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PËRMBLEDHJE 

1. Hyrje 

Ky Vlerësim i Sistemeve Mjedisore dhe Sociale është përgatitur nga Specialistët Mjedisorë e Socialë të 
Bankës Botërore për projektin e propozuar, “Rritja e barazisë në përdorimin e shërbimeve publike me 
standard të lartë përmes teknologjive në qeverisje (GovTech)” (P177845) në Shqipëri, që do të mbështetet 
nga instrumenti i financimit të Programit për Rezultate i Bankës Botërore. Synimi kryesor i VSMS-së është: 
1) të identifikojë ndikimet Mjedisore e Sociale të programit (M&S), 2) të vlerësojë kuadrin ligjor dhe të 
politikave për administrimin e M&S-së, 3) të vlerësojë kapacitetet zbatuese dhe punën institucionale për 
menaxhimin e çështjeve me ndikim të mundshëm negativ në M&S  dhe 4) të rekomandojë masa konkrete 
për trajtimin e hendeqeve në sistemin e programit për menaxhimin e M&S-së.  

Kjo VSMS trajton ose vlerëson deri në ç’pikë janë sistemet mjedisore dhe sociale të programit të 
përshtatshme dhe në përputhje me gjashtë parimet mjedisore e sociale bazë të Politikës së PpR-së: 1) 
Menaxhimi mjedisor e social, 2) habitatet natyrore dhe burimet kulturore fizike, 3) siguria publike dhe e 
punonjësve, 4) blerja e tokës, 5) personat indigjenë dhe grupet në nevojë dhe 6) konflikti social. Nga 
vlerësimi i VSMS-së, për programin janë me vlerë parimet vijuese: menaxhimi mjedisor dhe social dhe 
konflikti social. 

 

2. Përshkrimi i programit dhe ndikimet e mundshme mjedisore dhe sociale  

Programi i propozuar mbështetet në Programin e ri të Qeverisë për periudhën 2021-2025, në Strategjinë 
e Reformave dhe politikën e teknologjisë së informacionit të Shqipërisë. Programi i ri i qeverisë, 
mbështetur në strategjinë e sapomiratuar, “Agjenda Digjitale e Shqipërisë, 2022-2026”, përcakton vizionin 
për fazën e ardhshme të transformimit digjital të vendit. Përveç rritjes së cilësisë së ofrimit të shërbimit, 
strategjia synon të përmirësojë rrënjësisht integrimin e teknologjive të reja, si blockchain, inteligjenca 
artificiale artificiale dhe të nxënit përmes kompjuterit. Programi i propozuar GovTech trajton me të drejtë 
dhe në kohë sfidat kryesore institucionale të transformimit digjital të arsimit duke bërë bashkë në 
Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI, shkurtimi i saj në shqip) Ministrinë e Arsimit 
dhe Sportit dhe aktorë të tjerë, si Fondi Shqiptaro-amerikan për Zhvillim, për të zbatuar agjendën digjitale 
të vendit, e cila është thelbësore për të ndërtuar një kapital të kualifikuar njerëzor që do të shërbejë si 
shtysë për rritjen. Programi i propozuar do të kontribuojë drejtpërdrejt për hartimin e komponentit të 
KPV-së për periudhën 2022-2026, i titulluar: “Digjitalizimi dhe rritja e efektivitetit dhe efikasitetit të 
sektorit publik”. 

Programi do të mbështetë Agjendën Digjitale 2022-2026 të qeverisë dhe është i strukturuar mbështetur 
në tri Fusha Rezultatesh (FR): 1) Përmirësimi i qasjes në shërbimet elektronike dhe e përvojës së 
përdoruesit, rritja e aftësive dhe gjithpërfshirjes digjitale, si dhe forcimi i mundësuesve parësore të 
GovTech-ut.   

AKSHI është agjencia zbatuese përgjegjëse për arritjen e rezultateve të programit, me mbështetjen e Zyrës 

së Kryeministrit. Agjenci të tjera zbatuese që do të kontribuojnë për FR specifike të programit janë si vijon: 

FR 1.2: Ministria e Financave dhe e Ekonomisë, Ministria e Shëndetësisë dhe e Mirëqenies Sociale dhe 

Ministria e Brendshme; FR 2.1: Ministria e Arsimit dhe Sporteve. Agjencitë partnere strategjike në vijim 

do të bashkëpunojnë ngushtë gjatë zbatimit, duke mbështetur AKSHI-n për arritjen e rezultateve: Ministri 
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i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët (MShRF); Kryenegociatorja e BE-së; Ministrja e Shtetit për Standardet e 

Shërbimeve; Agjencia e Bashkëqeverisjes dhe Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave. 

Një Komitet Drejtues (KD) do të sigurojë mbikëqyrjen strategjike të zbatimit të projektit, bashkërendimin 

ndërinstitucional të nivelit të lartë dhe përgjegjësinë politike mbi  Programin. Një Komitet Teknik (KT) do 

të mbikëqyrë zbatimin e programit dhe Grupet Teknike të Zbatimit (GTZ) di të bashkërendojnë zbatimin e 

përditshëm të veprimtarive në kuadër të fushave të rezultateve dhe do të jenë përgjegjëse për arritjen e 

rezultateve përkatëse. 

 

3. Ndikimet mjedisore dhe sociale 

Në përputhje me kërkesat e politikës së PpR-së së Bankës, ndërhyrja e propozuar në kuadër të programit 

nuk mbështet veprimtaritë që paraqesin rrezik të lartë social dhe mjedisor. Veprimtaritë që do të 

mbështeten nga programi ka gjasë të prodhojnë përfitime sociale domethënëse dhe të sjellin efekte dhe 

rreziqe mesatare mjedisore e sociale. Kësisoj, VSMS-ja e konsideron programin të përshtatshëm për një 

ndërhyrje në kuadër të PpR-së. 

Shumica e veprimtarive në kuadër të PpR-së, sidoqoftë, nuk do të paraqesin asnjë rrezik mjedisor. 
Gjithsesi, pritet që përmes prokurimit të llojeve të ndryshme të pajisjeve dhe aparaturave të teknologjisë 
së informacionit (TI) (telefona celularë, kompjuter tavoline, kompjuter portative (laptop), printera, 
servera, teknologji të lidhjes në rrjet pa kabull e kështu me radhë) për përdorim nga departamente të 
ndryshme të programit, mbetjet elektronike pritet të prodhohen në nisje të programit (zëvendësimi i 
pajisjeve të vjetruara të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK)), në sajë të përdorimit të 
pajisjeve të TIK-ut. Përveç kësaj, mbetjet elektronike priten edhe në fund të ciklit të jetës së pajisjeve të 
blera. Prokurimi elektronik dhe masa të tjera për funksionimin pa letër të zyrës do të ulin përdorimin e 
kësaj të fundit. Këto veprimtari, individualisht dhe në nivel programi në tërësi, do të sjellin një ndikim 
pozitiv mjedis në formën e uljes së përdorimit të burimeve dhe të gjurmës së karbonit, me përjashtim të 
një rritjeje të lehtë të përdorimit të energjisë elektrike. 

Nga ana tjetër, gjatë rrugës, ka gjasë të ketë përjashtim të individëve dhe bizneseve, për shkak të njohurive 
të pakta për përdorimin e TI-së, qasje të ulët dhe probleme të lidhjes në rrjet, sidomos në zonat e largëta 
dhe të paprivilegjuara. Përveç kësaj, personat me aftësi të kufizuar (PAK) mund të margjinalizohen më tej, 
nëse proceset e automatizimit dhe kompjuterizimit nuk janë të ndjeshme ndaj kërkesave të tyre, që do të 
thotë se ata nuk mund të kenë qasje në shërbimet në internet.  

Edhe pse parashikohet që në kuadrin e një game aktivitetesh në fushat e rezultateve të Programit të 
ofrohen shanse të barabarta për shërbimet, informimin, komunikimin dhe pjesëmarrjen në 
vendimmarrje, disa grupe ose individë mund të mos kenë qasje ose të përdorin shpesh TIK-un, që do t’i 
lejonte të përfitonin nga ndërhyrjet me bazë teknologjinë e informacionit dhe komunikimit, sipas 
Programit. Këtu përfshihen segmentet më të varfra të popullsisë, banorët e moshuar të zonave të thella 
malore, gratë (sidomos ato në zonat rurale), PAK në të gjitha zonat e Shqipërisë, duke marrë parasysh 
nivelin e të ardhurave, shkallën e njohurive dhe qasjen në internet. Po kështu, gratë kanë më pak të ngjarë 
të përfitojnë nga aktivitetet e Programit, duke pasur parasysh “hendekun digjital gjinor” në Shqipëri dhe 
dallimin gjinor mes përdoruesve të internetit gjatë vitit 2021: 80,3 për qind burra dhe 78,3 për qind gra të 
grupmoshës 16-74 vjeçe. Për pasojë, ende ekziston rreziku i pabarazive në qasjen në internet në 
kontekstin e “hendekut digjital”. Qendrat e mëparshme të Agjencisë për Ofrimin e Shërbimeve të 
Integruara në Shqipëri (ADISA) do të funksionojnë pjesërisht si Qendra Rinore të Novacionit dhe sportele 
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për t’i ardhur në ndihmë kësaj kategorie të popullsisë, si edhe grupeve të tjera në nevojë, me shërbime 
interneti. AKShI do të marrë në konsideratë shtrirjen e kësaj ndihme në segmente të popullsisë përmes 
një rrjeti të gjerë Qendrash Rinore të Novacionit, duke jashtëkontraktuar mbështetjen përmes OShC-ve 
dhe metodave të tjera të shtrirjes në zonat e thella.  

Rreziku mjedisor i projektit vlerësohet i ulët deri në mesatar, duke qenë se rreziqet dhe pasojat e 
mundshme negative te popullata njerëzore ka gjasë të jenë të papërfillshme. Projekti nuk përfshin asnjë 
punë civile të asnjë lloji. Rreziku social i projektit vlerësohet mesatar, duke qenë se aktivitetet nuk pritet 
të sjellin ndikime negative. 

Menaxhimi mjedisor dhe social në kuadër të programit mbështetet kryesisht në sistemin ekzistues ligjor, 
rregullator dhe institucional në Shqipëri. Sistemet e menaxhimit mjedisor e social që veprojnë duhen 
përmirësuar për të trajtuar rreziqet mjedisore dhe sociale që paraqiten. VSMS-ja identifikoi hendeqet në 
disa fusha, të përmbledhura më poshtë, të cilat duhen trajtuar përmes Planit të Veprimit të Programit 
(PVP). 

Gjetjet kryesore tregojnë se rregulloret aktuale nuk përmbajnë dispozita lidhur me menaxhimin e 
mbetjeve elektronike. Zbatimi i dispozitave të tilla në vend është i dobët, për shkak të mungesës së 
infrastrukturës dhe burimeve të zbatimit. Nuk ka objekte të certifikuara për riciklimin e mbetjeve 
elektronike në Shqipëri, që të sigurojnë një riciklim të shëndoshë mjedisor të mbetjeve elektronike të 
prodhuara, por, sidoqoftë, ka disa nisma private për këtë. Departamentet që do të zbatojnë programin 
nuk do të jenë në gjendje  t’ua dërgojnë mbetjet e tyre elektronike këtyre ricikluesve apo objekteve të 
tilla. 

Vlerësohet se AKSHI, si agjencia zbatuese e programit, do të punojë së bashku me MTE-në dhe AKUM-in 
për të hartuar dhe zbatuar Procedurat Standarde Operative për mbetjet elektronike. 

Shqipëria ka miratuar një paketë të gjithanshme ligjesh dhe rregullash që qeverisin të drejtat për mbrojtje 
dhe përfshirje sociale. Dokumenti i politikës së përfshirjes sociale për periudhën 2016-2020 përvijon 
mënyrën sesi do të garantohet një kuadër i qëndrueshëm i përfshirjes sociale. Lidhur me 
kundërdiskriminimin, kuadri ligjor e i politikave është përgjithësisht i harmonizuar me standardet e BE-së 
dhe u përmirësua më tej ndryshimet në ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi. Lidhur me të drejtat e 
pakicave, miratimi i akteve nënligjore shtesë, përfshi ato për vetidentifikimin dhe përdorimin e gjuhëve të 
pakicave, mbeten ende në pritje për t’u miratuar. Legjislacioni kuadër shqiptar për të drejtat e personave 
me aftësi të kufizuar është pjesërisht në përputhje me Konventën e Kombeve të Bashkuara për Personat 
me Aftësi të Kufizuara. Qeveria ka miratuar Strategjinë Kombëtare për Barazinë Gjinore (2021-2030), 
Planin e Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara (2021-2025) dhe Planin Kombëtar të Veprimit për 
Barazinë, Përfshirjen dhe Pjesëmarrjen e Romëve dhe Egjiptianëve (2021-2025). Po ashtu, garantimi i të 
drejtave shoqërore është një nga objektivat strategjike të parashikuara në dokumentin e Strategjisë 
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZhI, 2015-2020).  

Sa ,i takon së drejtës institucionale për informimin publik, kuadri ligjor është në përputhje me standardet 
ndërkombëtare të fushës, veçanërisht me Konventën e Këshillit të Evropës për Qasjen në Dokumentet 
Zyrtare (Konventa Tromso). Modeli i rishikuar i Programit institucional të Transparencës, si dhe për 
Regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve u miratua në vitin 2020. Kuadri ligjor për mbikëqyrjen e 
institucioneve (Ligji për Avokatin e Popullit) është tanimë në fuqi, por fusha e tij e veprimit nuk përfshin 
të gjithë ekzekutivin.  

Kuadri ligjor për ofrimin e shërbimeve publike është i miratuar në Shqipëri, për të siguruar një 
administratë të orientuar nga përdoruesi dhe përbëhet nga tri dokumente:  
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1. Strategjia Ndërsektoriale e Reformës në Administratën Publike (SNRAP) 2015-2020,  

2. Agjenda Digjitale e Shqipërisë, 2015-2020 (Agjenda e re Digjitale dhe Plani i Veprimit, 2022-
2026, 

3. Dokumenti Politik Afatgjatë për Ofrimin e Shërbimeve me në Qendër Qytetarin.  

Ka një kuadër të pasur ligjor në Shqipëri që qeveris drejtpërdrejt ose tërthorazi TIK-un dhe shoqërinë e 
informacionit në vend. Shqipëria ka zbatuar gjithashtu një kuadër gjithpërfshirës strategjik reformues të 
administratës publike (KSRAP). Agjenda Digjitale dhe Plani i Veprimit, 2022-2026, u miratuan  në vitin 
2022, sipas Vendimit Nr. 370. Po kështu, është në fuqi edhe kuadri ligjor që siguron ndërveprimin. 

Duke qenë se projekti ka të bëjë me përmirësimin cilësor të ofrimit të shërbimeve cilësore për popullsinë, 
ligji i të dhënave personale është gjithashtu me rëndësi për këtë projekt. Parimi i përgjithshëm i ligjit për 
mbrojtjen e të dhënave personale është se përpunimi ligjor i të dhënave personale do të bëhet duke 
respektuar dhe garantuar të drejta dhe liritë themelore të njeriut dhe, veçanërisht, të drejtën e 
privatësisë. Po ashtu, Shqipëria ka miratuar një Strategji të re për Sigurinë Kibernetike dhe planin e 
Veprimit, 2020-2025, që trajtojnë përparësitë e fushës. 

 

4. Qasja për VSMS-në 

VSMS-ja është përgatitur nga kombinimi i shqyrtimit të materialeve ekzistuese të programit dhe 
literaturës teknike në dispozicion, intervistimit të personelit qeveritar dhe konsultimeve me aktorët 
kryesore dhe ekspertët. VSMS-ja vlerëson ose merr në konsideratë deri në ç’pikë janë sistemet e 
menaxhimit mjedisor e social të programit të mjaftueshme dhe në përputhje me gjashtë parimet bazë 
mjedisore dhe sociale në paragrafin e Seksionit III të politikës PpR (këtej e tutje, Parimet bazë), kur janë 
të zbatueshme ose me rëndësi në rrethanat e PpR-së. Parimet bazë renditen më poshtë.  

a. Parimi bazë 1: Menaxhimi mjedisor dhe social: Procedurat e menaxhimit mjedisor e social janë 
të konceptuara për (a) të nxitur qëndrueshmërinë mjedisore dhe sociale në hartimin e projektit, 
(b) të shmangin, të ulin në minimum apo të zbutin ndikimet negative dhe (c) të nxitin 
vendimmarrje të informuar lidhur me efektet mjedisore dhe sociale të programit. 

b. Parimi bazë 2: Habitatet natyrore dhe burimet kulturore fizike: Procedurat dhe proceset e 
menaxhimit mjedisor dhe social janë të konceptuara për të shmangur, për të ulur në minimum 
dhe për të zbutur çdo pasojë negative (mbi habitatet natyrore dhe burimet kulturore fizike) që 
vjen si rrjedhojë e programit. 

c. Parimi bazë 3: Siguria publike dhe e punonjësve: Procedurat e programit sigurojnë masa të 
mjaftueshme për të mbrojtur sigurinë publike dhe të punonjësve kundër rreziqeve të mundshme 
që lidhen me (a) ndërtimin dhe/ose funksionimi i objekteve ose praktika të tjera operative të 
hartuara ose të nxitura në kuadër të programit dhe (b) ekspozimin ndaj lëndëve kimike toksike, 
mbetjeve të rrezikshme dhe materialeve të tjera të rrezikshme 

d. Parimi bazë 4: Blerja e tokës: Blerja e tokës dhe humbja e qasjes në burimet natyrore 
menaxhohen në mënyrë të tillë që të shmangin ose të minimizojnë zhvendosjen dhe që personat 
e prekur të ndihmohen për të përmirësuar ose, së paku, për të rivendosur standardet e tyre të 
jetës dhe jetesës. 

e. Parimi bazë 5: Personat indigjenë dhe grupet në nevojë: I jepet vëmendja e duhur 
përshtatshmërisë kulturore dhe qasjes së barabartë te përfitimet e programit, duke u 
përqendruar posaçërisht te të drejtat dhe interesat e popujve indigjenë dhe te nevojat ose 
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shqetësimet e grupeve në nevojë. 
f. Parimi bazë 6: Konflikti social: Shmangia e përkeqësimit të konfliktit social, sidomos në vendet e 

brishta, zonat pas konfliktit apo zonat që janë objekt i mosmarrëveshjeve ndërkombëtare. 

 

PUBLIKIMI DHE KONSULTIMI 

Publikimi: Ky projektraport VSMS-së do të publikohet brenda vendit dhe në faqen e jashtme të internetit 
të Bankës Botërore, përpara vlerësimit zyrtar të PpR-së, që të shërbejë si bazë për diskutimin dhe marrjen 
e komenteve zyrtare. VSMS-ja do të konsultohet me aktorët përkatës lidhur me kapacitetin institucional 
për aspektet mjedisore dhe sociale të programit.  
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MASAT E REKOMANDUARA 

Masat e rekomanduara mjedisore 

➢ Rekomandimi 1: Procedurat Standarde Operative (PSO) për menaxhimin mjedisor të mbetjeve 
elektronike, në kuadrin e komponentit të Ndihmës Teknike 

 

AKSHI do të punojë ngushtë me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) dhe me Agjencinë Kombëtare 

të Mjedisit (AKM) për hartimin e SPO-ve për menaxhimin dhe asgjësimin e mbetjeve elektronike. PSO-të 

do të jenë në përputhje me Udhëzimet në fuqi të Bankës Botërore për Mjedisin, Shëndetin dhe Sigurinë 

(MShS), mbështetur në shembujt e përgjithshëm dhe specifikë sektorialë të Praktikave të Mira 

Ndërkombëtare Specifike sipas Sektorëve (PMNSS). Mbështetja për përgatitjen e PSO-ve duhet të 

zhvillohet në kuadrin e Ndihmës Teknike, tek aktivitetet e ndërtimit të kapaciteteve. Pritet që PSO-të të 

përfshijnë procedura për: mbajtjen e të dhënave të inventarit të pajisjeve të TIK-ut nga departamentet në 

kohën e blerjes së pajisjeve të reja dhe shitjes së pajisjeve të përdorura dhe të vjetra, kriteret dhe kushtet 

për riblerjen e pajisjeve të reja në fund të jetës së pajisjes, blerësit e licencuar nga AKM-ja të pajisjeve të 

përdorura, kushtet e propozuara për rregulla për riciklimin dhe asgjësimin të shëndetshme për mjedisin 

dhe kështu me radhë.  

➢  Rekomandimi 2: Trajnimi për PSO-të e mbetjeve elektronike  

Ekipet e programit në AKShI dhe departamentet partnere, bashkë me personelin e MTM-së dhe të AKM-
së, duhen informuar rreth PSO-ve përmes organizimit të trajnimeve për menaxhimin e mbetjeve 
elektronike, si pjesë e aktiviteteve për ndërtimin e kapaciteteve në kuadër të programit.  

Masat sociale të rekomanduara 

Tabela përmbledhëse pasqyron masat për trajtimin e çështjeve sociale, për të cilat është rënë dakord nga 
ekipi i BB-së dhe AKSHI-t, që do të pasqyrohen në konceptin e PpR-së:  
 

Aktivitete Ku integrohet në PpR 

Qasja në shërbimet digjitale. Integrimi i kërkesave më të fundit 
ndërkombëtare dhe të BE-së për qasjen në shërbimet digjitale 
në: (i) në portalin E-Albania, në internet dhe celular dhe (ii) 
qendrën e e re të kontaktit me shumë kanale (e cila përfshin 
ndërfaqen e Sportelit ndihmës). Këtu do të përfshihet përmasa 
gjinore, siç përshkruhet në rubrikën për çështjen gjinore. 

Treguesi i rezultatit në Kuadrin e 
Rezultateve (KR); masa e 
pasqyruar në një TLL. 

Kanale të Zgjeruara të Ofrimit dhe të Ndihmës. Kanale të 
zgjeruara dhe të përmirësuara për qasjen në shërbimet digjitale. 
Masat kryesore: (i) aplikacioni celular i përditësuar, e-Albania, do 
të shtrihet në grupe shtesë në zonat e depërtimit të telefonisë 
celulare; (ii) sistemi i Qendrës e re e Kontaktit me shumë 
kanale/Sporteli i ndihmës, qendra e thirrjes dhe Asistenti Virtual 
shqiptar do të ofrojnë mbështetje shtesë për përdoruesit e 
shërbimit për zbatimet e tyre të shërbimit digjital dhe ndjekjen e 
tyre në vijimësi; (iii) Qendrat Rinore të Novacionit do të 
përfshijnë një zyrë informacioni, e cila do të ofrojë informacion 
për t’i ndihmuar përdoruesit të zgjidhin problemet që lidhen me 

KR, TLL. 
Plani i Veprimit i Programit: 
minimalisht, në 10 vendndodhje 
do të vendosen zyrat e 
informacionit pranë Qendrave 
Rinore të Novacionit (në ish-
qendrat e ADISA-s). Gjatë zbatimit 
të programit, rekomandohet fort 
që zyrat e informacionit (nëse 
funksionojnë) duhen shtrirë në 
zonat gjeografike ku nuk ofrohet 
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aplikacionin e tyre në internet. Këtu do të përfshihet edhe një 
përmasë gjinore, siç përshkruhet në rubrikën për aspektin gjinor. 

ky shërbim. Duke marrë në 
konsideratë zgjerimin e zyrave të 
informacionit, programi mund të 
ketë parasysh edhe përdorimin e 
zyrave të caktuara të bashkive, që 
mund ta përmbushin këtë 
funksion të zyrës së informacionit 
në zonat gjeografike që nuk e 
kanë shërbimin. 

Shfrytëzimi i potencialit të OShC-ve. Programi do të identifikojë, 
do të shtrihet dhe do të ofrojë trajnim për organizata të caktuara 
joqeveritare dhe të shoqërisë civile që janë tashmë të 
angazhuara në mbështetjen e grupeve të synuara në nevojë. Ky 
trajnim do të përqendrohet në mënyrën se si duhen mbështetur 
këto grupe për të mësuar përdorimet e shërbimit digjital dhe për 
të përdorur ndërfaqet digjitale ekzistuese të ofruara nga AKSHI.  

Plani i Veprimit të Programit. Të 
përcaktohet harta e OShC-ve; të 
hartohet dhe të zbatohet plani i 
masave për trajnim  

200 laboratorët informatikë në shkolla. Aspekti i gjithpërfshirjes 
do të trajtohet nga sa vijon: (i) disa nga shkollat e përzgjedhura 
do të jenë në zonat më të varfra rurale (përfshi shkollat 
kolektive) dhe do t’u sigurohen pajisje shtesë, për t’u siguruar që 
laboratorët të jenë në funksionim të plotë (p.sh., energji elektrike 
shtesë, ndërlidhje, ndërtim kapacitetesh e kështu me radhë) dhe 
(ii) mësuesit e laboratorëve informatikë do të pajisen me mjete 
dhe cilësime që do t’iu ofrojnë mbështetje shtesë nxënësve me 
vështirësi të të nxënit (që ata t’i shfrytëzojnë plotësisht 
mundësitë e laboratorit informatik). 

