare për 
implementimin e të drejtave të fëmijëve/të rinjve. 

Qëllimi i manualit

Ky manual i ofron lexuesit njohuri gjithëpërfshirëse mbi mjetet e llogaridhënies sociale me në 
qendër fëmijët lidhur me buxhetimin dhe shpenzimin publik. Ai është hartuar me qëllimin që:

• të ofrojë mjete të dobishme për të identifikuar mangësitë në shpenzimin publik në nivel 
lokal dhe kombëtar, për të arritur zbatimin e të drejtave të fëmijëve, bazuar në analizën 
e buxhetit dhe rishikimin e zbatimit të ligjeve për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve 
përmes një qasjeje me në qendër fëmijët. 

• Të rrisë kapacitetet e OSHC-ve, përfshirë grupet e të rinjve dhe fëmijëve, për të marrë 
pjesë në procesin e buxhetimit dhe për të vënë qeverinë qendrore dhe vendore para 
përgjegjësisë së llogaridhënies mbi vendimet buxhetore. 

• Të rrisë ndërgjegjësimin dhe kapacitetet e nëpunësve të qeverisë dhe politikanëve lidhur 
me vlerën dhe mënyrat e përmirësimit të shpenzimeve publike për fëmijët. 

• Të kontribuojë në përpjekjet që synojnë rritjen e alokimeve buxhetore dhe përmirësimin 
e cilësisë së shpenzimit publik për fëmijët, veçanërisht lidhur me shëndetin, arsimin dhe 
mbrojtjen e fëmijëve. 

• Të rrisë ndërgjegjësimin e organizatave të të drejtave të fëmijëve mbi rëndësinë e analizës 
së buxhetit dhe të ngrejë kapacitetet e tyre lidhur me konceptet bazë dhe modalitetet e 
analizës buxhetore me në qendër fëmijët. 

Si është i organizuar manuali?

Manuali është hartuar për të ofruar një paketë mjetesh për llogaridhënien sociale dhe analizat 
buxhetore me në qendër fëmijën. Ai do t’i prezantojë lexuesit buxhetin e shtetit dhe ciklet e 
buxhetit, pjesëmarrjen e OSHC-ve dhe fëmijëve/të rinjve në procesin e buxhetimit si dhe mjetet 
e propozuara për t’u implementuar me fokus në të drejtat e fëmijëve/të rinjve. 

Prezantimi i manualit
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Manuali përmban katër pjesë kryesore:

v	Buxhetet e Shtetit, Llogaridhënia Sociale1 dhe të Drejtat e Fëmijëve

v	Roli i OSHC-ve dhe përfshirja e fëmijëve në procesin e buxhetimit

v	Procesi i buxhetimit në Shqipëri 

v	Mjetet e Llogaridhënies Sociale me në Qendër Fëmijën në Buxhetim dhe në Shpenzimin 
Publik 
ü	Buxhetimi me Pjesëmarrje (BP)
ü	Analiza e Pavarur e Buxhetit (APB)
ü	Vlerësimi i Impaktit të të Drejtave të Fëmijëve (VIDF)
ü	Monitorimi i Shpenzimit Publik (MShP)
ü	Kartat e vlerësimit të qytetarëve dhe komunitetit për monitorimin e ofrimit të shërbimeve 

për fëmijët

Cilat janë metodat dhe mjetet e prezantuara?

Cikli i shpenzimit publik është një sistem i volitshëm që ofron një vështrim të thelluar në mënyrën 
me të cilën mjetet dhe metodat përdoren për të përmirësuar qeverisjen e sektorit publik. Për çdo 
fazë të ciklit, ka disa mjete dhe metoda të cilat i pajisin qytetarët me aftësinë për t’u shprehur për 
nevojat e tyre, për të ndikuar vendimmarrjen dhe për të monitoruar ekzekutimin dhe rezultatet 
përfundimtare. Disa mjete mund të përdoren përgjatë gjithë ciklit falë metodologjisë së tyre 
specifike, si p.sh. buxhetimi me pjesëmarrje. Disa të tjera janë më të fokusuara në faza specifike 
të ciklit, si p.sh. SMShP. Mjetet dhe metodat janë paraqitur në mënyrë më të detajuar më poshtë:

1. “Llogaridhënia Sociale përkufizohet si angazhimi i qytetarëve apo organizatave të shoqërisë civile për t’i vënë mbajtësit e 
pushtetit para përgjegjësisë së llogaridhënies për të mirën e të gjithëve”,  Winterford K. Citizen Voice and Action. World Vi-
sion UK, 2009. 

Buxhetimi me

Pjesëmarrje

Monitorimi

i Shpenzimit

Publik

Analizat

e  Pavarura

të Buxhetit

Impakti te
të Drejtat

e Fëmijëve

Kartat e
Vlerësimit

të Komunitetit

Formulimi i
buxhetit

 
  

Auditimi
i Jashtëm

Ekzekutimi
i buxhetit

Kontabiliteti
dhe raportimi

Prezantimi i manualit
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Ç’ janë metodat dhe mjetet?

Metodat janë procedurat e përdorura për të mbledhur dhe analizuar të dhënat që kanë të bëjnë 
me dhënien e përgjigjeve për pyetje specifike.

Mjetet janë instrumentet e përdorura gjatë ndërmarrjes së këtyre procedurave.

Për shembull, Karta e Raportimit të Qytetarëve është një metodë në kuadrin e të cilës sondazhi me pjesëmarrje, 
i përdorur për të marrë opinionin e përdoruesve mbi cilësinë e shërbimeve publike, është një mjet.

Mjetet përdoren për të përmirësuar funksionet e ndryshme të sektorit publik – që nga proceset 
e vendimmarrjes që zhvillohen gjatë politikave dhe planifikimit, deri te kontabilizimi i produkteve 
specifike dhe ofrimi i shërbimeve. 

Prezantimi i manualit
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Duhet theksuar se, megjithëse metodat dhe mjetet janë të rëndësishme për të realizuar qasje të 
suksesshme për llogaridhënien sociale, ato mbeten thjesht “instrumente”. Metodat dhe mjetet 
duhen përzgjedhur bazuar në kapacitetin e përdoruesve të tyre. Ato janë të mira vetëm nëse 
lehtësuesi është i aftë t’i përdorë në mënyrën e duhur. Për t’i përdorur ato me sukses, në momentin 
e zgjedhjes së metodës/mjetit të duhur duhet t’u jepni përgjigje disa pyetjeve, si p.sh.:

§	 Cila është konkretisht natyra e problemit?

§	 Cilët janë faktorët që po e shkaktojnë këtë problem?

§	 Cili është konteksti social, politik dhe kulturor në të cilin do të përdoren mjetet?

§	 Cili është mjedisi që do të mundësojë ndërmarrjen e kësaj nisme?

§	 Cila është marrëdhënia funksionale midis aktorëve (pushteti dhe kontrolli)?

§	 Cila do të ishte porta më e përshtatshme e hyrjes, duke pasur parasysh diagnozën e problemit 
dhe kontekstin e përgjithshëm?

Kush mund ta përdorë manualin?

Ky manual mund të përdoret nga OSHC-të dhe nga vetë fëmijët dhe të rinjtë. Ai mund të përdoret 
si në mënyrë autodidakte ashtu edhe për qëllime trajnimi më sistematik. Për këtë arsye, ai përmban 
një dokument udhëzues i cili mund të përdoret nga individë dhe OSHC për trajnimet bazë mbi 
si mund të kryhet një analizë buxhetore për të mbështetur realizimin e të drejtave të fëmijëve. 
Materiali mund të udhëheqë punën e tyre advokuese për vënien e qeverisë para përgjegjësisë së 
llogaridhënies lidhur me analizën buxhetore dhe mund të shndërrohet në një mjet për të advokuar 
me shtetin për sigurimin e burimeve për fëmijët dhe një përdorim më të mirë të këtyre burimeve. 
Kjo analizë është quajtur analiza buxhetore me në qendër fëmijët. 

Prezantimi i manualit
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Buxheti është instrumenti më i rëndësishëm i një qeverie për politikat sociale dhe ekonomike 
dhe luan një rol qendror në jetën e çdo qytetari. Ai pasqyron prioritetet e qeverisë. Burimet për 
buxhetet e shtetit vijnë nga shpenzimet dhe fitimet e qytetarëve dhe, nga ana tjetër, qytetarët, 
veçanërisht qytetarët e varfër dhe me të ardhura të ulëta, janë përfituesit kryesorë të programeve 
të qeverisë të financuara nga buxheti. Për këtë arsye, është thelbësore që qytetarët të kuptojnë 
buxhetet e shtetit dhe të kenë akses në informacionin dhe proceset që u bëjnë atyre të mundur 
të vënë qeverinë para përgjegjësisë së llogaridhënies lidhur me përdorimin e fondeve publike. Por, 
për të qenë të aftë të angazhohen në mënyrë efikase me qeverinë, është e rëndësishme që ata të 
kuptojnë procesin e buxhetimit dhe të dinë ta studiojnë dhe analizojnë atë. 

Ç’është buxheti i shtetit?

Buxheti i shtetit është një plan financiar veprimi (teknikisht një dokument) i cili përmban propozimet 
e shpenzimeve dhe të ardhurave të qeverisë për një periudhë të caktuar. 

Ai është në thelb një akt politik dhe instrumenti kryesor i veprimit ekonomik të qeverisë. Nga 
pikëpamja ekonomike dhe politike, ai është dokumenti më i rëndësishëm që pasqyron prioritetet 
e politikave dhe objektivat fiskale të qeverisë në mënyrën më të plotë dhe domethënëse. Si 
akt përshkrues, buxheti i shtetit përcakton të gjitha të ardhurat, shpenzimet dhe investimet e 
parashikuara për një vit financiar si dhe fondin e emergjencës. Buxheti i shtetit është edhe një 
dokument ligjor i cili miratohet nga legjislatura dhe, si çdo ligj tjetër, ka nevojë për aprovimin e 
drejtuesit ekzekutiv. Pra, buxheti i shtetit përfshin komponentin ekonomik, politik dhe teknik. 

Kreu i. Procesi i buxhetimit në shqiPëri.

Kreu i
Procesi i buxhetimit në shqiPëri 

BUXHETI është 
dokumenti që 
përmban propozimet 
e shpenzimeve dhe 
të ardhurave të 
shtetit. Ai pasqyron 
prioritetet e qeverisë.
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Buxheti në Shqipëri hartohet brenda disa parametrave ekonomikë kyç dhe niveleve të tyre të 
parashikuara si rritja ekonomike, inflacioni, borxhi publik etj., si edhe në kuadrin e disa objektivave 
të përgjithshme të politikave si mbajtja e deficitit apo borxhit në një nivel të caktuar, thjeshtimi 
i taksave apo rritja e shpenzimeve në disa fusha prioritare (si subvencionet për ushqimin në një 
vit thatësire). Buxheti i shtetit ka një rol të rëndësishëm në politikat ekonomike të një vendi. Në 
Shqipëri ai përbën 28% të PBB.

Buxheti i shtetit miratohet nga Kuvendi përmes ligjit për buxhetin vjetor, bazuar në Kushtetutën 
e Republikës së Shqipërisë dhe ligjin organik të buxhetit. Ai përmban shumat e të ardhurave, 
shpenzimeve dhe deficitit. Buxheti vjetor përfshin buxhetin e njësive qendrore, buxhetet e njësive 
vendore dhe buxhetet e njësive të fondeve të veçanta. 

Kuadri Ligjor i Buxhetit në Shqipëri është në funksion dhe përfshin ligjin organik të buxhetit nr. 
9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” si ligjin kryesor, 
shoqëruar nga akte të tjera ligjore dhe nënligjore mbi bazën e të cilave përgatitet, miratohet, 
implementohet dhe monitorohet buxheti vjetor. Ka një dallim midis ligjit organik, i cili përcakton 
parimet e përgjithshme, rregullat dhe procedurat e procesit të buxhetimit, dhe ligjit të buxhetit 
vjetor, i cili përcakton shumat e të ardhurave dhe shpenzimeve apo linjat e buxhetit për një vit. 

Para se të analizohet buxheti i një qeverie dhe të përdoren gjetjet për advokim, është e rëndësishme 
të njihen sfidat me të cilat përballet një qeveri në formulimin e një buxheti. Vendet në zhvillim, 
përgjithësisht, përballen me një sërë rrethanash makroekonomike të cilat e bëjnë më të vështirë 
për këto vende që t’i përmbahen një plani buxhetor, sado i mirëformuluar të jetë ai, sidomos për 
sa ka të bëjë me objektivat e shpenzimeve dhe të ardhurave.  

Rrugëtimi i gjatë dhe i vështirë, ndonjëherë kaotik dhe pa dyshim i turbullt, drejt demokracisë dhe 
ekonomia e tregut, e kanë pozicionuar vazhdimisht vendin tonë në fund të klasifikimeve rajonale 
të përparimit demokratik dhe ekonomik në vendet postkomuniste. Shqipëria ka shfaqur tendenca 
ekonomike shqetësuese. Rritja e PBB-së, arritja më e rëndësishme e Shqipërisë në këto vitet e 
fundit, është duke parë vit pas viti një rënie. Periudha e rishikimit e ka konfirmuar këtë tendencë 
duke nxjerrë në pah një rënie të ndjeshme të PBB-së që në vitin 2012 ka arritur nivelin më të ulët 
të gjithë dhjetëvjeçarit të fundit me 0.6%. Vendimi i qeverisë për të rritur shpenzimet së bashku 
me të ardhurat e reduktuara kanë bërë që të rritet deficiti buxhetor dhe borxhi publik ka arritur 
nivele të rrezikshme. Rritja e mëtejshme e deficitit fiskal ka çuar në përcaktimin e tavanit të 
borxhit publik në nivelin 60% të PBB2. 

Me vështrim nga e ardhmja, Shqipëria është fokusuar në mbështetjen e rigjenerimit dhe rritjes 
ekonomike në një mjedis të jashtëm të vështirë, duke zgjeruar dhe mbështetur përfitimet sociale 
të vendit dhe duke reduktuar cenueshmërinë nga ndryshimet klimatike – veçanërisht nëpërmjet 
menaxhimit më të mirë të burimeve ujore. Sfidat kryesore me të cilat Shqipëria përballet në 
përpjekjen për të ecur përpara përfshijnë rimëkëmbjen e shpejtë të konsolidimit fiskal dhe 
përforcimin e menaxhimit të shpenzimit publik, reformën rregullatore dhe institucionale, reduktimin 

2.  Burimi, http://www.bti-project.org/uploads/tx_itao_download/BtI_2014_albania.pdf

Kreu i. Procesi i buxhetimit në shqiPëri.



14

e deficiteve infrastrukturore dhe përmirësimin e efikasitetit të sistemeve të mbrojtjes sociale dhe 
shërbimeve shëndetësore kryesore3.  

Qeveria ka të njëjtat probleme që kanë edhe familjet në hartimin e buxhetit të saj. ajo shpesh i 
sforcon burimet e saj të kufizuara dhe merr vendime të vështira në përcaktimin e alokimeve dhe 
shpenzimeve. Ndryshe nga nevojat, burimet financiare janë gjithnjë të kufizuara. Kjo është sfida 
më e madhe e qeverisë në momentin e përcaktimit të prioriteteve të buxhetit dhe shpërndarjes 
së shpenzimeve.

Monitorimi dhe raportimi i buxhetit

Buxheti analizohet duke u bazuar në klasifikimet buxhetore:
a) Klasifikimin administrativ, i cili përfshin klasifikimin e njësive të qeverisë qendrore deri në nivelet 

më të ulëta të njësive shpenzuese;
b) Klasifikimin ekonomik të transaksioneve bazuar në natyrën e tyre dhe/ose sektorin e ekonomisë 

përkatës;
c) Klasifikimin funksional, bazuar në funksionet apo objektivat socialë dhe ekonomikë;
d) Klasifikimin sipas programeve, i cili përfaqëson programet, nënprogramet dhe projektet;
e) Klasifikimin sipas burimit të Financimit;

Monitorimi i implementimit të buxhetit bëhet çdo tre muaj (të paktën 4 herë në vit). Të gjitha 
njësitë shpenzuese raportojnë mbi ecurinë e zbatimit të buxhetit dhe objektivat e arritura. Raportet 
e monitorimit (tabelat dhe raportet narrative) mund të konsultohen në faqen e internetit të 
Ministrisë Financës apo në faqet e internetit të njësive shpenzuese (nëse kanë faqe interneti). 

“Cikli i buxhetit”

Buxheti zhvillohet brenda një kohe 
të përcaktuar dhe me një proces 
të strukturuar. Informacioni mbi 
fazat e ciklit të buxhetit do 
të na tregojë kujt duhet t’i 
drejtohemi dhe në ç’moment 
kur advokojmë për alokimin 
e burimeve të mjaftueshme për 
çështjet e fëmijëve. 

Cikli i buxhetit është i balancuar. 
Qeveria është përgjegjëse për përga-
titjen e buxhetit, i cili më pas miratohet 

3. Burimi http://www.worldbank.org/en/country/albania/overview
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nga Kuvendi. Buxheti i miratuar implementohet nga qeveria vendore dhe qendrore dhe është 
Kuvendi ai që kontrollon implementimin e buxhetit përmes Kontrollit të Lartë të Shtetit, i cili 
është një institucion i pavarur nga Qeveria. 

Njësitë e qeverisjes qendrore dhe vendore gjatë përgatitjes së buxhetit duhet të ndjekin kalendarin 
e veprimtarive të menaxhimit të shpenzimeve publike. Gjatë fazave të përgatitjes së buxhetit, 
përfaqësuesit e OSHC-ve dhe të Fëmijëve dhe të Rinjve duhet të marrin pjesë në seancat dëgjimore. 
Datat ekzakte të këtyre seancave publikohen në faqen e internetit të Ministrisë së Financës. 

 

•  Miraton buxhetin
•  Kontrollon implementimin
   e buxhetit 

•  Përgatit  draftin e buxhetit
•  Implementon buxhetin

Qeveria

Kuvendi

Organ i Pavarur
Kontrolli i Lartë i Shtetit

Balanca
e ciklit

të buxhetit

Kalendari i veprimtarive të procesit të buxhetimit për Njësitë e Qeverisë 
Qendrore (NjQQ)

Veprimtaria

Vlerësimi dhe parashikimi i parametrave makroekonomikë 
dhe fiskalë

Udhëzimet për përgatitjen e buxhetit të vitit të ardhshëm

Përgatitja e draftit të programit të buxhetit afatmesëm 
(për 3 vitet me radhë)

Udhëzimet plotësuese për përgatitjen e buxhetit 

Rishikimi i buxhetit afatmesëm dhe i kërkesave të 
shpenzimeve për vitin e ardhshëm 

Miratimi i Ligjit të Buxhetit Vjetor (për vitin e ardhshëm)

Udhëzimet për implementimin e buxhetit 

Mbyllja implementimit të buxhetit 

Miratimi i pasqyrave vjetore të konsoliduara mbi 
implementimin e buxhetit 

Monitorimi i implementimint të buxhetit Budget

Janar (viti paraardhës)

Shkurt(viti paraardhës)

Qershor (viti paraardhës)

Brenda 10 Korrikut (viti paraardhës)

Brenda 1 Shtatorit (viti paraardhës)

Brenda Dhjetorit  viti paraardhës)

Brenda Janarit (viti aktual)

31 Dhjetor (viti aktual)

Qershor (viti i ardhshëm)

Sa herë që nevojitet, por jo më
pak se 4 herë brenda vitit
të implementimit

Afati

Kreu i. Procesi i buxhetimit në shqiPëri.
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Duke pasur parasysh Ligjin Organik të Buxhetit, procesi i buxhetimit në Shqipëri udhëhiqet nga 
këto parime kryesore, të cilat i referohen edhe kodit të parimeve të buxhetimit të mirë të FMN:

- Parimi vjetor: Buxheti është një ligj me fuqi të kufizuar për një vit;
- Parimi i unitetit: është detyrimi që tërësia e të ardhurave dhe shpenzimeve të figurojnë në 

një llogari të vetme;
- Parimi i universalitetit përcakton të ardhurat publike në bazë të të cilave llogariten shpenzimet;
- Parimi i sinqeritetit dhe transparencës synon të garantojë saktësinë e të dhënave dhe 

informacioneve të përdorura gjatë procesit të buxhetimit;
- Parimi i ekuilibrit buxhetor i referohet nevojës së barazimit të të ardhurave me shpenzimet 

për të evituar deficitin e buxhetit.