TLL-ja dhe protokolli i verifikimit 
do të sigurohet që këto aspekte 
përfshirëse të trajtohen. 
Plani i Veprimit të Programit: 
klienti do të hartojë një plan të 
shkurtër veprimi për t’u siguruar 
që, gjatë zbatimit të laboratorëve 
informatikë, të trajtohen dhe 
monitorohen efektivisht çështjet 
e gjithpërfshirjes.  

Informimi, arsimimi dhe komunikimet (IAK). Këtu do të 
përfshihen: (i) fushatat e informimit për rritjen e njohurive 
digjitale të popullatës (si për mënyrën e përdorimit të 
funksioneve të portalit E-Albania), me personalizimin e 
parametrave për grupet në nevojë (konkretisht, gratë e 
moshuara në zonat rurale) dhe (ii) shpërndarjen e informacionit 
të përdorshëm e miqësor për përdoruesin sesi të kërkohen 
shërbimet elektronike (të vlefshme në kanalet dhe gjuhët 
përkatëse). Këtu përfshihet përmasa gjinore, siç përshkruhet në 
rubrikën për çështjen gjinore. 

Plani i Veprimit i Programit. Pjesa 
e IAK-ut do të financohet 
gjithashtu përmes 
nënkomponentit të FPI-së, që 
përfshin komunikimet 

Trajnimi i nëpunësve publikë. Personeli i pikave të informacionit 
dhe qendrës së thirrjeve i trajnuar për metodat/mjetet në 
mbështetje të grupeve të synuara. Këtu përfshihet përmasa 
gjinore, siç përshkruhet në rubrikën për çështjen gjinore. 

Hartimi i Planit të Veprimit të 
Programit dhe i planit të trajnimit 
për personelin e caktuar. Pjesë e 
kësaj do të financohet nga 
nënkomponenti i ndihmës 
teknike të FPI-së. 

Mbrojtja e të dhënave dhe besimi. Përfshin: (i) masa për 
forcimin e mbrojtjes dhe sigurisë së të dhënave dhe (ii) 
financimin e trajnimeve për mbrojtjen e të dhënave dhe të 
sigurisë së të dhënave për personelin e sektorit publik. Kjo çon në 

KR, PVP, Ndërtim kapacitetesh 
sipas kërkesës (nënkomponenti i 
FPI-së) 
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rritjen e privatësisë së të dhënave dhe në krijimin e besimit në 
popullatë. 

 
Përmbledhja e raportit 

Kjo VSMS ndahet në gjashtë rubrika dhe një sërë shtojcash. Rubrika 1 prezanton hyrjen dhe kontekstin e 
VSMS-së. Rubrika 2 paraqet kontekstin vendor e sektorial, objektivat e programit, objektin e PpR-së dhe 
identifikon përfitimet dhe rreziqet kryesire të programit, si dhe organizimet institucionale. Po ashtu, 
raporti vlerëson kapacitetin institucional e rregullator shqiptar për të menaxhuar çështjet e identifikuara 
mjedisore. Rubrika 3 ofron një vlerësim të sistemit të menaxhimit mjedisor të programit dhe një këqyrje 
të sistemit të menaxhimit social. Rubrika 4 trajton dhënien e informacionit dhe konsultimin e VSMS-së, 
ndërsa Rubrika 5 përfshin rekomandimet për veprim të VSMS-së për Programin e M&S-së. Shtojcat 
ofrojnë të dhëna plotësuese lidhur me çështje të caktuara dhe nisma perkatësse. Përpara finalizimit të 
këtij dokumenti, VSMS-ja do të ndahet me publikun për t’u konsultuar e për të marrë komente. Më pas, 
komentet do të përfshihen dhe do të finalizohet dokumenti. Do të ketë po ashtu konsultime vjetore me 
aktorë të shumtë, për të monitoruar ecurinë e VSMS-së, kur është nevoja. 
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• HYRJA DHE KONTEKSTI 

A. Vlerësimi i sistemeve mjedisore dhe sociale: qëllimi dhe objektivat 

Ky vlerësim i sistemeve mjedisore e sociale (VSMS) është përgatitur nga Ekipi i M&S-së për projektin e 
propozuar shqiptar për “Përmirësimin e Qasjes Universale në Shërbime Publike me Standard të Lartë 
përmes GovTech (P177845), që do të mbështetet nga instrumenti i financimit të Programit për Rezultate 
(PpR) i Bankës Botërore. Në përputhje me kriteret e financimit të politikës së Bankës Botërore të programit 
për rezultate (Politika PpR), PpR-të mbështeten te sistemet në vend për të menaxhuar efektet mjedisore 
dhe sociale. Politika PpR kërkon që Banka të kryejë VSMS gjithpërfshirëse për të vlerësuar shkallën në të 
cilën nxitin sistemet përkatëse të programit të PpR-së qëndrueshmërinë mjedisore dhe sociale dhe për të 
siguruar marrjen e masave efektive për identifikimin, shmangien, minimizimin ose zbutjen e ndikimeve 
negative mjedisore, shëndetësore, të sigurisë dhe sociale. VSMS-ja rekomandon mbështetur në një 
vlerësim gjithpërfshirës të përmirësohet menaxhimi mjedisor e social në kuadër të programit, si pjesë e 
planit të përgjithshëm të veprimit për menaxhimin. 

Qëllimi kryesor i kësaj VSMS-je është: (i) të identifikojë efektet mjedisore dhe sociale, (ii) të vlerësojë 
kuadrin ligjor dhe të politikave për menaxhimin mjedisor e social, përfshi një shqyrtim të legjislacionit, 
rregullave dhe procedurave përkatëse, si dhe përgjegjësive institucionale që përdoren nga programi; (iii) 
të vlerësojë kapacitetin dhe punën zbatuese të institucioneve deri më tani për menaxhimin e problemeve 
të mundshme mjedisore dhe sociale dhe (iv) të rekomandojë masa konkrete për trajtimin e hendeqeve 
në sistemin e menaxhimit mjedisor dhe social të programit, përfshi edhe lidhur me kuadrin ligjor e të 
politikave dhe të kapacitetit zbatues. 

Kjo VSMS vlerëson ose merr në konsideratë deri në ç’pikë janë sistemet e menaxhimit mjedisor dhe social 
të programit të mjaftueshme dhe në përputhje me gjashtë parimet bazë të përcaktuara në Seksionin III të 
Politikës së PpR-së (këtej e tutje, Parimet Bazë), sipas zbatimit ose rëndësisë në rrethanat e PpR-së. 
Parimet bazë renditen më poshtë.  

a. Parimi bazë 1: Menaxhimi mjedisor dhe social: Procedurat e menaxhimit mjedisor e 
social janë të konceptuara për (a) të nxitur qëndrueshmërinë mjedisore dhe sociale në 
hartimin e projektit, (b) të shmangin, të ulin në minimum apo të zbutin ndikimet negative 
dhe (c) të nxitin vendimmarrje të informuar lidhur me efektet mjedisore dhe sociale të 
programit. 

b. Parimi bazë 2: Habitatet natyrore dhe burimet kulturore fizike: Procedurat dhe proceset 
e menaxhimit mjedisor dhe social janë të konceptuara për të shmangur, për të ulur në 
minimum dhe për të zbutur çdo pasojë negative (mbi habitatet natyrore dhe burimet 
kulturore fizike) që vjen si rrjedhojë e programit. 

c. Parimi bazë 3: Siguria publike dhe e punonjësve: Procedurat e programit sigurojnë masa 
të mjaftueshme për të mbrojtur sigurinë publike dhe të punonjësve kundër rreziqeve të 
mundshme që lidhen me (a) ndërtimin dhe/ose funksionimi i objekteve ose praktika të 
tjera operative të hartuara ose të nxitura në kuadër të programit dhe (b) ekspozimin ndaj 
lëndëve kimike toksike, mbetjeve të rrezikshme dhe materialeve të tjera të rrezikshme 

d. Parimi bazë 4: Blerja e tokës: Blerja e tokës dhe humbja e qasjes në burimet natyrore 
menaxhohen në mënyrë të tillë që të shmangin ose të minimizojnë zhvendosjen dhe që 
personat e prekur të ndihmohen për të përmirësuar ose, së paku, për të rivendosur 
standardet e tyre të jetës dhe jetesës. 

e. Parimi bazë 5: Personat indigjenë dhe grupet në nevojë: I jepet vëmendja e duhur 
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përshtatshmërisë kulturore dhe qasjes së barabartë te përfitimet e programit, duke u 
përqendruar posaçërisht te të drejtat dhe interesat e popujve indigjenë dhe te nevojat 
ose shqetësimet e grupeve në nevojë. 

f. Parimi bazë 6: Konflikti social: Shmangia e përkeqësimit të konfliktit social, sidomos në 
vendet e brishta, zonat pas konfliktit apo zonat që janë objekt i mosmarrëveshjeve 
ndërkombëtare. 

Një tjetër qëllim i kësaj VSMS-je është të mundësojë një vendimmarrje të informuar nga autoritetet 
përkatëse të vendit huamarrës dhe për të ndihmuar procesin e vlerësimit dhe vendimeve të brendshme 
të Bankës lidhur me GovTech. Gjetjet, përfundimet dhe mendimet e shprehura në këtë dokument i 
përkasin Bankës Botërore. Masat e rekomanduara që vijnë si rezultat i kësaj analize do të diskutohen e 
për to do të bihet dakord me homologët e palës shqiptare dhe do të bëhen marrëveshje të detyrueshme 
ligjërisht sipas kushteve të huasë së re. 

B. Metodologjia e VSMS-së 

Banka Botërore ndërmori veprimet në vijim në kuadër të vlerësimit për periudhën prill 2022-shtator 2022: 
(a) një shqyrtim i gjithanshëm i politikave qeveritare, kuadreve ligjore dhe dokumenteve programore, si 
dhe vlerësime të tjera të tjera të sistemeve të menaxhimit mjedisor e social të qeverisë shqiptare, (b) u 
mbajtën konsultime me ekspertët përkatës dhe zyrtarë nga Ministria e Mjedisit, Agjencia për Mbrojtjen e 
Mjedisit, AKSHI, Ministria e Arsimit dhe Sporteve dhe ministrja e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët dhe (c) 
ente dhe aktorë të tjerë qeveritarë që merren me çështjet përkatëse, si standardet e shërbimeve 
(ministrja e Shtetit për Standardet e Shërbimit) dhe zgjidhja e ankesave (Agjencia për Bashkëqeverisje). 

Përfituesit e programit 

Pritet që projekti të japë përfitime neto të konsiderueshme për qytetarët dhe qeverinë shqiptare. 

Parashikohet se 4 000 të rinj do të përfitojnë nga trajnimi në aftësi të përparuara digjitale dhe 35 000 do 

të kenë mundësi të mësojnë në laboratorët informatikë. Vetë qytetarët janë po ashtu përfitues falë uljes 

së kostove administrative në marrjen e shërbimeve nga qeveria, rritjes së numrit të shërbimeve 

elektronike përmes një ndërfaqeje më të thjeshtë e më miqësore me përdoruesin, përmirësimit të 

shpejtësisë së shërbimeve elektronike. Personeli administrativ do kursejë kohë, mes të tjerash, falë rritjes 

së shpejtësisë së shërbimeve elektronike dhe përdorimit të nënshkrimit elektronik. Ngritja dhe vënia në 

funksion e sporteleve ndihmëse në zonat me mungesë shërbimi do të sigurojë qasje të barabartë të të 

gjitha grupeve të komunitetit në shërbimet e e-Albania-s. Përfitimet do të vijnë nga ulja e kostove 

administrative dhe shkurtimi i kohës dhe kostove të udhëtimit të qytetarëve për marrjen e shërbimeve 

shtetërore.  

Ky raport është përgatitur nga kombinimi i shqyrtimit të materialeve ekzistuese të programit dhe 
literaturës teknike në dispozicion, intervistimit të personelit qeveritar dhe konsultimeve me aktorët 
kryesore dhe ekspertët. Gjetjet e vlerësimit do të përdoren për formulimin e një Plani Veprimi të 
përgjithshëm të Programit (PVP) me masa kyçe për të përmirësuar rezultatet e menaxhimit mjedisor e 
social të programit. VSMS-ja do të konsultohet me të gjithë aktorët përkatës dherekomandimet e dala nga 
diskutime do të përfshihen në variantin përfundimtar të VSMS. Procesi i shqyrtimit të VSMS-së kërkon të 
përshkruajë dhe vlerësojë sistemet për menaxhimin e ndikimeve mjedisore e sociale të programit të 
propozuar.  
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Gjatë periudhës maj 2022-shtator 2022, Banka Botërore u mbështet në një gamë të madhe të dhënash, 
burimesh dhe kontributesh për procesin e shqyrtimit të VSMS-së, përfshi veprimtaritë në vijim: 

Vlerësimi i ndikimeve mjedisore dhe sociale të programit: Ekipi i VSMS-së vlerësoi sa mund të shkaktonte 
efekte negative mjedisore dhe sociale programi, qoftë për shkak të konceptimit dhe komponentëve të tij 
apo për shkak të mangësive në sistemet e programit. 

U krye një vlerësim i gjithanshëm dokumentar i politikave, kuadrit ligjor, dokumenteve programore dhe 
vlerësimeve të tjera të sistemeve mjedisore dhe sociale: Vlerësimi shqyrtoi kërkesat e politikave dhe ato 
ligjore kombëtare/lokale që lidhen me menaxhimin mjedisor dhe social që kanë të bëjnë me aktivitetet e 
përshkruara në fushat e rezultateve të programit. Vlerësimi shqyrtoi po ashtu dokumente teknike dhe të 
mbikëqyrjes nga projekte të më parshme e në vazhdim të Bankës Botërore, falë të cilave u produa VSMS-
ja (PpR për Projektin e Ujësjellës-kanalizimeve në Shqipëri).  

Institutional analysis: An institutional analysis was carried out to identify the roles, responsibilities, and 
structure of the relevant institutions responsible for implementing the GovTech funded activities, 
including coordination between different entities at the national and local levels. The assessment of the 
capacity of key institutions to implement required environmental and social management actions was 
assessed. An important input for this assessment was an evaluation of these institutions’ previous track 
record in management of such risks in the context of previous projects and programs. 

Konsultimet dhe intervistat: VSMS-ja do të konsultohet me ekspertët dhe zyrtarët përkatës të AKSHI-t, 
Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve dhe ministres së Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, si dhe me ente dhe 
aktorë të tjerë qeveritarë që merren me çështjet përkatëse, si standardet e shërbimeve (ministrja e Shtetit 
për Standardet e Shërbimit) dhe zgjidhja e ankesave (Agjencia për Bashkëqeverisje). 

Kjo VSMS do të përditësohet me vlerësime e reagime që do të dalin nga konsultimi me aktorët dhe 
eskpertët përpara sesa programi të finalizohet. VSMS-ja përfundimtare do të publikohet përpara sesa 
Bordi i Bankës të marrë vendim për programin.  
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2. PËRSHKRIMI I PROGRAMIT DHE EFEKTET E MUNDSHME MJEDISORE DHE SOCIALE  

A. Konteksti i vendit 
 
Në vitin 2021, ekonomia shqiptare u ringrit me një rritje prej 8,5 për qindësh të PBB-së. Pasojat e tërmetit 
dhe COVID-19-ës kanë pasur një ndikim shpërpjesëtimor mbi të varfrit, të cilët, në vitin 2022, përbëjnë 
ende mbi 32 për qind të popullsisë (që jetojnë me më pak se 5,5 dollarë amerikanë në ditë).   

Punësimi dhe pjesëmarrja e forcës së punës po rimëkëmbet, norma e papunësisë është ulur nga 11,7 për 
qind në vitin 2020, në 10,3 në vitin 2022 dhe pritet të qëndrojë në këtë nivel për vitet e ardhshme.  

Për rritje më të shpejtë, modeli shqiptar i zhvillimit do të duhej të realizonte një rritje më gjithpërfshirëse, 
të ndjeshme ndaj klimës dhe të qëndrueshme, si dhe të rriste efikasitetin dhe efektivitetin e sektorit 
publik.   

Efikasiteti i sektorit publik dhe ofrimi i shërbimit publik janë shtylla themelore të një modeli të fortë 
shqiptar zhvillimi e, megjithatë, sfidat kryesore mbeten ende. Përditësimi i Vlerësimit Sistematik të Vendit 
i vitit 2019 (2019) identifikoi mungesa efikasiteti në ofrimin e shërbimeve publike, cilësi të ulët shërbimi 
dhe qasje të pabarabartë në shërbime, krah bllokimeve në shërbime sektoriale, si mbrojtja sociale, 
shëndetësia dhe arsimi. Për t’iu përgjigjur këtyre sfidave, QSh-ja ka zbatuar me mbështetjen e Bankës 
Botërore (BB) dhe partnerëve të tjerë për zhvillim, programe për modernizimin dhe digjitalizimin e ofrimit 
të shërbimeve publike. Për shembull, Projekti për Ofrimin e Shërbimeve me në Qendër Qytetarin (CCSD) 
(2015-2020, P151972) shënoi përparime në përmirësimin e shërbimeve publike.  

B. Konteksti sektorial dhe institucional 

QSh-ja ka bërë investime të rëndësishme për të përmirësuar ofrimin e shërbimit publik përmes 
modernizimit dhe digjitalizimit të administratës publike. Për të udhëhequr përpjekjen për digjitalizim, në 
vitin 2008 u krijua AKSHI.  

Si pjesë e përpjekjeve për lehtësimin e ofrimit të shërbimeve të integruara elektronike, në vitin 2012 AKShI 
krijoi portalin e-Albania. Kjo është platforma ku institucionet qeveritare ofrojnë shërbimet e tyre 
elektronikisht. Aktualisht, portali u ofron qasje rreth 2,6 milionë përdoruesve të regjistruar, që 
përfaqësojnë rreth 95 për qind të të gjitha shërbimeve të qeverisë qendrore.  

Për të ofruar kanale alternative për dhënien e shërbimeve që shtrihen te të gjithë qytetarët, u krijuan 
edhe qendrat e shërbimit me një ndalesë  (QShQ). Agjencia për Ofrimin e Shërbimeve Publike të 
Integruara (ADISA) u krijua për të ofruar sportele për marrjen e shërbimeve (QShQ), ku qytetarët mund të 
merrnin në një vend qindra shërbime që, më parë, ofroheshin nga një mori agjencish.  

Më tej, në fund të vitit 2019, QSh-ja e zhvendosi theksin te kalimi i përshpejtuar i aplikimeve të shërbimeve 
“vetëm elektronike” dhe, në vitin 2022, qeveria shqiptare vendosi të mbyllte dhe të racionalizonte të 
gjitha sportelet e shërbimeve. Në vitin 2022, QSh-ja vijoi me zbatimin e urdhrit të Kryeministrit për 
mbylljen e të gjitha sporteleve të shërbimit deri më 30 prill, përfshi QShQ-të, për të nxitur përdoruesit të 
aplikonin “vetëm përmes internetit’ dhe për të ulur rastet e korrupsionit. Kështu, përdoruesit mund t’i 
merrnin këto shërbime vetëm (i) personalisht, drejtpërdrejt në e-Albania ose (ii) duke paguar palë të treta, 
si një noter ose avokat, për të hyrë në e-Albania për llogari të tyre. Në vijim të saj, plani në vitin 2022 ishte 
racionalizimi dhe rihapja e disa sporteleve shërbimi të caktuara, sipas një modeli të ri të Qendrave Rinore 
të Novacionit, siç trajtohet më poshtë.   
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Përparimi i Shqipërisë drejt transformimit digjital të shërbimit publik është njohur ndërkombëtarisht. Për 
shembull, Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) e nxjerr Shqipërinë në pah si model 
pozitiv të qeverisjes elektronike në Ballkanin Perëndimor. 

Përparim është shënuar edhe në sektorin e arsimit falë përpjekjeve për modernizim dhe digjitalizim. Duke 
kuptuar potencialin e jashtëzakonshëm të digjitalizimit të arsimit, Strategjia Kombëtare e Arsimit (SKA) 
2021-2026 angazhohet qartësisht në Objektivin Specifik 5 të zhvillojë kompetencën digjitale përmes një 
përdorimi më të mirë të teknologjisë së informimit dhe komunikimit për mësimnxënien dhe 
mësimdhënien. Edhe pse është bërë një lloj përparimi në zbatimin e Objektivit Specifik 5, duke pasur 
parasysh sfidat që lidhen me digjitalizimin në sektorin e arsimit, do të duheshin përpjekje dhe burime 
masive për të arritur objektivat e shpallura. Programi i propozuar GovTech trajton si duhet e në kohë sfidat 
institucionale të transformimit digjital të arsimit duke bërë bashkë AKSHI-n, Ministrinë e Arsimit dhe 
Sporteve dhe aktorë të tjerë si Fondacioni Shqiptaro-amerikan për Zhvillim për të zbatuar agjendën 
digjitale të vendit, që është thelbësore për të ndërtuar një kapital të kualifikuar njerëzor që do të jetë 
motori i rritjes.   

Ekipi i Bankës Botërore mbajti konsultime të gjera me një gamë aktorësh gjatë dy misioneve në Shqipëri 
në vitin 2021. Bazuar në këto konsultime, u përcaktua se shkaqet rrënjësore që kontribuojnë te 
problemet me transformimin digjital janë si vijon:  

a. Platforma e-Albania nuk është mjaftueshëm “me në qendër përdoruesin” 

b. Shërbimet digjitale nuk kanë personalizim me në qendër përdoruesin dhe natyrë proaktive 

c. Infrastruktura e përzgjedhur e TIK-ut, shtylla e shërbimeve të përparuara digjitale, nuk është e 
përshtatshme për këtë qëllim 

d. Sistemi arsimor ka vend për përmirësim në  ndërtimin e njohurive të forta bazë dhe digjitale nga 
që nga vitet e para 

e. Ndihmë nën optimale për ofrimin e shërbimeve digjitale dhe një hendek digjital 

f. Ka vend për përmirësim në qeverisjen e të dhënave 

g. Dobësi e mundësuesve parësorë të GovTech   

C. Programi i qeverisë 

Programi i ri i qeverisë për periudhën 2021-2025 i kushton vëmendje të posaçme digjitalizimit dhe 
modernizimit të të gjithë sektorëve dhe shërbimeve. Agjenda digjitale e Shqipërisë, 2022–2026, e miratuar 
me VKM nr.370, datë 6/2022, synon të nxitë investimet në fushat kryesore të informatikës së avancuar 
dhe përpunimit të të dhënave, inteligjencës artificiale (IA), sigurisë kibernetike dhe aftësive të përparuara 
digjitale me mundësi për të lidhur bizneset, administratën publike dhe qytetarët me teknologjitë më të 
fundit, duke e udhëhequr shoqërinë drejt Transformimit Digjital.  

Strategjia ndërsektoriale, “Agjenda digjitale e Shqipërisë, 2015-2020” (me Planin e shtyrë të veprimit deri 
në 2022) luajti një rol të rëndësishëm në hedhjen dhe forcimin e themeleve për situatën aktuale të 
përparuar të shërbimeve të digjitalizuara publike dhe shoqërisë digjitale. Strategjia e bëri këtë duke 
përmirësuar infrastrukturën kombëtare të TIK-ut, duke zgjeruar shërbimet e qeverisjes elektronike dhe 
nivelin e tyre të kompjuterizimit, si dhe duke çuar përpara në sektorë dhe në kadastër. Programi i qeverisë, 
mbështetur në strategjinë e sapomiratuar, “Agjenda digjitale e Shqipërisë, 2022-2026”, përcakton vizionin 
për fazën e ardhshme të revolucionit digjital. Përveç përmirësimit të cilësisë së  ofrimit të shërbimeve, 
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strategjia synon të rritë rrënjësisht integrimin e teknologjive të reja, si blockchain, inteligjenca artificiale 
dhe të nxënit përmes kompjuterit. Strategjia do të drejtohet nga gjashtë parime: novacioni, qeverisja, të 
dhënat, rreziku, standardet dhe transparenca. Strategjia synon të plotësojë katër objektiva kryesore: 

a. Objektivi 1: Qeveria digjitale – Mundësimi i politikave digjitale, proceseve inteligjente dhe 
zgjidhjeve të avancuara në platforma të sigurta 

b. Objektivi 2: Biznesi digjital – shërbime të lehta për t’u marrë dhe proaktive dhe ndërhyrje të 
gatshme biznesi 

c. Objektivi 3: Qytetarët digjitalë – qytetarët dhe privatësia, transparenca e të dhpnave dhe 
shërbimet për qytetarët 

d. Objektivi 4: Arsimi digjital dhe aftësitë digjitale – transformimi i mësimnxënies dhe mësimdhënies. 
 

Bashkëlidhur strategjisë digjitale, QSh-ja ka hartuar një Plan shoqërues Veprimi, i cili synon një drejtim të 
bashkërenduar dhe efikas të investimeve dhe aktiviteteve në sektorin e teknologjive të informacionit dhe 
komunikimit.  

Tabela 2. 1 Programi i qeverisë dhe programi i financuar nga Banka (PforR), i titulluar “Përmirësimi i 
qasjes universale në shërbime publike me standard të lartë përmes Programit GovTech 

 Programi i qeverisë (p) PpR (P) 

Vizioni Një Shqipëri e digjitalizuar plotësisht 
deri në 2030 (bazuar në Planin e 
Veprimit të Agjendës së re Digjitale) 

Kontribut thelbësor për këtë vizion  

Objektivi  Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve 
publike dhe rritja në mënyrë 
rrënjësore e e integrimit të 
teknologjive të reja në sektorin publik. 

Rritja e qasjes së barabartë dhe cilësia e 
shërbimeve të përzgjedhura digjitale (OZhP). 

Rezultatet 
kryesore  

• Qeveria digjitale  

• Biznesi digjital  

• Qytetarët digjitalë  

• Arsimi digjital dhe aftësitë digjitale 

3 FR kryesore mbështetin objektiva të caktuara 
të programit: 

• FR1: Përmirësimi i qasjes në shërbime 
elektronike dhe i përvojës së përdoruesit  

• FR2: Përmirësimi i aftësive dhe përfshirja 
digjitale 

• FR3: Forcimi i mundësuesve kryesorë të 
GovTech-ut 

Fusha e 
veprimit 

Kombëtare Kombëtare 

Periudha 2022–30 2023–2027 

Kostoja 
(US$) 

243 milionë dollarë amerikanë 118 milionë dollarë amerikanë (prej të cilave 65 
milionë dollarë amerikanë janë kontribut i 
Bankës (përfshi 6 milionë dollarë amerikanë nën 
komponentin e FPI-së) 

D. Objekti i veprimit të programit të PpR-së 

Programi do të mbështetë Agjendën digjitale të qeverisë, 2022-2026 dhe është strukturuar mbi bazën e 
tri Fushave të Rezultateve, të cilat paraqiten në tabelën vijuese. 
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Tabela 2. 2 Fushat kryesore të rezultateve dhe masat e programit dhe rezultatet e pritshme  

Fusha e  
rezultateve  

Aktivitetet  Rezultatet e pritshme  

Fusha e 
rezultateve 1 
(FR1):  
Përmirësimi i 
qasjes në 
shërbimet 
elektronike 
dhe përvojës 
së përdoruesit 

1.1 Rindërtimi i portalit E-Albania, bazuar 
në përvojën e përdoruesit (UX). 
1.2 Riorganizim i personalizuar dhe 

proaktiv i shërbimeve elektronike 
mbështetur në ngjarje 

1.3 Përmirësimi i shtyllës bazë të 
shërbimeve elektronike  
 

• Rritje e shpejtësisë, cilësisë dhe 
efikasitetit të shërbimeve 
elektronike 

• Kursim i kohës së marrjes së 
shërbimeve për qytetarët  

• Shërbime digjitale më të 
përdorshme  

• Shtimi i përdorimit të portalit e-
Albania në internet dhe i 
aplikacionit celular, e-Albania 

Fusha e 
rezultateve 2: 
Rritja e 
aftësive dhe 
përfshirja 
digjitale 

2.1.Aftësi digjitale dhe aftësi bazë të 
përmirësuara  

Përmes ngritjes së laboratorëve të 
edukimit informatik. 
  
2.2.Përmirësim i shërbimit të klientit dhe 
përfshirja digjitale  
Përmes modernizimit të arkitekturës së 
shërbimeve për klientin, për ta bërë më të 
lehtë qasjen në shërbimet digjitale, përfshi 
mes grupeve të synuara në nevojë, duke 
çuar në përmirësimin e njohurive digjitale 
të popullatës së përgjithshme dhe të 
rinjtë. 
2.3. Qeverisje më e fortë e të dhënave 
Objektivi është të forcohet qeverisja dhe 
transparenca e të dhënave. Qeverisja e të 
dhënave do të forcohet përmes (i) forcimit 
të kuadrit ligjor për mbrojtjen e të 
dhënave (ii) rritjen e ndërveprimit duke u 
harmonizuar me standardet e reja të 
metadatave, duke e automatizuar më tej 
mbledhjen e të dhënave dhe duke hartuar 
protokolle të shkëmbimit të të dhënave, 
bazuar në standardet e sektorit dhe 
kuadrin e ndërveprimit të BE-së (iii) krijimi 
i një rezervuar të dhënash (Data Lake)1 për 
të ruajtjen e  një sasie të madhe të 
dhënash në formatin e tyre fillestar, që 
është në dispozicion për analizën e 

• Rritje e përdorimit të laboratorëve 
informatikë nga nxënësit   

• Qasje më e gjerë në shërbimet 
digjitale 

• Përmirësim i shërbimit të klientit 
dhe përfshirjes digjitale  

• Forcim i qeverisjes së të dhënave 
dhe transparencës  

 
1 Rezervuari i të dhënave ose hapësira e të dhënave (një depozitar që mban një numër të madh të dhënash bruto në formatin 
fillestar për analizën e të dhënave) mbështet analizën e të dhënave masive, IA-n, të nxënit përmes kompjuterit dhe mjedisin e 
sigurt për analizimin e të dhënave (Analytics Sandbox).  
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thelluar të të dhënave. Transparenca e të 
dhënave forcohet përmes (i) kryerjes së 
një Vlerësimi të përditësuar të 
Gatishmërisë së të Dhënave të Hapura 
(ODRA); (ii) përmirësimin e ndërfaqes së 
së hapëse (front-end) të portalit të të 
Dhënave të Hapura (DhH), mbështetur te 
përvoja e përdoruesit (iii) përmirësimi i 
pjesës fundore (back-end) të portalit të 
DhH-së (iv) publikimi i bazave të të 
dhënave në formatin e të dhënave të 
hapura në institucionet kryesore publike 
(v) rritja e përdorimit dhe analizës së DhH-
ve përmes shtrirjes dhe ndërtimit të 
kapaciteteve të aktorëve shtetërorë dhe 
joshtetërorë 

Fusha e  
rezultateve 3:  
Forcimi i 
mundësuesve 
kryesorë të 
GovTech
 
  

 

3.1.Miratimi i mundësuesve GovTech të 
qeverisë (Standardet, SQDNE, Edmrs) 
Së pari, kjo do të mbështetë miratimin dhe 
certifikimin e standardeve të reja të 
shërbimit digjital te shërbimet më të 
përdorura digjitale. Së dyti, do të 
mbështetë përmirësimin dhe zgjerimin e 
sistemit të centralizuar për dokumentet 
elektronike me nënshkrim elektronik 
(SQDNE), duke u përqendruar veçanërisht 
te ngritja e një sistemi monitorimi në kohë 
reale, për të siguruar monitorim të plotë 
të  ofrimit të shërbimeve digjitale dhe 
nxjerrjen proaktive të njoftimeve të 
administrimit për institucionet ofruese të 
shërbimit publik.2 E treta, kjo do të 
përshpejtojë kalimin te Qeverisja pa Letër 
duke përditësuar dhe zgjeruar Sistemin e 
Menaxhimit të Dokumenteve dhe të 
Dhënave Elektronike (EDRMS), për të 
arritur kursim me 33% të kohës që u duhet 
institucioneve publike t’iu përgjigjen 
institucioneve të tjera publike 
3.2. Miratim i disa mundësuesve të 
politikës GovTech 
3.3. Mundësues të përzgjedhur të 
Kapacitetit GovTech (komponenti FPI)  

• Përmirësim i monitorimit të 
ofrimit të shërbimeve dhe 
përshpejtim i kalimit drejt 
Qeverisjes pa Letër  

• Përmirësim i aftësive digjitale në 
administratën publike 

• Rritje e ndërgjegjësimit, 
ndërmarrjes dhe qëndrueshmërisë 
së reformave në GovTech 

 

 
2 Këtu përfshihen: i) përmirësimet harduerike dhe softuerike dhe zgjerimi i hapësirës së magazinimit të tyre, ii) monitorimi i 
ofrimit të shërbimeve publike, zbatimi i të cilave bëhet përmes portalit e-Albania dhe përpunohen nëpërmjet sistemeve 
fundore (backend) të institucioneve, iii) zbatimi i proceseve të personalizuara të punës,  formate dokumentare që mund të 
konfigurohen, nënshkrimi elektronik nga drejtorët e përgjithshëm etj., iv) krijimi i një protokolli elektronik. 
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E. Objektivi i propozuar i zhvillimit 

Objektivi i Zhvillimit është të rritë qasjen e barabartë dhe cilësinë e shërbimeve të përzgjedhura digjitale.  
Për OPZh-në gjejnë zbatim përkufizimet në vijim: 

• “Shërbimet e përzgjedhura digjitale” janë ato shërbime që përfshihen në rezultatet e PpR-së, të 
cilat janë përzgjedhur sipas kritereve vijuese: (a) shërbime që janë “gati” teknikisht dhe për zbatim 
dhe që kanë ofrues shërbimi/ministri linje të identifikuara që janë përgjegjëse për reformën, (b) 
shërbime që kanë numër të lartë përdoruesish dhe, për rrjedhojë ndikim të gjerë dhe (c) shërbime 
që kanë efekte të qarta pozitive te grupet e synuara në nevojë të Programit. 

• “Qasja” matet përmes përdorimit të shërbimeve digjitale kryesore. Përfitimet nga "qasja e 
barabartë” maten nëpërmjet qasjes në shërbime të grupeve të synuara në nevojë. No kontekstin 
e Shqipërisë, grupet kryesore të synuara në nevojë janë: (i) të varfrit; (ii) banorët e zonave rurale; 
(iii) gratë; (iv) personat me aftësi të kufizuar; (v) romët; (vi) të moshuarit dhe (vii) të rinjtë. 

• “Cilësia” mund të matet në përmasa të ndryshme. Në këtë PpR, cilësia përkufizohet me anë të dy 
përmasave: (i) së pari, nga një këndvështrim objektiv, zakonisht, matet me shkurtimin e kohës së 
nevojshme për marrjen e shërbimeve të përzgjedhura dhe (ii) nga këndvështrimi i përdoruesit, 
zakonisht, kuptohet si kënaqësia e përdoruesit me shërbimin. Është e qartë që kënaqësia e 
përdoruesit është subjektive, ndaj ajo kombinohet me tregues të tjerë cilësie 
 

Aktivitetet e përjashtuara. Programi do të përjashtojë aktivitetet që nuk janë në përputhje me politikën 
e Bankës Botërore mbi kërkesat e kualifikimit për financimin nga PpR-ja. Konkretisht, Huamarrësi 
sigurohet që programi të përjashtojë çdo aktivitet që, sipas mendimit të Bankës Botërore, ka gjasë të kenë 
pasoja të konsiderueshme negative të ndjeshme, të larmishme ose të pashembullta mbi mjedisin dhe/ose 
që mund të cenojnë njerëzit, sipas përkufizimit të politikës së Bankës Botërore për financimin e PpR-së 
dhe kontratat e Punëve, Mallrave dhe Konsulencës që shkojnë mbi pragjet e vendosura nga Komiteti 
Operativ i Shqyrtimit të Prokurimeve (KOShP). Vlerësimi planeve qeveritare të prokurimit gjatë tri viteve 
të fundit dhe llojeve të shpenzimeve të parashikuara në kuadër të Programit tregojnë se vlerat e 
përllogaritura monetare të aktiviteteve të programit nuk do t’i tejkalojnë pragjet e vendosura nga KOShP-
ja. 

F. Rregullat e organizimit  institucional dhe të zbatimit  
 
Rregullat e organizimit institucional janë diskutuar me autoritetet shqiptare dhe mbështeten në parimet 
e qeverisjes transparente dhe llogaridhënies me role dhe përgjegjësi të përcaktuara qartë (shih Figurën 
më poshtë). Mbështetur në informacionin e marrë nga një analizë e zhvilluar për kontekstin e ekonomisë 
politike në periudhën prill-qershor 2022, rregullat e zbatimit: (i) do të mbulojnë rreziqet kryesore të 
kapacitetit zbatues dhe të bashkërendimit; (ii) do të sigurojnë role dhe përgjegjësi transparente dhe të 
mirëpërcaktuara; (iii) do të garantojnë përfaqësim të ekuilibruar të ekspertizës së ofrimit në fushatën e 
TIK-ut dhe atë sektoriale gjatë gjithë zbatimit; (iv) do të sigurojnë mbështetje të mjaftueshme për 
menaxhimin e ndryshimit dhe (v) do të shfrytëzojnë kontratat e shërbimit dhe ekspertët privatë për të 
mbështetur zbatimin, aty ku është nevoja. Rregullat do të detajohen më tej në POM. 
 
Rregullat paraprake të organizimit për zbatimin 
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AKSHI është agjencia zbatuese përgjegjëse për arritjen e rezultateve të programit. AKShI është 
drejtpërdrejt i përfshirë dhe gëzon mbështetjen e Zyrës së Kryeministrit. Përgjegjësitë kryesore të 
agjencisë përfshijnë: (i) nxitjen e teknologjive të reja dhe hartimin e strategjive e planeve të veprimit për 
zbatimin e politikave në fushën e TIK-ut dhe komunikimin elektronik (qeverisja elektronike); (ii) hartimin 
e politikave dhe strategjive në sektorin e shoqërisë së informacionit dhe, veçanërisht, në TIK, si dhe nxitjen 
e investimeve në fushën e shoqërisë së informacionit; (iii) të jetë autoriteti rregullator përgjegjës për 
bashkërendimin e bazave qeveritare të të dhënave; (iv) ofrimin e shërbimeve digjitale përmes zgjidhjeve 
të TIK-ut; (v) dhënien e kontributit për hartimin e agjendës digjitale të qeverisë shqiptare; (vi) përcaktimin 
e standardeve për shërbimet digjitale në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe evropiane, që do 
të zbatohen nga administrata publike dhe subjektet private e kështu me radhë.74 AKShI ka një ekip 
kompetent dhe të kualifikuar teknikisht, i cili është tejet i përkushtuar për zbatimin e Agjendës së re 
Digjitale për Shqipërinë, 2022-2026. AKShI do të krijojë një Njësi të Monitorimit të Rezultateve (NjMR) për 
të mbështetur monitorimin e përgjithshëm të programit të propozuar, përfshi mbledhjen e të dhënave, 
zbatimin e planit M&M, verifikimin e TLL-ve dhe përgjegjësive të mirëbesimit. NjMR-ja do të jetë po kështu 
përgjegjëse për prokurimin dhe menaxhimin financiar për 95% të vlerës së huasë së Programit për 
Rezultate (pjesa e mbetur prej 5% do të menaxhohet nga MAS-i). Vendosur brenda NjMR-së do të jetë një 
Njësi më e vogël e Zbatimit të Programit (NjZP), e cila do të administrojë të gjitha prokurimet dhe 
menaxhimin financiar për komponentin e FPI-së, edhe nëse institucione të tjera mund të jenë përfituese 
të NT-së dhe ndërtimit të kapaciteteve. 
 
Agjenci të tjera zbatuese që kontribuojnë për nënfusha të caktuara të Programit janë si vijon:  

• FR 1.2: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale 
dhe Ministria e Brendshme: mbështetur në zvatimin e marrëveshjes që do të nënshkruhet me 
AKSHI-n, ato udhëheqin (për llogari të ofruesve të shërbimit që u janë caktuar) riorganizimin e 
shërbimeve për gjashtë ngjarje jetësore(life-events), që AKShI do t’i kompjuterizojë dhe do t’i 
organizojë mbështetur në këto ngjarje. 

• FR 2.1: Ministria e Arsimit dhe Sporteve: do të udhëheqë aktivitetet për laboratorët informatikë 
nga këndvështrimi sektorial, përfshi vlerësimin, hartimin dhe vendosjen e përmbajtjes, ndërtimin 
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e kapaciteteve të mësuesve dhe përditësimin e kurrikulës, si dhe sistemin e monitorimit të të 
nxënit dhe të llogaridhënies.  

Agjencitë strategjike partnere të përmendura më poshtë do të punojnë ngushtë gjatë zbatimit, për të 
mbështetur AKSHI-n në arritjen e rezultateve: 

• Ministrja e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët (MShRF): do të përfshihet nga afër në zbatimin e 
laboratorëve informatikë (FR 2.1);  

• Kryenegociatorja për Shqipërinë në BE-së: do të përfshihet në procesin e shqyrtimit për arritjen e 
faktorëve nxitës të politikave (FR 3.2) lidhur me  procesin e anëtarësimit në BE (Kapitulli 10); 

• Ministrja e Shtetit për Standardet e Shërbimeve: si enti i caktuar për të hartuar, monitoruar dhe 
publikuar (me ndihmën e AKSHI-t) standardet e shërbimeve publike, do të mbështetë AKSHI-n për 
hartimin e Standardeve të reja të Shërbimit Digjital; e caktuar së fundi si enti udhëheqës i agjendës 
së Qeverisjes së Hapur MShSSh do të përfshihet edhe në FR 2.3 për disa komponentë jo-teknikë 
lidhur me qeverisjen e të dhënave; dhe 

• Agjencia për Bashkëqeverisjen: si enti i ngarkuar për marrjen e ankesave lidhur me shërbimet, 
(përmes platformës “Shqipëria që duam”) dhe monitorimin e ofrimit të shërbimeve në kohë nga 
ofruesit e shërbimeve do të luajë rol  në njoftimin e institucioneve përkatëse për vonesat në 
dhënien e shërbimeve, sipas funksionalitetit të ri monitorues SQDNE. 

• Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave: si subjekt i pavarur ngarkuar me mbikëqyrjen 
dhe monitorimin e mbrojtjes së të dhënave personale dhe të drejtën e informimit duke respektuar 
e garantuar të drejtat e liritë themelore të njeriut, në përputhje me kuadrin ligjor, do të luajë rol 
për t’u siguruar që institucionet përkatëse të jenë në një linjë me detyrimet për mbrojtjen e të 
dhënave.  

Komiteti Drejtues do të sigurojë një vështrim strategjik të zbatimit, bashkërendim ndërinstitucional të 
nivelit të lartë dhe përgjegjësi politike të Programit. Komiteti Ndërministror për Novacinin dhe 
Teknologjinë e Informacionit, i krijuar në shkurt 2022 dhe i kryesuar nga Kryeministri dhe i përbërë nga 
drejtori i AShPSKN-së, drejtori i AKShI-t dhe gjithë ministrat, do të luajë rolin e Komitetit Drejtues të 
programit. KD-ja do të mbikëqyrë zbatimin e programit nga aspekti strategjik dhe i politikave, do të 
monitorojë sinergjitë e mundshme me projektet e tjera strategjike dhe do të lehtësojë bashkëpunimin 
dhe bashkërendimin ndërinstitucional. KD-ja mund të ftojë periodikisht partnerë në qeverisje dhe 
donatorë.  
 
Zbatimin e programit do ta mbikëqyrë një Komitet Teknik (KT). KT-ja do të drejtohet nga AKShI dhe do të 
përbëhet nga përfaqësues të lartë të agjencive zbatuese që kontribuojnë. KT-ja do të mblidhet çdo muaj 
dhe do të mbikëqyrë zbatimin e programit në nivel teknik, do t’i raportojë KD-së për ecurinë dhe do të 
zgjidhë pengesat në zbatim. Si kryesues i KT-së, AKShI do të udhëheqë dhe do të mbështetë 
bashkërendimin ndërinstitucional midis të gjitha agjencive zbatuese që kontribuojnë. Komunikimi dhe 
angazhimi i aktorëve do të mbështetet nga komponenti i FPI-së.  
 
Grupet Teknike të Zbatimit (GTZ) do të bashkërendojnë zbatimin e përditshëm të nënfushave të 
rezultateve dhe do të jenë përgjegjëse për arritjen e rezultateve përkatëse. Këto GTZ institucionale do të 
sigurojnë dislokimin e njohurive të nevojshme, do të japin kontribute teknike për dokumentet e 
prokurimit dhe do të sigurojnë një mbikëqyrje të përditshme të nënfushave të rezultateve. 
 

G. Monitorimi dhe vlerësimi i rezultateve  
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Programi mbështet NjMR-në, e ngritur brenda AKSHI-it, për krijimin e një sistemi të fortë dhe të 
qëndrueshëm të M&V-së për ofrimin e shërbimeve. Ai financohet në kuadrin e FR3 dhe komponentit të 
FPI-së. NjMR -ja do të jetë përgjegjëse aktivitetet e monitorimit dhe vlerësimit të projektit (M&V), 
mbështetur në të dhënat nga sistemet e veta, si dhe nga ministritë përkatëse (ministritë e linjës, MShSSh). 
Kuadri i rezultateve në Shtojcat 1 dhe 2 përmbledh planin e monitorim-vlerësimit të programit dhe 
protokollet e verifikimit të TLL-së.  
  
Instrumentet monitoruese përfshijnë raportin e progresit njëherë në dy vjet për zbatimin e programit, si 
dhe treguesit e produkteve dhe të rezultateve. Si element të rëndësishëm të monitorimit dhe vlerësimit, 
projekti do të mbledhë dhe zbërthejë të dhënat sipas gjinisë dhe grupeve të synuara në nevojë. 
Konceptimi dhe miratimi i Standardeve të Shërbimit Digjital dhe i faqes së monitorimit, përditësimet e një 
sërë sistemeve informatike (e-Albania, SQDNE, Open Data Portal) do të rritin më tej aftësinë e qeverisë 
shqiptare për të monitoruar ofrimin digjital të shërbimeve dhe, për rrjedhojë, do të kontribuojnë për 
qëndrueshmërinë e monitorim-vlerësimit të ofrimit të shërbimeve. 
 

H. Rregullat e lëvrimit të fondeve 

  
Fondet do të lëvrohen bazuar në rezultatet e verifikuara, të matura nga TLL-të. Për shumicën dërrmuese 
të TLL-ve janë identifikuar tashmë vlerat e dhëna, niveli bazë, objektivat vjetore, kërkesat për arritje, 
pagesat paradhënie, financimi sipas rezultateve të mëparshme, afatet e realizimit dhe përcaktimi i vlerës 
që do të lëvrohet (Shtojca 2). Për disa tregues, përcaktimi niveleve bazë do të finalizohet si rezultat i 
mëparshëm ose i hershëm. QSh-së do t’i kërkohet të dëshmojë, përmes pasqyrave financiare të 
përgatitura sistematikisht, se shpenzimet neto të programit janë të barabarta ose më të larta sesa vlera e 
financimit nga Programi i Bankës. Pasqyrat financiare të programit do të auditohen çdo vit nga Kontrolli i 
Lartë i Shtetit (KLSh). Për këtë ndërhyrje parashikohet financim bazuar në rezultatet e mëparshme me 
vlerën maksimal prej 4 milionë dollarëve amerikanë. Po ashtu, pritet që të ketë paradhënie me vlerë deri 
në 12 milionë USD (gjithsej, 18 për qind e vlerës së huasë për parapagesë bazuar në vlerësimin e nevojave 
të fluksit të parasë dhe rezultatet e mëparshme), për të siguruar zbatimin në kohë të aktiviteteve. Vlera e 
pagesës paradhënie dhe TLL-të konkrete lidhur me të do të përshkruhen në secilën prej kërkesave për 
tërheqje. Afati i lëvrimit të fondeve do të jetë brenda gjashtë muajve nga data e përfundimit që 
përcaktohet në marrëveshjen e huasë. 

I. Misioni i AKShI-it 

Si agjencia kryesore për zbatimin dhe realizimin e programit, Agjencia Kombëtare u ngrit me Vendimin Nr. 
673, datë 22.11.2017, "Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit". Kjo 
agjenci nisi funksionin e saj me emërimin e drejtorit të përgjithshëm në shtator 2007. 

Objektivat e veprimtarisë së AKSHI-t janë: 

a. Zbatimi i politikës dhe strategjisë për zhvillimin e shoqërisë së informacionit (ShI) në përgjithësi 
për Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit (TIK); 

b. Bashkërendimi i programeve në fushën e ShI-së dhe TIK-ut; 
c. Nxitja e investimeve në ShI; 
d. Planifikimi i masave për zbatimin e kompetencave ministrore, të parashikuara në ligj, në fushën 

e komunikimit elektronik; 
e. Nxitja e teknologjive të reja në fushën e ShI-së; 
f. Kontribuon për edukimin dhe nxitjen e përdorimin e TIK-ut nga publiku. 
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Portali unik shumëfunksional, e-albania.al, i cili është zhvilluar e administrohet nga AKShI, shërben si një 
platformë ku ço person i interesuar mund të marrë në internet shërbimet elektronike që ofrohen nga 
institucionet publike në Shqipëri. Portali qeveritar, e-Albania (disa informacione rreth platformës e-
Albania jepen në Shtojcën 2) është i lidhur me Platformën Qeveritare të Ndërveprimit, që është 
arkitektura bazë në të cilën zhvillohen ndërveprimet me sistemet elektronike të institucioneve publike. 