Aktorët e përfshirë në zhvillimin e procesit 
të buxhetimit të shtetit

Për të qenë të aftë të kuptojmë produktin përfundimtar (Buxhetin) dhe të ndikojmë vendimmarrësit, 
është e rëndësishme të njohim aktorët (individët, institucionet dhe të interesuarit) që marrin pjesë 
në këtë proces.

Prodhimi i një buxheti shteti është një proces i planifikuar dhe ekzekutuar me kujdes. Persona në 
nivele të ndryshme - në nivel departamentesh dhe ministrish - janë të përfshirë në formulimin e tij.

Kalendari i veprimtarive të procesit të buxhetimit për 
Njësitë e Qeverisë Vendore (NjQV)

Veprimtaria

Përcaktimi i tavaneve buxhetore  që do të miratohen nga 
Këshilli i NjQV

Kryetari i grupit të menaxhimit i paraqet kërkesat 
buxhetore  Nëpunësit autorizues të NjQV

Nëpunësi autorizues i NjQV i paraqet Këshillit të NjQV 
dokumentin e Draft-Buxhetit Afatmesëm, miratuar 
paraprakisht nga Grupi  Strategjik i Menaxhimit

Çdo NjQV duhet t’i dorëzojë Ministrisë së Financës 
formularin e “Parashikimit të të Ardhurave” dhe formularin 
e “Parashikimit të shpërndarjes së burimeve financiare” 
për të tre vitet me radhë, shoqëruar nga një raport i 
detajuar.

Brenda Marsit (viti paraardhës)

Brenda 15 Majit (viti paraardhës)

Brenda 15 Qershorit (viti paraardhës)

Brenda 1 Korrikut (viti paraardhës)

Afati

Ky kalendar miratohet nga Kryetari i Grupit të Menaxhimit Strategjik të NjQV-së

Kreu i. Procesi i buxhetimit në shqiPëri.
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Kështu, për të kuptuar procesin e buxhetimit na nevojitet të njohim përgjigjet e pyetjeve të 
mëposhtme: 

o Një hap i rëndësishëm për të kuptuar buxhetin e shtetit është: kush e harton vërtet atë?
o E harton Ministria e Financës apo edhe ministritë e tjera kanë një rol në hartimin e tij?
o A kanë edhe institucionet e tjera dhe komisionet rol në prodhimin e buxhetit?
o Cili është roli i Organeve Ligjvënëse (Kuvendit/Senatit) në procesin e buxhetimit?

Procesi i buxhetimit është misioni kryesor i Ministrisë së Financës. Ligji organik përcakton rolet 
dhe përgjegjësitë e aktorëve të përfshirë si edhe procedurat dhe afatet që duhen aplikuar gjatë 
këtij procesi. 

Aktorët kryesorë që marrin pjesë në procesin e buxhetimit:
•	 Ministria e Financës
•	 Qeveria
•	 Kuvendi

Aktorë të tjerë të përfshirë:
•	 Kryetarët e njësive të qeverisë vendore
•	 Kreu i Nëpunësve Autorizues
•	 Nëpunësit Autorizues
•	 Nëpunësit Ekzekutues

    Mbani parasysh!!!

o Ndërsa buxhetet duhet të monitorohen përkundrejt angazhimeve brenda 
dhe jashtë Kushtetutës, Organizatat e Shoqërisë Civile duhet të jenë të afta 
të identifikojnë gjithashtu edhe mangësitë në formulimin e angazhimeve që 
rezultojnë në mungesën totale të një angazhimi financiar. 

o Shumica e grupeve që ndërmarrin monitorimin e një buxheti përqendrohen 
te buxhetet për realizimin e të drejtave ekonomike, kulturore dhe sociale. 
Megjithatë, sugjerohet që të monitorohen edhe të drejtat civile dhe politike si për 
shembull e drejta për jetën, e drejta për të mos iu nënshtruar torturës, e drejta 
për një proces gjyqësor të rregullt, e drejta për lirinë e mendimit, ndërgjegjes 
dhe fesë, e drejta për t’u shprehur etj. Fëmijët nuk mund te kenë akses apo të 
ushtrojnë të drejtat e tyre ekonomike, kulturore dhe sociale nëse më parë nuk 
njihen si qytetarë, nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në marrjen e vendimeve që 
kanë të bëjnë me ta dhe nuk kanë të drejtën për drejtësi. 

Kreu i. Procesi i buxhetimit në shqiPëri.
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Konventa për të Drejtat e Fëmijëve e Kombeve të Bashkuara (KDF e OKB-së) përcakton parimet 
themelore dhe vizionin e fëmijës si një qenie njerëzore individuale, me të drejta dhe përgjegjësi 
të përshtatshme për moshën dhe zhvillimin e tij/saj. Mbi bazën e KDF së OKB-së, qeveritë kanë 
detyrimin të ndihmojnë familjet në përmbushjen e rolit të tyre thelbësor të rritjes së fëmijëve dhe 
të krijojnë një mjedis në të cilin fëmijët të mund të rriten dhe të përmbushin potencialin e tyre të 
plotë. 

Kështu, të gjitha qeveritë dhe shtetet që kanë ratifikuar Konventën e OKB-së për të Drejtat e 
Fëmijëve kanë detyrimin të përmbushin, respektojnë dhe mbrojnë të drejtat e fëmijëve. Neni 4 i 
KDF së OKB-së përcakton: “Shtetet Palë angazhohen të marrin të gjitha masat legjislative, administrative 
e të tjera të nevojshme, për të vënë në jetë të drejtat e njohura në këtë Konventë. Lidhur me të drejtat 
ekonomike, shoqërore e kulturore, Shtetet Palë marrin të gjitha masat e mundshme, në bazë të burimeve 
që disponojnë dhe, kur është nevoja, në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar”4.

Detyrimi për të përmbushur të drejtat e fëmijëve/të rinjve shprehet në masat legjislative, 
administrative, buxhetore dhe juridike të qeverisë. Ato luajnë një rol rregullator dhe monitorues 
duke garantuar respektimin e kodeve të drejtave të fëmijëve edhe nga aktorët joshtetërorë në 
vend.     

Diagrami5 i mëposhtëm paraqet detyrimin e shtetit ndaj realizimit të të drejtave të fëmijëve dhe të 
drejtave të të gjithë qytetarëve në përgjithësi.

Pra, shtetet që ratifikojnë KDF e OKB-së hyjnë në një marrëveshje kontraktuale të cilën kanë 
detyrimin ligjor për ta zbatuar dhe bien dakord që të monitorohen lidhur me performancën e 
tyre. Sipas nenit 44 të KDF-së, shtetet palë marrin përsipër t’i paraqesin Komitetit të OKB-së për 
të Drejtat e Fëmijëve raporte periodike mbi  hapat e ndërmarrë për zbatimin e Konventës dhe 
përparimet e bëra në realizimin e të drejtave të fëmijëve në territorin e tyre çdo pesë vjet.

Megjithatë, detyrimin e llogaridhënies lidhur me realizimin e të drejtave të fëmijëve qeveritë e 
kanë në radhë të parë ndaj qytetarëve të tyre dhe, mbi të gjitha, ndaj vetë fëmijëve. Nga ana e 

Kreu ii
buxhetet shtetërore, llogaridhënia 
sociale dhe të drejtat e Fëmijëve

4. Burimi, http://www.bti-project.org/uploads/tx_itao_download/BtI_2014_albania.pdf
5. Dignity International: From Poverty to Dignity. A Human Rights Based Development. Netherlands, 2007.
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tyre, qytetarët duhet t’i vënë qeveritë përballë detyrimit të llogaridhënies lidhur me veprimet dhe 
masat e marra. 

Llogaridhënia përqendrohet në çështjet e qeverisjes që kanë të bëjnë me mënyrën me të cilën 
merren vendimet dhe me ata që kontrollojnë burimet. Ajo përqendrohet gjithashtu edhe në 
mënyrën me të cilën burimet dhe veprimet monitorohen, raportohen dhe gjykohen lidhur me 
efikasitetin e tyre6.  Veç kësaj, “Llogaridhënia Sociale” mund të përshkruhet si “angazhimi i qytetarëve 
apo organizatave të shoqërisë civile për t’i vënë mbajtësit e pushtetit përballë përgjegjësisë së 
llogaridhënies, për të mirën sociale të të gjithëve”7. 

Vendosja e qeverive përballë përgjegjësisë së llogaridhënies lidhur me detyrimin e tyre ligjor për 
respektimin, mbrojtjen dhe përmbushjen e të drejtave të fëmijëve është njëkohësisht një e drejtë 
dhe një detyrë e çdo qytetari, e prindërve dhe gjithë individëve të interesuar. Fëmijët kanë një 
rol të rëndësishëm në këtë proces pasi janë pikërisht ata përfituesit e drejtpërdrejtë të këtyre të 
drejtave. Veç kësaj, fëmijëve u takojnë këto të drejta sipas KDF-së. Neni 12-15 i KDF-së përcakton 
të drejtat e fëmijëve për pjesëmarrje dhe për lirinë e shprehjes. Neni 12/1 në veçanti deklaron: 
“Shtetet Palë i garantojnë fëmijës, i cili është i aftë të ketë pikëpamjet e tij, të drejtën për t’i shprehur lirisht 
këto pikëpamje, për çdo çështje që ka të bëjë me të, duke i vlerësuar ato në përputhje me moshën dhe 
shkallën e pjekurisë së tij”8.  

DETYRIMET E SHTETIT

TË REALIZOJË NË 
MËNYRË 

PROGRESIVE...

DETYRIMET 
THELBËSORE 

MINIMALE
– PËR T’U PËRMBUSHUR 

MENJËHERË – 
(MOSDISKRIMINIMI)

MAKSIMUMIN E 
BURIMEVE NË 
DISPOZICION

TË PËRCAKTOJË 
OBJEKTIVAT

(standardet, treguesit)

“TË NDËRMARRË HAPA” 
Masa të Tjera 

Administrative/Financiare – 
edukative/sociale

“TË NDËRMARRË HAPA” 
Masa Lidhur me Politikat 

“TË NDËRMARRË HAPA” 
Masa juridike për shkeljet

“TË NDËRMARRË HAPA” 
Masa Legjislative

6.  Winterford K. Citizen Voice and Action. World Vision UK, 2009.
7. Si më lart.
8. Konventa për të Drejtat e Fëmijëve e Kombeve të Bashkuara. 
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Kështu, shtetet duhet të ofrojnë mundësi dhe të krijojnë të gjitha mjetet e nevojshme që fëmijët të 
mund të përfshihen në sferën e të drejtave publike dhe civile, në përputhje me shkallën e pjekurisë 
dhe zhvillimit të tyre. 

Për sa u përket të drejtave të fëmijëve, vënia e qeverive para përgjegjësisë së llogaridhënies 
nënkupton për shoqërinë civile, qytetarët dhe vetë fëmijët sigurimin e aksesit dhe informacionit 
të plotë mbi masat legjislative, administrative dhe buxhetore që prekin fëmijët e një shoqërie, 
konsultimin me fëmijët dhe pjesëmarrjen e tyre në marrjen vendimeve që kanë të bëjnë me ta si 
dhe monitorimin e performancës së qeverisë në vënien në zbatim të këtyre vendimeve. Veç kësaj, 
ajo nënkupton angazhimin në një dialog me qeveritë për të lobuar dhe advokuar për përmirësime 

1. Duke patur parasysh që investimet për fëmijët sjellin fitime të mëdha ekonomike dhe në përpjekjen 

për të garantuar qe investimet dhe burimet e tjera të alokuara për fëmijët të shërbejnë si investimet 

për përmbushjen e të drejtave të fëmijëve, Komiteti i UNCRC u rekomandon Shteteve palë:

a) t’i shohin fëmijët me prioritet në alokimet buxhetore, si mënyrë për të garantuar përfitimin 

më të mirë të mundshëm nga burimet e kufizuara, dhe t’i bëjnë investimet për fëmijët të 

dukshme në buxhetin e shtetit përmes një paraqitjeje të detajuar të burimeve të alokuara 

për ta.

b) Te marrin në konsideratë përdorimin e monitorimit dhe analizës të bazuar te të drejtat si 

dhe të vlerësimeve të impaktit te fëmijët lidhur mes  investimet në sektorët e ndryshëm 

mund t’i shërbejnë interesit më të lartë të fëmijës.

c) Të ndërmarrin një qasje gjithëpëerfshirëse ndaj të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore 

të fëmijëve, veçanërisht duke identifikuar ministritë dhe departamentet që merren me çështjet 

e fëmijëve dhe të garantojnë qe edhe ministritë e tjera të jenë në gjendje të demonstrojnë në 

ç’mënyrë buxhetet dhe programet e tyre përputhen me realizimin e të drejtave ekonomike, 

sociale dhe kulturore të fëmijëve.

2. Komiteti rekomandon gjithashtu që fokusi në akolimet që synojnë rritjen ekonomike të mos cënojë 

shpenzimet e sektorit social. Lidhur me këtë, kuadri makroekonomik i objekteve të rritjes ekonomike 

duhet të harmonizohet me një kuadër të zhvillimit njerëzor, bazuar në Konventën për të Drejtat e 

Fëmijëve dhe parimet e mosdiskriminimit, interesit më të lartë të fëmijës, pjesëmarrës, universalitetit 

dhe llogaridhënies. Hartimi i këtij kuadri duhet të marrë gjithashtu parasysh Objektivat e Zhvillimit 

të Mijëvjeçarit (OzhM), World Fit for Children (Një Botë e Përshtatshme për Fëmijët), Dokumentet 

e Strategjisë për Reduktimin e Varfërisë të bazuar te të drejtat dhe planet kombëtare të veprimit për 

fëmijët hartuar në përputhje me Konventën.

Komiteti për të Drejtat  e Fëmijëve, Seanca 46, Dita e Diskutimeve të Përgjithshme mbi “Burimet për 

të Drejtat e Fëmijëvë – Përgjegjësitë e Shteteve, Rekomandime, 21 Shtator 2007.

Këto rekomandime bazohen në të dhënat dhe diskutimet e zhvilluara gjatë Ditës së diskutimeve të 

përgjithshme mbi “Burimet për të drejtat e fëmijëve – përgjegjësitë e Shteteve”, më 21 Shtator 2007 

dhe nuk pretendojnë të jenë të plota.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm
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të mëtejshme si dhe mbushjen e boshllëqeve të politikave, të programimit dhe të buxhetit që vënë 
në rrezik përmbushjen, respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në një shoqëri. 

Analiza e proceseve të buxhetimit dhe analiza e buxhetit të shtetit janë pra pjesë e monitorimit të 
implementimit të të drejtave të fëmijëve dhe të KDF së OKB-së. Kjo ka një rëndësi sipërore pasi 
realizimi i të drejtave të fëmijëve nuk mund të arrihet pa alokimin e burimeve të nevojshme, veçanërisht 
atyre financiare. Buxheti është instrumenti më i fuqishëm i politikave sociale dhe ekonomike të një 
qeverie dhe luan një rol qendror në jetën e çdo qytetari pasi pasqyron prioritetet e qeverisë. 

Angazhimet që një qeveri merr përballë fëmijëve përmes politikave të saj vihen në jetë me anë 
të buxheteve të shtetit. Burimet financiare të alokuara sektorëve të fokusuar te fëmijët bëjnë të 
mundur që fëmijët të kenë akses në shërbime bazë, si shëndeti, arsimi dhe mbrojtja, të një cilësie të 
mirë. Nëse këto burime mungojnë, është e vështirë të garantohen mundësi zhvillimi dhe mbrojtje 
për të gjithë fëmijët në një shoqëri. 

Pra, zhvillimi i një analize buxhetore me në qendër fëmijën është një proces që synon të identifikojë 
ç’burime janë alokuar për realizimin e të drejtave të fëmijëve dhe si janë përdorur këto burime për 
t’u sjellë fëmijëve përfitime, me një vëmendje të veçantë për grupet e fëmijëve më të cenueshëm. 

“Analiza buxhetore me në qendër fëmijën nënkupton ngritjen e njohurive dhe kapaciteteve 
të organizatave të shoqërisë civile, përfshirë organizatat e fëmijëve, për të kuptuar procesin 
buxhetor kombëtar dhe për të ndërmarrë analiza të buxheteve të shtetit. Analiza buxhetore 
kërkon angazhimin në dialogë me përfaqësuesit e qeverisë për të identifikuar programet që u 
sjellin përfitime fëmijëve. Gjetjet kryesore të analizës duhet të shërbejnë për një strategji efikase 
komunikimi dhe advokimi për të garantuar alokimin e burimeve të përshtatshme për fëmijët si dhe 
një qeverisje dhe menaxhim më të mirë të buxhetit nga ana e qeverisë”9. 

Formulimi dhe analiza e buxhetit shpesh shihen si përgjegjësi dhe mandat i ekspertëve të ekonomisë 
dhe i politikanëve që kanë pozicione nëpunësish publikë. Por, procesi i analizës buxhetore me në 
qendër fëmijën nuk është thjesht një analizë ekonomike, është më tepër një analizë sociale dhe 
e të drejtave të fëmijëve e cila mund të sigurojë informacione dhe prova lidhur me situatën e të 
drejtave të fëmijëve që mund të jenë të dobishme si për qytetarët ashtu edhe për nëpunësit e 
qeverisë si dhe të identifikojë fushat që nevojitet të përmirësohen. 
Para se të fillojmë të ushtrohemi me analizën buxhetore është e rëndësishme të familjarizohemi 
me buxhetin e shtetit, procesin e tij dhe terminologjinë e përdorur në të. Teknikisht buxheti i 
shtetit është një dokument që përfshin propozimin e shpenzimeve dhe të ardhurave të qeverisë. 

Nga ky këndvështrim, të njohësh ciklet, proceset dhe procedurat buxhetore që qeveria aplikon 
dhe të dish cilat janë pyetjet që duhet t’i drejtohen nëpunësve të qeverisë në çdo fazë të ciklit për 
t’i vënë përballë përgjegjësisë së llogaridhënies është thelbësore për një analizë efikase të buxhetit 
për fëmijët. 

9. Save the Children and HaQ: Centre for Child Rights. Budget for Children analysis; a beginners’ guide. Publication 
funded by Save the Children Sweden, 2010. 
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Në ilustrimin e mëposhtëm paraqiten fazat e ciklit të buxhetit të shtetit:

Është e rëndësishme të kuptojmë 
që buxheti për fëmijët nuk është 
një buxhet më vete. Kështu, analiza 
do të përfshijë në fakt shkëputjen 
e alokimeve të bëra për programet 
në dobi të fëmijëve nga totali i 
alokimeve të buxhetit. Çdo analizë 
buxhetore duhet të ndërmerret 
brenda kontekstit të sa më poshtë: 

• angazhimeve kombëtare ndaj fëmijëve/të rinjve, të marra përmes Kushtetutës, Ligjeve 
dhe Politikave.

• Angazhimeve sipas Konventave Ndërkombëtare dhe Rajonale për të Drejtat e Njeriut të 
ratifikuara nga vendi si p.sh. KDF e OKB-së. 

• Situatës së përgjithshme të fëmijëve në vend.

• Zhvillimit të një metodologjie të bazuar në procesin buxhetor dhe strukturën qeverisëse 
të vendit.