Vizioni kryesor i e-Albania-s është të shndërrohet në kanalin kryesor për marrjen e shërbimeve të 
administratës publike në internet. Në kuadrin e programit për Përmirësimin e qasjes universale në 
shërbimet publike me standard të lartë përmes GovTech-ut (P177845)”, QSh-ja dhe AKShI janë 
përqendruar te: 

• Përditësimi i shërbimit dhe funksionimit të portalit e-Albania përmes rritjes dhe përshpejtimit të 
shërbimit elektronik, digjitalizimi i Proceseve Parësore Sektoriale të Ofrimit të Shërbimit. Po ashtu, 
qeveria shqiptare do të trajtojë çështjen e pajisjeve digjitale – akses universal në shërbime me 
standard të lartë, duke përmirësuar modelin e sportelit të ndihmës, kujdesin ndaj klientit, 
aksesueshmërinë, marrjen e personelit e kështu me radhë.  

• Rritja e standardeve të shërbimit dhe rrjeti qeveritar ndërlidhës (GovNet) dhe Portalin e Qeverisë.  
• Katalizimi i novacionit: teknologji të reja dhe ofrim shërbimesh i orientuar nga të dhënat përmes 

rritjes së aftësive digjitale dhe novacionit digjital, përmirësimit të të dhënave, qeverisjes së të 
dhënave dhe llogaridhënies,  

• Forcimi i mjedisit mundësues për qeverisjen përmes teknologjisë dhe mbështetje teknike me anë 
të reformave politike e ligjore dhe ndihmës teknike. 
 

Autoriteti i Komunikimeve Postare dhe Elektronike (AKEP) është organi rregullator në fushën e 
komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare, i cili mbikëqyr kuadrin rregullator të parashikuar nga 
ligji për komunikimet elektronike dhe ligji për shërbimet postare dhe politikat e zhvillimit të përcaktuara 
nga Këshilli i Ministrave. Roli institucional, funksionet dhe kompetencat si organi rregullator në fushën e 
komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare përqendrohen te komunikimet elektronike dhe 
shërbimet postare në Republikën e Shqipërisë. AKEP-i është subjekt juridik publik, jobuxhetor, që 
drejtohet nga Këshilli Drejtues, i cili është i pavarur në vendimet që merr dhe zbaton rregulloren e 
brendshme të miratuar prej tij. Këshilli drejtues përbëhet nga pesë anëtarë të emëruar nga Parlamenti, 
me propozim të Këshillit të Ministrave. 

 
J. Identifikimi i ndikimeve mjedisore e sociale si rezultat i aktiviteteve të programit.  

 
Rreziqet e mundshme mjedisore: Në përputhje me kërkesat e politikës PpR të Bankës, ndërhyrja e 
propozuar e PpR-së nuk mbështet aktivitetet që paraqesin rreziqe të larta mjedisore ose sociale. 
Aktivitetet që do të mbështeten nga Programi pritet të sjellin përfitime mjedisore dhe sociale dhe rreziqe 
e pasoja negative të ulëta mjedisore dhe sociale. 
 
Rreziqet dhe përfitimet e mundshme mjedisore: Aktivitetet e mbështetura pritet po ashtu të prodhojnë 
përfitime të konsiderueshme mjedisore. Sistemi i zyrës elektronike do të rritë efikasitetin dhe 
produktivitetin e institucioneve publike. Shërbimet për qytetarët do të përmirësohen përmes digjitalizimit 
të bazës së të dhënave. Prokurimi elektronik dhe masa të tjera të funksionimit pa letër në zyra do të ulin 
përdorimin e letrës. Këto aktivitete, si individualisht, ashtu edhe në tërësi në nivel programi, do të sjellin 
si rezultat efekte pozitive mjedisore në formën e zvogëlimit të përdorimit të burimeve dhe gjurmëve të 
karbonit, me përjashtim të rritjes së lehtë të përdorimit të energjisë elektrike. Aktivitetet elektronike iu 
ofrojnë mundësi drejtorive të interesuara zbatuese të përbrendësojnë procedura të përshtatshme për 
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administrimin e mbetjeve elektronike. Po ashtu, ato ofrojnë mundësinë për të sjellë në vëmendje të 
vendimmarrësve nevojën për formulimin e rregulloreve dhe procedurave përkatëse kombëtare dhe 
vendore për mbetjet elektronike, që përmbushin detyrimet ndërkombëtare përkatëse dhe kërkesat e 
donatorëve.  
 
Disa nga pasojat e mundshme negative në mjedis janë:  

a. Prodhimi i një sasie të vogël mbetjesh elektronike, si rrjedhojë e blerjes së disa llojeve të ndryshme 
pajisjesh dhe aparatesh të teknologjisë së informacionit (telefona celularë, kompjutera zyre, 
kompjutera portativ, printera, servera, skanera, teknologji të lidhjes në rrjet pa kabull e kështu 
me radhë), që do të përdoren nga njësi të ndryshme zbatimi të programit në nisje të programit 
(do të zëvendësojnë pajisjet e vjetruara të TIK-ut) dhe në fund të ciklit të jetës së pajisjeve të blera.  

b. Rritja e konsumit të energjisë për shkak të përdorimit të pajisjeve elektronike për komunikimin 
digjital në familjet dhe institucionet shqiptare. Sipas USA EPA, një kompjuter tavoline shumë i 
fuqishëm ka nevojë për 234 KWh, një sasi trefish më e lartë sesa energjia e nevojshme për të 
karikuar kompjuterët portative ose 10-fish më shume se energjia që duhet për të karikuar 
telefonin celular, iPad-ët e kështu me radhë.  

Disa nga përfitimet mjedisore do të jenë:  

a. Programi i ri i qeverisë, Shqipëria 2030, ka si vizion një qeverisje plotësisht të digjitalizuar dhe “pa 
letër” deri në 2023. Prokurimi elektronik dhe masa të tjera të funksionimit pa letër në zyra do të 
ulin përdorimin e letrës. Këto aktivitete, si individualisht, ashtu edhe në tërësi në nivel programi, 
do të sjellin si rezultat efekte pozitive mjedisore në formën e zvogëlimit të përdorimit të burimeve 
dhe gjurmëve të karbonit, me përjashtim të një rritjeje të lehtë në përdorimin e energjisë 
elektrike.  

b. Eliminimi i dokumenteve në letër si rrjedhojë e zbatimit të sistemeve elektronike të administrimit 

të dokumenteve nga qeveria do të kontribuojë në kursimin e energjisë (nga ulja e përdorimit të 

printerave), si dhe përthithja më e madhe CO2 falë mosprerjes së pemëve dhe tonelata karboni 

të neutralizuara dhe kursim i tonelatave të tëra CO2 të paçliruara për kilometër udhëtimi nga 

qytetarët. Përllogaritja e uljes së gjurmës së karbonit mund të përftohet duke përllogaritur 

kilometrat e kursyer dhe letrat e kursyera për shembull. 

c. Ulja e numrit të pemëve të prera për qëllimin e prodhimit të letrës (ruajtja e pemës dhe 
parandalimi i shpyllëzimit)  

d. Ulja e çlirimit të dyoksidit të karbonit nga transporti i përdorur nga përfituesit të transportojë 
kopjet në letër.  

 
Rreziqet dhe përfitimet e mundshme sociale: Objektivi i përgjithshëm i aktiviteteve të financuara nga 
programi për të rritur barazinë në marrje dhe cilësinë e shërbimeve të përzgjedhura digjitale. Vlerësimi i 
sistemeve sociale tregon se aktivitetet e programit kanë një numër efektesh, përfitimesh dhe rreziqesh 
sociale, të cilat vlerësohen më poshtë në dy tema: Barazia dhe qasja universale dhe cilësia (mbrojtja e të 
dhënave). Në Shtojcën 3 jepet një analizë paraprake e rrezikut dhe vlerësim i përgjithshëm i kontekstit 
social dhe mjedisor, si dhe në përputhje me financimin e programit për rezultate të Bankës Botërore.  

Tema 1: Barazia dhe qasja universale 

Një nga çështjet kryesore që dalin nga VSMS-ja ka të bëjë me hendekun digjital dhe përfshirjen. Rritja e 
barazisë në përdorimin e shërbimeve përmes teknologjisë qeverisëse do të eliminojë diskriminimin në 
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ofrimin e shërbimeve për të gjithë, përfshi kategoritë dhe grupet në nevojë. Programi do ta arrijë këtë me 
anë të tria fushave të rezultateve: FR1: Përmirësimi i aksesit në shërbimet elektronike dhe i përvojës së 
përdoruesit, FR2: përmirësimi i aftësive dhe përfshirjes digjitale dhe FR3: forcimi i mundësuesve parësorë 
të teknologjisë qeverisëse. FR2 trajton drejtpërdrejt hendekun digjital, çështjen e përfshirjes.  

Përfitimet e mundshme sociale: Aktivitetet e propozuara të programit në të tria fushat e rezultateve do 
të sjellin një përdorim më universal dhe më të barabartë të shërbimeve publike me standard të lartë në 
Shqipëri. Më saktësisht, aktivitetet e propozuara në FR2 trajtojnë kryesisht çështjet e hendekut social dhe 
sigurojnë qasje universale për qytetarët, bizneset, grupet në nevojë – si të varfrit, gratë, të moshuarit, 
personat me aftësi të kufizuar ose romët, për ata që nuk kanë aftësitë, kapacitetet, mjetet dhe mundësitë 
informatike për përdorimin e këtyre shërbimeve digjitale. Sistemi i ri/i përditësuar i sportelit elektronik 
dhe qendra e kontaktit do të ofrojnë zgjidhje në kohë reale të problemeve për përdoruesit që aplikojnë 
për shërbime elektronike. Aktivitetet në kuadri e FR (fusha e dytë e rezultateve) do të ofrojë shërbim për 
ata përdorues që peferojnë t’i marrin fizikisht shërbimet (si te qendrat e shërbimit – zyrat e informacionit) 
dhe/ose me ndihmën e personelit fizik (si, për shembull, përmes qendrës së thirrjes), duke shmangur 
kështu rezistencën ndaj ndryshimit gjatë procesit. Në Shqipëri, qytetarët kanë të drejtën kushtetuese të 
zgjedhin nëse do ta marrin shërbimin fizikisht apo drejtpërdrejt në internet. Ngritja e sporteleve ndihmëse 
në zonat e thella/pa shërbim do të ofrojë mundësi përfitimi e ndihme për ata që jetojnë atje dhe kanë 
aftësi të pakta digjitale. Një aplikacion bashkëbisedimi chatbot me një asistent virtual shqiptar do t’i 
ndihmonte qytetarët dhe bizneset për të shfrytëzuar shërbimet publike elektronike. Ngritja e 
kioskave/sporteleve me dritë-prekje në Qendrat Rinore të Novacionit do të mbështetin përdoruesit me 
aplikimet e shërbimeve elektronike, sipas nevojës, do t’u mësojnë e do të mbështetin disa grupe për të 
përdorur shërbimet elektronike. Aktivitetet e programit në kuadër të kësaj FR-je përqendrohen te 
përmbushja e nevojave të grave për përdorimin e shërbimeve përmes harmonizimit të disa mekanizmave 
gjinore (mekanizmat e ndjeshmërisë gjinore brenda Sporteleve ndihmëse, për të siguruar përfshirjen e 
pikëpamjes gjinore dhe për të përjashtuar stereotipat gjinorë; fushat komunikimi që do të trajtojnë 
nevojat konkrete të grave lidhur me marrjen e shërbimeve publike; anketa, diskutime në grupe të 
fokusuara për të thelluar angazhimin me gratë e të tjera). 

Fushatat informuese për shërbimet elektronike do të rritin njohuritë digjitale të të gjithë popullatës për 
përdorimin e shërbimeve elektronike duke synuar të gjithë përdoruesit e shërbimit, përfshi grupet në 
nevojë dhe zonat e thella.  

Aktivitetet e propozuara në FR1 lidhur me riprojektimin dhe përmirësimin e platformës E-Albania, për të 
përmirësuar ndërfaqen e përdoruesit dhe për ta bërë më miqësore me të, do të rritë mundësinë e marrjes 
e përdorimit për të gjithë përfituesit, sidomos për grupet “me nevoja të posaçme”, personat me aftësi të 
kufizuar, të moshuarit, personat analfabetë ose komunitetet rome, si edhe ata me nivel të ulët arsimor.  

Shtimi i shanseve për të përftuar aftësi digjitale përmes konceptit arsimor të laboratorëve informatikë (FR 
2.2) do të përmirësojë njohuritë dhe aftësitë digjitale të fëmijëve shqiptarë përmes përdorimit efektiv të 
teknologjisë digjitale të të gjithë fëmijëve shqiptarë përmes përdorimit efektiv të teknologjisë digjitale 
dhe do të japë rezultate më të mira të të nxënit për nxënësit. Po ashtu, kjo do të kontribuojë për ta bërë 
më rezistent sistemin arsimor, duke e lejuar t’u ofrojë mësimnxënie cilësore të gjithë fëmijëve gjatë 
katastrofave. Gjithashtu, mund të kemi edhe rritje të të ardhurave të fituara gjatë jetës për njerëzit që 
përfitojnë nga mundësitë e përftimit të aftësive të TIK-ut përmes trajnimit të personelit.  
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Miratimi i reformave të nevojshme rregullatore (në FR3), Reformat e Qasjes Universale dhe Qeverisjes pa 
Letër do të trajtonin zvogëlimin e hendekut digjital dhe përdorimin e shërbimeve të tjera elektronike, si 
dhe standardet për sigurinë e informacionit. 

Rreziqet e mundshme sociale: Edhe pse pritet të ketë mundësi të barabarta për marrjen e shërbimeve, 
informacionit dhe komunikimeve, si dhe në pjesëmarrjen në vendimmarrje në të gjitha fushat e 
rezultateve të programit, disa grupe/individë mund të mos kenë mundësi marrjeje ose përdorimi të 
shpeshtë të shërbimeve informatike, që do t’i lejonin të përfitonin nga ndërhyrjet e TIK-ut të parashikuara 
në Program. Këtu përfshihen segmentet më të varfra të popullsisë, banorët e moshuar të zonave 
rurale/malore, gratë (sidomos ato në zonat rurale) dhe PAK-ët në të gjitha rajonet e Shqipërisë. Për 
rrjedhojë, mbeten disa rreziqe për të pasur pabarazi në marrjen e shërbimeve në kontekstin e “hendekut 
digjital”.  Do të ngrihen së paku 10 zyra informacioni në Qendrat Rinore të Novacionit për të ndihmuar me 
përdorimin e shërbimeve elektronike (sportele ndihmëse për të ndihmuar grupet në nevojë). Programi do 
të marrë në konsideratë që banorët në zonat rurale të përfitojnë përmes ndihmës që do të jepet në ish-
qendrat administrative të komunave, që tashmë shërbejnë si njësi të decentralizuara lokale brenda 
zonave rurale.  

Ka disa shpenzime shtesë që mund të jenë ngarkesë për grupet me të ardhura të ulëta për dy arsye: 
mungesa e njohurive të qarta të procedurës që zbatohet (për shkak të orientimeve të kufizuara të 
përdoruesve për ofrimin e shërbimit) dhe mungesa e pajisjeve kompjuterike ose e njohurisë për 
ekzistencën e qendrave/sporteleve rinore të novacionit. Për pasojë, mund të ndodhë që njerëzit të 
paguajnë palë të treta t’i ndihmojnë për të bërë aplikimet, çka nuk është e nevojshme. Aktualisht, një gjë 
e tillë po ndodh me një grup njerëzish, të cilët nuk i kanë mjetet ose nuk dinë sesi të hyjnë për të përdorur 
shërbimet e ofruara në e-Albania dhe nuk janë të orientuar qartë. Pavarësisht fushatave informuese të 
propozuara në Program, ka të ngjarë që komunikimi të mos përfshijë të gjithë popullsinë në nevojë, 
përfshi atë në.  

Fëmijët në zonat rurale në Shqipëri duket e janë më të pafavorizuar sesa ata që jetojnë në zonat urbane 
kur vjen fjala për shpërndarjen e barabartë të përfitimeve të programit. Në Shqipëri ka pasur dallime të 
mëdha historikisht midis lokaliteteve urbane dhe rurale sa i takon marrjes së shërbimeve arsimore. Norma 
e ndjekjes së shkollës në zonat rurale është më e ulët dhe kjo lidhet me subvencione më të ulëta për 
arsimin fillor krahasuar me zonat urbane. Në zonat rurale dhe, veçanërisht, në zonat e thella malore, 
objektet shkollore janë më pak të mirëmbajtura, ka mungesë të laboratorëve dhe bazës materiale si dhe 
mësimdhënie të pamjaftueshme. Ekziston rreziku që laboratorët informatikë në shkollat që gjenden në 
zonat rurale nuk do të jenë plotësisht funksionalë, për shkak të infrastrukturës, mjediseve dhe ndërlidhjes. 
Kjo mund të përforcojë çështjen e aksesit dhe përfitimeve të pabarabarta nga aftësitë e reja digjitale dhe 
mësimnxënia më e mirë. Megjithatë, duhet përmendur se punimet kanë nisur tashmë për ndërtimin e 
rrjetit të infrastrukturës, përfshi lidhjet e energjisë elektrike në ato shkolla të Shqipërisë që planifikohet 
të pajisen me laboratorë informatikë në të ardhmen, me qëllim që të gjitha institucionet të kenë të njëjtat 
standarde. 

Tema 2: Cilësia (Mbrojtja e të dhënave) 

Ofrimi i një cilësie më të lartë në ofrimin e shërbimeve do të shkurtonte kohën dhe kostot e udhëtimit të 
qytetarëve që marrin shërbimet shtetërore, do të ulte kostot administrative të qeverisë dhe do të sillte 
besim dhe kënaqësi më të madhe të qytetarëve në raport me qeverinë. 
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Përfitimet e mundshme sociale: Shumica e aktiviteteve të propozuara në kuadër të Fushës së rezultateve 
1 të programit PrP përfshijnë novacionet GovTech: përditësimet, përmirësimet e protalit dhe E-Albania 
dhe shërbimeve elektronike; përcaktimi i standardeve për shërbimet elektronike bazuar në praktikat më 
të mira; përditësimi, forcimi dhe përmirësimi i portalit qeveritar dhe zgjerimi i infrastrukturës së E-Albania-
s me pajisje të reja harduerike dhe të rrjetit dhe përmirësimi i automatizimit. Fokusi i aktivitetet të 
propozuara në kuadër të kësaj FR-ja është të rritin shpejtësinë, efikasitetin dhe cilësinë e shërbimeve 
elektronike (përfshi sektorët e përzgjedhur parësorë) dhe ta bëjnë platformën e-Albania edhe më të 
përdorshme dhe të lehtë për t’u arritur nga të gjithë qytetarët, duke u mbështetur te novacionet më të 
fundit në platformat e shërbimeve elektronike dhe medias sociale dhe për të siguruar shërbime proaktive 
në mënyrë të besueshme, edhe në rast problemesh të sistemit.  

Zgjerimi dhe përmirësimi i shërbimeve elektronike përmes rritjes së numrit të shërbimeve elektronike, 
përdorimit digjital të arkivave dhe regjistrave të mëparshëm fizikë dhe përdorimi i nënshkrimit elektronik 
dhe i vulave digjitale të miratuara me ligj do të shkurtojë kohën dhe kostot e udhëtimit për qytetarët që 
përdorin shërbimet qeveritare. Kjo do të sigurojë një komunikim më të shpejtë, më të besueshëm dhe më 
të sigurt midis institucioneve publike, përfshi ofruesit e shërbimit të arsimit dhe kujdesit shëndetësor, si 
dhe njësitë e qeverisjes vendore.  

Përmirësimi i ndërfaqeve të përdoruesve dhe mundësia e publikut për të parë të dhënat e punës përmes 
transparencës mund të rritë besimin dhe kënaqësinë e publikut me qeverinë, duke sjellë lindjen e një 
kontrate sociale mbi rolin e shtetit në ofrimin e shërbimeve. 

Programi i propozuar do të harmonizojë instrumentet dhe qasjet më të fundit e më të rëndësishme të 
angazhimit qytetar të përzgjedhura nga novacionet në teknologjinë qeveritare dhe civile, për të garantuar 
që angazhimi i qytetarëve të mbyllë “rrethin e llogaridhënies”. Duke e çuar vendimmarrjen për ofrimin e 
mallrave dhe shërbimeve publike më pranë qytetarëve, njerëzit, sidomos të varfrit, do të jenë në gjendje 
t’i shprehin më qartë shqetësimet e tyre. Programi do të lehtësojë po ashtu komunikimin dhe qarkullimin 
e informacionit midis politikëbërësve dhe votuesve të tyre, duke nxitur kështu rritjen e llogaridhënies.  

Reformat në arkitekturën e të dhënave (FR 3) për harmonizimin e platformës e-Albania-s me Rregulloren 
e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) dhe variantin më të fundit të kuadrit të ndërveprimit 
të BE-së (EIF) do të garantojnë mbrojtjen e të dhënave personale duke forcuar të drejtat e qytetarëve dhe 
duke ndërtuar besim. Mekanizmat e privatësisë së përdoruesit (FR1) (përmirësimi i identifikimit përmes 
identitetit digjital, identifikimi me anë të fytyrës, identifikimi me dy faktorë e kështu me radhë) do t’u 
jepte qytetarëve mjete për të marrë kontrollin mbi të dhënat personale dhe për të rritur privatësinë e të 
dhënave. 

Rreziqet e mundshme sociale: Edhe pse ka një gamë përfitimesh të mundshme, parashikohen edhe disa 
rreziqe sa i takon mbrojtjes së të dhënave. Pavarësisht faktit që të dhënat personale do të përdoren dhe 
do të administrohen në përputhje me legjislacionin kombëtar për mbrojtjen e të dhënave dhe reformën 
në politika (FR3) për të siguruar pajtueshmëri të plotë me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të 
Dhënave dhe përmirësimin e identifikimit (FR), ka ende shqetësime lidhur me keqpërdorimin dhe 
rrjedhjen e të dhënave. Ky gjykim mbështetet mbi mangësitë në masat për mbrojtjen e privatësisë dhe të 
dhënave në Shqipëri, siç u dëshmua nga rrjedhja e të dhënave nga e-Albania në vitin 2021 dhe sulmi 
kibernetik i korrikut 2022. Edhe pse nuk parashikohet të ketë një konflikt të hapur social për shkak të 
programit, rrjedhja dhe keqpërdorimi i privatësisë së të dhënave mund të shkaktojë zemërim ndaj 
qeverisë. Privatësia e të dhënave mbetet shqetësim, pasi qytetarët ua japin emrat e përdoruesit dhe 
fjalëkalimet për llogaritë e tyre në e-Albania ose punonjësve të qendrës së shërbimit ose sporteleve të 
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palëve të treta apo noterëve. Gjyqësori ende nuk ka arritur të rifitojë besimin e publikut, edhe pse, 
krahasuar me vitin 2017, situata ka një përmirësim të lehtë. Moszbatimi i një procesi transparent për 
zgjidhjen e çdo rasti të rrjedhjes së të dhënave personale  dhe moszbatimi i sanksioneve për personat 
përgjegjës për këtë rrjedhje, për shkak të ndikimit politik, mund të çojë në zemërim dhe mosbesim të 
mëtejshëm ndaj qeverisë. Nga ana tjetër, disa përdorues mund të vazhdojnë të mos besojnë se e-Albania 
i mban të dhënat e tyre private, në rast se publikut nuk i komunikohen qartë standardet e privatësisë dhe 
të sigurisë. 
 
Vlerësimi i rreziqeve të ndikimeve mjedisore dhe sociale: Rreziqet mjedisore të projektit vlerësohen të 
ulëta në të mesme, duke qenë se rreziqet dhe ndikimet e mundshme negative te popullata njerëzore dhe 
mjedisi ka të ngjarë të jenë të papërfillshme. Projekti nuk përfshin punime civile të asnjë lloji. Blerja e 
pajisjeve të TIK-ut do të prodhojë mbetje, të cilat mund të paraqesin rreziqe të ulëta mjedisore, nëse nuk 
trajtohen në mënyrë të shëndetshme për mjedisin. Efektet e mbetjeve elektronike do të jenë të ulëta, për 
shkak të sasisë së vogël dhe jetës së gjatë e të ndryshueshme të secilës pajisje.  

Rreziqet sociale të projektit vlerësohen si mesatare. Rreziqet e projektit nuk do të paraqesin ndikime 
negative. Rreziqet sociale për grupet në nevojë që lidhen me shërbimet elektronike dhe përjashtimin janë 
të menaxhueshme, konceptimit të ri të projektit (Komponenti 2/Fusha e rezultateve 2) dhe masave të 
propozuara të programit. Tabela (2.7) më poshtë përmbledh rreziqet dhe përfitimet e mundshme sociale 
nga programi, rubrika katër e të cilit përmban një tabelë ku renditen masat që janë pjesë e konceptit dhe 
kontributeve të projektit, për trajtimin e përfshirjes për shkak të hendekut digjital dhe besimit, si dhe 
çështjen e mbrojtjes së të dhënave. 



 

31 
 

Tabela 2.3 : Përmbledhje e aktiviteteve kryesore dhe e rreziqeve kryesore sociale  

Fushat e 
rezultateve të 
programit 

Aktivitetet kryesore  Përfitimet e mundshme sociale  Rreziqet e mundshme sociale sipas 
segmenteve të popullsisë dhe pengesave  

FR1: 
Përmirësimi i 
qasjes në 
shërbimet 
elektronike 
dhe përvojës 
së përdoruesit  

Përmirësim i përvojës me në 
qendër përdoruesin dhe të 
përdoruesit në E-Albania  
• Projektimi dhe 

përmirësimi periodik i E-
Albania-s mbështetur në 
konceptin e përvojës së 
përdoruesit bazuar në të 
dhëna 
 

 
• Kapacitete të reja të 

platformës e-Albania të 
fjalës së fundit dhe të 
orientuara nga përvoja e 
përdoruesit  
(Përmirësim i 
identifikimit, 
inteligjencës së biznesit 
dhe i kapaciteteve 
analitike, monitorimit të 
ofrimit të shërbimeve, 
Mekanizmit të Reagimit 
nga Qytetarët, softuerit 
CRM, bisedave me 
asistentë virtualë 
(chatbots), medias 
sociale, integrimit të 
karakteristikave të 
aksesit 

 

• Qasje më e lehtë në portalin E-
Albania  

• Përmirësim i shërbimeve përmes 
përfitimeve nga efikasiteti dhe uljes 
së shanseve për manipulim sistemor 

 

 
• Përmirësim i mbrojtjes së privatësisë 

së të dhënave, fitimi i besimit të 
qytetarëve  

• Qasje më e lehtë në portalin E-
Albania   

• Përmirësim i ofrimit të shërbimeve 
dhe rritje e transparencës, sidomos 
për grupet në nevojë.  

• Merren më shumë vendime 
reaguese nga drejtuesit dhe 
përmirësohet vendimmarrja 

• Ndërtohet dialogu dhe besimi midis 
shtetit dhe qytetarit 

• Lehtësimi i qasjes për personat me 
aftësi të kufizuar 

• Rritja e mundësisë për marrjen e 
shërbimeve nga personat me nivel 
arsimor/aftësi TIK të ulëta  

• Ulja e kohës mesatare faktike për 
ofrimin e shërbimeve digjitale  

 
• Grupet me përdorim të kufizuar të 

internetit, ata që nuk kanë telefona 
celularë/kompjutera dhe kanë aftësi të 
pakta digjitale dhe nivel të ulët arsimor 
rrezikojnë të përjashtohen ose rrezikojnë të 
kenë shpenzime shtesë për marrjen e 
shërbimeve 
 
 
 

• Disa përdorues mund të vazhdojnë të mos i 
besojnë platformës e-Albania për t’i ruajtur 
të dhënat e tyre private; standardet e 
privatësisë dhe sigurisë mund të mos i 
komunikohen qartë publikut 

• Shqetësimet lidhur me privatësinë e të 
dhënave, duke qenë se qytetarëve u duhet 
të japin emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin 
për në llogarinë e tyre në e-Albania qoftë 
punonjësve të qendrave të shërbimit apo 
zyrave të palëve të treta ose noterëve, të 
cilët mund të tregohen të papërgjegjshëm 
dhe të mos veprojnë në përputhje me 
rregullat për privatësinë e të dhënave 
personale 

• Punonjësit mund të mos jenë të gatshëm të 
zbatojnë sistemin e ri ose ofrues të caktuar 
shërbimi, që do t’i nënshtrohen një 
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universal/nevojave të 
posaçme 

 

• Rritja e kënaqësisë së përdoruesit 
me portalin e-Albania për shërbimet 
elektronike të përzgjedhura  

 
 

monitorimi më rigoroz, mund ta 
kundërshtojnë zbatimin e tij efektiv. 

• Ndikime negative tek ata punonjës në zyra 
apo në terren që kanë nivel të ulët të 
njohurive informatike, të cilët mund të mos 
përfshihen në detyrat kryesore normale, por 
në punë më të vogla. 

• Disa përdorues janë të pavetëdijshëm për të 
drejtën që kanë për të dhënë komentet e 
tyre  

• Komentet e disa qytetarëve mund të mos 
përfshihen, pasi të dhënat nuk janë 
mbledhur për shkak të mungesës së qasjes 
në TIK, lidhjes së kufizuar me internetin ose 
aftësi digjitale të pakta 

 

• Infrastruktura TIK e E-
Albania Përditësimi dhe 
vazhdimësia e punës  

• Përditësimi i 
infrastrukturës TIK të 
portalit qeveritar  

• Përditësimi dhe 
përmirësimi i 
automatizimit të 
sistemeve fundore 
(Backend) 

 

• Rritja e efikasitetit, mundësisë së 
përdorimit, cilësisë dhe shërbime 
proaktive në mënyrë të besueshme, 
edhe kur sistemi përballet me 
probleme 

• Nxitja e besimit te qytetarët dhe 
rritja e sigurisë së komunikimit dhe 
ndërlidhjes midis institucioneve të 
sektorit publik 

• Shkurtimi i kostove administrative 

• Grupet me përdorim të kufizuar të 
internetit, ata që nuk kanë telefona 
celularë/kompjutera dhe kanë aftësi të 
pakta digjitale dhe nivel të ulët arsimor 
rrezikojnë të përjashtohen  

• Rrezik për integritetin dhe privatësinë e të 
dhënave individuale dhe familjare që 
administrohen nga departamenti ose që 
hostohen në platformën shtetërore të të 
dhënave. 

• Mungesa e vullnetit nga drejtoritë për të 
zbatuar dhënien proaktive të informacionit  

• Përditësimi dhe 
përmirësimi i  SQDNE-së 

• Riorganizimi i 
shërbimeve të 
përzgjedhura digjitale 
për ngjarjet jetësore dhe 

• Përmirësim i shërbimeve falë 
përfitimeve nga efikasiteti dhe ulja e 
mundësive për manipulimin 
sistemor 

• Grupet me përdorim të kufizuar të 
internetit, ata që nuk kanë telefona 
celularë/kompjutera dhe kanë aftësi të 
pakta digjitale dhe nivel të ulët arsimor 
rrezikojnë të përjashtohen  
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standardet e shërbimit 
digjital  

• Përmirësim i 
racionalizimilt dhe rritje 
e automatizimit të 
shërbimeve proaktive 
dhe parashikuese 
digjitale  

• Rritja e transparencës së 
funksionimit dhe cilësisë së 
shërbimeve elektronike 

• Rritja e cilësisë së shërbimeve 
elektronike 

• Shkurtimi i kohës së ofrimit të 
shërbimit  

• Përmirësimi i cilësisë, efikasitetit 
dhe sigurisë së shërbimeve 
përkatëse në internet 

• Punonjës ose ofrues të caktuar 
shërbimesh/ministri linje mund të vazhdojnë 
të mos e përdorin sistemin e ri, pasi do t’i 
nënshtroheshin një monitorimi më rigoroz 
dhe, kësisoj, e kundërshtojnë zbatimin e tij 
efektiv 

• Nuk merren masa për të përmirësuar 
shtigjet e përdoruesit (pathways) në e-
Albania 

Fusha e 
rezultateve 
2: Rritja e 
aftësive 
dhe 
përfshirja 
digjitale 

 

Përmirësimi i sistemit të 
sportelit ndihmës dhe 
ofrimit të shërbimit në një 
kanal  

• Bisedë me asistentin 
virtual shqiptar (chatbot)  

• Sistem i ri/i përditësuar 
elektronik i sportelit të 
informacionit dhe 
qendrës së kontaktit   

• Qendrat Rinore të 
Novacionit  

• Informimi, edukimi dhe 
komunikimet  

• Mekanizmat e 
komunikimit  

• Rritja e përdorimit nga personat në 
nevojë të synuar (të cilët nuk kanë 
aftësitë, kapacitetet dhe mundësitë 
për të përdorur lehtësisht shërbimet 
digjitale (grupet në nevojë, trajtimi i 
hendekut gjinor) 

• Shërbehen personat që nuk kanë 
qasje në TIK ose ata që kanë nevojë 
për mbështetje fizikisht  

• Rritja e mundësisë së përdorimit të 
shërbimeve elektronike për ata që 
jetojnë në zonat e thella  

• Rritja e mundësive të punësimit për 
të rinjtë  

• Përmirësimi i njohurive digjitale  
• Rritje e ndërgjegjësimit dhe lehtësi 

më e madhe e qasjes në shërbime 
• Merren masa korrigjuese për 

zgjidhjen e shërbimeve me 
probleme, në kontekstin e sfidave 
sociale  

• Përmirësim i transparencës  

• Disa grupe mund të përjashtohen, pasi nuk 
janë në dijeni të ekzistencës së sportelit të ri 
të ndihmës/Qendrës Rinore të Novacionit 

• Disa grupe mund të mos jenë në gjendje të 
bashkëbisedojnë me nëpunësin civil virtual, 
për shkak të kufizimeve në njohuri dhe në 
arsimim 

• Disa grupe mund të mos kenë 
telefona/kompjutera ose lidhje me 
internetin  

• Disa zona më të varfra ose të thella 
gjeografike nuk do të kenë Qendra Rinore të 
Novacionit 

• Të rinjtë në zonat rurale mund të 
përjashtohen nga përfitimet e qendrave 
rinore të novacionit 

• Disa qytetarë (sidomos ata në nevojë) ende 
nuk kanë informacion të mjaftueshëm si t’i 
marrin shërbimet digjitale   
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• Merren vendime më të shpejta 
menaxhimi dhe përmirësohet 
vendimmarrja 

• Rritet numri i personave të shërbyer 
me zgjidhje nga kontakti me 
shërbimin 

Laboratorët e edukimit 
informatik   

• Vlerësimi, hartimi i 
kurrikulës së TIK-ut dhe 
përmbajtjes së edukimit 
digjital  

• Konceptimi dhe zbatimi 
me faza i laboratorëve 
informatikë të 
personalizuar   

• Trajnimi i mësuesve 
• Konceptimi dhe zbatimi 

me faza i sistemit të 
monitorimit, vlerësimit, 
mbështetjes dhe 
llogaridhënies  

• Ndërtimi i kapaciteteve 
të MAS-it dhe shtimi 
gradual i laboratorëve 
informatikë  

• Përmirësimi i aftësive të formimit 
bazë dhe digjital të nxënësve që 
përfitojnë nga 200 laboratorë 
informatikë të shpërndarë në të 
gjithë territorin e Shqipërisë 

• Përmirësimi i aftësive themelore 
jetësore (instrumentet për marrjen 
e vendimeve, zgjidhjen e 
problemeve dhe menaxhimin e 
detyrave komplekse) 

• Përmirësimi i aftësive digjitale të 
mësuesve  

• Ecuri e ngadaltë e digjitalizimit të arsimit në 
zonat rurale mund të thellojë hendekun 
digjital  
 

Të dhënat e hapura dhe 
masive  

• Vlerësimi i gatishmërisë 
së të ardhurave të 
hapura (ODRA) dhe rritja 
e disponibilitetit dhe 
përdorimit të të dhënave 
të hapura  

• Rritja e disponibilitetit të të dhënave 
të hapura me cilësi të lartë dhe rritja  
përdorimit të tyre  

• Rritja e transparencës në ofrimin e 
shërbimit  

• Përmirësim i mbrojtjes së privatësisë 
së të dhënave  

• Grupet pa lidhje ose me lidhje të kufizuar 
me internetin, të cilat nuk kanë telefona 
celularë/kompjutera, ato që nuk kanë aftësi, 
formim dhe njohuri/aftësi digjitale për të 
kërkuar informacionin rrezikojnë të 
përjashtohen 
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• Rezervuari i të dhënave 
dhe standardet e të 
dhënave /Ndërveprimi  

• Riprojektimi dhe 
funksionet e reja të 
portalit të të dhënave të 
hapura mbështetur në 
përvojën e përdoruesit 

 

• Përmirësimi dhe forcimi i 
ndërveprimit  

• Përmirësimi i shkallës së reagimit 
nga qeveria 

• Rritja e efikasitetit të shërbimeve 
elektronike në nivelet lokale   
 

• Informacioni mund të mos jetë i 
kuptueshëm apo “miqësor për përdoruesin” 
për disa grupe të caktuara 

• Rreziku që zyrtarë të administratës të mos 
duan ë zbatojnë dhënien proaktive të 
informacionit  

• Njerëzit mund të mos e dinë ekzistencën e 
Portalit të të dhënave të hapura 
 

Fusha e  
rezultateve 3:  
Forcimi i  
mundësuesve  
kryesorë të  
GovTech 

Forcimi i reformave dhe 
rregulloreve që mundësojnë 
GovTech-un  

• Shtrirja e qeverisjes pa 
letër (EDRMS) 

• Reformat në 
arkitekturën e të 
dhënave  

• Reformat e 
aksesueshmërisë 
universale  

• Të dhënat e hapura 

• Dispozita më të forta për zbatimin e 
privatësisë dhe mbrojtjes së të 
dhënave, llogaridhënien, trajtimin e 
hendekut digjital dhe sigurimin e 
mundësive të barabarta për 
përdorimin e teknologjive moderne 
për çdo grup shoqëror-demografik  

• Disa përdorues nuk janë të vetëdijshëm për 
të drejtën për dhënien e opinionit të tyre  

• Rreziku që opinioni të mos merret në 
konsideratë dhe të mos përfshihet në 
vendimmarrje 

• Procesi i konsultimit vazhdon të mos 
organizohet në mënyrë efikase 

• Edhe me informacionet dhe mendimet e 
marra, vendimmarrja mund të mos 
përmirësohet  

• Ngritja e Njësisë së 
Monitorimit të 
Rezultateve  

• Ndihma dhe kapacitetet 
teknike 

• Komunikimet dhe 
menaxhimi i ndryshimit  

• Rritja e aftësive/njohurive digjitale 
për zyrtarët e sektorit   

• Rritja e ndërgjegjësimit për 
shërbimet elektronike  

• Qytetarë dhe biznese që e kanë më 
të lehtë t’i eksplorojnë më lehtë 
shërbimet elektronike  

• Rritja e mundësive të qytetarëve 
dhe personelit për t’iu përshtatur 
ndryshimeve në shërbimet 
perkatëse GovTech 

• Disa përdorues i rezistojnë ndryshimin, pasi 
janë mësuar t’i marrin shërbimet fizikisht në 
sportele.  

• Punonjësit ose ofrues të caktuar 
shërbimi/ministri linje mund të vazhdojnë të 
mos e zbatojnë sistemin e ri, pasi do t’i 
nënshtroheshin monitorimit më rigoroz, 
ndaj e kundërshtojnë zbatimin e tij efektiv 

 



 

36 
 

3. VLERËSIMI I SISTEMIT TË MENAXHIMIT MJEDISOR E SOCIAL TË PROGRAMIT 

 

Hyrje 

Politika e programit për rezultate kërkon që programi i propozuar të zbatojë një sistem të përshtatshëm 
të menaxhimit mjedisor dhe social, i aftë të menaxhojë ndikimet mjedisore dhe sociale të identifikuara 
gjatë procesit të VSMS-së. Këtu përfshihen (a) kuadre të përshtatshme ligjore, rregullatore dhe 
institucionale për të orientuar vlerësimin mjedisor e social dhe menaxhimin e ndikimeve mjedisore e 
sociale dhe (b) kapacitete të mjaftueshme institucionale për të zbatuar efektivisht kërkesat e sistemit.  

Kjo rubrikë vlerëson nëse sistemet e menaxhimit mjedisor e social të programit janë në përputhje me 
parimet bazë dhe elementet kryesore të planifikimit që përmban PpR-ja dhe nëse institucionet e përfshira 
kanë kapacitetin e nevojshëm për t’i zbatuar kërkesat e këtyre sistemeve. Të dyja elementet (si sistemi 
dhe kapaciteti  i programit) janë të nevojshme  për t’u siguruar që ndikimet mjedisore dhe sociale si 
rrjedhojë e aktiviteteve të programit të menaxhohen efektivisht. VSMS-ja identifikoi hendeqet në të dyja 
fushat, të përmendura në Rubrikën V: Kontributi për Planin e Veprimit të programit.  

Sistemi i programit përbëhet nga rregulla dhe “përcaktime brenda programit për menaxhimin e ndikimeve 
mjedisore dhe sociale”, ku përfshihen “vlerësimet institucionale, organizative dhe procedurale që lidhen 
me menaxhimin mjedisor dhe social” dhe që i japin “autoritet” institucioneve të përfshira në program për 
të arritur objektivat mjedisore dhe sociale kundrejt gamës së ndikimeve mjedisore dhe sociale që mund 
të lidhen me programin”. Sa më sipër përfshin legjislacionin aktual, politikat, procedurat, udhëzimet e 
zbatimit që lidhen me programin ose me menaxhimin e ndikimeve të tij mjedisore dhe sociale.  

Kapaciteti i programit është “kapaciteti organizativ” i autoriteteve/institucioneve kompetente për 
marrjen e masave për menaxhimin mjedisor dhe social për arritjen efektive të “objektivave mjedisore e 
sociale përkundrejt gamës së ndikimeve mjedisore dhe sociale që mund të lidhen me programin”. Mes të 
tjerash, kjo VSMS ka shqyrtuar aftësinë e këtyre kapaciteteve duke marrë parasysh faktorët në vijim: 

a. Kompetenca e burimeve njerëzore (në kuptimin e trajnimit dhe përvojës), buxheti dhe burime të 
tjera zbatuese që u janë siguruar institucioneve. 

b. Konfigurimi i përshtatshëm i organizimit institucional dhe ndarja e punës midis institucioneve. 
c. Efikasiteti i bashkërendimit dhe burimeve midis agjencive, kurdo që përfshihen agjenci apo 

juridiksione të shumta dhe 
d. Shkalla në të cilën institucionet mund të dëshmojnë përvojë paraprake në menaxhimin efikas të 

ndikimeve mjedisore dhe sociale në kontekstin e projekteve dhe programeve të të njëjtit lloj dhe 
madhësie. 

 
VSMS-ja shqyrton dhe diskuton vetëm ato aspekte të sistemeve të propozuara të menaxhimit mjedisor e 
social dhe ato kompetenca shoqëruese që ekipi i VSMS-së i vlerëson me rëndësi, bazuar në ndikimet e 
identifikuara mjedisore dhe sociale.  

 

3.1. VLERËSIMI I SISTEMIT TË PROGRAMIT PËR MENAXHIMIN MJEDISOR 

Vlerësimi i kapacitetit kryesor dhe funksionimit të menaxhimit mjedisor në Shqipëri 
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Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë përcakton bazën ligjore për mbrojtjen e mjedisit. Në Nenin 59 të 
Kushtetutës theksohet se shteti synon një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për 
brezat e sotëm dhe të ardhshëm dhe shfrytëzimin racional të burimeve natyrore mbi bazën e parimit të 
zhvillimit të qëndrueshëm dhe synimi është për të siguruar:  

a. Një mjedis të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm për brezat e sotëm dhe të ardhshëm 
b. Shfrytëzimin  racional të pyjeve, ujërave, kullotave dhe burimeve të tjera natyrore mbi bazën e 

parimit të zhvillimit të qëndrueshëm. 

Legjislacioni kombëtar mjedisor është në një proces intensiv përafrimi përmes për shkak të përfshirjes së 
Direktivave të BE-së për Mjedisin.  Parimet kryesore të BE-së për mjedisin janë transpozuar tashmë në 
legjislacionin shqiptar. Po ashtu, legjislacioni pasqyron kërkesat e konventave ku Shqipëria është palë 
nënshkruese.  

Sistemi i menaxhimit mjedisor 

Kuadri institucional mjedisor   
Autoriteti më i lartë për mbrojtjen dhe menaxhimin e mjedisit në Shqipëri është Ministria e Mjedisit dhe 
Turizmit (MMT). MMT-ja është institucioni publik përgjegjës për Zhvillimin e Turizmit, formulimin dhe 
zbatimin e politikave që lidhen me mjedisin, mbrojtjen e natyrës, administrimin e mbetjeve, monitorimin 
mjedisor, pyjet, cilësinë e ujit, zonat e mbrojtura e kështu me radhë. Në varësi të kësaj ministrie veprojnë 
agjencitë përkatëse, si Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, 
Agjencia Kombëtare e Turizmit, Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe Agjencia Kombëtare e Pyjeve. 
Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka 4 Agjenci Rajonale të Mjedisit që veprojnë e janë përgjegjëse për 
administrimin mjedisor të 12 prefekturave shqiptare.  

Secila prefekturë ka detyrimin dhe është përgjegjëse për Administrimin e Mbetjeve të Ngurta. Ministria e 
Energjisë dhe Infrastrukturës është organi më i lartë në vend përgjegjës për planifikimin e territorit dhe 
infrastrukturën e mbetjeve, për politikat dhe menaxhimin e tyre, që, teknikisht, mbështetet nga Agjencia 
Kombëtare për Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM), në përputhje me 
legjislacionin dhe politikat qeveritare të përcaktuara në strategjitë sektoriale. Sipas, Urdhrit Nr. 88 të 
Ministrit, datë 24.02.2020, “Për miratimin e rregulloreve për organizimin dhe funksionimin AKUM-it” dhe 
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 431, datë 11.07.2018, AKUM, përmes kompetencave të tij teknike 
dhe ligjore, bashkërendon dhe monitoron të gjitha aktivitetet sektoriale të ujësjellësit dhe kanalizimeve, 
trajtimit të ujërave të ndotura, planifikimin territorial dhe infrastrukturën e mbetjeve, në bashkëpunim 
me të gjitha institucionet e vendit në nivel qendror dhe lokal territorial. AKUM-i mbështet teknikisht 
zbatimin e politikave dhe strategjive në fushën e ujësjellës-kanalizimeve, trajtimit të ujërave të ndotura, 
planifikimit territorial dhe infrastrukturës së mbetjeve. 

Kuadri rregullator mjedisor   
Në terma të përgjithshme, Kushtetuta e Shqipërisë, që u miratua nga Parlamenti shqiptar në vitin 1998, u 
kërkon institucioneve të ruajnë një mjedis të shëndetshëm, të përshtatshëm ekologjikisht për brezat e 
sotme dhe të ardhshme. Gjatë dekadës së fundit dhe, sidomos, që prej vitit, janë hartuar e miratuar një 
numër ligjesh dhe aktesh të tjera nënligjore mbi mjedisin. Kuadri ligjor kombëtar i Shqipërisë është 
gjerësisht i harmonizuar me legjislacionin e BE-së. Kuadri ligjor shqiptar për mjedisin dhe çështjet 
socialekonomike mbështetet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe përbëhet nga një sërë ligjesh 
dhe aktesh rregullatore, si vendime të Këshillit të Ministrave (VKM), akte ministrore, rregulla, udhëzime 
dhe standarde. 
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Legjislatura/rregulloret kryesore që lidhen me këtë VSMS janë përgjithësisht të harmonizuara me 
direktivat dhe standardet e BE-së për mjedisin dhe paraqiten në mënyrë të përmbledhur në tabelën e 
mëposhtme.   

Informacion i përgjithshëm për menaxhimin e mbetjeve elektronike    
Nuk ka të dhëna rreth sasisë së ricikluar apo të ripërdorur të mbetjeve elektronike në Shqipëri, pasi 
bashkitë dhe subjektet private nuk i raportojnë rregullisht AKM-së. Objektivat e menaxhimit për mbetjet 
elektronike përfshihen në Strategjinë e Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta dhe në strategji të tjera 
përkatëse sektoriale. Deri më tani, bazuar në lejet e nxjerra nga AKM-ja (Leja III.2.B “Për mbledhjen, 
transferimin, ruajtjen/depozitimin, riciklimin, trajtimin ose asgjësimin e mbetjeve të ndryshme”, për 
Kodet që përfshijnë/mbulojnë mbetjet elektronike (Sipas katalogut të mbetjeve) ka 9 subjekte në Shqipëri 
që merren me mbetjet elektronike. Këto kompani punojnë me institucionet qeveritare në nivel qendror 
dhe lokal dhe më pak me subjektet private që prodhojnë mbetje elektronike. Disa prej institucioneve 
qeveritare, për shembull, AKSHI, ua dhurojnë pajisjet elektronike (kur ato duhen zëvendësuar me të reja) 
subjekteve të interesuara, që nuk kanë ndonjë kriter aq rigoroz për përditësimin e pajisjeve elektronike.  