Qeveritë kanë për detyrë të formulojnë buxhete duke krijuar njëkohësisht hapësira për një 
pjesëmarrje konkrete të të gjithë aktorëve të interesuar dhe të jenë transparente në çdo hap të 

10. Save the Children and HaQ: Centre for Child Rights. Budget for Children analysis; a beginners’ guide. Publication 
funded by Save the Children Sweden, 2010

 

 

 

Përcaktimi
i Drejtimit

të Politikave

Auditimi
i buxhetit

Implementimi
i buxhetit

Miratimi
i buxhetit

Formulimi
i buxhetit

Ti
pa

re
t e

 n
jë

Bu
xh

et
i t

ë 
M

irë

Transparenca

          Llogaridhënia

                    Fleksibiliteti

                               Pjesëmarrja

                                        Qëndrueshmëria

                                                  Af tësia për të orientuar rritjen

                                                            Gjithëpërfshirja

                                                                     Konkurrueshmëria

Kreu ii: buxhetet shtetërore, llogaridhënia sociale dhe të drejtat e Fëmijëve



23

procesit. Skica e mëposhtme paraqet një listë të karakteristikave të një procesi të mirë buxhetimi10: 
Njohja e fazave të ciklit të buxhetimit dhe të kuptuarit e procesit dhe procedurave të secilës prej 
tyre mund të ndihmojë në identifikimin e pyetjeve të përshtatshme për llogaridhënien të cilat do 
të udhëheqin procesin e analizës së buxhetit. Tabela e mëposhtme ofron shembuj të pyetjeve të 
mundshme që shërbejnë për llogaridhënien për secilën fazë dhe mjetet që mund të përdoren nga 
OSHC dhe qytetarët për të kërkuar llogaridhënien lidhur me vendimet buxhetore: 

Tabela 2 Shembuj të pyetjeve dhe mjeteve të mundshme të llogaridhënies sociale

Faza e Ciklit të 
Buxhetit

Faza 1: 
Përcaktimi i 
Drejtimit të 
Politikave

Faza 2: 
Formulimi i 
Buxhetit

Faza 3: 
Miratimi i 
Buxhetit

Faza 4: 
Implementimi i 
Buxhetit

Pyetjet kryesore të 
llogaridhënies 

• Në ç’masë udhëzimet e 
politikave fiskale dhe kuadri 
i buxheteve afatmesme 
pasqyrojnë interesin 
më të lartë të fëmijëve, 
angazhimet e politikave 
ndaj fëmijëve dhe standarde 
të tjera të përcaktuara në 
politikat kombëtare dhe 
ndërkombëtare?

• Kush është përfshirë në 
formulimin e buxhetit dhe pse?

• Në ç’masë çështjet që kanë 
rëndësi për fëmijët janë 
pasqyruar në politikat fiskale 
dhe parashikimet e buxhetit?

• Cilat fushave u janë alokuar 
burimet në dispozicion dhe 
cilat janë shumat e alokuara?

• Sa efikase janë alokimet?

• a po shpenzohen mirë paratë 
e parashikuara për fëmijët?

Mjete të mundshme të 
llogaridhënies sociale

Buxhetimi me Pjesëmarrje
Analiza e Pavarur e Buxhetit

Buxhetimi me Pjesëmarrje
Analiza e Pavarur e Buxhetit 
Sondazhet mbi prioritetet e buxhetit.

Analiza e Pavarur e Buxhetit 
Buxhetet alternative të qytetarëve
Seancat Dëgjimore mbi Buxhetin

Sondazhet për Monitorimin e 
Shpenzimit Publik
Kartat e vlerësimit të qytetarëve dhe 
komunitetit
Sondazhet për Monitorimin e 
Shërbimeve Publike
Monitorimi i Aseteve dhe Shërbimeve
Auditimet sociale

Kreu ii: buxhetet shtetërore, llogaridhënia sociale dhe të drejtat e Fëmijëve



24

Fëmijët dhe përfaqësuesit e tyre kanë të drejtën të dinë për çfarë shpenzohen burimet kombëtare 
dhe cilat janë shumat përkatëse të çdo alokimi. Më parë akoma duhet të merren parasysh opinionet 
e tyre edhe në hartimin dhe implementimin e buxheteve vendore dhe kombëtare. 

E vërteta është që, në më të shumtën e rasteve, çështjeve të fëmijëve u kushtohet më pak 
vëmendje dhe u jepet shumë pak prioritet në buxhetet e shteteve. Edhe kur alokohen burime për 
këto çështje, qeveritë shpesh nuk janë të afta t’i shpenzojnë ato në mënyrën e duhur për shkak 
të keqmenaxhimit, shpërdorimit apo korrupsionit. Qytetarët, OSHC-të si edhe vetë fëmijët kanë 
të drejtën të kërkojnë informacion dhe të mësojnë se si alokohen dhe si janë duke u shpenzuar 
buxhetet për fëmijët. Përmes pjesëmarrjes në çdo hap të ciklit të buxhetit të shtetit, qytetarët 
kanë mundësinë të jenë të informuar dhe të kuptojnë si është duke i alokuar dhe përdorur qeveria 
burimet publike dhe mund të hyjnë në dialog me qeverinë për ta vënë atë përballë përgjegjësisë së 
llogaridhënies për vendimet e mara. 

Pra, përfshirja dhe pjesëmarrja aktive e 
fëmijëve dhe OSHC-ve është një përbërës 
thelbësor i proceseve të analizave 
buxhetore me në qendër fëmijën. Është 
thelbësore që zëri i tyre të dëgjohet në 
procesin e llogaridhënies sociale dhe që 
ata të jenë pjesë e dialogut të vazhdueshëm 
për përmirësimin e realizimit të të drejtave 
të fëmijëve në vend përmes advokimit dhe 
dialogut publik. 

Anëtarët e Shoqërisë Civile kanë një rol 
në monitorimin e të drejtave të fëmijëve 
përmes analizimit të alokimeve dhe 
shpenzimeve përkundrejt angazhimeve të 
politikave, ligjeve dhe programeve dhe në 
përdorimin e informacionit të nxjerrë nga 
këto procese për të mobilizuar shoqërinë civile. Veç kësaj, ata mund t’i ofrojnë qeverisë mbështetje 
në formulimin e ligjeve dhe politikave bazuar në mangësitë e identifikuara. Gjithashtu, anëtarët 

Kreu iii
roli i oshc-ve dhe PërFshirja e 
Fëmijëve në Procesin e buxhetimit

Pjesëmarrja e shoqërisë civile mund
të realizohet përmes:

Thjeshtimit të buxhetit dhe thellimit të 
debatit

Mbledhjes dhe shpërndarjes së 
informaconit

Analizave kritike të pavarura

Prurjes së informacioneve të reja në 
debat

Trajnimit

Ngritjes së llogaridhënies

Mobilizimit të personave

Garantimit të alokimit të maksimumit 
të mundshëm të burimeve në 
dispozicion për fëmijët
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e shoqërisë civile mund të bëjnë vlerësimin e përdorimit efektiv të burimeve të buxhetit duke 
bashkëpunuar me organizata me bazë komuniteti dhe organizata të tjera të politikave publike 
të cilat kanë përvojë në aplikimin e buxhetit për të marrë informacion. Përmes grumbullimit të 
informacionit, vlerësimeve, angazhimit publik dhe krijimit të rrjeteve, aktorët e shoqërisë civile 
ndërgjegjësojnë publikun si dhe mobilizojnë personat dhe lehtësojnë përfshirjen e tyre në çështjet 
e buxhetimit për fëmijët.  

Fëmijët dhe përfaqësuesit e tyre kanë gjithashtu të drejtën të marrin pjesë në proceset që kanë të 
bëjnë me buxhetin dhe në mekanizmat e llogaridhënies sociale lidhur me buxhetin. Pjesëmarrja e 
fëmijëve është në vetvete një e drejtë dhe, paçka se niveli i pjesëmarrjes së tyre varet nga kapaciteti 
(mosha) i çdo fëmije dhe përdorimi i mjeteve efikase të pjesëmarrjes (mjedis mundësues, mjete të 
përshtatshme për moshën), përvoja ka treguar se përfshirja e tyre e plotë dhe aktive sjell përfitime 
si për sa i përket zhvillimit individual të fëmijëve ashtu edhe për sa i përket zhvillimit të politikave 
dhe shërbimeve më efikase për fëmijët. 

Prandaj, është përgjegjësi si e qeverisë ashtu edhe e organizatave të shoqërisë civile të krijojnë 
hapësira dhe platforma për t’u mundësuar fëmijëve një përfshirje aktive në çështjet që kanë të 
bëjnë me buxhetin. Kur zhvillohet një analizë buxhetore me në qendër fëmijën, është e rëndësishme 
të planifikohen veprimtari të cilat jo vetëm nxisin pjesëmarrjen e tyre por edhe i fuqizojnë ata në 
mënyrë qëllimore dhe i pajisin me mjete për një përfshirje të synuar. 

Paçka se kjo mund të tingëllojë si një ide tejet sfiduese, në të vërtetë ka rezultuar e suksesshme në 
shumë vende të botës. Kushti i vetëm është që përfshirja e fëmijëve të mos shihet si një veprimtari 
që zhvillohet vetëm një herë dhe t’i kushtohet koha dhe rëndësia e duhur përgatitjes dhe edukimit 
të fëmijëve për t’u dhënë atyre të njëjtin akses që kanë të rriturit tek informacioni dhe mjetet. 

Për të garantuar pjesëmarrjen efektive të fëmijëve është e rëndësishme të përdoren informacione 
dhe procese të përshtatura për fëmijët. Këtu përfshihet përdorimi i një gjuhe të thjeshtë dhe 
i ilustrimeve, vizatimeve, fotografive apo i veprimtarive të tjera të përshtatshme për fëmijët. 
Gjithashtu është e rëndësishme të merren në konsideratë çështjet e përfaqësimit të fëmijëve, 
mbrojtjes së fëmijëve, hapësirës dhe kohës si edhe të sigurohen burimet dhe fondet e nevojshme 
për të krijuar një mjedis mundësues për fëmijët. 

Fëmijët duhet të fuqizohen dhe pajisen me mjete të përshtatura për ta në mënyrë që të jenë të 
aftë të marrin pjesë në mënyrë të plotë në proceset që kanë të bëjnë me monitorimin e të drejtave 
të tyre dhe të lehtësohen në angazhimin në veprimtari advokimi të drejtuara nga vetë ata për të 
pretenduar implementimin e këtyre të drejtave. 

Save the Children ka hartuar disa standarde të pjesëmarrjes së fëmijëve të bazuara te praktika, për 
të garantuar pjesëmarrjen cilësore, kuptimplotë dhe etike të fëmijëve në programet e saj. Këto 
standarde përfshijnë: 

1. Qasjen etike: Transparencë, ndershmëri dhe llogaridhënie: Qëllimi dhe fusha e 
veprimit janë të qartë. Fëmijët kuptojnë sa impakt mund të kenë ata në vendimmarrje 
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dhe kush do të marrë vendimin përfundimtar. Rolet dhe përgjegjësitë e të gjithë fëmijëve 
dhe të rriturve të përfshirë përshkruhen qartë, kuptohen nga të gjithë dhe bihet dakord 
për to. Të rriturit e përfshirë në proceset me pjesëmarrje sensibilizohen për të punuar 
me fëmijët, për t’i dëgjuar ata e për të mësuar prej tyre. Organizatat dhe punonjësit kanë 
përballë fëmijëve detyrimin e llogaridhënies për angazhimet që marrin. 

2. Pjesëmarrjen relevante dhe të vullnetshme: Fëmijët marrin pjesë në procese dhe 
trajtojnë çështje që prekin ata vetë – në mënyrë të drejtpërdrejtë apo jo të drejtpërdrejtë 
– dhe mund të zgjedhin të marrin pjesë ose jo. Çështjet që trajtohen janë vërtet relevante 
për fëmijët dhe për njohuritë, aftësitë dhe prirjet e tyre. Fëmijët përfshihen në mënyra, 
nivele dhe me ritme të përshtatshme për kapacitetin dhe interesat e tyre. 

3. Një mjedis të përshtatur për fëmijët dhe mundësues: Të rriturit sensibilizohen për 
të kuptuar vlerën e pjesëmarrjes së fëmijëve dhe u bëhet atyre e mundur të luajnë një 
rol pozitiv në mbështetjen e kësaj pjesëmarrjeje përmes ndërgjegjësimit, reflektimit dhe 
ngritjes së kapaciteteve. Mjedisi fizik për takimet etj. vlerësohet në të gjitha aspektet e tij 
për të mundësuar pjesëmarrjen e fëmijëve, përfshirë fëmijët me nevoja të veçanta. Fëmijëve 
u janë krijuar mundësi të shprehen lidhur me çfarë informacionesh u nevojiten dhe kanë 
pasur akses në këtë informacion në formate dhe në një gjuhë të kuptueshme për ta. 

4. Mundësitë e barabarta: Pjesëmarrja e fëmijëve i sfidon dhe jo përforcon modelet 
ekzistuese të diskriminimit dhe përjashtimit. Bëhen përpjekje konkrete për t’u dhënë 
fëmijëve mundësi të barabarta pjesëmarrjeje. Praktika e pjesëmarrjes nxit gjithmonë 
ato grupe fëmijësh që normalisht vuajnë diskriminimin dhe përjashtimin për shkak të 
moshës, racës, ngjyrës, seksit, gjuhës, fesë, opinioneve politike apo të një lloji tjetër, origjinës 
kombëtare, etnike apo sociale, pronës, aftësisë së kufizuar, lindjes apo ndonjë statusi tjetër. 
Qëllimi duhet të jetë gjithnjë që të përfshihen të gjithë dhe jo vetëm një pjesë e vogël e tyre, 
çka në praktikë shpesh nënkupton të arrihen fëmijët në mjediset e tyre lokale më tepër se 
sa të ftohen përfaqësues të tyre në një pikë qendrore. Nuk bëhen kurrë hamendësime mbi 
çfarë munden apo nuk munden të bëjnë grupet e ndryshme të fëmijëve. 

5.	 Të	rritur	dhe	stafe	efikase	dhe	me	vetëbesim:	Gjithë stafi dhe menaxherët trajnohen 
dhe sensibilizohen lidhur me pjesëmarrjen e fëmijëve dhe kuptojnë angazhimin e tyre për 
pjesëmarrjen e fëmijëve si përfaqësues të organizatës. Një mbështetje e përshtatshme u 
ofrohet menaxherëve dhe stafit për të cilët pjesëmarrja e fëmijëve përbën një ndryshim 
apo sfidë të konsiderueshme nga pikëpamja personale apo kulturore, pa e konsideruar 
këtë një problem. 

6. Një pjesëmarrje të fëmijëve që promovon sigurinë dhe mbrojtjen e fëmijëve: 
Ekzistojnë politika dhe procedura për mbrojtjen e fëmijëve. Organizatat kanë për detyrë 
të kujdesen për fëmijët me të cilët punojnë dhe duhet të bëjnë gjithçka për të minimizuar 
rrezikun e abuzimit dhe shfrytëzimit të fëmijëve apo të pasojave negative që mund të 
shkaktojë pjesëmarrja e tyre. Bëhet një vlerësim i kujdesshëm i rreziqeve që lidhen me 
pjesëmarrjen e fëmijëve në debate, fushata apo advokime. Në rrethana të caktuara, mund 
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të nevojitet të ndërmerren disa hapa për të mbrojtur identitetin e fëmijëve (veçanërisht 
në media) dhe të sigurohen masa të detajuara pasuese. Informacioni i ofruar nga fëmijët si 
edhe fotografitë, videot apo imazhet digjitale mund të publikohen vetëm me miratimin e 
fëmijës dhe për arsyen specifike për të cilën fëmija ka dhënë miratimin. Stafi që organizon 
një proces me pjesëmarrje ka një strategji për ruajtjen e fëmijës e cila është specifike për 
çdo proces. 

7. Garantimin e veprimtarive pasuese dhe vlerësimit: Fëmijëve u jepet menjëherë një 
informacion i qartë mbi impaktin e përfshirjes së tyre, rezultatet e vendimeve dhe hapat 
e mëtejshëm. Gjithashtu ata pyeten nëse janë të kënaqur nga procesi dhe u kërkohet 
të japin opinionin e tyre mbi si mund të përmirësohet ai. Kthjellohen aspektet pozitive 
dhe negative të identifikuara gjatë vlerësimit dhe ndërmerren hapa për të garantuar që 
mësimet e nxjerra të përdoren për të përmirësuar praktikat e ardhshme të pjesëmarrjes. 
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Mjetet e llogaridhënies sociale funksionojnë më mirë 
kur si qytetarët ashtu edhe sektori publik kanë përfitim 
të ndërsjellë dhe njohin vlerat e përdorimin e tyre. 
Qytetarët mund të kenë përfitime të konsiderueshme 
duke përmirësuar transparencën dhe duke ndikuar 
vendimmarrjen e sektorit publik. Ofruesit e shërbimeve 
dhe nëpunësit publikë përfitojnë nga menaxhimi 
transparent dhe ligjshmëria e përmirësuar. Megjithatë, 
në shumë vende, angazhimi i sektorit publik lidhur 
me transparencën, vendimmarrjen gjithëpërfshirëse 
dhe përfshirjen qytetare është i paorganizuar. Në një 
kontekst të tillë, mjetet e llogaridhënies sociale shpesh 
futen në përdorim përmes modeleve pilot apo në 
mënyrë progresive për të krijuar mbështetje për një 
qeverisje më gjithëpërfshirëse dhe transparente. Nga 
ana tjetër, shoqëria civile dhe qytetarët mund të mos 
kenë dëshirë të mbështesin llogaridhënien sociale për 
shkak të mosbesimit ndaj sektorit publik, pasivitetit 
apo mungesës së kulturës së angazhimit qytetar. 
Mjetet e llogaridhënies sociale futen pra në përdorim 
në mënyrë graduale për të ndërtuar këtë kulturë me 
qëllimin për të krijuar apo forcuar presionin e kërkesës 
për një qeverisje më të mirë. Mjetet e llogaridhënies 
sociale me në qendër fëmijën bazohen në parimin që 
të drejtat dhe nevojat e fëmijëve janë fokusi parësor 
për zhvillim. Një qasje drejt llogaridhënies me në 
qendër fëmijën njeh faktin që një sërë aktorësh dhe 
institucionesh janë përgjegjës për përmbushjen e të 
drejtave të fëmijëve. Ky kapitull prezanton disa mjete 
të llogaridhënies sociale të cilat mund të përdoren në 
buxhetimin me në qendër fëmijën për të përmirësuar 
investimet e qeverisë për realizimin e të drejtave të 
fëmijëve në Shqipëri. 

Kreu iV
mjetet e llogaridhënies sociale me në 
qendër Fëmijën në buxhetim dhe në 
shPenzimin PubliK

 

Procesi i përga�tjes dhe monitorimit 
të buxheteve hap dyert e një sërë 
proceseve të rëndësishme dhe mund 
të shndërrohet në pjesë të pandashme 
të qasjes së programimit të bazuar te 
të drejtat e njeriut. Ai ka nevojë për 
një komponent të konsiderueshëm të 
ngritjes së kapaciteteve, sidomos të 
grupeve të shoqërisë civile, qeverive 
vendore dhe agjencive private dhe 
publike, për çështje që kanë të bëjnë 
me të drejtat e fëmijëve. Advokimi 
lidhur me buxhetet bën të nevojshëm 
fuqizimin e mbajtësve të të drejtave 
për sa i përket pretendimit nga 
personat përgjegjës – si të sektorit 
legjisla�v ashtu edhe a�j ekzeku�v të 
qeverisë – të alokimit të fondeve të 
nevojshme për implemen�min e 
poli�kave sociale. Zakonisht, shpallja 
e poli�kave të rëndësishme sociale 
nuk pasohet nga alokimi i burimeve të 
mja�ueshme për t’i vënë ato në jetë. 
Në momen�n që qytetarët e thjeshtë 
arrijnë të kuptojnë impak�n që 
procesi buxhetor ka në jetën e tyre të 
përditshme dhe mësojnë cilat janë 
pikat në të cilat ata mund të 
ndërhyjnë dhe si mund ta bëjnë këtë, 
ata janë në një pozicion shumë më të 
favorshëm për të vënë  qeverinë para 
përgjegjësisë së llogaridhënies lidhur 
me realizimin e të drejtave të 
fëmijëve”. 
(Nga UNICEF Brazil Budget Paper ~ 
Alison Raphael 2002) 
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v	Buxhetimi me pjesëmarrje (BP)

Buxhetimi me pjesëmarrje (BP) përkufizohet gjerësisht si një mekanizëm apo proces përmes të 
cilit qytetarët marrin pjesë në mënyrë të drejtpërdrejtë në fazat e ndryshme të formulimit të 
buxhetit, vendimmarrjes dhe monitorimit të implementimit të buxhetit në nivele të ndryshme të 
qeverisjes, nga ajo vendore te ajo qendrore. 