Bashkitë dhe autoritetet lokale janë entet përgjegjëse për menaxhimin e mbetjeve të ngurta bashkiake. 
Megjithatë, në venddepozitimet e mbetjeve urbane nuk ka kosha ose vende të veçanta për mbetjet 
elektronike. Kështu, qytetarët, në shumicën e rasteve i hedhin mbetjet elektronike (e.g. kompjuterat e 
dalë jashtë përdorimit) pranë këtyre vendeve dhe individët që merren privatisht me mbledhjen e 
mbetjeve/pastruesit i marrin dhe ua shesin/dorëzojnë kompanive të riciklimit. Mbetjet e hedhura në 
kosha ku nuk mblidhen nga individët përzihen me mbetje të tjera bashkiake dhe hidhen në 
venddepozitimet e mbetjeve të ngurta, impiantet e djegies e kështu me radhë. Një tjetër seleksionim i 
mbetjeve elektronike ndodh në vendin e depozitimit të mbetjeve nga pastrues/mbledhës individualë, të 
cilët marrin mbetjet elektronike nga vendet e depozitimit, i transportojnë prej andej dhe ua shesin 
kompanive të riciklimit të mbetjeve elektronike. Shumica e këtyre individëve nuk kanë trajnim sigurie dhe 
nuk mbajnë, për shembull, veshjet e duhura mbrojtëse për këtë punë. Disa dyqane, kryesisht në qytete, 
merren me tregtimin e kompjuterëve të përdorur për tryeza e portative, telefonave celularë, iPads-ëve e 
kështu me radhe dhe me riparimin e pajisjeve të dëmtuara. Këto janë disa pika që shërbejnë për 
ripërdorimin e mbetjeve elektronike.  

Efektet e pritshme nga rritja e sasisë së mbetjeve elektronike gjatë zbatimit të programit.  
Anketa Demografike dhe e Shëndetit 2017-2018 tregon se 96,9 për qind e shtetasve shqiptarë zotërojnë 
një telefon celular dhe 44,4 për qind e qytetarëve zotërojnë një kompjuter (Desktop ose Laptop). Kështu, 
duket se zbatimi i programit nuk do të rritë në mënyrë të konsiderueshme sasinë e mbetjeve elektronike. 
Në rast se mbetjet elektronike nuk trajtohen dhe asgjësohen në mënyrë të shëndetshme për mjedisin, ka 
të ngjarë të ketë rreziqe mjedisore që të shoqëruara me to. Mbetjet elektronike do të prodhohen në nisje 
të programit, kur pajisjet e vjetruara ekzistuese të TIK-ut do të zëvendësohen me pajisje të përparuara 
dhe në fund të përdorimit të pajisjeve të reja informatike të blera për departamentet zbatuese të 
angazhuara në këtë program. Edhe pse ndikimi mjedisor do të ishte i papërfillshëm, duke pasur parasysh 
sasinë e vogël të pajisjeve tp TIK-ut, sërish këto mbetje elektronike duhen menaxhuar në mënyrë të 
shëndetshme për mjedisin. 

Efektet e pritshme të rritjes së konsumit të energjisë  
Rritja e konsumit të energjisë mund të konsiderohet si një tjetër ndikim negativ i zhvillimit të programit. 
Kjo rritje do të ndodhë nga përdorimi i pajisjeve elektronike për komunikimin digjital në familjet dhe 
institucionet shqiptare. Qytetarët shqiptarë po përdorin masivisht pajisjet elektronike, përpara nisjes së 
agjendës së komunikimit digjital. Për rrjedhojë, nuk pritet të ketë rritje të madhe të konsumit të energjisë 
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nga zbatimi i programit për komunikimin digjital. Ndikimi i programit lidhur me këtë tregues duket se do 
të jetë i papërfillshëm. Ky ndikim konsiderohet i papërfillshëm dhe nuk do të trajtohet në kapitullin e planit 
mjedisor të veprimit të kësaj VSMS. 

Sipas analizës së mësipërme, rezulton se efektet në mjedis të zbatimit të programit do të jenë të ulëta 
dhe të papërfillshme. 
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Tabela 3. 1 : Përmbledhje e kuadrit të menaxhimit të mjedisit lidhur me ndikimet  
e vlerësuara në VSMS 

Kuadri institucional  Përshkrimi dhe lidhja me PpR-në  

Ministria e Mjedisit dhe 
Turizmit (MMT) 

Ministria e Mjedisit dhe Turizmit (MMT) është institucioni publik 
përgjegjës për formulimin dhe zbatimin e politikave që lidhen me mjedisin, 
mbrojtjen e natyrës, menaxhimin e mbetjeve, monitorimin mjedisor, 
pyjet, cilësinë e ujit, zonat e mmbbrojtura dhe kështu me radhë. Ka katër 
agjenci kombëtare që veprojnë në varësi të ministrisë, përkatësisht: 
Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT); Agjencia Kombëtare e Bregdetit; 
Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM) dhe Agjencia 
Kombëtare e Mjedisit (AKM), me Drejtoritë Rajonale të Mjedisit.  

Agjencia Kombëtare e 
Mjedisit dhe Agjencitë 
Rajonale të Mjedisit 

Agjencia Kombëtare e Mjedisit është institucion publik qendror në varësi 
të MMT-së, që ushtron kompetencat e saj në mbarë territorin e Republikës 
së Shqipërisë përmes zyrës qendrore të AKM-së dhe zyrave rajonale, që 
janë Drejtoritë Rajonale të Mjedisit. AKM-ja dhe autoritetet rajonale japin 
opinion për Lejet/Deklaratat mjedisore, vlerësojnë VNM-të për aktivitetet 
ose nismat që kërkojnë leje/deklarata mjedisore. Për lëshimin e lejeve 
mjedisore, AKM-ja zhvillon konsultime për nismat e propozuara me 
autoritetet përkatëse rajonale ose kombëtare (për shembull, Ministrinë e 
Shëndetësisë, universitetet, institucionet kërkimore, OJQ-të dhe kështu 
me radhë) dhe organizojnë dëgjesa publike kur kjo është e nevojshme. 

Ministria e 
Infrastrukturës dhe 
Energjisë 

Ministria përgjegjëse për planifikimin e territorit dhe infrastrukturën e 
mbetjeve urbane dhe bashkërendon politikat për infrastrukturën e 
mbetjeve, zbatimin e tyre, përfshi menaxhimin, administrimin, 
mbikëqyrjen dhe standardet teknike të infrastrukturës së 
venddepozitimeve të mbetjeve të ngurta, me mbështetjen e Agjencisë së 
Ujësjellës-kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM). 

Të gjitha autoritetet  
Rajonale 

Autoritetet rajonale që administrojnë bashkitë shqiptare dhe 
administratën përkatëse vendore. Autoritetet rajonale të AKM-së lëshojnë 
leje për zhvillim ose ndërtim dhe aktivitete që nuk kërkojnë leje mjedisore 
ose territoriale. Këto bashki i administrojnë vetë mbetjet e tyre të ngurta, 
me mbështetjen e AKUM-it. 

Agjencia Kombëtare e 
Planifikimit të Territorit 

AKPT-ja është institucion nën varësinë e Ministrisë së Zhvillimit Urban 
dhe kryen funksione bashkërenduese dhe mbështetëse për autoritetet 
planifikuese në çdo nivel dhe ndjek ecurinë e procesit të hartimit të 
instrumenteve për planifikimin e territorit. Po ashtu, ajo shqyrton 
përputhshmërinë e kërkesave për zhvillim ose zbatimin e ndërtimeve me 
dispozitat e detyrueshme të instrumenteve të planifikimit, rregulloret e 
ndërtimit, kushtet mjedisore, qëndrueshmërinë, mbrojtjen e 
trashëgimisë natyrore dhe kulturore dhe kushte të tjera specifike të 
parashikuara në Ligjin për Planifikimin e Territorit. 

Ministria e Arsimit, Rinisë 
dhe Sporteve  

MASR-ja harton dhe ndjek zbatimin e strategjive kombëtare të arsimit, 
nxjerr akte nënligjore, planifikon buxhetin, si dhe bashkëpunon me njësitë 
bazë të qeverisjes vendore. MASR-ja përcakton kurrikulën, standardet 
administrative dhe të infrastrukturës dhe harton politikat e zhvillimit 
profesional.  
MASR-ja lëshon leje për përdorimin dhe përmirësimin e hapësirave në 
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shkollat që do të përdoren si sportele ndihmëse.  

Autoriteti i 
Komunikimeve 
Elektronike dhe Postare 
(AKEP)  

Është organi rregullator në fushën e komunikimeve elektronike dhe 
shërbimeve postare, që, mes të tjerash, mbikëqyr kuadrin rregullator të 
parashikuar nga ligji për komunikimet elektronike. Përgjegjës për 
mbulimin e të gjithë territorit të Republikës së Shqipërisë me internet 
dhe për të përcaktuar nëse për zbatimin e programit do të duhet 
instalimi i antenave të tjera digjitale. 
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Kuadri ligjor Fokusi 

Ligji Nr. 10 431, datë 
09.08.2011, “Për 
mbrojtjen e mjedisit| 

Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit përcakton politikat kombëtare dhe vendore 
për mbrojtjen e mjedisit, kriteret për përgatitjen e vlerësimeve të ndikimit 
mjedisor dhe vlerësimeve strategjike mjedisore, kriteret për të lejuar 
aktivitetet që ndikojnë në mjedis, parandalimin dhe uljen e ndotjes së 
mjedisit, normat dhe standardet mjedisore, monitorimin dhe kontrollin e 
mjedisit, detyrat e organizmave shtetërore lidhur me çështjet e mjedisit, 
rolin e publikut dhe sanksionet e vendosura për shkeljen e ligjit. 

 Ligji Nr.12/2015, “Për 
disa ndryshime në Ligjin 
Nr.10440, “Vlerësimi i 
Ndikimit Mjedisor” (2011) 

Të gjitha projektet që shoqërohen me ndikime të mundshme në mjedis i 
nënshtrohen një VNM-je përpara se të nisin zbatimin. Raporti i VNM-së 
dhe dokumentet e tjera të nevojshme i paraqiten Ministrisë së Mjedisit 
dhe Turizmit (MMT), që ia kalon dosjet e projektit AKM-së për shqyrtim. 
Projekti miratohet me Vendim/Deklaratë Mjedisore nga AKM-ja dhe MMT-
ja. Procedura e VNM-së detajohet në VKM-në Nr. 686, datë 29.07.2015, 
“Për rregullat, përgjegjësitë dhe afatet e procedurës së VNM-së dhe 
procedurës së transferimit të vendimit për deklaratën mjedisore”, i 
ndryshuar. Ligji parashtron kuadrin e kërkesave, përgjegjësive dhe 
procedurave për vlerësimin e ndikimeve negative mjedisore, që mund të 
shkaktohen nga prodhimi i mbetjeve elektronike, në rast 
ndërtimi/rinovimi të ndërtesave për sportelet e ndihmës apo për 
instalimin e Antenave Digjitale shtesë e kështu me radhë. Dy shtojcat e 
këtij ligji përshkruajnë llojet e aktiviteteve që klasifikohen në VNM-në 
paraprake dhe VNM-në e zgjeruar. 

Ligji Nr. 52. 2020, “Për 
disa ndryshime në Ligjin 
Nr. 10 448, të vitit  
2011, ‘Për lejet e 
mjedisit” 

Ligji Nr. 10448, datë 14.07.2011, “Për lejet e mjedisit”, parashikon rregullat 
dhe procedurat që lidhen me procesin e VNM-së, kategorizimin dhe lejet. 
Ai përshkruan llojet e Lejeve Mjedisore dhe autoritetin përgjegjës për 
verifikimin e secilës leje, përcakton procedurat e konsultimit e kështu me 
radhë. Po ashtu, ligji  përshkruan dokumentacjonin e nevojshëm për t’iu 
paraqitur Qendrës Kombëtare të Licencimit për aplikimin për Leje 
Mjedisore për të gjitha kategoritë e VNM-ve. Ligji i ndan aktivitetet sipas 
çështjeve,  mbetjeve të shkarkuara dhe rreziqeve në tri kategori: A, B dhe 
C. Lidhur me rëndësinë e ndikimit, Ligji përcakton edhe nivelin e Lejes së 
Mjedisit: 
        a) Leja e tipit A, e detyrueshme për aktivitetet e renditura në 
kategorinë A (shtojca 1/A e Ligjit); 
        b) Leja e tipit B, e detyrueshme për aktivitetet e renditura në 
kategorinë B (shtojca 1/B e Ligjit); 
        c) Leja e tipit C, e detyrueshme për aktivitetet e renditura në 
kategorinë C (shtojca 1/C e Ligjit); 

VKM Nr. 418, datë 
27.05.2020, “Për 
miratimin e dokumentit 
strategjik të politikave 
dhe Planit Kombëtar për 
Menaxhimin e Integruar 
të mbetjeve, 2020-2035” 

VKM-ja mbështetet në Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit, përmendur më lart, 
si. Dhe në Nenin 11 të Ligjit Nr. 10463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin 
e integruar të mbetjeve”. VKM-ja kategorizon hierarkinë e mbetjeve, 
përcakton planet sektoriale kombëtare, rajonale dhe lokale dhe 
përgjegjësitë për menaxhimin e mbetjeve, si dhe kuadrin institucional e 
ligjor të menaxhimit të integruar të mbetjeve, agjencitë e monitorimit dhe 
kontrollit etj. VKM-ja përcakton AKM-në si organi përgjegjës për kontrollon 
dhe monitorimin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta. Ai parashikon 
detyrimin e njësive të qarkut/vendore për mbikëqyrjen dhe raportimin 
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mbi zbatimin e masave për menaxhimin e mbetjeve. Përcakton 
përgjegjësitë dhe strukturën e Komitetit për Menaxhimin e Integruar të 
Mbetjeve dhe detyrimet e AKUM-it për infrastrukturën e mbetjeve dhe 
menaxhimin e hapësirës. 

VKM Nr. 957, datë 
19.12.2012, “Për mbetjet 
nga pajisjet elektrike dhe 
elektronike” 

Mes të tjerash, kjo VKM përcakton se çfarë do të konsiderohet mbetje 
elektronike, përgjegjësitë e institucioneve qeveritare, detyrimet e 
subjekteve që prodhojnë mbetje elektrike dhe elektronike dhe kështu me 
radhë. VKM-ja klasifikon mbetjet elektronike, përcakton detyrimet e 
prodhuesve të mbetjeve elektrike dhe elektronike, detyrimin e bashkive 
për heqjen e përkohshme të mbetjeve elektronike, menaxhimin e tyre dhe 
detyrimet financiare, regjistrimin dhe monitorimin e menaxhimit të 
mbetjeve elektronike e kështu me radhë. 

Ligji Nr. 8216, datë 
13.05.1997, “Për 
aderimin e Shqipërisë në 
Konventën e Bazelit për 
“Kontrollin e qarkullimit 
ndërkufitar të mbetjeve 
të rrezikshme dhe 
asgjësimit të tyre”  

Ky ligj, në përputhje me Konventën e Bazelit, përkufizon mbetjet e 
rrezikshme, të cilat mund të jenë objekt i qarkullimit ndërkufitar dhe 
detyrimet e Shqipërisë në respekt të Konventës. Pjesë të mbetjeve 
elektronike dhe elektrike konsiderohen si të rrezikshme, sipas përshkrimit 
në Kapitullin për ndikimet mjedisore të mbetjeve elektronike në këtë 
VSMS. 

Ligji Nr. 10463, datë 
22.09.2011, “Për 
menaxhimin e integruar 
të mbetjeve” 

Sipas Nenit 33 të ligjit:  
1. Këshilli i Ministrave nxit projektimin dhe prodhimin e pajisjeve elektrike 

dhe elektronike në mënyra që marrin parasysh dhe lehtësojnë 
çmontimin dhe rikuperimin, në mënyrë të veçantë, ripërdorimin dhe 
riciklimin e mbetjeve, pjesëve përbërëse e të materialeve të tyre.  

2.  Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit, miraton kërkesa të tilla, 
në bazë të të cilave nuk u lejohet prodhuesve t’i japin projektit apo 
prodhimit tipare apo procese të tilla, që pengojnë ripërdorimin e 
pajisjeve elektrike dhe elektronike, nëse këto tipare specifike nuk 
sigurojnë avantazhe të rëndësishme, në lidhje me mbrojtjen e mjedisit 
dhe/ose kërkesat për sigurinë.  

3. Këshilli i Ministrave, me propozimin e ministrit dhe ministrit përgjegjës 
për ekonominë, miraton kërkesa për parandalimin e mbetjeve 
elektrike dhe elektronike, ripërdorimin, riciklimin dhe forma të tjera 
rikuperimi të këtyre lloj mbetjesh, me qëllim që të pakësojë mbetjet e 
destinuara për t’u asgjësuar. 

VKM Nr. 99, datë 
18.02.2005, “Për 
miratimin e katalogut 
kombëtar të 
mbetjeve”  

Katalogu është përpiluar në përputhje të plotë me “Katalogun e mbetjeve 
të BE-së”. Katalogu përmban 4 shtojca ku përkufizohet klasifikimi i 
mbetjeve, karakteristikat e mbetjeve të rrezikshme, natura dhe 
karakteristikat e aktiviteteve që prodhojnë mbetje, elementet/lëndët 
përbërëse që përmban mbetja dhe kështu me radhë. Kjo VKM parashikon 
kushtet që duhet të përmbushin subjektet që merren me mbetjet elektrike 
dhe elektronike dhe kodet sipas katalogut të mbetjeve  

Urdhri Nr.88 i Ministrit, 
datë 24.02.2020, “Për 
miratimin e 
rregullores për 

Ky urdhër i jep AKUM-it përgjegjësinë për planifikimin e infrastrukturës së 
mbetjeve dhe menaxhimin.  
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organizimin dhe 
funksionimin e 
AKUM-it  

Ligji Nr. 9863/2008, 
shëndeti dhe siguria 

Inspektorati Sanitar Shtetëror ka për qëllim të mbrojë punonjësit nga 
efektet negative të kushteve të punës, si ekspozimi ndaj lëndëve toksike, 
rrezatimit, zhurmës së papërballueshme, dridhjeve, mikroklimës së 
pafavorshme dhe kontrollon normën  e sëmundjeve profesionale dhe 
aksidenteve në punë, si rezultat i kushteve të papërshtatshme 

Ligji nr. 10237/2010 
(18/02/2010); shëndeti 

dhe siguria 

“Për sigurinë dhe shëndetin në punë” – Ky ligj rregullon kuadrin e shëndetit 
dhe sigurisë në vendin e punës dhe përcakton rolet e secilës palë që është 
subjekt i ligjit. 

VKM Nr. 312,  
datë 5.05.2010, “Për 
miratimin e e Rregullore 
së sigurisë në vendin e 
punës” 

VKM-ja përcakton kriteret minimale të shëndetit dhe sigurisë së 
punonjësve në vendin e punës dhe masat e përgjithshme të kontrollit të 
kushteve të sigurisp dhe shëndetit. VKM-ja përcakton rregullat e 
përgjithshme të sigurisë dhe shëndetit të punonjësve, që duhet po ashtu 
të orientojnë punonjësit në riciklimin dhe përzgjedhjen e mbetjeve 
elektronike, si dhe përcakton mënyrat e kontrollit të shëndetit të 
punonjësve. 

VKM Nr. 842/2014 
(3/12/2014) 

“Për shëndetin, sigurinë dhe mbrojtjen e punonjësve nga rreziqet akustike 
në vendin e punës”, u kërkon punëdhënësve të matin nivelet e zhurmës 
në vendin e punës dhe të garantojnë mbrojtjen e punonjësve të tyre 

 

Kapaciteti dhe performanca  
Mund të thuhet se kuadret dhe strategjitë ligjore/institucionale po ecin më mirë në raport me zbatimin e 
tyre efektiv. Institucionet kombëtare po përmbushin në nivel të kënaqshëm kërkesat e legjislacionit. 
Dobësitë qëndrojnë te institucionet vendore (bashkitë) dhe bashkëpunimi i tyre me qeverinë qendrore. 
Siç përmendet më lart, në zonat e banuara nuk ka asnjë hapësirë/vend ose kontenier/kosh për hedhjen e 
mbeturinave elektrike dhe elektronike dhe ato përzihen me letrën, xhamin, plastikën dhe mbetje të tjera. 
Nuk ka asnjë peshë/matje formale të mbetjeve të ndryshme të ngurta bashkiake. Kështu, nga ky 
këndvështrim, është e vështirë të kesh të dhëna të sakta për mbetjet e prodhuara. Bashkëpunimi i AKShI-
t  me MTM-në dhe AKM-në për të përgatitur PSO-të do të ndihmojë për menaxhimin e mbetjeve 
elektronike. 

Po ashtu, bashkëpunimi i mirë i agjencive dhe institucioneve në nivel kombëtar dhe vendor do të ketë 
ndikim të mirë në efektivitetin e programit.   

Vlerësimi i rrezikut   

Sa u takon sistemeve dhe kapacitetit të programit, gjetjet kryesore tregojnë se aktet rregullatore në fuqi 

në nivel kombëtar e lokal nuk kanë dispozita lidhur me menaxhimin e mbetjeve elektrike dhe elektronike. 

Në katalogun shqiptar të mbetjeve nuk ka një referencë/kod të caktuar për mbetjet elektronike, por 

përmenden lëndë të ndryshme kimike të rrezikshme dhe metale të rënda, që mund të jenë pjesë e 

mbetjeve elektrike dhe elektronike ose mund të çlirohen gjatë çmontimit, djegies, përpunimit kimik ose 

asgjësimit në tokë. Zbatimi i këtyre dispozitave në vend është i dobët dhe kjo vjen edhe si rezultat i 

mungesës së infrastrukturës dhe burimeve. Ka pak objekte riciklimi dhe riciklues të certifikuar për mbetjet 

elektronike në Shqipëri, ndaj njësitë e zbatimit të programit do të kenë nevojë për bashkëpunim të mirë, 
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që të mund t’i dërgojnë mbetjet e tyre elektronike te këta riciklues ose objektet e riciklimit me 

konfirmimin/bashkëpunimin e MMT-së, AKM-së dhe të gjitha agjencive e bashkive. 

Forcimi i autoriteteve rajonale/lokale sa i takon menaxhimit/raportimit për mbetjet e ngurta dhe 
përmirësimi i bashkërendimit të tyre me autoritetet kombëtare në procesin e zbatimit, përfshi një kategori 
për mbetjet elektrike dhe elektronike në Katalogun Kombëtar të Mbetjeve, do t’i sillte përfitime 
menaxhimit të mbetjeve elektronike.  

3.2. VLERËSIMI I SISTEMIT Të MENAXHIMIT SOCIAL TË PROGRAMIT  

Kjo rubrikë përmbledh vlerësimin e sistemit të menaxhimit social të programit. Ajo paraqet kontekstin 
social të programit dhe parashtron ndikimet e mundshme sociale që ka. Më tej, ajo vlerëson kapacitetin 
e siste e sistemit të menaxhimit social dhe aktivitetet e planifikuara për të menaxhuar çështjet sociale 
përkatëse. Në përputhje me politikën e financimit PpR të Bankës, programi nuk do të financojë asnjë 
aktivitet që paraqet rreziqe të larta sociale.  

Në përputhje me këtë politikë, ka dy parime bazë që janë më të rëndësishmet për Programin GovTech në 
Shqipëri nga pikëpamja sociale: Parimi bazë 1 dhe Parimi bazë 5. Parimi bazë 6 nuk ka vlerë duke qenë se 
rezistenca e mundshme ndaj ndryshimit të ofrimit të shërbimeve në formë elektronike nuk mund të çojë 
në konflikt social, pasi rezistencë lidhet kryesisht me hendekun digjital. 

• PB 1. Sistemet e menaxhimit të  M&S-së janë krijuar për të (a) nxitur qëndrueshmërinë e M&S në 
hartimin e programit; (b) për të shmangur, minimizuar ose zbutur ndikimet negative dhe (c) për 
të inkurajuar vendimmarrjen e informuar lidhur me ndikimet M&S të programit. Kuadri rregullator 
e ligjor për zbatimin e PpR-së është i mjaftueshëm dhe favorizues përgjithësisht për trajtimin e 
llojeve të  çështjeve sociale që ka të ngjarë të shfaqen nga aktivitetet e programit. Megjithatë, 
disa përmirësime janë të nevojshme. Aktivitetet e propozuara në kuadër të Fushës së rezultateve 
3 të programit janë të natyrës që kërkojnë miratimin e politikave/rregulloreve kyçe për të krijuar 
dhe mundësuar kushtet për rezultatet e aktiviteteve në FR1 dhe FR2 dhe nuk pritet të mbartin 
rrezik social. Dhënia e ndihmës teknike shtesë, ndërtimi i kapaciteteve dhe menaxhimi i 
ndryshimit për sektorin publik dhe përdoruesit e shërbimit do të sigurojë një zbatim efektiv të 
novacioneve GovTech, që ka të ngjarë të trajtojë disa prej hendeqeve në kapacitetet sociale.  

• PB 5. Rëndësia e marrjes në konsideratën e duhur të përshtatshmërisë kulturore dhe barazisë në 
marrjen e përfitimeve nga programi, duke iu kushtuar vëmendje të veçantë nevojave ose 
shqetësimeve të grupeve në nevojë. Aktivitet e propozuara në Fushën e rezultateve 2 të programit 
synojnë të mbështetin zvogëlimin e hendekut digjital në ofrimin e shërbimeve dhe garantimin e 
përdorimit universal me këto shërbime të të gjithë qytetarëve dhe bizneseve. Megjithatë, ende 
ekziston rreziku i përjashtimit të grupeve në nevojë dhe të pafavorizuara: personave nga zonat 
rurale ose të thella malore, personave me aftësi të kufizuar (PAK), fëmijëve me aftësi të kufizuar 
(FAK) dhe/ose të atyre me nevoja të veçanta arsimore, pakicave etnike, sidomos romët, të 
moshuarve, grave dhe vajzave, të rinjve që nuk ndjekin arsimin, atyre pa lidhje në internet/pajisje, 
të varfërve, sidomos personave me nivel të ulët arsimor dhe atyre që jetojnë nën kufirin e 
varfërisë, punonjësve më të vjetër që priren të jenë më pak të aftë në përdorimin e teknologjisë. 

Vlerësimi social ka zbuluar një numër ndikimesh sociale, sfidash e rreziqesh që mund të ndahen në dy 
tema të ndërlidhura: 
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• Barazia dhe qasja universale: shkalla në të cilën përfitimet e programit dhe shpërndarja e 
informacionit ndahen në mënyrë të barabartë dhe sipas grupeve të synuara në nevojë. 

• Cilësia: shkalla në të cilën përfitimet e programit mund të ndahen me cilësi të lartë (shkurtim i 
kohës së marrjes së shërbimit, lehtësi për t’u kuptuar nga përdoruesit, informacioni shpërndahet 
efektivisht dhe në mënyrë të përshtatshme kulturore dhe mbrojtja e privatësisë së të dhënave 
dhe transparenca përmirësohet. Transparenca shihet si mjet për arritjen e qëllimit të përmirësimit 
të cilësisë së shërbimit dhe të llogaridhënies). 

3.2.1 Konteksti social  
Aktivitetet e programit për mbështetjen e teknologjisë së shërbimeve qeveritare do të përqendrohet në 
ofrimin e shërbimeve publike me cilësi të lartë, efikase, me në qendër përdoruesin dhe me përdorim 
digjital universal – do të mundësojë shërbime publike që do të garantojnë marrjen e shërbimeve me cilësi 
të lartë nga të gjitha grupet e përdoruesve; do të jenë katalizatorë për novacionin dhe formimin digjital të 
sektorit publik dhe të popullatës dje do të rritin transparencën e qeverisë, me qëllim që të përmirësohet 
transparenca në ofrimin e shërbimeve dhe, gjithashtu, edhe besimi i qytetarëve te qeveria të forcohet. 
Për rrjedhojë, ndikimi i përgjithshëm i aktiviteteve të mbështetura nga programi pritet të jetë pozitiv. 
Programi GovTech në Shqipëri do të zbatohet në një kontekst më të gjerë social me një numër dinamikash 
komplekse dhe të ndërlidhura. Kështu, të dhënat statistikore mbi treguesit kryesorë socialë të përmendur 
më poshtë janë të rëndësishme për të monitoruar e identifikuar sistemin social dhe për t’u marrë në 
konsideratë kur rekomandohen masa që ndryshojnë rrjedhën e sfidave të zhvillimit social. Konteksti social 
paraqitet më poshtë në kapitull i ndarë në rubrika mbi ofrimin e shërbimit, cilësinë e shërbimeve 
elektronike përmes perceptimeve të qytetarëve; treguesve të përzgjedhur socialë; më shumë për të 
varfrit, personat në nevojë dhe të përjashtuarit, pabarazitë gjinore dhe gjeografike dhe përmasat sociale 
të TIK-ut  

Ofrimi i shërbimeve  
Shqipëria ka shënuar përparime në përmirësimin e efikasitetit të sektorit publik dhe në ofrimin e 
shërbimeve publike përmes modernizimit dhe digjitalizimit të tyre. Portali e-Albania u prezantua në vitin 
2012, për të lehtësuar ofrimin e shërbimeve të integruara në internet. Aktualisht, portali ofron mundësinë 
e marrjes së shërbimeve për rreth 6 milionë përdorues të regjistruar (2 409 493 individë dhe 208 002 
biznese) për më shumë se 1 225 shërbime elektronike3. Urdhri Nr. 158 i Kryeministrit, datë 25 nëntor 2019,  
përcaktonte se nga 1 janari 2020, të gjitha kërkesat për shërbime duheshin paraqitur elektronikisht përmes 
portalit e-Albania. Në vitin 2022, QSh-ja vijoi edhe me zbatimin e urdhrit të Kryeministrit për mbylljen e të 
gjitha sporteleve fizike të shërbimeve deri më 30 prill, përfshi QShQ-të, për t’i nxitur përdoruesit të 
aplikonin “vetëm online” dhe për të ulur rastet e korrupsionit. Që nga periudha prill-qershor 2022, 
shërbimet publike që merreshin edhe fizikisht edhe përmes platformës e-Albania tashmë jepen vetëm 
elektronikisht përmes kësaj të fundit dhe, për ta bërë këtë, duhet identifikim digjital. Kështu, përdoruesit 
aktualisht mund t’i marrin këto shërbime (i) vetë, drejtpërdrejt në e-Albania, (ii) duke kontaktuar në numrin 
pa pagesë 0800 0118 ose në vendkomunikimin e faqes së internetit të ADISA-s, vetëm për të marrë 
informacion (https://www.adisa.gov.al/), (iii) ose duke paguar palë të treta, si noterë,  avokatë ose nëpër 
kancelari.  

Cilësia e shërbimeve elektronike sipas perceptimeve të qytetarëve    
Përparimi i bërë nga Shqipëria në transformimin digjital të ofrimit të shërbimeve publike është njehur 
ndërkombëtarisht. GovTech Maturity Index (GTMI) i Bankës Botërore e kategorizon Shqipërinë në Grupin 

 
3 AKShI data as of June 8, 2022 
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A, i pari më i përparuari nga katër grupet) dhe shembulli i vendit u nxor në pah mes 22 rasteve të 
praktikave të mira në shkallë globale.4 

Ka statistika të ndryshme për perceptimin e njerëzve lidhur me përdorimin dhe kënaqësinë me shërbimet 
digjitale publike. Raporti i Qendrës për Politika Evropiane në vitin 2020 mbi perceptimin e ofrimit të 
shërbimeve nga qytetarët tregojnë përmirësime qysh përpara vitit 2020, sa i takon lehtësisë së marrjes së 
shërbimit dhe shkurtimit të kohës5.  

Sipas Raportit të Monitorimit të Sigma-s për vitin 2021, kënaqësia e perceptuar nga ofrimi i shërbimeve 
publike në Shqipëri është aspekti më i dobët i ofrimit të shërbimeve, duke qenë se 35% e të anketuarve 
(përfshi edhe ata që kishin qenë në kontakt me shërbimet qeveritare) deklaronin se ishin kryesisht apo 
shumë të kënaqur. Lehtësia e perceptuar në marrjen e shërbimeve publike digjital në popullsi është në 
nivelin 53 %. Së fundi, koha dhe kostoja e perceptuar për marrjen e shërbimeve publike nga qytetarët u 
vlerësua si mirë ose shumë e mirë, përkatësisht, me 74% dhe 72%  të të anketuarve. 

Ndërkohë, të dhënat e publikuara nga INSTAT-i në Anketën për Përdorimin e Teknologjisë së Informacionit 
dhe Komunikimit nga Familjet dhe Individët në vitin 2021 tregon se 97,5 për qind e individëve që kanë 
ndërvepruar me autoritetet publike përmes internetit janë të kënaqur me shërbimet e ofruara në 
internet.  

Përveç kësaj, anketa e kryer nga Ministrja e Shtetit për Standarde dhe Shërbime (2021) tregoi se vetëm 
50 për qind e standardeve të shërbimeve ekzistuese përmbushnin kriterin e vendosur nga ministria. Po 
kështu, në vitin 2020, më pak qytetarë (35 për qind) raportuan se u ishin kërkuar komente për shërbimet 
administrative, krahasuar me vitin 2017 (43 për qind). 

Të dhënat tregojnë se cilësia dhe marrja e shërbimeve publike mbeten të pabarabarta në vend. Pabarazitë 
socialekonomike dhe hapësinore në përdorimin e shërbimeve po ndikojnë te nëngrupet më pak të pasura 
dhe në nevojë të popullsisë, si banorët e zonave rurale, gratë, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuar 
dhe popullsia rome.  

Sidoqoftë, duhet vënë re se ecuria ka qenë e mirë në administrimin e ankesave nga mekanizmi i ankesave. 
Gjatë këtyre katër viteve e gjysmë, platforma e bashkëqeverisjes ka trajtuar gjithsej 153 469 probleme 
dhe ankesa të paraqitura nga qytetarët për shërbimet publike, duke ofruar përgjigje në kohë reale dhe 
duke iu dhënë zgjidhje përfundimtare më shumë se 61 për qind të ankesave. Sistemi i Qarkullimit të 
Dokumenteve me firmë elektronike i ka ndihmuar institucionet, qytetarët dhe bizneset në punën e tyre 
të përditshme6.  

3.2.1 Treguesit e përzgjedhur socialë  
Më 1 janar 2022, popullsia e Shqipërisë numëronte 2 793 592 banorë: popullsia femërore ishte 50,3 për 
qind e gjithë popullsisë7. Grupmosha 60-85+ vjeçe është 22,6 për qind, ndërsa popullsia e re e grupmoshës 
0-14 vjeçe përbën 16,6 për qind. Në  vitin 2011, popullsia që jetonte në zonat rurale vlerësohej në rreth 

 
4 GovTech Maturity Index: The State of Public Sector Digital Transformation and 2020 GovTech Dataset. 
5 63 për qind e qytetarëve shqiptarë kanë perceptimin se është bërë më e lehtë të merresh me administratën publike; 62 për 

qind e shqiptarëve vlerësojnë se koha e nevojshme për marrjen e shërbimeve administrative është shkurtuar; 62 për qind e 

shqiptarëve konstatojnë se qeveria ka bërë përpjekje për t’i  thjeshtuar procedurat administrative për qytetarët dhe bizneset;  
6 https://kryeministria.al/en/monitorimi-i-sherbimeve-online/ 
7 Deklaratë për shtyp, Instat, Tiranë, më 15 prill 2022:  http://www.instat.gov.al/media/9829/population-on-1-january-
2022_final-15-04-2022.pdf 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36233
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36233
https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037889/govtech-dataset
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46,5 për qind8 të popullsisë së përgjithshme, ndërsa në vitin 2020, popullsia rurale është 38 për qind dhe 
ky është rezultat i emigracionit të lartë dhe migracionit të brendshëm drejt zonave urban. Rreth 21,8 për 
qind e popullsisë9 në Shqipëri jeton në familje me të ardhurat nën kufirin e rrezikut të varfërisë.  

Vetëm 51.2 për qind e popullsisë së moshës 15 vjeçe e lart në Shqipëri ka përfunduar arsimin fillor dhe 

të mesëm, kurse 27,9 për qind e po kësaj popullsie ka përfunduar arsimin e mesëm të lartë dhe 9,7 për 

qind arsimin universitar. Sipas të dhënave të fundit, në 2018, 44 114 persona të moshës 15 vjeçe e lart 

janë analfabetë dhe 59,6 për qind e tyre janë gra. Kur i zbërthejmë këto të dhëna (grupin e 

analfabetëve) sipas grupmoshës, popullata më e vjetër (mosha 65+) përbën 59,6 për qind dhe popullsia 

e re 7 për qind10. Pavarësisht faktit se arsimi është i detyrueshëm deri në moshën 16 vjeçe, varfëria dhe 

largësia nga shkolla janë arsyet kryesore pse fëmijët e braktisin shkollën përpara përfundimit të klasës së 

nëntë (mosha 14-15 vjeçe). Analfabetizmi është më i përhapur te komuniteti rom dhe te personat me 

aftësi të kufizuar. Tabela në vijim paraqet të dhënat për pjesëmarrjen në nivelin arsimor për vitin 2020-

2021. 

 

Tabela 3. 2.1 : Raporti i Përgjithshëm i Regjistrimit (GER) 2020-2021 

Pjesëmarrja në arsim sipas nivelit të arsimit/raportit bruto 
të regjistrimit (GER) 2020-2021 

Indeksi i Barazisë Gjinore (raporti i 
regjistrimit femra me meshkuj për 
arsimin) 

Niveli arsimor  Djem   Vajza  

Parashkollor 78.5 75.2 

Në fillore + cikli i lartë 
i arsimit 9-vjeçar  

99.9  94.2 0.94 

Arsimi i mesëm 96.8  90,1 0.93 

Arsimi i lartë  46.7  71.9 1.54 

Burimi; INSTAT, Raporti Shqipëria në shifra, 2020 
 

Të varfërit, të cenueshmit dhe të përjashtuarit  

Në Shqipëri, rreth 43.4 për qind e individëve janë në rrezik varfërie ose në rrezik përjashtimi shoqëror, i 

cili u referohet individëve që janë në rrezik varfërie ose që janë të shumë të privuar në aspektin material. 

Sipas të dhënave të Anketës mbi të ardhurat dhe kushtet e jetesës, në vitin 2020, pabarazia në 

shpërndarjen e të ardhurave ishte në nivelin 33.2 për qind. Ndërkohë, të ardhurat mesatare mujore të 

disponueshme për frymë ishin ALL 30.169 (rreth 247 EUR). Sipas këtyre të dhënave dhe atyre të Eurostat, 

Shqipëria renditet ndërmjet vendeve të para në Ballkan sa i takon rrezikut të varfërisë. Varfëria lidhet me 

një sërë shkaqesh, përfshirë situatën e tregut të punës (papunësinë dhe pasivitetin), strukturën e moshës 

së popullsisë, pozicionin gjeografik, përkatësinë etnike, nivelin e arsimit dhe faktorë të tjerë.11 Grupet e 

popullsisë që përballen me rrezikun më të lartë të varfërisë janë personat e papunë, njerëzit me arritje të 

ulëta arsimore, persona që jetojnë në zonat rurale dhe të largëta dhe personat që përdorin bujqësi për 

 
8 Censi 2011, Të dhënat e Instat-it dhe Bankës Botërore mbi popullsinë rurale në Shqipëri  
9 Anketa e të Ardhurave dhe Standardit të Jetesës, Deklaratë për shtyp, Instat Tirane 22/12/2021 
10 http://uis.unesco.org/en/country/al, https://knoema.com/atlas/Albania. 
11 Strategjia Kombëtare për Mbrojtjen Sociale 2015-2020. 

http://uis.unesco.org/en/country/al
https://knoema.com/atlas/Albania
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nevoja personale. Edhe njerëzit që punojnë mund të jenë gjithashtu potencialisht të varfër nëse punojnë 

për paga të ulëta. Ekzistojnë hendeqe të konsiderueshme midis njerëzve që jetojnë në zona urbane dhe 

rurale, midis atyre që jetojnë në veri dhe atyre në pjesën tjetër të vendit, dhe veçanërisht midis 

romëve/egjiptianëve dhe pjesës tjetër të popullsisë. Vajzat dhe gratë gjithashtu kanë një rrezik më të lartë 

të varfërisë ose përjashtimit shoqëror (22.3 për qind e grave përkundrejt 21.4 për qind të burrave), të 

shkaktuar si rezultat i pabarazive gjinore për sa i përket pagës (pasi gratë paguhen më pak se burrat), 

diskriminimit dhe pjesëmarrjes së grave në tregun zyrtar të punës (ata shpenzojnë më shumë kohë duke 

ofruar punë të papaguar). Varfëria, politikat e pamjaftueshme sociale, shënjestrimi joefikas i familjeve të 

varfra si dhe zbatimi i pamjaftueshëm i ligjeve janë ndër faktorët kryesorë që kontribuojnë për 

përjashtimin social. 

Neni 2/20 i Ligjit nr. 7995, datë 20.9.1995, i ndryshuar në vitin 2019 “Për promovimin e punësimit” dhe 

VKM nr. 56, datë 31.1.2018 “Për përkufizimin e kategorive konkrete të grupeve të pafavorshme”12 

përcaktojnë një gamë të gjerë të kategorive të grupeve të pafavorshme. Por, sipas studimeve të ndryshme, 

grupet më të prekshme në Shqipëri janë fëmijët në nevojë, gratë (veçanërisht ato që jetojnë në zona 

rurale), personat me aftësi të kufizuara (mendërisht/ose fizikisht), personat e papunë, pensionistët dhe 

të moshuarit, romët dhe egjiptianët dhe njerëzit që jetojnë nën kufirin e varfërisë. Në kontekstin e 

programit, brenda grupeve të prekshme të lartpërmendura dhe sipas VKM-së nr. 56 janë edhe: personat 

që nuk kanë ndjekur arsimin e detyrueshëm dhe janë analfabetë, individët që jetojnë në zona rurale dhe 

të largëta dhe ata me personat me aftësi të ulëta digjitale. Të gjitha kategoritë e lartpërmendura të 

grupeve të cenueshme mund të përballen me vështirësi sa i takon përfitimit të shërbimeve publike 

digjitale të programit për arsyet e mëposhtme: ata kanë qasje të dobët në internet, përdorim të ulët të 

internetit përmes celularit, nivel të ulët arsimor, njohuri digjitale të dobëta, kostot e internetit/internetit 

përmes celularit janë të larta, mungesë burimesh dhe kanë qasje të ulët në kanale të përshtatura 

informacioni në mënyrë që njerëzit të jenë në gjendje të marrin informacione në një formë që mund të 

përdoret nga të moshuarit (sikurse është gjuha e përshtatshme). 

Sipas të dhënave të fundit të censit, popullsia rome përbën 0.30 për qind të popullsisë së përgjithshme në 

Shqipëri dhe popullsia egjiptiane përbën 0.12 për qind të popullsisë së përgjithshme. Tabelat më poshtë 

tregojnë numrin e përfituesve të pensioneve dhe përfituesve të pagesave të aftësive të kufizuara dhe 

ndihmës ekonomike të ndara sipas prefekturave në Shqipëri. Në vitin 2020, prefektura me shumicën e 

përfituesve të pensioneve për 1000 banorë ishte Gjirokastra me 441 përfitues, ndërsa prefektura me 

numrin më të ulët të përfituesve ishte Tirana me 179 përfitues për një mijë banorë.  

 
12 Sipas Ligjit nr. 7995/1995, i ndryshuar në vitin 2019, dhe VKM-së nr. 56/2018, grupet e pafavorizuara në Shqipëri konsiderohen 
kategoritë e mëposhtme: përfituesit e ndihmës ekonomike dhe invaliditetit në moshë aktive pune; personat që nuk kanë ndjekur 
arsimin e detyrueshëm; të vetëpunësuarit ose punëtorët e bujqësisë që punojnë në fermat familjare, të cilët janë të ekspozuar 
ndaj punës së pasigurt dhe të paqëndrueshme; personat që jetojnë në zonat rurale pa tokë, të cilët përballen me vështirësi të 
shumta për sigurimin e mjeteve të jetesës; individët deri në 24 vjeç ose personat që kanë përfunduar studimet e arsimit të lartë 
jo më shumë se dy vjet dhe nuk kanë filluar një punë; punëtorët migrantë që zhvendosen ose janë zhvendosur brenda vendit; 
personat që u përkasin pakicave kombëtare (komunitetet rome dhe egjiptiane); çdo kryefamiljar që jeton vetëm ose është i 
pamartuar, që ka të paktën një fëmijë nën kujdesin e tij, nënat me shumë fëmijë; personat mbi 55 vjeç; punëkërkuesit e papunë 
afatgjatë; gratë që jetojnë në zonat rurale, ku niveli mesatari i papunësisë kalon 50% të mesatares kombëtare për të paktën dy 
vite kalendarike dhe ku papunësia e femrave është mbi 150% e normës mesatare të papunësisë së meshkujve për të paktën dy 
nga tre vitet e fundit kalendarik; refugjatët dhe azilkërkuesit; familjet nën kufirin e varfërisë në Shqipëri; viktimat e trafikimit; 
vajzat/nënat e papuna; gratë e divorcuara me probleme sociale; ish-të burgosurit; të miturit dhe të rinjtë në konflikt me ligjin; 
viktimat e trafikimit, viktimat e dhunës me bazë gjinore dhe në familje; nënat nën 18 vjeç; personat me mbrojtje; personat pa 
shtetësi; njerëzit e pastrehë; personat me identitete të ndryshme gjinore dhe orientime të ndryshme seksuale. 
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Tabela 3. 3 : Numri i përfituesve të pensioneve dhe përfituesve të pagesave të paaftësisë/ndihmës 
ekonomike në Shqipëri, të ndara sipas prefekturave, 2020  

 
Numri mesatar i familjeve përfituese të ndihmës 
ekonomike sipas llojit të familjeve dhe prefekturës, 
2020 

 
Pensionet e pleqërisë në zonat urbane dhe rurale 
sipas prefekturës, 2020 

Burimi; Vjetari Statistikor Rajonal 2021, InStat. Përfituesit e ndihmës ekonomike sipas llojit përfshijnë: 
jetimët jashtë institucioneve; nënat me më shumë se dy fëmijë; njëkohësisht viktima të dhunës ose 
trafikimit; fëmijë në shërbimin e kujdestarisë. Përfituesit e pagesave të aftësisë së kufizuar përfshijnë 
kategorinë e mëposhtme të përfituesve të aftësisë së kufizuar: të verbërit, paraplegjikët, tetraplegjikë, 
personat me paaftësi mendore dhe fizike. 

Pabarazitë gjinore  

Pavarësisht përpjekjeve për të trajtuar pabarazinë gjinore në Shqipëri, Indeksi i Pabarazisë Gjinore gjatë 
vitit 2020 arriti në 0.0613, duke treguar se nevojiten përpjekje akoma më të larta për të arritur barazinë e 
plotë gjinore. Panorama e ofruar nga Indeksi i Barazisë Gjinore tregon arritje të pabarabarta në fushat 
kryesore (punë, para, njohuri, kohë, fuqi dhe shëndet). Gratë kanë më pak gjasa të marrin pjesë në tregun 
e punës (niveli i pjesëmarrjes së grave në vitin 2020 ishte 61.2 për qind), kryesisht për shkak të 
përgjegjësive shtëpiake (punët e shtëpisë dhe kujdesi për fëmijët). Vlerësohet se 18.8 për qind e grave 
janë të zëna me punë pa pagesë në shtëpi ose 20.9 për qind ndjekin shkollën. Struktura e punonjësve 
tregon se 43.3 për qind e grave në fuqinë punëtore janë të punësuara në pozicione me pagesë, ndërsa 
22.8 për qind e tyre angazhohen në punë pa pagesë në biznese familjare. Ekziston një hendek gjinor sa i 
përket pagave midis grave dhe burrave prej 6.6 për qind, që do të thotë se burrat kanë pagë mesatare 
mujore bruto prej 6.6 për qind më të lartë se gratë. Në fushën e politikës ka një shkallë të lartë të 
pjesëmarrjes së grave, sikurse tregohet në tabelën e mëposhtme. 

Tabela 3. 4 : Indeksi i pabarazisë gjinore 2020 

 
13 http://www.instat.gov.al/media/8713/burra-dhe-gra.pdf 

http://www.instat.gov.al/media/8713/burra-dhe-gra.pdf
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Indeksi i 
Barazis
ë 
Gjinor
e 

Raporti i   
vdekshmërisë 

së nënave   
(vdekje për 
100,000 lindje 

të gjalla) 

Niveli i 
lindjeve 
midis  

adoleshentëv
e për  

1.000 femra 

Përfaqësimi në 
parlament 

Arritjet në 
arsimin e 
mesëm 
dhe të 
lartë  

 

Niveli i 
pjesëmarrj
es në 
tregun e 
punës 

Burra   70.5 0.9 0.67 

Gra 3,60 3,60 29,51 0,94 0,52 

Indeksi i Pabarazisë Gjinore                                                   0,06 

Burimi: Gratë dhe burrat në Shqipëri 2021 

Pabarazitë gjeografike  

Situata social-ekonomike e Shqipërisë ndryshon sipas prefekturave. Ka dallime midis prefekturave për sa 

i përket treguesve kryesorë të zhvillimit, të tillë si: PBB-ja për frymë, shpenzimet konsumatore për frymë, 

pabarazitë në shpërndarjen e pasurive, në arsim, në lidhje me internetin, në kujdesin parësor me mjekë 

dhe infermierë. Ekzistojnë gjithashtu dallime edhe ndërmjet zonave rurale dhe urbane. Disponueshmëria 

dhe cilësia e infrastrukturës rurale dhe e shërbimeve bazë janë ende dukshëm më të ulëta në zonat rurale, 

dhe veçanërisht në zonat e thella dhe malore, të cilat vuajnë nga furnizimi i paqëndrueshëm me energji 

elektrike, mungesa e qasjes në ujë të pijshëm, rrugë dhe rrjet interneti. 

Paragrafët dhe tabelat e mëposhtme tregojnë pabarazitë në disa nga treguesit kryesorë të zhvillimit. 

Niveli më i lartë i PBB-së për frymë ishte në Qendrën e Rajonit Statistikor14 për vitin 2019. PBB-ja për frymë 

për këtë qark është 20,10 për qind mbi mesataren kombëtare. PBB-ja për frymë për rajonin verior është 

18,78 për qind, ndërsa për rajonin jugor është 9,61 për qind dhe për të dy rajonet është nën mesataren 

kombëtare. Sa i përket shpenzimeve për konsum në nivel prefekture, është pothuajse e njëjta tendencë 

me PBB-në për frymë, vlera më e lartë është regjistruar në Prefekturën e Tiranës (rajoni qendër) dhe vlera 

më e ulët është regjistruar në Qarkun e Kukësit dhe të Dibrës (Rajoni i Veriut).  