Buxhetimi me pjesëmarrje mund të realizohet edhe në mikronivele, si p.sh. në shkolla. Përmes 
buxhetimit me pjesëmarrje, fëmijët, qytetarët dhe OSHC marrin pjesë aktivisht në identifikimin, 
diskutimin dhe përcaktimin e prioriteteve të nismave për zhvillim. 

Buxhetimi me pjesëmarrje ndihmon për të mbledhur së bashku persona nga më të ndryshmit, 
mbështet kohezionin e komunitetit dhe përforcon transparencën dhe llogaridhënien lidhur me 
shpenzimin publik. Ai përmirëson gjithashtu përgjigjen e buxhetit ndaj çështjeve të fëmijëve teksa 
promovon në të njëjtën kohë pronësinë dhe qëndrueshmërinë e vendimeve lidhur me shpenzimin 
publik. Duke qenë një mjet i dobishëm për promovimin e angazhimit qytetar dhe të nxënit social, 
BP është përkufizuar edhe si një “Shkollë e Qytetarisë”.

Cikli i Buxhetimit me Pjesëmarrje11

Zakonisht Cikli i BP përcaktohet duke ndjekur ciklin e buxhetimit të zakonshëm të autoriteteve 
vendore, me mundësi për përfshirjen e një kontributi më të gjerë nga qytetarët. Procesi i buxhetimit 
me pjesëmarrje duhet të mirëplanifikohet paraprakisht, me një program të qartë të veprimtarive 
dhe burimeve të nevojshme. Gjithashtu është i nevojshëm një rishikim i aktorëve kyç të buxhetimit 
me pjesëmarrje dhe i marrëdhënieve të tyre të ndërsjella. 
Qeveritë vendore e nisin procesin e buxhetimit duke u bazuar në çfarë është përcaktuar në ligjet 
apo udhëzuesit e politikave të autoriteteve qendrore. Më pas, çdo njësi e QV harton procesin dhe 
planin e saj të veprimtarive të BP, në varësi të rrethanave dhe rregullave vendore. Në përgjithësi, 
një proces BP ka katër faza kryesore:

1. Faza Përgatitore 

Kjo është praktikisht faza e hartimit të buxhetit. Ajo ka të bëjë kryesisht me shpërndarjen e 
informacionit, diskutimet fillestare të politikave dhe prioriteteve nga qytetarët në lokalitetet e 
tyre, parashikimin e të ardhurave, përcaktimin e kritereve të përgjithshme dhe metodologjisë së 
alokimit të burimeve ose buxhetimit, ngritjen e strukturave pjesëmarrëse të nevojshme si dhe 
përcaktimin e numrit të përfaqësuesve dhe zgjedhjen e tyre. Po në këtë fazë, përcaktohen edhe 
pjesëmarrësit dhe institucionet që do të drejtojnë procesin e buxhetimit me pjesëmarrje. Për të 
përfunduar këtë fazë mund të nevojiten gjashtë muaj deri në një vit. 

11. Burimi: uN Habitat & MDP. Participatory Budgeting in africa – a training Companion with cases from eastern and 
southern Africa; Volume I: Concepts and Principles. 2008. 
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2. Faza e Formulimit të Buxhetit me Pjesëmarrje

Kjo fazë ka të bëjë kryesisht me vendosjen e prioriteteve. Ajo u bën të mundur qytetarëve 
të përcaktojnë prioritetet dhe të marrin vendime mbi projektet e investimit, në mënyrë të 
drejtpërdrejtë apo përmes përfaqësuesve të tyre. Faza e formulimit përfshin organizimin e Takimeve 
të Komitetit të Buxhetimit me Pjesëmarrje si dhe debatin dhe votimet për buxhet-propozimin 
nga ana e komitetit apo një institucioni të barasvlershëm. Kjo është faza në të cilën diskutohen 
politikat dhe projektet që do të implementohen nga bashkia në vitin e ardhshëm fiskal  (ose në dy 
vitet e ardhshme). Veprimtaritë kryesore që lidhen me këtë fazë janë: 

• Kriteret e përcaktimit të prioriteteve;
• Matrica e përcaktimit të prioriteteve;
• Mekanizmat e vendimmarrjes për prioritetet.

3. Faza e Implementimit të Buxhetit me 
Pjesëmarrje

Kjo është faza konkrete e zgjidhjes së problemeve; 
në këtë fazë punohet për të gjitha çështjet që u 
planifikuan dhe për të cilat u ra dakord në takimet 
planifikuese me pjesëmarrje. Zakonisht, procesi i 
implementimit të buxhetit zgjat gjithë vitin fiskal. 
Veprimtaritë në këtë fazë përfshijnë përgjithësisht 
përgatitjen e planeve teknike dhe kontratave për 
implementimin e buxhetit nga stafi bashkiak në 
dialog me Komitetin për Buxhetin me Pjesëmarrje. 

4. Faza e Monitorimit dhe Vlerësimit të Buxhetit me Pjesëmarrje

Në këtë fazë, qytetarët dhe autoritetet e QV hyjnë në dialog për të rishikuar implementimin 
e buxheteve dhe planeve vendore. Disa nga mjetet e përdorura për të lehtësuar këtë proces 
janë raportet periodike nga autoritetet e QV, vizitat periodike me pjesëmarrje në terren për të 
inspektuar projektet, Kartat e Vlerësimit të Komunitetit, Sondazhet mbi Shpërndarjen e Shërbimeve 
etj. Aspekti më i rëndësishëm i kësaj faze është fakti që bashkia paraqet rregullisht informacion 
të detajuar mbi mënyrën me të cilën është duke u implementuar buxheti. Kryetari i bashkisë dhe 
personat e tjerë përgjegjës për menaxhimin dhe implementimin e buxhetit përgatisin raporte të 
qarta të cilat janë të kuptueshme për qytetarët dhe komitetin. Aktorët e interesuar mund të bëjnë 
edhe pyetje mbi çështje specifike dhe të kërkojnë informacion plotësues në mënyrë që të arrijnë 
transparencën e nevojshme gjatë kësaj faze. 

Procesi me
Pjesëmarrje

Alokimi i Burimeve 
dhe  Përcaktimi i 
Prioriteteve të 

investimeve 

Komunikimi 
Informimi dhe 

Ngritja e 
Kapaciteteve
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Si implementohet BP?

BP nuk mund të kufizohet në një model të vetëm pasi është një praktikë e cila përfaqëson një 
shumëllojshmëri metodologjish, secila me karakteristikat e saj. Çdo proces dhe ushtrim i BP 
duhet të modelohet sipas nevojave, qëllimit dhe kontekstit në të cilin implementohet. Megjithatë, 
ekspertët e fushës kanë hartuar disa parime të përbashkëta që qëndrojnë në themel të çdo 
procesi të BP. 

Parimet e BP12:

1) Proces me pjesëmarrje: Në shumicën e rasteve, procesi i BP organizohet duke ndjekur 
procesin e buxhetimit publik vjetor apo disavjeçar:

• Takimet publike rajonale: Cikli i procesit me pjesëmarrje zakonisht nis me takimet rajonale 
të cilat janë seanca dëgjimore publike të organizuara në nënndarjet e njësive administrative 
territoriale për ta çuar procesin e BP më pranë qytetarëve. Përfaqësuesit e qeverisë i 
përdorin këto takime për të informuar qytetarët mbi rregullat dhe procedurat e BP, për 
të ofruar një përditësim mbi implementimin aktual të buxhetit dhe për të bashkëndarë 

12. Burimi: world Bank. Social accountability Source Book. Chapter 3: Methods and tools
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me qytetarët prioritetet e qeverisë dhe parashikimet e të ardhurave. Një tjetër seri 
takimesh organizohen për t’u mundësuar qytetarëve të identifikojnë prioritetet e tyre 
dhe të zgjedhin delegatët që do të paraqesin para Këshillit të Buxhetimit me pjesëmarrje 
shqetësimet e tyre. Organizatat komunitare organizojnë takime të pavarura për të 
informuar qytetarët mbi veprimtaritë e BP, për të rritur ndërgjegjësimin e tyre dhe për të 
mobilizuar pjesëmarrjen sipas prioriteteve specifike.

• Takimet e Këshillit të Buxhetimit me Pjesëmarrje: Delegatët e përzgjedhur dhe përfaqësuesit 
e qeverisë krijojnë Këshillin e Buxhetimit me Pjesëmarrje (KBP). KBP ka mandatin 
të negociojë të gjitha prioritetet e votuara gjatë takimeve rajonale dhe të përgatisë 
propozimin final të buxhetimit me pjesëmarrje. Delegatët e qytetarëve marrin pjesë në 
veprimtaritë për ngritjen e kapaciteteve për t’u familjarizuar me menaxhimin e shpenzimit 
publik dhe për të përforcuar aftësitë për zgjidhjen e konflikteve. Delegatët zhvillojnë 
vizita në terren (karavanet e BP) për të inspektuar të gjitha prioritetet. Paralelisht, qeveria 
kryen studime mbi realizueshmërinë teknike dhe financiare të çdo propozimi. 

• Takimet e Këshillit Legjislativ: Pas një sërë debateve në këshillin legjislativ, një propozim 
përfundimtar i BP i paraqitet zyrtarisht Kryetarit të Bashkisë. Kryetari i Bashkisë ia 
dorëzon propozimin e BP Këshillit Bashkiak i cili normalisht ka mandatin ligjor të miratojë 
buxhetin e qeverisë. Procesi legjislativ shoqërohet nga një mobilizim i fuqishëm dhe aktiv 
social.

• Monitorimi. Pasi buxheti miratohet, krijohet një komitet për monitorimin e BP për të 
garantuar mbikëqyrjen e procesit të prokurimit dhe të implementimit të buxhetit. 

2) Alokimi i Burimeve dhe Vendosja e Prioriteteve të Investimeve: Duhet të përcaktohet 
përqindja e buxhetit total që do të shqyrtohet nga procesi i BP. Zakonisht procesi i BP trajton 
buxhetin e investimeve kapitale (ose në disa raste vetëm një pjesë të tij). Vetëm në një numër 
të vogël bashkish qytetarët shqyrtojnë paketën e plotë të buxhetit. Kjo përfshin edhe rrogat, 
mirëmbajtjen, borxhet dhe burime të tjera që vijnë nga partneriteti privat-publik dhe nga 
donatorët. Zakonisht, vendosen kritere specifike për alokimin e burimeve për të garantuar 
barazinë në procesin e alokimit buxhetor. Në përgjithësi ka tre kritere bazë: (i) numri i 
popullsisë; (ii) treguesit e matjes së aksesit në shërbime dhe infrastrukturë; (iii) klasifikimi i 
prioriteteve të përcaktuara nga qytetarët. 

3) Komunikimi, Informacioni dhe Ngritja e Kapaciteteve: Strategjitë efikase të 
komunikimit, aksesi në informacion dhe ngritja e kapaciteteve kanë një impakt të drejtpërdrejtë 
në cilësinë e pjesëmarrjes dhe në suksesin e përgjithshëm të procesit të BP. Qytetarët e 
informuar janë çelësi i realizimit të suksesshëm të procesit të BP. Mund të zhvillohen rregullisht 
fushata publike kreative përmes shtypit lokal, automjeteve me altoparlant, postës elektronike, 
afisheve, fletëpalosjeve, takimeve në mjedise të hapura, televizionit, institucioneve publike dhe 
kulturore, veprimtarive teatrale dhe lojës me role.  Këto fushata rrisin ndërgjegjësimin qytetar 
dhe u bëjnë të mundur qytetarëve të kuptojnë më mirë procesin e buxhetit dhe situatën 
fiskale. 
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Në të njëjtën kohë, nëpunësit e qeverisë duhet të jenë të përgatitur për të koordinuar, mbështetur 
dhe lehtësuar me efektivitet procesin e BP. Teksa kjo mund të kërkojë përpjekje të konsiderueshme 
në veçanti në bashkitë e mëdha, qeveritë vendore më të vogla, nga ana e tyre, përballen me sfida më 
të vështira për sa i përket pajisjes së qytetarëve me informacion të besueshëm dhe të përshtatur 
për përdoruesin, në kohën e duhur.

Cilat janë burimet e nevojshme? 

Buxhetimi me Pjesëmarrje ka pasur implementime mjaft të sofistikuara, ku janë përfshirë fushata 
komunikimi profesionale dhe lehtësues mjaft të përgatitur për takimet publike. Me burime të 
kufizuara, BP është implementuar edhe në zonat rurale, ku burimet njerëzore, teknike dhe 
financiare janë të pamjaftueshme. Shumë bashki mund të përdorin stafin e tyre dhe kanalet e tyre 
të komunikimit për të ushtruar BP. Sidoqoftë, është thelbësore që procesi të mbështetet nga një 
shpërndarje informacioni të besueshëm mbi parashikimet dhe implementimin e buxhetit si dhe nga 
fushata të vazhdueshme publike mbi veprimtaritë dhe rezultatet e BP. 

Pjesëmarrja e fëmijëve në buxhetimin me pjesëmarrje

Krijimi i mundësive për pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të rinjve në Buxhetimin me Pjesëmarrje 
sjell mjaft përfitime pasi rrit ndërgjegjësimin e tyre për detyrat qytetare, zgjon tek ata një ndjenjë 
pronësie kundrejt komunitetit dhe, çka është më e rëndësishmja, i afron prioritetet dhe burimet 
lokale me nevojat dhe prioritetet e fëmijëve. 

Përfshirja e fëmijëve në proceset e BP kërkon një planifikim të mirë dhe mbështetje të përqendruar 
nga ana e autoriteteve të QV dhe e OSHC apo grupeve komunitare. Ky angazhim zakonisht përfshin 
krijimin e një komiteti të përbërë nga përfaqësues të këshillit të buxhetimit me pjesëmarrje të 
të rriturve, QV, shkollës, prindërve dhe fëmijëve nga grupet apo këshillat ekzistues të fëmijëve në 
zonë.  

Komiteti mblidhet çdo javë për të planifikuar procesin, për të diskutuar mjetet dhe metodologjitë 
që do të përdoren për të lehtësuar procesin dhe për të zgjidhur problemet që mund të lindin 
si rrjedhim. Lehtësimi konkret i procesit me fëmijët mund të bëhet përmes këshillit të fëmijëve, 
të cilët janë trajnuar dhe kanë marrë informacion mbi procesin. Këshilli apo grupet e fëmijëve 
hartojnë procesin dhe planin e veprimtarive dhe kërkojnë mbështetje nga komiteti i të rriturve 
për çështje të ndryshme. Më poshtë janë renditur disa këshilla të rëndësishme për të garantuar 
pjesëmarrjen e plotë të fëmijëve dhe të rinjve në procesin e BP:

1. Të rritet ndërgjegjësimi i fëmijëve dhe të rriturve mbi rëndësinë e pjesëmarrjes 
së fëmijëve në proces. Kjo mund të bëhet duke përfshirë temën e buxhetit të shtetit dhe 
atij vendor në orët e mësimit ekstrakurrikulare,  duke organizuar fushata në nivel vendor 
me fokus te të drejtat e fëmijëve dhe te rëndësia e alokimeve buxhetore për realizimin e 
të drejtave të fëmijëve etj. 
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2. Të përgatiten mjete informative të përshtatura për fëmijët për një të kuptuar 
më të mirë të procesit dhe ciklit të buxhetimit dhe të trajnohen lehtësuesit 
për të punuar drejtpërdrejt me fëmijët dhe për t’i fuqizuar ata në mënyrë që të marrin 
pjesë plotësisht në procesin e BP. Është e rëndësishme të krijohet një rrjet lehtësuesish 
të fëmijëve në nivel vendor, i cili do t’i mbështesë ata në këtë proces. 

3. Të organizohen asamble të fëmijëve me bazë lagjeje apo komuniteti në të cilat 
fëmijët lehtësohen në zgjedhjen e përfaqësuesve apo delegatëve të lagjes së tyre.  Këta, 
nga ana e tyre mund të zgjedhin delegatët e asambleve bashkiake duke formuar Këshillin 
Bashkiak të Fëmijëve. 

4. Të përzgjidhen nga fëmijët e zgjedhur në këshillin bashkiak të paktën tre 
prioritete në nivel bashkie. Ata mund të diskutojnë së bashku kriteret e përzgjedhjes 
së prioriteteve; gjithsesi, përvoja ka treguar se mund të përzgjedhin prioritete në nivele të 
ndryshme: një në shkallë lagjeje apo fshati, një në shkallë zone dhe një në shkallë bashkie 
(duke përfshirë nevojat dhe çështjet e gjithë territorit të QV). 

5. Të përfshihen prioritetet e fëmijëve në prioritetet e përgjithshme të 
formuluara nga përfaqësuesit e Këshillit të BP në të cilën fëmijët janë 
gjithashtu të përfaqësuar. 

Përfitimet që vijnë nga BP

• Rritja e efektshmërisë në alokimet e buxhetit: Buxheti është deklarata më e përpiktë e 
prioriteteve të qeverisë. Megjithatë, ndonjëherë buxhetet nuk reflektojnë prioritetet e 
vërteta të qytetarëve. Burimet e pamjaftueshme publike shpesh shpenzohen për të mirat 
e gabuara apo personat e gabuar. BP mund të përmirësojë efektshmërinë në alokimet e 
buxhetit duke krijuar një paketë të kodifikuar rregullash dhe procedurash të cilat mund 
ta çojnë buxhetin e planifikuar më pranë nevojave të qytetarëve. 

• Përmirësimi i llogaridhënies dhe menaxhimit: Buxhetet e shtetit shpesh perceptohen si një 
“kuti e zezë” e cila është tepër e ndërlikuar dhe teknike për nivelin e të kuptuarit të 
qytetarëve. Ndërlikueshmëria e informacionit që lidhet me buxhetin mund të favorizojë 
përthithjen e padukshme të përfitimeve nga elitat, rrjedhjet e buxhetit dhe performancën 
e dobët; ose, këto mund të jenë thjesht rezultati i një aftësie të dobët menaxhuese. BP 
është përdorur për të demistifikuar buxhetin dhe për të përmirësuar bashkërendimin 
ndërsektorial dhe menaxhimin financiar. 

• Reduktimi i Përjashtimit Social dhe Varfërisë: Procesi tradicional i buxhetimit ndonjëherë 
mund të ndihmojë në rritjen e përjashtimit social dhe varfërisë për shkak të influencës 
që ushtrojnë elitat për t’i orientuar burimet në varësi të interesave të tyre (përthithja e 
përfitimeve nga elitat), duke reduktuar burimet që janë në dispozicion për shërbimet për 
të varfrit. Duke nxitur pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrjen lidhur me buxhetin, 
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BP mund të përdoret për të rritur alokimin e burimeve për shërbimet bazë në zonat më 
të varfra. 

• Rritja e besimit ndërmjet qeverisë dhe popullsisë: Qytetarët shpesh ankohen që qeveria nuk 
është duke ua zgjidhur problemet dhe nuk është duke i përdorur taksat e qytetarëve 
për të plotësuar nevojat e tyre. Mungesa e informacionit mbi shpenzimin publik çon 
në pakënaqësinë publike dhe në një perceptim jo të saktë të korrupsionit nga ana e 
qytetarëve. BP mund të forcojë dukshëm besimin te qeveria pasi i nxit qytetarët dhe 
qeveritë të diskutojnë së bashku kufizimet e buxhetit. Procesi i BP u ofron qeverisë dhe 
qytetarëve një mundësi për të diskutuar së bashku me qëllimin për të gjetur një ekuilibër 
midis burimeve të pamjaftueshme publike dhe investimeve urgjente dhe strategjike që 
nevojitet të bëhen. 

• Forcimi i praktikave demokratike: Sistemet demokratike nuk janë gjithnjë të përkryera. Teksa 
procesi i buxhetimit ka një cikël vendimmarrjeje vjetor dhe një proces implementimi 
të vazhdueshëm, qeveritë vihen përballë përgjegjësisë së llogaridhënies kryesisht gjatë 
periudhës së zgjedhjeve. Ky interval kohor mund të krijojë kushte të favorshme për 
përthithjen e përfitimeve nga elita, patronazhin politik dhe klientelizmin. Duke forcuar 
lidhjet midis ciklit të plotë të procesit të buxhetimit dhe pjesëmarrjes së qytetarëve, BP 
mund të përmirësojë praktikat demokratike. 

Tabela 3: Pikat e forta dhe Sfidat e Buxhetimit me Pjesëmarrje

v	Analiza e pavarur e buxhetit (APB)

Analiza e Pavarur e Buxhetit (APB) i referohet punës analitike dhe advokuese të shoqërisë civile 
dhe grupeve të fëmijëve që ka si synim t’i bëjë buxhetet publike transparente dhe të ndikojë 
alokimin e fondeve publike. Në këtë kapitull do të jepen më shumë detaje mbi qëllimin, mjetet 
implementuese dhe burimet e nevojshme për kryerjen e një analize të pavarur të buxhetit.

Analiza e pavarur e buxhetit i referohet procesit të analizimit të shkallës në të cilin një buxhet 
shteti u jep prioritet dhe u përgjigjet konkretisht çështjeve dhe nevojave të fëmijëve. Kjo analizë 

Reduktimi i varfërisë dhe përfshirja sociale 

Fuqizimi i të varfërve dhe i të paavantazhuarve 

Llogaridhënia Sociale

Planifikim dhe Menaxhim më i mirë

Përmirësimi i Besueshmërisë dhe i Qeverisjes

Ngritja e pritshmërive të rreme

Cilësia e pjesëmarrjes

Shmangja e kooptimit të shoqërisë civile

Sforcimi i qeverisë përtej kapacitetit të saj

Tensionet me përfaqësuesit e zgjedhur

Qëndrueshmëria

Pikat e forta Sfidat
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zakonisht shqyrton proceset buxhetore, atë që ato prodhojnë dhe impaktet e mundshme në 
realizimin e të drejtave të fëmijëve. Një buxhet konsiderohet i përshtatur për fëmijët nëse, mes të 
tjerash, përmban masa që kontribuojnë drejtpërdrejt në realizimin e të drejtave të fëmijëve. 

Analiza e pavarur e buxhetit ndihmon personat e zakonshëm të dinë për çfarë janë alokuar 
burimet publike dhe interesave të kujt i shërben qeveria. Duke qenë se buxhetet shtetërore janë 
dokumente teknikë, është e vështirë për personat e zakonshëm dhe fëmijët të kuptojnë sa u është 
alokuar atyre dhe sa është shpenzuar konkretisht. Prandaj, analiza e pavarur e buxhetit e thjeshton 
këtë informacion dhe e vë në dispozicion të qytetarëve përmes forumeve të ndryshme. Kjo i 
ndihmon ata ta vënë qeverinë përballë përgjegjësisë së llogaridhënies dhe të ndikojnë alokimet e 
ardhshme. 

Në mënyrë që të jetë e fuqishme dhe e efektshme, analiza e buxhetit të shtetit duhet të ndërthuret 
edhe me informacion dhe njohuri mbi ligjet dhe politikat si dhe një strategji të mirëmenduar dhe 
efikase advokimi. 

APB është vetëm një nga mjetet e shumta që dokumentojnë dhe vënë në dukje pikat e ndërhyrjes, 
angazhimet kryesore të shtetit, ligjet dhe literaturë tjetër që është në dispozicion në vend. 

Përse kryhet një analizë buxheti?

Qeveritë janë të detyruara të përmbushin të drejtat 
e fëmijëve si edhe të luajnë një rol rregullator dhe 
monitorues për të garantuar që aktorët joshtetërorë 
të veprojnë në përputhje me kodet kombëtare 
dhe ndërkombëtare të të drejtave të fëmijëve. Në 
përgjithësi, të drejtat e fëmijëve u imponojnë qeverive 
tre detyrime: të respektojë, të mbrojë dhe të 
përmbushë të drejtat e fëmijëve. 

Detyrimi për të përmbushur të drejtat e fëmijëve i imponon qeverisë të ndërmarrë dhe 
implementojë masa legjislative, administrative dhe buxhetore. Analiza e buxhetit është një mjet për 
të monitoruar performancën e shtetit dhe për ta vënë atë, në të njëjtën kohë, para përgjegjësisë 
së llogaridhënies. Buxhetet janë shprehja më e fortë e prioriteteve, performancave, vendimeve dhe 
qëllimeve të një qeverie dhe reflektojnë politikat dhe programet e qeverisë. 

analiza e pavarur e buxhetit për fëmijë është një mjet efikas për të monitoruar angazhimin e 
qeverisë për të drejtat e fëmijëve dhe advokimin. APB bën të mundur që të vlerësohet deri 
në ç’masë angazhimet e marra përkundrejt fëmijëve (përmes politikave dhe programeve) janë 
përkthyer në mjete financiare. 

APB i ndihmon fëmijët dhe komunitetet të marrin përgjigje për pyetjet e mëposhtme që lidhen 
me llogaridhënien:

Respekton

Mbron

Përmbush
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• Sa prej burimeve në dispozicion u alokohen çështjeve të fëmijëve në një periudhë të caktuar?
• Për çfarë janë alokuar burimet?
• A janë alokimet të përshtatshme dhe të qëndrueshme? Këtu mund të jetë e dobishme të 

krahasohen kostot e pritshme dhe alokimet konkrete të buxhetit.
• A janë alokimet në linjë me nevojat dhe prioritetet e fëmijëve dhe me angazhimet kombëtare 

dhe ndërkombëtare?

Në fund të manualit, përdoruesit pritet të kenë fituar një nivel bazë të kuptuari për sa i përket 
rëndësisë, relevancës dhe modaliteteve të APB. 

Analiza e Pavarur e Buxhetit:
•  Përmirëson ndarjen e informacionit dhe të kuptuarin e buxhetit nga ana e publikut: APB 

shërben për të demistifikuar gjuhën tejet teknike të buxheteve zyrtare dhe për të rritur 
transparencën e procesit buxhetor. 

•  Influencon alokimet e buxhetit: APB ndihmon për të informuar qytetarët mbi impaktin që 
kanë alokimet e buxhetit në jetën e tyre të përditshme dhe për të mobilizuar opinionin 
publik që të bëjë presion për më shumë paanshmëri në alokimet e buxhetit.

•  Përmirëson shënjimin e fondeve për grupet e cenueshme, përfshirë gratë dhe fëmijët: APB mund 
të ndihmojë në fuqizimin e grupeve të cenueshme duke u dhënë zë shqetësimeve të tyre 
dhe duke garantuar që fondet të adresojnë më nga afër nevojat e tyre. 

•  Hap debate mbi pasojat specifike sektoriale të alokimeve të buxhetit: APB mund të ndihmojë 
në përmirësimin e efektshmërisë dhe efikasitetit të shpenzimit publik duke bërë të qarta 
kompromiset e nevojshme për vendosjen e ekuilibrit midis burimeve dhe nevojave, çka 
do të ndihmojë për një përdorim optimal të burimeve të pamjaftueshme publike. 

•  Ndikon politikat e të ardhurave: Duke analizuar impaktin e taksave dhe të reformës së 
taksave në grupet e ndryshme të shoqërisë, APB mund të ndihmojë në garantimin e një 
barazie më të madhe në mbledhjen e të ardhurave.

Si implementohet APB?

APB zakonisht përfshin:
•  Ndërtimin e aftësive për të kuptuar dhe analizuar buxhetin,
•  analizën e:

- alokimeve të buxhetit dhe prioriteteve të deklaruara të politikave
- tendencave të alokimeve buxhetore ndër vite, 
- alokimeve për grupe, rajone, sektorë të ndryshëm, duke përdorur mjete të tilla si: analiza e 

incidencës së përfitimeve apo analiza e incidencës së taksave,
•  Shpërndarjen e informacionit, 
•  Krijimin e koalicioneve dhe aleancave.
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Qasjet që vihen në përdorim janë të shumëllojshme. Cilësia e analizës teknike është thelbësore. 
Në çdo rast, analizat efikase dhe përmbledhjet e dobishme që prodhohen duhet të jenë lehtësisht të 
kuptueshme dhe të mund të shpërndahen gjithashtu me lehtësi. 

Ndërtimi i aftësive për të kuptuar dhe analizuar buxhetin:

Kapaciteti për të kuptuar dhe analizuar buxhetin është një kusht bazë për ndërmarrjen e APB. Në 
shumë vende, këto aftësi mund të jenë të pamjaftueshme. Për këtë arsye, duhen bërë përpjekje 
specifike për ngritjen e këtyre aftësive ndër grupet e ndryshme. Këto përpjekje përfshijnë trajnimet 
dhe hartimin e udhëzuesve dhe materialeve të trajnimit për organizimin dhe zhvillimin e një APB. 
Trajnimi i një publiku më të gjerë nga organizatat e shoqërisë civile mund të rrisë masën kritike të 
aftësive analitike brenda shoqërisë civile. Trajnimet dhe udhëzuesit mund të synojnë një publik më 
të gjerë që përfshin parlamentarët, gazetarët dhe aktorë të tjerë. 

Janë të nevojshme dy veprimtari kryesore:

1) Hartimi i udhëzuesit të buxhetit
Një udhëzues buxheti përgjithësisht përfshin:
- Një hyrje në strukturën e përgjithshme dhe ciklin e buxhetit,
- Një diskutim mbi çështjet kryesore të buxhetit
- Një prezantim të procesit të vendimmarrjes të buxhetit

2) Ofrimi i trajnimit:
 Një kurs trajnimi mund të ketë si objektiv t’u mësojë pjesëmarrësve si të realizojnë një 

rishikim analitik të buxhetit të Qeverisë së Shqipërisë. Në mënyrë më specifike, kursi 
mund të fokusohet në:
•  Përshkrimin e kontekstit politik dhe ligjor në të cilin përgatitet buxheti,
•  Rishikimin e kuadrit operativ të buxhetit,
•  Ofrimin e mjeteve të nevojshme për të analizuar çështjet makroekonomike dhe socio-

ekonomike që lidhen me buxhetin
•  Ofrimin e mjeteve të nevojshme për të vlerësuar efikasitetin e politikave buxhetore aktuale

Analiza

1) Analiza e alokimeve të buxhetit dhe e prioriteteve të deklaruara të politikave

Shpesh, alokimet buxhetore nuk pajtohen me prioritetet e deklaruara të qeverisë. APB mund të 
ndihmojë për të ofruar informacion lidhur me buxhetin në debatet parlamentare duke hedhur 
dritë mbi këto mospërputhje dhe duke i pajisur komitetet parlamentare me analiza të detajuara të 
buxhetit të cilat këto komitete normalisht nuk do të ishin në gjendje t’i kryenin.  

APB përdoret gjerësisht për të analizuar në ç’masë qeveria është duke i përdorur buxhetet për të 
siguruar të drejta socio-ekonomike për fëmijët.
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Kjo qasje përfshin:
•  Shqyrtimin e detyrimeve ligjore të qeverisë përkundrejt të drejtave të fëmijëve:

- Cilat janë detyrimet që lindin nga konventat ndërkombëtare të nënshkruara nga 
shteti (p.sh. Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, 
Konventa për të Drejtat e Njeriut, Konventa për të Drejtat e Fëmijëve e OKB-së)?

- Çfarë thuhet në kushtetutë për të drejtat e fëmijës?

•  Analizimin e përmbushjes së detyrimeve nga ana e qeverisë:
- Sa është duke alokuar qeveria për programet që mbulojnë të drejtat socio-ekonomike 

të fëmijëve?
- A ka fëmijë që diskriminohen nga këto alokime për shkak të racës, gjinisë, moshës, 

shëndetit apo vendndodhjes gjeografike të tij?
- A janë këto alokime duke synuar fëmijët?

2) Analiza e tendencave të alokimeve buxhetore ndër vite:

Analiza e këtyre tendencave ilustron evoluimin e angazhimit të qeverisë për zgjidhjen e problemeve 
në sektorin e fëmijëve. 

3) Analiza e alokimeve për fëmijët në sektorët e ndryshëm:

Një mjet i rëndësishëm analitik është “Analiza e incidencës së përfitimeve”

analiza e incidencës së përfitimeve shqyrton shpërndarjen e shpenzimeve qeveritare. ajo 
monitoron deri në ç’masë shpenzimi publik për sektorët socialë arrin te fëmijët. Kjo metodë 
llogarit shumën me të cilën të ardhurat e një grupi të caktuar duhet të rriten nëse këtij grupi do 
t’i duhet të paguajë për shërbimet që përdor. 

Vlerësimi i incidencës së përfitimeve të shpenzimit publik përfshin katër hapa:

a. Përllogaritja e subvencioneve për njësi: Subvencioni për njësi përkufizohet si shpenzimi 
total i qeverisë për një shërbim të caktuar pjesëtuar për numrin e përdoruesve të këtij 
shërbimi (për shembull, shpenzimi total për arsimin fillor pjesëtuar për numrin e fëmijëve 
të regjistruar në arsimin fillor). 

b. Identifikimi i përdoruesve: Ky informacion zakonisht merret përmes sondazheve të kryera 
ndër familje. 

c. Organizimi i përdoruesve në grupe: Grupimi më i përhapur është ai sipas të ardhurave 
(me pesë nivele). Kjo na ndihmon të kuptojmë nëse shpërndarja është progresive apo 
regresive. Grupime të tjera mund të jenë të përshtatshme për qëllime që kanë të bëjnë 
me politikat. Këtu përfshihen grupimet sipas rajonit, zonës rurale/urbane, etnisë apo 
gjinisë si dhe profesionit të kryefamiljarit. 
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d. Kontabiliteti i shpenzimeve të familjeve: Ndonjëherë familjet përballen me shpenzime 
që i tejkalojnë mundësitë e tyre ekonomike për të  siguruar akses në shërbimet e 
subvencionuara të shtetit. Ky informacion mund të ofrojë një vështrim të brendshëm në 
politikat për të kuptuar shkallën e pabarazisë në një sektor të caktuar. 

Shpërndarja e informacionit

Informacioni mbi formulimin e buxhetit zyrtar është shpesh i hartuar në një gjuhë teknike të 
pakuptueshme. Një kontribut i rëndësishëm i punës së APB është shpjegimi i buxhetit përmes 
publikimit të përmbledhjeve të shkruara në një gjuhë të kuptueshme për fëmijët.

Komunikimi dhe shpërndarja aktive e informacionit bën të mundur një pjesëmarrje më të madhe 
në procesin e buxhetimit. Ky informacion duhet të paraqitet në mënyrën e duhur për të tërhequr 
vëmendjen e publikut të cilit i drejtohet. 

Mjeti i përshtatshëm për shpërndarjen e informacionit mund të ndryshojë nga vendi në vend. 
Aty ku niveli i analfabetizmit është i lartë, është më e përshtatshme të veprohet përmes radiove 
apo televizionit të komunitetit përkatës. Puna me mediat për shpërndarjen e informacionit është 
shpesh një përbërës thelbësor për një APB të suksesshme. Hapat e kësaj nisme përfshijnë ofrimin 
e informacionit në kohë dhe kultivimin e rrjeteve me gazetarët dhe kanalet mediatike. Një pjesë 
e punës së APB mund të përfshijë ofrimin e trajnimeve për gazetarët lidhur me raportimin e 
çështjeve të buxhetit. 

Krijimi i koalicioneve dhe përfshirja në aleanca

Krijimi i koalicioneve dhe aleancave është një përbërës i rëndësishëm për realizimin e një strategjie 
të suksesshme për të ndikuar buxhetet e shtetit. Krijimi i koalicioneve mes OSHC-ve rrit ndikimin 
politik dhe shmang mbivendosjet e përpjekjeve. Ndarja e informacionit dhe e detyrave mes 
anëtarëve të koalicionit mund të rrisë mbulimin e punës së APB. Ngritja e një koalicioni mund të 
ndërmerret nga një OSHC që punon në fushën e fëmijëve. 

Koalicionet mund të angazhohen në krijimin e aleancave dhe rrjeteve me nëpunës të qeverisë dhe 
parlamentarë të prirur ndaj reformës si edhe me mediat dhe donatorët. Edhe organet e pavarura 
kombëtare të monitorimit si institucionet e auditit apo zyra e avokatit të popullit mund të jenë 
aleatë natyrorë të fuqishëm. Aleancat me anëtarët e parlamentit mund të shërbejnë për t’u hapur 
OSHC dyert për pjesëmarrjen në debatet lidhur me buxhetin. Megjithatë, është e rëndësishme që 
këto koalicione të mos perceptohen si të kooptuar nga aktorët e qeverisë. 
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Udhëzuesi i përshtatshëm për fëmijët mbi kryerjen 
e Analizës së Pavarur të Buxhetit

Si të hartojmë një analizë buxheti për fëmijët

Buxheti për fëmijët nuk është një buxhet më vete. Ai është i përfshirë në alokimet e përgjithshme 
të buxhetit të shtetit prej të cilave do të analizohen vetëm ato që janë bërë për programe 
specifike në dobi të fëmijëve. Sfida është të arrish në të njëjtën kohë të ruash perspektivën e të 
drejtave të njeriut dhe të minimizosh subjektivitetin. Kjo bën të mundur të vlerësohet deri në 
ç’masë angazhimet politike të qeverisë përkundrejt qytetarëve të saj më të rinj janë përkthyer në 
angazhime politikash dhe programesh të mbështetura nga shpenzime financiare. 

Buxhetet duhen monitoruar në përqasje me angazhimet e marra përkundrejt fëmijëve. Gjithashtu, 
analiza duhet të jetë në gjendje të identifikojë mangësitë e angazhimeve ligjore apo programatike, 
përmes programesh dhe skemash të mbështetura nga masa financiare të përshtatshme dhe të 
mjaftueshme. 

Analiza e Pavarur e Buxhetit kërkon:
•  Aftësi analitike lidhur me buxhetin
•  Një nivel të mirë të kuptuari të gjuhës teknike të buxheteve
•  Aftësi komunikuese

Këto aftësi mund të zhvillohen gradualisht, për shembull përmes një udhëzuesi për buxhetin. 
Kostoja dhe koha e nevojshme për një APB ndryshojnë në varësi të sferës që do të përfshijë 
analiza dhe mundësisë së sigurimit të të dhënave. 

Çfarë na nevojitet për të filluar një analizë të buxhetit për fëmijët?

•  Identifikimi dhe sigurimi i të gjithë dokumentacionit të buxhetit të shtetit si dhe dokumente të 
tjera themelore të qeverisë si raporte vjetore, raporte auditimi,sondazhe ekonomike etj.

•  Një nivel bazë të kuptuari të punës së bazuar te të drejtat dhe informacion mbi të gjitha 
instrumentet ndërkombëtare dhe ligjore që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijëve në vendin tuaj. 

•  Aftësia për të punuar me dokumente Excel-i, për të bërë futjen e të dhënave etj.

•  Të kuptuarit e faktit që analiza e buxhetit nuk është një veprimtari që zhvillohet vetëm një herë 
dhe ka nevojë të mbështetet në vazhdimësi për të dhënë rezultate. 

Përcaktimi i kuadrit

Si çdo ushtrim kërkimor, përcaktimi i kuadrit të analizës së buxhetit është një hap thelbësor dhe 
përfshin:
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•  Qartësimin e çështjeve kryesore që duam të 
trajtojmë

•  Përcaktimin e kufijve lidhur me çfarë do të 
përfshihet dhe çfarë jo në analizë, gjë që është 
thelbësore pasi kështu analiza mund të hulumtojë 
më në thellësi

•  Ndërtimin e një metodologjie e cila do të na 
mundësojë të marrim përgjigjet e pyetjeve të 
analizës sonë.

Kuadri i analizës

1. Përkufizimi i “FËMIJËS”: Përcaktimi i grupit të synuar 
 (Merrni në konsideratë përkufizimin e “fëmijës” sipas legjislacionit shqiptar për fëmijët)

2. Përcaktimi i “SEKtORËVE”
 Për analizën mund të merren në konsideratë sektorët e mëposhtëm:

Arsimi: Përfshin programet arsimore të ciklit fillor dhe ciklit të mesëm të ulët.

Zhvillimi: Përfshin programe dhe skema për kujdesin dhe arsimin për fëmijërinë e hershme 
si dhe skema dhe programe të tjera të përgjithshme që nuk përfshihen në ndonjë 
sektor të veçantë por synojnë zhvillimin tërësor të fëmijëve. 

Shëndeti: Përfshin programe dhe skema që kanë të bëjnë me nevojat e fëmijëve për kujdes 
shëndetësor.

Mirëqenia: Përfshin ndërhyrjet që synojnë
- Fëmijët që punojnë
- Fëmijët e përfshirë në listën për birësim
- Fëmijët e shfrytëzuar për prostitucion
- Fëmijët me aftësi të kufizuar fizike ose mendore
- Fëmijët e rrugës
- Fëmijët e neglizhuar ose të trajtuar si shkelës të mitur të ligjit 

3. Përcaktimi i KUADRIT KOHOR
 Kur ndërmarrim të tilla analiza, përvoja ka treguar që është mirë të përfshijmë një 

periudhë të paktën trevjeçare, për të bërë të mundur një analizë të tendencave.
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Cilat janë pyetjet që ngremë kur përgatisim një APB?

Pyetjet e mëposhtme janë disa prej pyetjeve që mund të merren në konsideratë në një analizë të 
buxhetit për fëmijët. Këto janë vetëm disa shembuj; grupi që është duke zhvilluar analizën mund të 
formulojë pyetje specifike për vendin e tij. 

- A janë përfshirë në programet buxhetore për arsimin, mirëqenien dhe shëndetin masat dhe 
veprimtaritë e planifikuara në Planin Kombëtar për Zbatimin e të drejtave të fëmijëve?

- A përputhen alokimet e buxhetit me nevojat dhe të drejtat e fëmijëve?
- Ç’sasi e alokimeve është shpenzuar konkretisht?
- A janë “të përshtatshme” burimet që po alokohen dhe shpenzohen?

Shënim: Një analizë buxheti më e detajuar mund të thellohet në çështjet që kanë të 
bëjnë me si është duke u  shpenzuar buxheti – cilësinë e shpenzimit dhe impaktin e tij mbi 
grupet e ndryshme të fëmijëve bazuar te gjinia, mosha, aftësia, prejardhja sociale/familjare 
e kështu me radhë. 

Hapat e thjeshtuar:

•  Vendosni cila do të jetë sfera që do të mbulojë analiza buxhetore dhe sektori ku do të 
përqendrohet. Për shembull, ju mund të vendosni të analizoni buxhetet për shëndetin, 
arsimin dhe mbrojtjen sociale të fëmijëve të një bashkie/shteti të caktuar.

•  Ndërtoni aftësitë e nevojshme për kryerjen e një analize buxhetore.

•  Përcaktoni periudhën që do të analizoni. Për shembull, mund të vendosni të analizoni 
buxhetet për vitin e shkuar dhe atë aktual. 

•  Përcaktoni treguesit specifikë që do të analizoni, p.sh: shumat e alokuara për zëra të caktuar, 
mjaftueshmërinë/përshtatshmërinë e alokimeve, efikasitetin dhe qëndrueshmërinë e 
alokimeve, barazinë e alokimeve dhe mbulimin apo impaktin e pritshëm të alokimeve. 

•  Përcaktoni metodat e analizës së të dhënave si analiza e ndryshimit, analiza e tendencave, 
analiza e korrelacionit etj. 

•  Përforcojeni analizën e  shifrave të buxhetit me intervista të zhvilluara me informatorët kyç dhe 
rishikime të literaturës përkatëse. 

•  Analizoni si aspektin e të ardhurave të buxhetit ashtu edhe atë të shpenzimeve të realizuara, 
sikurse  edhe politikat e taksimit, borxhit, ndihmës dhe shpenzimit në përgjithësi. 

•  Përgatitni raportin e analizës së buxhetit. Aty ku është e mundur, thjeshtojeni raportin në  
dokumente të shkurtra lobimi apo në përmbledhje të buxhetit. Përmbledhjet mund të 
shndërrohen edhe në deklarata shtypi. 

•  Organizoni një seancë diskutimi me nëpunësit e qeverisë të fushave të përfshira në analizën tuaj 
për t’iu kërkuar atyre llogaridhënie lidhur me vëzhgimet dhe përfundimet tuaja. 

•  Ndiqini më tej vendimet dhe angazhimet e marra gjatë takimit.
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Tabela 4: Pikat e forta dhe sfidat e APB

v	Monitorimi i Shpenzimit Publik 

Monitorimi i Shpenzimit Publik (MShP) është një metodologji e përdorur për të përfshirë 
organizatat e shoqërisë civile në monitorimin e zbatimit të buxhetit nëpërmjet ndjekjes së fluksit 
të burimeve publike drejt sigurimit të shërbimeve dhe të mirave publike.

Efikasiteti, efektshmëria dhe paanësia në përdorimin e burimeve publike janë parakushte universale 
për një qeverisje të mirë. Megjithatë, në vendet në zhvillim, është e pranishme një dobësi e sistemeve 
të shpenzimit dhe një cilësi e ulët e ofrimit të shërbimeve, të cilat shpesh lidhen me mungesën e 
mekanizmave të besueshme të monitorimit të alokimit dhe përdorimit të burimeve dhe të ofrimit 
të shërbimeve. 

MShP është i konceptuar për të monitoruar fluksin e burimeve (burimeve financiare, pagave, 
pagesave në natyrë) përmes niveleve të ndryshme të burokracisë shtetërore, drejt ofruesve të 
shërbimeve (p.sh. shkollave, klinikave mjekësore), për të identifikuar alokimet efektive të burimeve 
dhe për të vlerësuar nëse fondet janë duke u përdorur në mënyrën e parashikuar. Ai mbledh 
informacion në nivelin qendror dhe, bazuar në kampione, në administratën publike dhe në “frontin 
e veprimit”, për të vlerësuar në ç’masë alokimet fillestare mbërrijnë në njësitë e ofrimit të 
shërbimeve (si p.sh. klinikat dhe shkollat), çka është një parakusht për ofrimin e shërbimeve dhe 
përmirësimin e rezultateve përfundimtare. 

Monitorimi i shpenzimit publik mund të aplikohet në sektorë të ndryshëm si shëndetësia, arsimi 
dhe mbrojtja sociale. Fëmijët dhe përfaqësuesit e tyre mund të përdorin një sondazh monitorimi 
të shpenzimeve publike për të parë se si është duke u implementuar një program për transferimin 
e parave. 

Dy mjete të metodologjisë së monitorimit të shpenzimeve janë:

•  Sondazhi i Monitorimit të Shpenzimit Publik
• Monitorimi i aseteve dhe shërbimeve

Rrit transparencën e procesit të buxhetimit 

Forcon njohuritë bazë mbi buxhetin të shoqërisë 
civile në përgjithësi 

Promovon alokime buxhetore më të 
mirorientuara 

Promovon një shpërndarje më të drejtë të 
shpenzimit publik

Aksesi i pabarabartë te informacioni

Ekspertiza për analizën buxhetore shpesh nuk 
është e pranishme në nivel OSHC-je

Mosndjekja e rekomandimeve të APB nga ana e 
qeverisë

Pjesëmarrja mund t’i mundësohet vetëm disa 
grupeve

Pikat e forta Sfidat

Kreu iv: mjetet e llogaridhënies sociale me në qendër Fëmijën në buxhetim dhe në shPenzimin PubliK



45

Qëllimi

Nisma e monitorimit të shpenzimit publik analizon sasinë e burimeve të vëna në dispozicion si 
dhe mënyrën dhe kohën e vënies në dispozicion dhe përdorimit të tyre në nivelet e ndryshme të 
qeverisë. ajo gjithashtu ka për qëllim të vlerësojë deri në ç’masë burimet mbërrijnë te përfituesit 
e synuar në kohën e duhur dhe nëse janë duke u përdorur për qëllimet e duhura.

MShP synon të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë dhe krahasueshmërisë së rezultateve të 
sondazhit duke ofruar udhëheqje dhe rekomandime për hartimin dhe zbatimin e këtyre sondazheve 
në nivel vendor si dhe duke siguruar ndërlidhje me burimet dhe raportet/dokumentet e nevojshme, 
përfshirë instrumentet dhe treguesit standard të sondazhit. 

MShP ka si synim: 

•  Të luftojë korrupsionin duke zbuluar rrjedhjet në sistemin ekzistues midis burimit dhe destinacionit 
përgjatë  fluksit të fondeve apo të mirave

•  Të identifikojë problemet në ofrimin e shërbimit që shfaqen nën formën e mosparaqitjes së stafit 
apo atë të punonjësve-fantazmë 

•  Të përmirësojë efikasitetin në zbatimin e buxhetit

1) Sondazhi i Monitorimit të Shpenzimit Publik (SMShP)

Sondazhi i Monitorimit të Shpenzimit Publik (SMShP) është një sondazh sasior që monitoron 
fluksin e fondeve publike për të përcaktuar masën në të cilën burimet arrijnë konkretisht tek 
grupet e synuara. Njësia nën vëzhgim zakonisht është një strukturë shërbimofruese më tepër sesa 
një familje apo ndërmarrje. 

SMShP grumbullon informacion mbi shpenzimet publike dhe mbi ofrimin e shërbimeve me 
qëllimin për të përmirësuar sasinë dhe cilësinë e këtyre shërbimeve. Ai është shndërruar në një 
mjet të rëndësishëm për analizimin e shpërndarjes së shërbimeve dhe shpenzimeve publike. Kur 
përdoret paralelisht me sondazhet cilësore mbi perceptimin e shpërndarjes së shërbimit nga ana 
e konsumatorit, SMShP mund të ketë një ndikim të madh në nxjerrjen në pah të mënyrës së 
përdorimit dhe abuzimit me paratë publike.

Sondazhi i monitorimit të shpenzimit publik mund të ndihmojë në identifikimin e rrjedhjeve dhe 
përfituesve fantazmë. Rezultatet e sondazhit të monitorimit të shpenzimit publik bashkëndahen 
me nëpunësit publikë përmes forumeve të tilla si seancat dëgjimore me komunitetin, takimet 
ndërvepruese në nivel komuniteti, forumet para dhe pasbuxhetore dhe grupet e punës të sektorit 
të buxhetit. 

Në përmbledhje, SMShP përdoret për të:
•  Grumbulluar prova mbi rrjedhjet në transferimin e fondeve dhe korrupsionin
•  Zbuluar vonesat e transferimeve
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•  Lokalizuar me përpikëri pengesat burokratike në fluksin e burimeve për ofrimin e shërbimeve. 

të dhënat e SMShP mund të përdoren për objektiva të shumëfishta: 

•  Së pari, ato mund të shërbejnë si një mjet i thjeshtë diagnostikimi në mungesë të të dhënave të 
besueshme administrative apo financiare. 

•  Së dyti, përmes tyre mund të sigurohen të dhëna të dobishme për kryerjen e studimeve empirike 
mbi qeverisjen, decentralizimin dhe efektivitetin e kostove.

•  Duke qenë se të dhëna të tilla mbi shpërndarjen e shërbimeve publike bazë janë të rralla, të 
dhënat krahasuese të SMShP mund të jenë një burim i paçmueshëm informacioni mbi ofrimin 
e shërbimeve në mbarë vendin.

Instrumenti kryesor i përdorur për SMShP është pyetësori, i përforcuar nga intervista të 
drejtpërdrejta dhe ndonjëherë nga fokus grupe.  Një sërë personash që u përkasin strukturave nga 
ku burojnë fondet deri te strukturat ku fondet përdoren kontaktohen për t’iu përgjigjur pyetjeve 
specifike.  

Disa shembuj të pyetjeve kyç të llogaridhënies lidhur me shpenzimin publik janë:

•  Sa nga burimet e buxhetuara në fillim mbërrijnë te përfituesit e synuar?
•  Sa kohë nevojitet që fondet të kalojnë nga thesari i shtetit te fëmija pasi nëpunësit publikë të 

shërbimeve bazë kanë bërë kërkesën për këto fonde?
•  A është puna e implementuesve të buxhetit në linjë me direktivat e dhëna?
•  Cilët janë fëmijët që përfitojnë nga një program i caktuar i qeverisë, ku ndodhen ata dhe në 

ç’mënyrë përfitojnë?
•  A ka ndonjë problem në shpërndarjen e fondeve, për shembull, fëmijët nuk janë duke marrë 

sasinë e plotë të përfitimeve që duhet të merrnin?
•  Cilat janë kostot e kalimit të burimeve nga struktura ofruese deri në strukturën ku ato nevojiten?

Si implementohet një SMShP?

Hapat e mëposhtëm ilustrojnë metodologjinë e implementimit të SMShP:

•  Përcaktimi i shërbimeve që do të monitorohen dhe i rrezes së veprimit të veprimtarisë.
•  Vlerësimi i kujdesshëm i elementeve të ndryshme që mund të ndikojnë në rezultatin përfundimtar 

të sondazhit përpara se të ndërmerret hartimi dhe të përcaktohen kampionët e sondazhit. 
•  Puna përgatitore për veprimtarinë konkrete të sondazhit, e cila përfshin trajnimin e personave 

që do të kryejnë sondazhin. 
•  Hartimi i formatit të sondazhit dhe mbledhja e analizimi i të dhënave.
•  Identifikimi i objektivave dhe kanaleve të shpërndarjes, duke përfshirë, për shembull, publikimin 

e informacionit të sintetizuar në tabelat e njoftimeve publike.  
•  Diskutimi i gjetjeve të sondazhit me qytetarët dhe politikëbërësit për ndonjë veprim korrigjues 

që mund të nevojitet të ndërmerret bazuar në këto gjetje. 
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Cilat janë burimet financiare që nevojiten?

Shpenzimet kryesore përfshijnë shërbimet për përgatitjen e pyetësorit, zhvillimin konkret të 
sondazhit dhe sistematizimin dhe analizimin e të dhënave. Shpenzime të tjera përfshijnë koston e 
shpërndarjes së informacionit dhe koston e mobilizimit të grupeve të qytetarëve për t’u angazhuar 
në mënyrë aktive me agjencitë në punën për përmirësimin e cilësisë së shërbimit. 

Tabela 5: Pikat e forta dhe sfidat e SMShP

SMShP është një mjet i dobishëm për të 
kuptuar problemet në zbatimin e buxhetit dhe 
shpërndarjen e shërbimeve.

SMShP siguron të dhëna nga perspektivat e 
niveleve të ndryshme, të cilat janë mjaft të 
rëndësishme dhe zakonisht jo të arritshme 
përmes sondazheve të thjeshta të kryera në 
shkolla apo në strukturat shërbimofruese (të 
cilat janë në thelb sondazhe të nivelit vendor).

Perspektivat e rretheve dhe të ofruesve të 
shërbimeve shpesh harrohen nga niveli qendror 
dhe SMShP mund ta adresojë këtë mangësi.

Spektri i gjerë i kampioneve përfaqësuese të 
SMShP ofron një besueshmëri e cila nuk mund të 
arrihet përmes studimeve me kampione të vogla 
apo rishikimeve institucionale.

SMShP bën të mundur miratimin e të dhënave 
administrative (financiare dhe të produkteve 
përfundimtare).

SMShP mund të ofrojë një bazë për monitorimin 
e ndryshimeve që ndodhin në kohë.

Sondazhet sigurojnë vetëm një përgjigje të 
pjesshme në të cilën mungojnë elementet e 
mëposhtme: 
o  Alokimet ndërsektoriale dhe brenda sektorëve të 

veçantë
o  Ndërlidhja me rezultatet përfundimtare mbetet 

një sfidë
o  Analiza e buxhetit dhe analiza e impaktit social 

janë ende të rëndësishme dhe ofrojnë të dhëna 
me një vlerë të shtuar të cilat nuk arrijnë të 
sigurohen përmes SMShP

Sondazhet duhet të plotësojnë dhe jo të 
zëvendësojnë sistemet bazë të informacionit, 
kontrollit dhe integritetit.

Sondazhet sigurojnë informacion por nuk sjellin 
domosdoshmërisht veprim dhe ndryshim.

Mungesa e informacionit mbi spektrin dhe 
natyrën e problemeve nuk janë gjithnjë pengesat 
kryesore në përmirësimin e MShP dhe të ofrimit 
të shërbimeve

Është e nevojshme që të ketë vijimësi dhe 
ndërlidhje të përpjekjeve për forcimin e 
institucioneve dhe të sistemeve bazë të MShP.

Ndërlidhja me komunitetin dhe aktorë të tjerë 
vendorë mund të jetë e vështirë të arrihet – për 
këtë arsye është e rëndësishme të përdoren 
gjetjet për të forcuar mekanizmat vendorë të 
transparencës dhe llogaridhënies.

Pikat e forta Sfidat
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2) MONITORIMI I ASETEVE DHE SHËRBIMEVE

Monitorimi i aseteve dhe shërbimeve i referohet monitorimit të fluksit të kalimit të aseteve fizike 
dhe shërbimeve nga niveli qendror në atë vendor. 

të dhënat mbi fluksin e shpenzimeve nga niveli qendror në atë vendor mund të mos jenë të 
pranishme në shumë vende. Një mënyrë për ta kapërcyer këtë pengesë është monitorimi i fluksit 
të aseteve fizike dhe shërbimeve të një komuniteti apo strukture shërbimofruese në përqasje me 
alokimet origjinale (të pasqyruara në buxhetin e shtetit, dokumentet e projektit apo kontratat).  
Dallimi kryesor mes SMShP dhe monitorimit të fluksit të aseteve dhe shërbimeve qëndron 
pikërisht në faktin që ky i fundit përqendrohet te asetet fizike dhe shërbimet ndërkohë që SMShP 
përqendrohet në fluksin e parave. 

Monitorimi i fluksit të aseteve dhe shërbimeve nga niveli qendror në atë vendor është një punë 
e vështirë që shpesh i tejkalon kapacitetet e organizatave të shoqërisë civile, ndërkohë që është 
më i realizueshëm monitorimi i aseteve dhe shërbimeve të marra nga strukturat shërbimofruese. 

Monitorimi i fluksit të aseteve dhe shërbimeve ka rezultuar të jetë një mjet i fuqishëm për mbledhjen 
dhe publikimin e informacionit që ka të bëjë me vënien në dispozicion dhe përdorimin e aseteve dhe 
shërbimeve kryesore për realizimin e investimeve publike apo shërbimeve bazë. Monitorimi i aseteve 
dhe shërbimeve ndihmon në rritjen e transparencës lidhur me prokurimet dhe kontratat e të mirave 
dhe shërbimeve. Ai siguron informacion mbi realizimin apo jo të shpërndarjes së të mirave. Duke i 
bërë rezultatet e tij publike, monitorimi i aseteve dhe shërbimeve rrit ndërgjegjësimin e grupeve të 
qytetarëve dhe përdoruesve lidhur me nivelet e alokimeve dhe “mangësitë në pajisje”, gjë që ndikon 
në mënyrë të drejtpërdrejtë në performancën e institucioneve. Rezultatet hedhin gjithashtu dritë mbi 
burimet e mundshme të rrjedhjeve, keqpërdorimeve, vonesave të sistemit etj. Kështu, monitorimi i 
aseteve dhe shërbimeve mund të rrisë transparencën dhe llogaridhënien në strukturat e ofrimit të 
shërbimeve, në implementimin e mikroprojekteve dhe në investimet publike vendore. 

Monitorimi i fluksit të aseteve dhe shërbimeve mund të jetë një veprimtari e mëvetësishme. Për 
shembull, ai mund të përdoret për të vlerësuar vënien në dispozicion të aseteve dhe shërbimeve 
më të rëndësishme për institucionet e një zone të banuar apo zone gjeografike të caktuar. 

Në rastin e auditimit social për shembull, një OSHC mund t’i përfshijë banorët vendas në një 
veprimtari monitorimi për të kryer një inventar të aseteve dhe shërbimeve të marra në kuadrin e 
një programi punimesh publike dhe më pas t’i krahasojë gjetjet e monitorimit me listën e aseteve 
dhe shërbimeve të parashikuara në kontratë apo në dokumentet e projektit. 

Procesi i hartimit dhe zbatimit të sondazhit është 
i dobishëm për të kuptuar masat institucionale 
dhe procedurale për zbatimin e buxhetit dhe 
ofrimin e shërbimeve.

Sigurimi i të dhënave cilësore ndonjëherë mund 
të jetë i ndërlikuar, prandaj është e rëndësishme 
të bëhen testime në terren dhe të garantohet 
kontrolli i cilësisë së procedurave të punës në 
terren dhe të futjes së të dhënave. 
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Veprimtaritë e monitorimit të aseteve dhe shërbimeve kanë çuar shpesh në identifikimin e 
problemeve të tilla si:

•  Rrjedhje të konsiderueshme të aseteve fizike të tilla si tekstet mësimore gjatë transferimit nga 
ministria në strukturat shërbimofruese vendore;

•  Korrupsion në projektet publike (p.sh. shpërndarja e një numri më të vogël librash nga ai i 
parashikuar në kontratë);

•  Cilësi të punimeve publike nën standardin e parashikuar (p.sh. është parë nga gërmimet që 
shtresa e betonit të rrugëve është nën standardin e përcaktuar).

Si implementohet monitorimi i aseteve dhe shërbimeve?

Veprimtaria e monitorimit të aseteve dhe shërbimeve fillimisht grumbullon informacion nga 
përdoruesit/përfituesit përmes sondazheve. Më pas, ky informacion krahasohet me alokimet apo  
me asetet dhe shërbimet e pritura si dhe me atë që konkretisht është vënë në dispozicion. 

Për shembull, një veprimtari e monitorimit të aseteve dhe shërbimeve grumbullon informacion 
mbi:

•  Vëzhgimin fizik apo inventarët e të mirave të tilla si barnat, librat shkollorë, orenditë etj. që janë 
në dispozicion në nivel strukture shërbimofruese

•  Shpërndarjen/dorëzimin e disa të mirave të veçanta si tekstet mësimore, barnat etj. 
•  Alokimet e bëra për një sektor, rajon apo projekt të veçantë

Për sa u përket variablave, veprimtaria e monitorimit të aseteve dhe shërbimeve zakonisht analizon 
vënien në dispozicion të një numri më të vogël asetesh dhe shërbimesh të cilat janë vendimtare 
për cilësinë e shpërndarjes së shërbimit. Monitorimi i aseteve dhe shërbimeve mund të mbulojë 
vetëm një numër të vogël strukturash shërbimofruese, mbi bazën e një kampioni që përfshin gjithë 
rajonin ose të një kampioni statistikisht përfaqësues. 

Një tipar i rëndësishëm, si për të gjithë mekanizmat e llogaridhënies sociale, është përhapja 
e gjetjeve në sferën publike dhe përdorimi i tyre për të ndikuar vendimmarrjen. Në varësi të 
qëllimeve dhe shtrirjes së tij, rezultatet e sondazhit të monitorimit të aseteve dhe shërbimeve 
mund të bëhen publike përmes tabelave informuese, gazetave, radios apo konferencave të shtypit. 

Kush e implementon Monitorimin e Aseteve dhe Shërbimeve?

Monitorimi i aseteve dhe shërbimeve mund të implementohet nga OSHC në nivel vendor, rajonal 
dhe kombëtar, të cilat ndërmarrin një sondazh ndër përfituesit e këtyre aseteve dhe shërbimeve 
për të hedhur dritë mbi rrjedhjet që ndodhin në një sektor të caktuar. Përndryshe, OSHC dhe 
komunitetet mund të punojnë së bashku në nivel vendor për të hartuar një skedë të monitorimit 
të aseteve dhe shërbimeve. Kjo mund të ndodhë me iniciativën e një OSHC apo në kuadrin e një 
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projekti të financuar nga një donator. Edhe për qeveritë mund të jetë i frytshëm bashkëpunimi 
me OSHC që ndihmojnë në monitorimin e transferimit të aseteve dhe shërbimeve nga niveli 
qendror në atë vendor. Në të tilla raste, mund t’i kërkohet OSHC të monitorojë të gjithë procesin 
e shpërndarjes së aseteve dhe shërbimeve, nga momenti i ofertës fillestare deri në dorëzimin 
përfundimtar të përfituesit. 

Tabela 6: Pikat e forta dhe sfidat e Monitorimit të Aseteve dhe Shërbimeve

Udhëzuesi i implementimit të MShP i përshtatur për fëmijët 

Hapat e thjeshtuar 

•  Vendosni cili do të jetë sektori dhe rrezja e veprimit të monitorimit. Për shembull, mund të 
vendosni të monitoroni një pjesë të buxhetit për arsimin që është parashikuar për shkollat rurale 
në një rreth të caktuar apo shpërndarjen e barnave në strukturat mjekësore. 

•  Familjarizohuni me politikat e menaxhimit të financave publike që rregullojnë disbursimet dhe 
fluksin e fondeve. 

•  Sensibilizoni dhe fuqizoni komunitetet lidhur me përdorimin me efektivitet të MShP si mjet për 
llogaridhënien sociale. 

•  Sensibilizoni nëpunësit publikë lidhur me objektivat dhe formën e veprimtarisë së MShP në 
mënyrë që të siguroni mbështetjen e tyre. 

•  Hartoni një pyetësor për sondazhin e MShP i cili të prekë të gjitha çështjet që doni të trajtoni. 
•  Përcaktoni strategjinë e zgjedhjes së kampionit dhe përmasën e këtij kampioni. 
•  Shpërndani pyetësorin dhe plotësojini gjetjet e tij me intervista të drejtpërdrejta, fokus grupe dhe 

rishikime të raporteve financiare dhe narrative të autoriteteve kompetente. 
•  Hartoni raportin e MShP.
•  Organizoni dhe lehtësoni një takim ndërveprues me nëpunës publikë për t’u kërkuar atyre 

përgjigje dhe shpjegime lidhur me çështjet e vëzhguara. 
•  Ndiqni planin e veprimit dhe angazhimet mbi të cilat ratë dakord gjatë takimit ndërveprues. 

Rrit transparencën e fluksit të burimeve (në 
natyrë) që transferohen nga ministria në 
strukturat shërbimofruese

Ekspozon dhe redukton korrupsionin dhe keq-
menaxhimin

Përmirëson shpërndarjen e punimeve/shërbi-
meve publike me një kosto relativisht të ulët

Forcon kapacitetin e komuniteteve lidhur me 
monitorimin vendor me pjesëmarrje

Vështirësitë në sigurimin e informacionit mbi 
alokimet (entitlement), kontratat, dokumentet e 
projektit)

Mungesa e veprimeve pasuese nga ana e qeverisë 

Procesi kërkon kohë dhe përpjekje organizative 

Rreziku i çinteresimit nga ana e aktorëve nëse 
nuk ndërmerren veprimet e nevojshme të 
identifikuara përmes gjetjeve

Pikat e forta Sfidat
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v	 Kartat e vlerësimit të qytetarëve dhe komunitetit për
 monitorimin e shpërndarjes së shërbimeve për fëmijët 

Kartat e Raportimit të Qytetarëve

“Kartat e raportimit” të qytetarëve janë mekanizma të llogaridhënies publike të cilat 
bazohen në sondazhet e qytetarëve mbi performancën dhe cilësinë e shërbimeve publike. Ato u 
bëjnë të mundur qytetarëve të monitorojnë performancën e shtetit. Veç kësaj, ato:

•  Ofrojnë informacion sasior nga këndvështrimi i përdoruesve të shërbimit publik, gjë që 
mund t’i ndihmojë agjencitë shtetërore të bëjnë ndryshimet e duhura dhe të përmirësojnë 
shërbimin; 

•  Mund të japin ndihmë në përcaktimin e prioriteteve në kuadrin e përpjekjeve për reformë 
dhe në alokimin e burimeve publike;

•  Grumbullojnë realitetet e njerëzve të varfër dhe ua komunikojnë ato nëpunësve të 
qeverisë, vendimmarrësve dhe publikut; 

•  Nxisin “ngritjen e zërit”, diskutimet dhe debatet dhe zhvillojnë kërkesën për reformë;

•  I shohin përdoruesit e shërbimeve shtetërore si klientë apo konsumatorë opinionet e të 
cilëve merren parasysh në hartimin, shpërndarjen dhe vlerësimin e këtyre shërbimeve.  

Qëllimi

Kartat e Raportimit të Qytetarëve përdoren në situatat në të cilat mungojnë të dhënat lidhur me 
kërkesën si p.sh. perceptimi i cilësisë së shërbimeve publike nga ana e përdoruesve dhe kënaqësia 
e tyre. Duke mbledhur dhe shpërndarë sistematikisht opinionet e publikut, KRQ shërbejnë si një 
“simulim i konkurrencës” për monopolet shtetërore të cilave u mungon shtysa për t’iu përgjigjur 
nevojave të klientëve të tyre sikurse u përgjigjen ndërmarrjet private. Ato janë një mjet i dobishëm 
përmes të cilit qytetarët mund t’i “sinjalizojnë” agjencive, në mënyrë të besueshme dhe kolektive, 
problematikat e performancës së tyre dhe të advokojnë për ndryshim. 

Si mund të implementohet KRQ?

Metodologjitë specifike të KRQ mund të ndryshojnë në varësi të kontekstit lokal. Një parakusht i 
qartë është prania e kapacitetit teknik lokal për hartimin e pyetësorëve, zhvillimin e sondazheve dhe 
analizimin e rezultateve. Ka disa hapa bazë të cilat janë të përbashkëta për të gjitha metodologjitë 
e KRQ:

•  Përcaktimi i agjencive/shërbimeve që do të vlerësohen;

•  Identifikimi i sferave dhe aktorëve kyç që do të përfshihen;
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•  Hartimi i pyetësorëve në mënyrë të tillë që të jenë të thjeshtë për t’u kuptuar nga 
qytetari mesatar;

•  Vlerësimi i kujdesshëm demografik për përzgjedhjen e kampionit të përshtatshëm për 
sondazhin, për nga përbërja dhe për nga përmasa;

•  Rritja e ndërgjegjësimit të pjesëmarrësve në sondazh lidhur me procesin;

•  trajnimi i personave të përfshirë në organizimin dhe realizimin e sondazhit;

•  analizimi i të dhënave: sistematizimi dhe analizimi i përgjigjeve të pyetësorëve të sondazhit;

•  Shpërndarja e gjetjeve duke i dhënë rëndësinë e duhur marrëdhënieve të pushtetit dhe 
ekonomisë politike të situatës;

•  Institucionalizimi i procesit duke u siguruar në mënyrë periodike ofruesve të shërbimit 
opinionet dhe vlerësimet e qytetarëve. 

Përmbajtja e Kartave të Raportimit

Kartat e raportimit mund të kërkojnë vlerësimin/opinionin e përdoruesve të shërbimit lidhur me:

•  Disponueshmërinë e shërbimit
•  aksesin te shërbimi
•  Besueshmërinë e shërbimit
•  Cilësinë e shërbimit
•  Nivelin e kënaqësisë nga shërbimi
•  Gatishmërinë e ofruesit të shërbimit
•  Kostot e fshehura: korrupsionin dhe sistemet e mbështetjes
•  Vullnetin për të paguar
•  Cilësinë e jetës

Cilat janë burimet e nevojshme financiare?

Kostot kryesore përfshijnë punën parapërgatitore dhe zhvillimin e fokus grupeve. Është e 
nevojshme të mendohen me kujdes kostot e shpërndarjes së informacionit dhe të mobilizimit 
të grupeve të qytetarëve për t’u angazhuar me agjencitë në punën për përmirësimin e cilësisë së 
shërbimit. Kostot gjithashtu varen edhe nga vendi (shteti) në të cilin kryhet veprimtaria si dhe nga 
zona specifike (urbane apo rurale). 

Udhëzuesi për implementimin e Kartave të Raportimit
të Qytetarëve i Përshtatur për Fëmijët 

Veprimtaria e KRQ kalon nëpër disa faza kryesore. Megjithatë, KRQ mund të zbërthehet, në vija të 
trasha, në dy komponentë kryesorë të cilët mund të përcaktohen si “shkenca” dhe “arti”. 
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Skema e mëposhtme përshkruan 2 komponentët kryesorë të një metodologjie të përgjithshme 
të KRQ:

Tabela 7: pikat e forta dhe sfidat KRQ

Shënim: 
Përdorimi i metodologjisë së KRQ me fëmijët dhe nga fëmijët kërkon një përgatitje të 
gjithanshme si dhe përshtatjen e metodave dhe mjeteve të përdorura për fëmijët. Kur 
angazhojmë fëmijët në proces, duhet të sigurohemi që t’i përfshijmë ata në çdo hap, nga 
planifikimi te hartimi i pyetësorit, metodologjia e analizimit të të dhënave dhe shkrimi i 
raportit. Përfshirja e fëmijëve në proces kërkon lehtësues të trajnuar dhe të aftë të cilët 
janë të familjarizuar si me metodologjinë e KRQ, ashtu edhe me punën me fëmijët. 

Metodologjia e KRQ

Shkenca
• Përcaktimi i sektorit apo shërbimit që 

duam të vlerësojmë

• Përcaktimi i përmasave të kampionit: 

përfaqësimi dhe numri i personave 

opinioni i të cilëve do të kërkohet

• Hartimi i pyetjeve që duam t’u drejtojmë

• Mbledhja e të dhënave përmes 

përdorimit të pyetësorit 

• analizimi i të dhënave – çfarë thonë ato?

• Shkrimi i raportit 

Arti
• Organizimi i fushatës mediatike 

• Ndërgjegjësimi I fëmijëve dhe qytetarëve 

të tjerë

• Diskutimi i çështjeve në mbledhje

• Organizimi i takimeve me qytetarët e 

tjerë dhe ofruesit e shërbimit

• të qenët proaktivë dhe nxjerrja në pah e 

problemeve ndërkohë që mendojmë për 

zgjidhjet e tyre

KRQ mund të përdoren për të bërë vlerësimin 
e një shërbimi publik apo të disa shërbimeve 
njëkohësisht. Ato mundësojnë mbledhjen e 
opinioneve të një popullsie të gjerë përmes 
përzgjedhjes së kujdesshme të kampionit.

KRQ  janë mjaft teknike dhe si rrjedhojë mund të 
mos jetë e nevojshme një përpjekje madhore për 
mobilizimin e qytetarëve për të nisur procesin.

Përmirësimet e perceptuara në cilësinë e 
shërbimit mund të krahasohen brenda një harku 
kohor apo midis agjencive të ndryshme publike 
të përfshira në ofrimin e shërbimit.

KRQ kërkon një strategji shpërndarjeje 
të mirëmenduar për t’i shtyrë agjencitë të 
marrin parasysh opinionet e qytetarëve dhe 
të ndërmarrin veprimet e nevojshme për të 
korrigjuar dobësitë.

Në zonat ku nuk ka shumë kapacitet teknik, 
KRQ mund të jenë të vështira për t’u hartuar 
dhe implementuar.

Nëse bëhet ndonjë gabim në përzgjedhjen e 
kampionit, cilësia e shërbimit mund të mos 
pasqyrohet në rezultatet e sondazhit.

Pikat e forta Sfidat
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v	 Kartat e Vlerësimit të Komunitetit

Procesi i Kartave të Vlerësimit të Komunitetit (KVK) është një mjet monitorimi me bazë komuniteti 
i cili përfaqëson një hibrid të teknikave të auditimit social dhe kartave të raportimit të qytetarëve. 
Sikurse kartat e raportimit të qytetarëve, procesi i KVK është një instrument për sigurimin e 
llogaridhënies sociale dhe gatishmërisë nga ana e ofruesve të shërbimit. Përmes ndërlidhjes së 
ofruesve të shërbimit me komunitetin, qytetarët fuqizohen për t’u paraqitur opinionet e tyre 
ofruesve të shërbimit në mënyrë të menjëhershme. 

Qëllimi

KVK ndihmojnë anëtarët e komunitetit dhe fëmijët në aspektet e mëposhtme:

Si implementohet KVK?

Ndërmarrja e një KVK kërkon një 
kombinim të elementeve të mëposhtme:

•  të kuptuarit të kontekstit 
socio-politik të qeverisjes dhe 
strukturës së financave publike në 
një nivel të decentralizuar

•  Kompetencave teknike të grupit 
ndërmjetës për lehtësimin e procesit

•  Një fushate të fuqishme publicitare për të garantuar pjesëmarrjen maksimale të 
komunitetit dhe aktorëve të tjerë vendorë

•  Hapave që synojnë institucionalizimin e praktikës për veprime qytetare ndërvepruese 

Hapat specifike të procesit të KVK përfshijnë:
 

1. Identifikimin e fushës së veprimit të veprimtarisë dhe të sektorëve dhe strukturave 
shërbimofruese që do të vlerësohen;

Përfshirjen e 
komunitetit 
dhe ofruesve 
të shërbimit 

në një proces 
të  përbashkët 
vendimmarrjeje  
dhe planifikimi

Identifikimin 
e mënyrës 
me të cilën 

shërbimet po 
përjetohen 

nga 
Përdoruesit 
dhe Ofruesit 

Raportimin 
e Cilësisë së 
Shërbimeve  
organeve të 

vendimmarrjes 
vendore 

Monitorimin e 
mbarëvajtjes 

së shërbimeve 
dhe 

programeve

Bashkëndarjen 
e përgjegjësive 

për  
monitorimin 
e cilësisë së 

shërbimit me 
përdoruesit 
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2. Hartimin e Kartës së Vlerësimit të Monitorimit të aseteve dhe Shërbimeve – identifikimin 
e aseteve dhe shërbimeve kryesore që do të monitorohen;

3. Hartimin e Kartës së Vlerësimit të Performancës të Gjeneruar nga Komuniteti – 
përcaktimin e kritereve të matjes së performancës së strukturës shërbimofruese duke u 
konsultuar me anëtarët e komunitetit;

4. Prodhimin e Kartës së Vetëvlerësimit nga Stafi i Strukturës Shërbimofruese - angazhimin 
me stafin e strukturës shërbimofruese dhe hartimin e treguesve kryesorë të performancës 
në bashkëpunim me të;

5. Organizimin e një takimi “ndërveprues” mes përdoruesve të shërbimit dhe stafit të 
strukturës shërbimofruese për të bashkëndarë gjetjet dhe për të rënë dakord mbi pikat 
e veprimit; 

6. Hartimin e strategjive për një shtrirje më të madhe dhe për institucionalizimin e praktikës, 
nëse është e rastit

Cilat janë burimet e nevojshme financiare?

Kostot kryesore përfshijnë punën parapërgatitore dhe zhvillimin e fokus grupeve. Është e 
nevojshme të mendohen me kujdes kostot e shpërndarjes së informacionit dhe të mobilizimit 
të grupeve të qytetarëve për t’u angazhuar me agjencitë në punën për përmirësimin e cilësisë së 
shërbimit. Kostot gjithashtu varen edhe nga vendi (shteti) në të cilin kryhet veprimtaria si dhe nga 
zona specifike (urbane apo rurale). 

Në vijim është paraqitur një diagram i procesit dhe fazave të KVK13: 

Tabela 8: Pikat e forta dhe sfidat e KVK

13. CaRE Malawi. “the Community Score Card (CSC): a generic guide for implementing CaRE’s CSC process to im-
prove quality of services.” Cooperative for assistance and Relief Everywhere, Inc., 2013.

Kjo qasje mund të aplikohet për një shërbim 
publik ose për disa shërbime njëkohësisht.

Ky është një proces në nivel komuniteti i cili mbledh 
së bashku ofruesit dhe përdoruesit e shërbimeve 
për të diskutuar mbi mënyrat e mundshme të 
përmirësimit të cilësisë së shërbimit.

Përmirësimet e perceptuara në cilësinë e 
shërbimit mund të krahasohen brenda një harku 
kohor apo midis agjencive të ndryshme publike 
të përfshira në ofrimin e shërbimit.

KVK mbështeten në lehtësues cilësorë të cilët 
mund të mos jenë gjithnjë të pranishëm. 

Vendosja e lidhjeve me aktorët e interesuar para 
fillimit të procesit të kartës së vlerësimit është 
thelbësore, por mund të mos jetë gjithnjë e 
realizueshme.

Në zonat ku nuk ka shumë kapacitet teknik 
vendor, KVK mund të jenë të vështira për t’u 
hartuar dhe implementuar.

KVK nuk mund të aplikohen lehtësisht në zona 
gjeografike të mëdha. 

Pikat e forta Sfidat
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DIAGRAMI I PROCESIT TË KARTËS SË VLERËSIMIT TË KOMUNITETIT

FAZA I: PLANIFIKIMI DHE PËRGATITJA

FAZA II: ZHVILLIMI I KARTËS SË 
VLERËSIMIT ME KOMUNITETIN

KARTA E VLERËSIMIT TË 
KOMUNITETIT:

• Vlerësimi i çështjeve prioritare, në nivel 
komuniteti, në një fshat – cilat janë pengesat 
për ofrimin e shërbimeve cilësore

• Përcaktimi i treguesve të vlerësimit të 
çështjeve prioritare

• Plotësimi i Kartës së Vlerësimit duke 
shënuar vlerësimin përkatës për çdo 
tregues dhe duke e argumentuar atë

• Përpilimi i sugjerimeve për përmirësim

= Karta e plotësuar e vlerësimit të 
komunitetit për fshatin 

TAKIMI PËRFORCUES I GRUPIT:

• Opinionet nga procesi
• Përforcimi i vlerësimeve për çdo tregues 

për të nxjerrë një vlerësim përfaqësues për 
të gjithë fshatin 

• Përforcimi i çështjeve prioritare të 
komunitetit dhe i sugjerimeve për 
përmirësim

= Karta e plotësuar e vlerësimit (e 
përforcuar) për grupin

FAZA III: APLIKIMI I KARTËS SË 
VLERËSIMIT ME OFRUESIT E 

SHËRBIMIT

• Realizimi i vlerësimit të përgjithshëm të 
ofrimit të shërbimit shëndetësor – cilat 
janë pengesat për ofrimin e një shërbimi 
shëndetësor cilësor?

• Përcaktimi i treguesve të ofrimit të 
shërbimit shëndetësor cilësor

• Plotësimi i Kartës së Vlerësimit duke 
shënuar vlerësimin përkatës për çdo 
tregues

• Identifikimi i çështjeve prioritare që lidhen 
me shëndetin 

• Përpilimi i sugjerimeve për përmirësim

TAKIMI NDËRVEPRUES:

• Komuniteti i gjerë, drejtuesit e komunitetit, 
anëtarët e komitetit, stafi i qendrës 
shëndetësore, nëpunësit e qarkut dhe 
lehtësuesit e procesit

• Komunitetet dhe stafi i qendrës 
shëndetësore paraqesin gjetjet e tyre nga 
Karta e Vlerësimit

• Komunitetet dhe stafi i qendrës 
shëndetësore paraqesin çështjet prioritare 
të shëndetit të identifikuara

• Në bashkëpunim, (me negociata) renditen 
çështjet sipas prioritetit 

PLANIFIKIMI I VEPRIMIT:

• Hartohet një plan veprimi i detajuar bazuar në 
prioritetin e përcaktuar të çështjeve – një plan 
veprimi i negociuar/për të cilin bihet dakord

• Bihet dakord mbi përgjegjësitë për 
veprimtaritë e përfshira në planin e 
veprimit dhe përcaktohet një afat kohor 
për veprimtaritë (personat e duhur marrin 
përgjegjësitë përkatëse – anëtarët e 
komunitetit, drejtuesit e komunitetit, stafi 
i qendrës shëndetësore, stafi qeveritar si 
dhe komitetet komunitare dhe lehtësuesit e 
procesit

FAZA IV: TAKIMI NDËRVEPRUES DHE PLANIFIKIMI I VEPRIMIT

FAZA V: IMPLEMENTIMI I PLANIT TË VEPRIMIT DHE M&V
• Zbatimi i planit të veprimit          • Monitorimi dhe vlerësimi i veprimeve
• Përsëritja e cikleve për të garantuar institucionalizimin
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Përfshirja e fëmijëve dhe të rinjve në procesin e Buxhetimit 
me Pjesëmarrje
Një rast studimor nga Brazili14 - BARRA MANSA, BRAZIL: PËRVOJA NOVATORE QYTETARIE

Barra Mansa, një bashki në rajonin juglindor të Brazilit. Ekonomia e saj mbështetet te hekuri dhe 
çeliku, industria kimike dhe ushqimore si dhe tregtia, shërbimet dhe veprimtaria bujqësore. Barra 
Mansa ka një popullsi prej 170,503 banorësh, mbi një e katërta e të cilëve janë nën moshën 14 vjeç. 
Zyra e Kryetarit të Bashkisë ka promovuar politika drejtuar të rinjve lidhur me shëndetin, arsimin, 
përparimin social dhe qytetarinë. 

Në vitin 1997, Kryetari i Bashkisë së Barra Mansa vendosi të ndërmerrte një proces të madh 
konsultimi me fëmijët dhe të rinjtë për të marrë informacion i cili do të shërbente për procesin e 
planifikimit bashkiak. Qëllimi i kësaj nisme ishte ndërgjegjësimi i fëmijëve dhe adoleshentëve për 
detyrat e tyre qytetare, zgjimi te ata i ndjenjës së pronësisë ndaj komunitetit, ofrimi i mundësive 
për diskutim dhe vendimmarrje dhe, përmes krijimit të një këshilli, përdorimi i një pjese të buxhetit 
bashkiak për zhvillimin e projekteve dhe shërbimeve të bazuara në prioritetet e përcaktuara nga 
fëmijët që morën pjesë në takimet e lagjeve dhe zonave. Po atë vit, duke ndjekur shembullin e disa 
bashkive të tjera përparimtare, Barra Mansa adoptoi Buxhetimin me Pjesëmarrje. Ky mekanizëm 
administrativ, deri atëherë rezervuar vetëm të rriturve, u bë baza për krijimin e OP Mirim dhe më 
vonë OP Joven apo të “Këshillit për Adoleshentët”.

Planifikimi dhe mbështetja e këtij procesi përfshiu Zyrën e Kryetarit të Bashkisë dhe Sekretarin 
për arsimin së bashku me një OJF lokale, Encomen (Encontro de Meninos e Meninas de Barra 
Mansa), përfaqësues të shkollave publike dhe private dhe të kishës si edhe këshillues të ndryshëm. 
Një komitet i ngritur për të mbështetur projektin përfshinte përfaqësues të Këshillit të Buxhetimit 
me Pjesëmarrje të të Rriturve, qeverisë vendore, sistemit shkollor, një prind dhe një anëtar të 

Kreu V
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14. Ky rast studimor është marrë dhe përshtatur nga publikimi “Children and young people build participatory democracy in 
Latin American cities: Yves Cabannes. Environment and Urbanization 2006 18: 195. DOI: 10.1177/0956247806063973 (Fëmijët 
dhe të rinjtë ndërtojnë demokracinë me pjesëmarrje në qytetet e Amerikës Latine: Yves Cabannes. Mjedisi dhe Urbanizimi). Versio-
nin online të këtij artikulli mund ta gjeni në adresën:  http://eau.sagepub.com/content/18/1/195”. Ai është përdorur kryesisht 
për të ilustruar jo vetëm se si procesi i BP mund të përdoret për të lehtësuar angazhimin e të rriturve në buxhetimin 
dhe shpenzimet publike, por edhe se si përfshirja aktive e fëmijëve dhe të rinjve përgjatë gjithë procesit në krah të të 
rriturve mund të rrisë burimet publike për fëmijët dhe njëkohësisht t’i fuqizojë ata në mënyrë që të bëhen qytetarë të 
përgjegjshëm të të tashmes dhe të ardhmes. 
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këshillit ekzistues të fëmijëve dhe adoleshentëve. Ky komitet mblidhej çdo javë për të përgatitur 
projektin, për të udhëhequr çështjet praktike, për të përcaktuar operimin e asambleve, për të 
zgjidhur problemet që lindnin dhe për të vlerësuar fazat e ndryshme. 

Procesi: 

Faza e parë (1997–1998): Ndërgjegjësimi. Gjatë vitit të parë u zhvilluan një sërë veprimtarish 
për të rritur ndërgjegjësimin e përgjithshëm ndër fëmijët dhe të rriturit. Departamenti i arsimit 
organizoi një konkurs shkrimi dhe vizatimi në shkollat e bashkisë dhe fituesit u shndërruan në 
sekretariatin e parë të fëmijëve në bashkinë e tyre. Tema e buxhetit të shtetit u përfshi në programin 
shkollor, duke filluar nga klasa e katërt, me qëllimin për t’u treguar fëmijëve se si mblidhen dhe 
përdoren paratë publike. Gjithashtu, u organizua një fushatë për t’i ndërgjegjësuar fëmijët dhe 
familjet e tyre lidhur me të drejtat e konsumatorit dhe rëndësinë që ka mbledhja e taksave për të 
ardhurat e bashkisë. 

Faza e dytë (1998–2000): Përgatitja e mjeteve të mësimdhënies dhe implementimi i projektit. 
Në vitin 1998, skuadra e bashkisë prezantoi projektin OP Mirim përmes njoftimeve, afisheve dhe 
fletëpalosjeve të vendosura dhe shpërndara në mënyrë strategjike. artikuj si bluza dhe vizore 
u përdorën si nxitës për pjesëmarrjen e fëmijëve dhe adoleshentëve. Koordinatorët, agjentët 
bashkiakë, prindërit, drejtorët e shkollave dhe drejtuesit e komunitetit organizuan takime në 
nivel lagjeje dhe drejtuesit e komunitetit u ftuan të bëheshin “agjentë” të OP Mirim të cilët do të 
trajnoheshin për të punuar drejtpërdrejt me fëmijët dhe adoleshentët. Një nga fitoret e mëdha qe 
fakti që projekti tërhoqi rreth 100 agjentë. Duke filluar nga ata, u ngrit një rrjet i vërtetë agjentësh 
që luanin rolin e shpërndarësve dhe organizatorëve të procesit. 

Procesi i OP Mirim përfshinte hapat e mëposhtëm:

ü	Fëmijët dhe adoleshentët morën pjesë në asambletë e organizuara në nivel lagjeje dhe 
zgjodhën “delegatët e lagjes” të cilët, nga ana e tyre, zgjodhën “delegatët e zonës” për 
asambletë e organizuara në nivel zone. 

ü	Delegatët e zonës, të mbledhur në asambletë bashkiake, zgjodhën 36 këshilluesit, 18 
djem dhe 18 vajza. Të gjithë fëmijët nga 9 deri në 15 vjeç mund të merrnin pjesë dhe të 
votonin në asamble, por vetëm ata që ishin në shkollë mund të zgjidheshin si delegatë apo 
këshillues. Fëmijët nën 9 vjeç apo mbi 15 vjeç mund të merrnin pjesë por nuk mund të 
votonin apo të zgjidheshin. 

ü	Në të gjitha nivelet, u debatua për shqetësimet dhe u votua lidhur me to në përputhje 
me prioritetet e delegatëve dhe këshilluesve. Të rinjtë u befasuan nga sasia e madhe e 
kërkesave dhe prioriteteve që bashkëmoshatarët e tyre nxorën në pah: “Ditën e seancës 
plenare të lagjes... dolën pothuajse 1,000 prioritete! Seancat plenare në nivel zone qenë si një 
lotari”. Sfida për fëmijët e zgjedhur në këshill ishte përzgjedhja e tre prioriteteve për çdo 
rajon: një në shkallë lagjeje, një në shkallë zone dhe një në shkallë qyteti. Në atë kohë, 
projekti u zhvillua në gjashtë zona të qytetit, çka nënkuptonte 18 prioritete që duheshin 
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trajtuar brenda një viti, me një buxhet total prej 150,000 Realesh (që në atë kohë vlenin 
150,000$) të alokuar nga qeveria vendore. Kjo punë ishte një sfidë dhe një mundësi 
edukimi – dihej që në fillim që burimet as që i afroheshin nivelit të kërkesës. Procesi duhet 
të udhëhiqej nga përzgjedhja e prioriteteve bazuar te nevojat dhe te realizueshmëria nga 
pikëpamja teknike dhe financiare, gjë që i motivoi të gjithë për të mësuar më shumë.

ü	“Karavanët e qytetarisë” qenë një pjesë e rëndësishme e këtij procesi nxënieje. Këta 
konsistonin në vizita të këshilluesve të rinj në lagjet e ndryshme, çka i ndihmoi ata të 
njihnin më mirë qytetin. Përmes diskutimeve mbi vizitat e kryera, qytetarët e rinj mundën 
të zgjidhin prioritetet në një mënyrë më të informuar. 

Këto elemente të procesit – trajnimi i agjentëve, asambletë në lagje, në zona dhe në bashki, krijimi 
i këshillit dhe “karavanët e qytetarisë” – janë përsëritur çdo vit që prej vitit 1998. Procesi ka 
përfshirë gjithashtu edhe angazhimin e dy fëmijëve këshillues në këshillin bashkiak. 

Faza e tretë: Transicioni dhe zhvillimi i një kulture të re politike (2001–2003). Në vitin 2001, një 
ndryshim në administratën bashkiake rezultoi në një model të ri administrativ në Barra Mansa 
dhe bashkia u nda në 17 njësi planifikimi. Kjo pati pasoja edhe në mënyrën me të cilën zhvillohej 
procesi i OP Mirim dhe një sërë anëtarësh të qeverisë bashkiake organizuan takime vlerësimi dhe 
u mblodhën me disa fëmijë këshillues për të diskutuar dhe promovuar ndryshimet në projekt. 
Personat përgjegjës për OP Mirim iu drejtuan për mbështetje shoqatave të banorëve, të cilat 
luajtën një rol të rëndësishëm në qeverinë e re. Rregullat dhe kriteret e projektit iu nënshtruan 
ndryshimeve bazuar si në vlerësimin e brendshëm ashtu edhe në takimet me fëmijët këshillues. 
Nga shtatori i vitit 2002, fëmijët filluan të përzgjidheshin nga të 17 njësitë e planifikimit dhe jo 
bazuar në asambletë e lagjeve dhe këshilli përfundimtar përbëhej nga 17 këshillues. Barazia gjinore 
nuk ishte më një nga kriteret. Alokimi buxhetor nga bashkia u nda në mënyrë të barabartë mes 
17 njësive të planifikimit dhe përdorimi i tij do të përcaktohej në çdo rast nga i gjithë këshilli. Kjo 
qasje, e cila nuk merr parasysh pabarazitë mes pjesëve të ndryshme të qytetit, synonte të ishte një 
masë e përkohshme derisa njësitë e planifikimit të klasifikoheshin për nga cilësia e jetës. 

OP Mirim mbetet sot një instrument i administrimit me pjesëmarrje, pavarësisht mungesës së 
statusit ligjor në legjislacionin vendor. Fakti që një ndryshim i administratës nuk shkaktoi mbylljen 
e projektit dëshmon që popullsia dhe fëmijët e të rinjtë e bashkisë, e kanë marrë përsipër këtë 
projekt si diçka që u përket, duke e bërë të vështirë mbylljen e tij nga cilido agjent publik. Angazhimi 
i fëmijëve, së bashku me dukshmërinë e projektit, si në nivel vendor ashtu edhe më gjerë, qe 
vendimtar për vijimësinë e OP Mirim.
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Buxheti i shtetit është një plan financiar veprimi që paraqet të ardhurat dhe shpenzimet e 
planifikuara për një periudhë kohe të caktuar. 

Kuadri Ligjor i Buxhetit në Shqipëri përfshin ligjin organik të buxhetit nr. 9936, data 26.6.2008 
“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” si ligjin kryesor, shoqëruar nga akte 
të tjera ligjore dhe nënligjore bazuar në të cilat përgatitet, miratohet, zbatohet dhe monitorohet 
buxheti vjetor.

Ligji organik i buxhetit siguron kuadrin e përgjithshëm të parimeve, rregullave dhe procedurave 
të procesit buxhetor.

Ligji i buxhetit vjetor përcakton shumat e të ardhurave dhe shpenzimeve të parashikuara për 
një vit.

Njësitë e qeverisë qendrore janë njësi me fuqi ekzekutive, legjislative dhe juridike të krijuara 
me ligj, të cilat kanë si veprimtari kryesore përmbushjen e funksioneve të qeverisë qendrore.

Njësitë e qeverisë vendore janë institucione të qeverisë vendore të krijuara me ligj, të cilat 
kanë si veprimtari kryesore përmbushjen e funksioneve të qeverisë vendore brenda një territori 
të caktuar. 

Njësitë e fondeve speciale janë njësi të krijuara me ligj për të ushtruar funksione specifike të 
qeverisë qendrore dhe asaj vendore. 

PBB (Produkti i Brendshëm Bruto) është vlera totale e të mirave dhe shërbimeve 
përfundimtare të prodhuara në një vend gjatë një viti. 

Inflacion do të thotë rritje e nivelit të përgjithshëm të çmimeve të të mirave dhe shërbimeve 
brenda një periudhe të caktuar.

Politikat Fiskale u referohen veprimeve politike të qeverisë që ndikojnë në të ardhurat dhe 
shpenzimet e përgjithshme. Ato janë një nga mjetet kryesore me të cilat qeveria ndikon te ekonomia. 

Deklarata Financiare Vjetore (PFV) është dokumenti më thelbësor i buxhetit ku renditen 
arkëtimet dhe disbursimet e shtetit gjatë një viti financiar. 

Kreu Vii
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Deficiti buxhetor i referohet diferencës ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve, kur shpenzimet 
janë më të mëdha se të ardhurat.

Pagesat janë shpenzime që nuk sjellin si rezultat prodhimin e aseteve për Qeverinë si p.sh. 
shpenzimet për funksionimin e sektorëve dhe shërbimeve qeveritare, pagesat e interesave të 
huave, subvencionet etj.

Buxheti Kapital konsiston në arkëtimet kapitale dhe pagesat kapitale. 

Buxheti i Arkës ofron detaje mbi arkëtimet e të ardhurave tatimore dhe jo tatimore dhe 
arkëtimet kapitale dhe shpjegon parashikimet.  

Kërkesa për Grante është formulari përmes të cilit parashikimet e shpenzimeve të Fondit të 
Konsoliduar paraqiten nga ministritë/departamentet e ndryshme dhe përfshihen në Deklaratën 
Financiare Vjetore. 

Fondi i Konsoliduar përmban të gjitha të ardhurat e shtetit, huamarrjet dhe arkëtimet nga 
shlyerjet e huave të dhëna.  

Fondi i Kontingjencës, sikurse shpreh vetë emërtimi i tij, është një fond emergjence me një 
shumë të përcaktuar, krijuar për t’u shpenzuar kur Kuvendi nuk është i mbledhur. 

Llogaria Publike konsiston në paratë e mbajtura nga Qeveria nën administrimin e saj si Fondet 
e Pensioneve, llogaritë e Kursimeve të Vogla, të ardhurat që Qeveria ruan për shpenzime specifike 
si zhvillimi i rrjetit rrugor apo arsimi fillor, Fondet Speciale/Rezervë etj. 

Kërkesat e Detajuara për Grante shtjellojnë më tej çka parashikohet në Kërkesat për Grante 
si dhe shpenzimin konkret të vitit të mëparshëm. 

Produktet/Rezultatet: Vlerësimi i performancës së programeve të qeverisë duke analizuar nëse 
kanë dhënë produktet /rezultatet e dëshiruara. 
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