  

 
14 Rajonet statistikore në Shqipëri përcaktohen sipas Nomenklaturës së Njësive Territoriale për Statistikat (NNjTS). Shqipëria është 
aktualisht e ndarë në 3 makrorajone (veri, qendër, jug) dhe në 12 rajone që përkojnë me nivelin NNjTS 3 (shih fig X. PBB-ja për 
frymë sipas Rajonit Statistikor). 12 rajonet nën nivelin 3 janë prefekturat. 3 makrorajonet janë agregate të prefekturave të bazuara 
në kritere gjeografike. 
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Tabela 3. 5 : Shpenzimet mujore për konsum sipas prefekturave dhe PBB-ja për frymë sipas statistikave 
rajonale  
 

Tabela 0.1 Shpenzimet mesatare mujore të 
konsumit sipas prefekturave, 2018-2020 

Tabela 0.2 PBB-ja për frymë sipas Rajonit 
Statistikor  (mesatarja shqiptare = 593 mijë 
ALL) 

Burimi: Vjetari Statistikor Rajonal 2021, InStat 

Vlerat më të larta të PBB-së dhe shpenzimeve në vend regjistrohen në rajonet ku niveli i arsimimit të 

familjeve është i lartë dhe ku për qindja e popullsisë në kuintilin më të lartë të pasurisë (aseteve) është 

më e lartë. Vlerat më të larta të shpenzimeve për vitin 2020 janë regjistruar në kategorinë me arsim 

universitar/pasuniversitar në prefekturat e Shkodrës dhe Tiranës. 

Shpërndarja e pabarabartë e pasurisë varion dukshëm nëpër prefektura, vlera më e ulët (0.26) vihet re 

edhe në Dibër (rajoni i veriut).15 Pasuria, burimet dhe mundësitë ekonomike priren të përqendrohen në 

zonat urbane, 30 për qind e familjeve në zonat urbane janë në kuintilin më të lartë të pasurisë, krahasuar 

me vetëm 5 për qind të familjeve në zonat rurale. Anasjelltas, vetëm 5 për qind e familjeve në zonat 

urbane janë në kuintilin më të ulët, krahasuar me 42 për qind të familjeve në zonat rurale. Tabela e 

mëposhtme tregon shpërndarjen e pasurisë dhe koeficientin Gini sipas prefekturës dhe vendbanimit. 

  

 
15 Anketa Demografike dhe Shëndetësore 2017-2018, faqe 10. http://www.instat.gov.al/media/5050/adhs-2017-18-pdf.pdf 
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Tabela 3. 67: Shpërndarja në për qindje e popullsisë de jure sipas kuintileve të pasurisë, dhe koeficienti 
Gini, sipas vendbanimit dhe rajonit, Shqipëri 2017-18 

 

Burimi: Anketa Demografike dhe Shëndetësore 2017-2018, Instat  

Dallime ekzistojnë edhe në lidhje me qasjen në arsim, dhe kjo është e lidhur ngushtë me dimensionin 

ekonomik. Qasja në arsim lidhet shumë me pasurinë. Për qindja e të anketuarve që kanë më shumë se një 

arsim të mesëm rritet ndjeshëm me pasurinë, nga 6% në kuintilin më të ulët në 55% në kuintilin më të 

lartë te femrat dhe nga 6% në kuintilin më të ulët në 43% në kuintilin më të lartë te meshkujt. Ekzistojnë 

ndryshime të konsiderueshme rajonale sa i takon arritjeve arsimore. Sipas Anketës Demografike dhe 

Shëndetësore 2017-2018, për qindjet më të mëdha të femrave dhe meshkujve me arsim mbi arsimin e 

mesëm janë në Rajonin Qendër, në Tiranë (38% femra dhe 31% meshkuj) dhe për qindjet më të ulëta janë 

në Rajonin Verior, Prefektura e Dibrës (12% femra dhe 9% meshkuj).16 

 

Tabela 3. 8 më poshtë tregon pabarazitë e dukshme në arritjet arsimore midis zonave urbane dhe rurale 

në Shqipëri. Më shumë se 36% e grave urbane të moshës 15-49 vjeç kanë më shumë se arsimin e mesëm, 

krahasuar me 13% të grave rurale; ndërmjet meshkujve, këto raporte janë përkatësisht 27% dhe 10%. 

Numri mesatar i viteve të shkollimit ndërmjet femrave dhe meshkujve të moshës 15-49 vjeç në vitin 2017-

18 ishte përkatësisht 14.4 dhe 14.6. 

 
Tabela 3. 8: Përqindja e shpërndarjes të burrave dhe grave në grupmoshën 15-49 sipas nivelit më të 
lartë të arsimit të ndjekur ose të përfunduar dhe numri mesatar i viteve të përfunduara, sipas 
karakteristikave bazë, Shqipëri 2017-18 

 
16 Anketa Demografike dhe Shëndetësore 2017-2018, faqe 28-29. http://www.instat.gov.al/media/5050/adhs-2017-18-pdf.pdf 
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Për qindja e popullsisë në moshë shkollore që ndjek shkollën fillore ose të mesme sipas rajonit dhe 
vendbanimit jepet në tabelën më poshtë. Vlera më e ulët për ndjekjen e shkollës në nivelin fillor vihet re 
në Rajonin e Veriut, në Lezhë (88,0 për qind) dhe Kukës (75,9 për qind), ndërsa për shkollën e mesme 
vlerat më të ulëta janë në Dibër (88,0 për qind) dhe Kukës (65,9 për qind). Të dhënat tregojnë korrelacionin 
ndërmjet frekuentimit të shkollës dhe treguesit të pasurisë.  

Tabela 3. 9: Raportet neto të pjesëmarrjes (RNP) sipas nivelit të shkollimit; sipas karakteristikave bazë, 
Shqipëri 2017-18 

Prefekturat  Shkolla fillore  Shkolla të mesme 

Berat  95.0 78.4 

Diber 92.0 63.8 

Durres  93.7 77.6 

Elbasan 94.7 70.8 

Fier 91.0 78.3 

Gjirokaster 93.3 78.8 

Korce 96.2 85.8 

Kukes 75.9 65.9 

Lezhe 88.0 84.5 

Shkoder 93.7 78.7 

Tirane  92.9 85.2 

Vlore 95.0 81.6 

Vendbanimi    

Urban  93.4 82.0 

Rural 91.4 76.0 

Burimi: Anketa Demografike dhe Shëndetësore 2017-2018.  

Ekzistojnë gjithashtu pabarazi lidhur me ofrimin dhe cilësinë e shërbimeve publike bazë. Ofrimi i arsimit, 

shëndetësisë dhe shërbimeve të tjera nga sektori privat është i përqendruar kryesisht te zonat urbane dhe 

dallon nga rajoni në rajon. Për sa i përket arsimit, prefekturat e Shkodrës, Fierit, Vlorës, Lezhës dhe Tiranës 

kanë përqindjen më të lartë të ciklit të lartë të arsimit 9-vjeçar privat, ndërsa në prefekturat e Gjirokastrës, 

Elbasanit dhe Beratit, arsimi privat përfaqëson vetëm një përqindje të vogël.17 Në prefekturat e Kukësit 

dhe të Dibrës nuk ka arsim fillor dhe të ciklit të lartë të arsimit 9-vjeçar privat. Shërbimet shëndetësore 

ofrohen kryesisht nga institucionet publike. Institucionet private shëndetësore (spitalet) në vend ofrojnë 

shërbime vetëm për zonat urbane dhe pjesa më e madhe e tyre janë të përqendruara në Prefekturën e 

Tiranës. 

Cilësia e shërbimit të furnizimit me ujë dhe kanalizime nuk është e njëjtë së në zonave urbane dhe në ato 

rurale. Zonat rurale me më pak se 2000 banorë nuk kanë mbulim me kanalizime.18 

 
17 Vjetari Statistikor Rajonal 2021, Instat. 
18 Autoriteti Rregullator Shqiptar i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Trajtimit të Ujërave të Zeza, Raporti i Performancës 2020. 

Rural  0.6 3.9 51.7 17.1 14.1 12.5 8.0 

 Burra 

Urban  1.1 2.3 24.5 21.3 23.6 27.3 15.2 

Rural  1.0 3.8 40.3 25.7 18.6 10.5 12.8 
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Ekziston një hendek edhe në lidhje me infrastrukturën e depërtimit të internetit midis rajoneve dhe midis 

zonave urbane dhe rurale. Vetëm 3.7 për qind e zonave rurale janë të lidhura me internetin nëpërmjet 

penetrimit fiks të internetit me brez të gjerë. Në shumicën e zonave rurale nuk ka asnjë operator, ose 

vetëm një operator, ndërsa në zonat urbane apo periferike, ka konkurrencë ndërmjet operatorëve lokalë 

dhe të paktën një operatori kombëtar. Ka mungesë të investimeve në zonat rurale për shkak të përfitimit 

të ulët ose fare. 

Shkalla e penetrimit të celularëve në fund të vitit 2020 ishte 70 për qind krahasuar me 61,8 për qind në 

fund të vitit 2019.19 Bazuar në të dhënat rajonale për vitin 2020, qarqet me penetrimin më të lartë urban 

janë Tirana dhe Korça me përkatësisht 40.18 për qind dhe 25.55 për qind. Nga ana tjetër, Durrësi është 

qarku me nivelin më të lartë të penetrimit rural me rreth 21 për qind, i cili pasohet nga Tirana dhe Shkodra 

me 10 për qind dhe 8 për qind. 20 

Përmasat sociale të TIK-ut    

Shumica e aktiviteteve për Programin GovTech në Shqipëri mbështeten në ndërhyrjet e TIK-ut për të 
përmirësuar qasjen universale te ofrimi i shërbimeve publike përmes GovTech, kështu që shqyrtimi i 
aspekteve social-ekonomike të përdorimit të TIK-ut në Shqipëri është i rëndësishëm. Përdorimi i TIK-ut në 
Shqipëri është rritur, megjithëse të dhënat flasin për një "ndarje digjitale" që ndikohet nga vendndodhja 
gjeografike, statusi social-ekonomik, grupmosha dhe gjinia. 

Sipas të dhënave të Instat për TIK-un në familje, rreth 88.3 për qind e familjeve shqiptare kanë qasje në 
internet, krahasuar me 83.3 për qind një vit më parë. Rreth 78.3 pë qind ose 530 755 familje kanë qasje 
fikse në internet me brez të gjerë (rrjet me fibër optike ose kabllo, ADSL etj.) dhe ky tregues po rritet çdo 
vit. Qasja përmes brezit të gjerë celular është më e lartë, 99.1 për qind e familjeve kanë internet përmes 
lidhjes celulare me bandë të gjerë (3G/4G, tablet etj.) krahasuar me 90.7 për qind në vitin 2020, gjë e cila 
tregon depërtim të shpejtë çdo vit edhe të brezit të gjerë celular. 

Mungesa e infrastrukturës dhe mungesa e kapaciteteve institucionale, por edhe përballueshmëria, si për 
qasjen me brez të gjerë fiks ashtu edhe për atë celular, veçanërisht në zonat rurale (ju lutemi referojuni 
paragrafit të mësipërm mbi pabarazitë gjeografike) dhe zonat me të ardhura të ulëta janë arsyeja e ndarjes 
digjitale. Në zonat urbane ofrohet një gamë e gjerë shpejtësish me brez të gjerë me çmime dhe shpejtësi 
më të mirë se në zonat rurale. 21 Hendeku si në mbulimin me brez të gjerë ashtu edhe me atë celular është 
i rëndësishëm midis rajoneve rurale dhe urbane. Teknologjia 4G është e përhapur nga popullsia, por cilësia 
dhe shpejtësitë mbeten të pakënaqshme në zonat rurale. Shumë zona mbeten kryesisht të pambuluara 
jashtë qendrave urbane, si në Gjirokastër (44.2 për qind), Korçë (35.5 për qind) dhe Berat (36.3 për qind). 

Një studim i kryer nga IDRA tregon se 84 për qind e të anketuarve të grupmoshës 18 - 25 vjeç kanë qasje 
në internet në shtëpi, ndërsa vetëm 45 për qind e grupmoshës mbi 64 vjeç kanë qasje në internet. Në 
mënyrë të ngjashme, 89 për qind e të anketuarve nën 55 vjeç kanë një telefon smart, ndërsa vetëm 56 
për qind e të anketuarve mbi 55 vjeç kanë një telefon të tillë. 

I njëjti raport i IDRA-s konstatoi se ka dallime të konsiderueshme midis shtresave ekonomike. Vetëm 43 
për qind e shtresave të varfëra deklarojnë se kanë qasje në internet në shtëpi, një për qindje e cila rritet 

 
19 Komunikimi mbi Politikën e Zgjerimit të BE-së, Raporti i Shqipërisë 2021. 
20 Autoriteti i Komunikimeve Postare Elektronike, Raporti Vjetor 2020. 
21 Plani Kombëtar për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Infrastrukturës Digjitale, me Brez të Gjerë 2020-2025. 
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në 70 për qind për shtresat e mesme dhe deri në 90 për qind për shtresat e pasura. Të paturit e një telefoni 
smart duket të jetë më e zakonshme, pasi 59 për qind e shtresave të varfra e kanë një të tillë dhe 95 për 
qind e shtresave të pasura e kanë një të tillë. Përdorimi i internetit është shumë më i lartë për shtresat e 
pasura: vetëm 56 për qind e shtresave të varfëra përdorin internetin nga çdo pajisje, ndërsa rreth 94 për 
qind e shtresave të pasura bëjnë të njëjtën gjë. 

Në rastin e popullsisë rome, 21.5 për qind e të anketuarve kanë lidhje me internetin në shtëpi, dhe 46 për 
qind e të anketuarve kanë telefona smart, siç thuhet në raportin e IDRA. Të dy numrat janë dukshëm më 
të ulët se mesatarja shqiptare. Gjithashtu, 44 për qind e të anketuarve romë përdorin internetin, qoftë në 
shtëpi përmes kompjuterit, në distancë me telefonin smart të tyre, ose diku tjetër ku ka qasje në 
internet.22 

Sipas botimit të Instat-it, gjatë vitit 2021 rreth 79.3 për qind e individëve të moshës 16 - 74 vjeç kanë 
përdorur internetin.23 Individët që përdorin më shpesh internetin janë të rinjtë e moshës 16 - 24 vjeç (96.7 
për qind). Ndërkohë individët e grupmoshës 65 - 74 vjeç që nuk e kanë përdorur kurrë internetin gjatë 
vitit 2021 ishin 51.1 për qind. Arsyeja për këtë shifër mund të varet nga njohuritë e tyre lidhur me TIK-un. 
Sipas Anketës për TIK-un në familje ka edhe ndarje gjinore sa i përket përdorimit të internetit. Gjatë vitit 
2021, 80.3 për qind e meshkujve dhe 78.3 për qind e femrave në grupmoshën 16-74 ishin përdorues të 
internetit. Kjo nuk është një shifër shumë e lartë për sa i përket ndarjes digjitale, megjithatë duhet 
përmendur se ende ekzistojnë pengesa socio-kulturore. 

Ndërkohë, 98,7 për qind e individëve që kanë përdorur internetin, kanë përdorur një telefon 
celular/telefon smart për qasje në të. Ndërkohë, 22.8 për qind e popullsisë e përdorin internetin përmes 
laptopit dhe 8.8 për qind përmes tabletit. 98.3 për qind kryejnë telefonata/video thirrje (përmes Skype, 
Viber, WhatsApp). Përdorimi i internetit është më i ulët midis grupeve të cenueshme: 12 për qind më pak 
te të varfërit, 7 për qind më pak te gratë dhe pothuajse 50 për qind më pak në grupmoshën 45-54 vjeç 
sesa në grupmoshën 15-24 vjeç. 24 

Pavarësisht se nuk është e përditësuar, tabela e mëposhtme paraqet për qindjen e familjeve që kanë 
celular dhe kompjuter, sipas vendbanimit, në periudhën 2017-2018. 

Tabela 3. 10: Për qindja e familjeve që zotërojnë telefon celular dhe kompjuter, sipas vendbanimit, 
Shqipëri 2017-2018  

Zotërimi i familjeve  Urban  Rural  Numri i 
përgjithshëm  

Telefon celular 97.4 96.2 96.9 

Kompjuter  54.4 27.8 44.4 

Burimi: Anketa Demografike dhe Shëndetësore 2017-2018), f. 19, Instat 

Për sa i përket përdorimit të TIK-ut për sipërmarrjet e sektorit privat, të dhënat e anketës nga Instituti i 
Statistikave të Shqipërisë (“INSTAT”) tregojnë se sipërmarrjet që kanë përdorur kompjuterin për qëllime 
pune, gjatë vitit 2021, përfaqësojnë 98.5 për qind të sipërmarrjeve ekonomike me 10 ose më shumë të 

 
22 2 IDRA Research & Consulting. 2020. Modeli i ofrimit të shërbimeve me në qendër qytetarin për Shqipërinë – Vlerësimi 
përfundimtar. https://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2021/06/Final-Assesment-Final-Report.pdf 
23 Sipas Anketës për Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit në familje, njoftimi për shtyp i Instat-it 13/12/2021. 
*Përdorimi i internetit “gjatë tre muajve të fundit”. Intervista është realizuar gjatë gjithë vitit 2021. 
24 Banka Botërore, Projekti Ofrimi i shërbimeve me në qendër të qytetarët (CCSD) (P151972), PAD1344, f. 19. 

https://www.adisa.gov.al/wp-content/uploads/2021/06/Final-Assesment-Final-Report.pdf
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punësuar, ndërkohë 98.4 për qind e ndërmarrjeve i përdorin kompjuterat për qëllime pune që kërkojnë 
qasje në internet. 27.8 për qind e punonjësve përdornin kompjuterin për qëllime pune dhe 26.2 për qind 
e tyre përdornin kompjuterë me qasje në internet.   

 

3.2.2 Vlerësimi i kapaciteteve dhe performancës kryesore të menaxhimit social   

Ky seksion vlerëson sistemin e menaxhimit social të institucioneve të Programit dhe kapacitetin dhe 
performancën e tyre për të trajtuar çështjet sociale të diskutuara në seksionet e mëparshme. Të dy 
elementët (si sistemet e programit dhe kapaciteti) janë të nevojshëm për të siguruar që efektet e 
identifikuara sociale të menaxhohen në mënyrë efektive. Analiza identifikon mangësitë në të dyja fushat 
dhe ato trajtohen në seksionin 0: Masat e rekomanduara. 

Sistemi programor përbëhet nga rregullat dhe "organizimet brenda një programi për menaxhimin e 
efekteve sociale", duke përfshirë "aspektet institucionale, organizative dhe procedurale që janë të 
rëndësishme për menaxhimin mjedisor dhe social". Kjo siguron “autoritetin” e institucioneve të përfshira 
në program për të arritur objektivat mjedisore dhe sociale kundrejt gamës së ndikimeve mjedisore dhe 
sociale që mund të lidhen me programin. Sistemi i Menaxhimit Social përfshin politikat e ligjeve 
ekzistuese, rregullat, rregulloret, procedurat, udhëzimet zbatuese, të zbatueshme për programin ose 
menaxhimin e efekteve të tij sociale. Ai përfshin gjithashtu koordinimin ndërinstitucional, marrëveshjet 
nëse ka përgjegjësi të përbashkëta zbatimi në praktikë.  

Kapaciteti i programit është "kapaciteti organizativ" i institucioneve të autorizuara për të ndërmarrë 
veprime të menaxhimit social për të arritur në mënyrë efektive "objektivat shoqërorë kundër gamës së 
ndikimeve mjedisore dhe sociale që mund të lidhen me programin". Kjo VSMS ka shqyrtuar 
përshtatshmërinë e këtij kapaciteti duke marrë parasysh, ndër të tjera, faktorët e mëposhtëm: 

1) Përshtatshmërinë e burimeve njerëzore (përfshirë trajnimin dhe përvojën), buxhetin dhe burimet 
e tjera të zbatimit të dhëna për institucionet. 

2) Përshtatshmërinë e organizimit institucional dhe ndarjen e punës ndërmjet institucioneve. 
3) Efektivitetin e marrëveshjeve të koordinimit ndërinstitucional ku përfshihen agjenci ose 

juridiksione të shumta; dhe 
4) Shkallën në të cilën institucionet mund të demonstrojnë përvojë të mëparshme për menaxhimin 

efektiv të efekteve sociale në kontekstin e projekteve ose programeve me lloj dhe madhësi të 
ngjashme. 

Është përgjegjësi e huamarrësit të zbatojë veprimet e rekomanduara dhe të sigurojë përputhjen me 
Sistemin e Menaxhimit Social.  

Sistemi i Menaxhimit Social  

Kuadri social rregullator Ky seksion ofron një përmbledhje të ligjeve, rregulloreve, politikave kombëtare 
përkatëse kryesore të cilat janë të zbatueshme për të trajtuar llojet e çështjeve sociale në lidhje me 
aktivitetet e propozuara për secilën nga fushat e rezultateve të PforR-së, të përqendruara kryesisht te: 
liria dhe të drejtat, përfshirja sociale, konsultimi dhe informimi publik, arsimimi, punësimi, ofrimi i 
shërbimeve publike, transparenca dhe llogaridhënia dhe mbrojtja e të dhënave personale.  
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Liritë dhe të drejtat personale, ekonomike, sociale dhe kulturore, e drejta për informim, përfshirë parimet 

e mosdiskriminimit dhe qasjen e barabartë në fusha të ndryshme sociale garantohen në Kushtetutën e 

Republikës së Shqipërisë. Shqipëria përputhet në përgjithësi me instrumentet ndërkombëtare të të 

drejtave të njeriut dhe ka ratifikuar shumicën e konventave ndërkombëtare. 

Shqipëria ka miratuar shumë ligje dhe rregullore gjithëpërfshirëse që rregullojnë të drejtat, mbrojtjen dhe 

përfshirjen sociale. Dokumenti i politikave të përfshirjes sociale 2016-2020 shpjegon se si do të garantohet 

një kornizë e balancuar dhe e qëndrueshme e përfshirjes sociale për të gjithë qytetarët. Sa i përket 

antidiskriminimit, korniza ligjore dhe e politikave në përgjithësi është përafruar me standardet e BE-së 

dhe është përmirësuar më tej me ndryshimet në ligjin “Për mbrojtjen nga diskriminimi”. Lidhur me të 

drejtat e pakicave, akte nënligjore shtesë, duke përfshirë vetëidentifikimin dhe përdorimin e gjuhëve të 

pakicave, janë ende në pritje të miratimit. Legjislacioni kuadër i Shqipërisë për të drejtat e personave me 

aftësi të kufizuara është pjesërisht në përputhje me Konventën e OKB-së për të Drejtat e Personave me 

Aftësi të Kufizuara. Janë miratuar Strategjia për Strategjinë Kombëtare Ndërsektoriale për Barazinë 

Gjinore 2021-2030, Plani Kombëtar i Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuara 2021-2025 dhe Plani 

Kombëtar i Veprimit për Barazinë, Përfshirjen dhe Pjesëmarrjen e Romëve dhe Egjiptianëve (2021-2025). 

Garantimi i të drejtave sociale është një nga objektivat strategjikë të përcaktuar edhe në dokumentin e 

SKZHI-së (2015-2020). 

Lidhur me të drejtën kushtetuese për qasje në informacionin publik, kuadri legjislativ është në përputhje 

me standardet ndërkombëtare në këtë çështje, veçanërisht me Konventën e Këshillit të Evropës për 

Qasjen në Dokumentet Zyrtare (Konventa e Tromsos). Modeli i rishikuar i Programit të Transparencës 

institucionale si dhe Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve u miratuan në vitin 2020. Kuadri ligjor për 

institucionet mbikëqyrëse (ligji “Për Avokatin e Popullit”) është në fuqi, por fushëveprimi i tij nuk mbulon 

të gjithë ekzekutivin. 

Kuadri legjislativ për ofrimin e shërbimeve publike në Shqipëri është krijuar për të siguruar administrim të 
orientuar nga përdoruesit dhe përbëhet nga tre dokumente: Strategjia Ndërsektoriale e Reformës së 
Administratës Publike (PAMS) 2015-2020, Agjenda Digjitale e Shqipërisë 2015-2020 dhe Plani i Veprimit 
2020-2022, si edhe Agjenda e Re Digjitale dhe Plani i Veprimit 2022-2026 dhe Dokumenti i politikave 
afatgjata mbi jetësimin me në qendër qytetarin. Ekziston një kuadër ligjor i pasur që rregullon në mënyrë 
të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë TIK-un dhe shoqërinë e informacionit në Shqipëri. Ai përfshin Kornizën 
Kombëtare të Ndërveprueshmërisë dhe aktet ligjore sikurse ato përmenden në tabelën e mëposhtme. 

Shqipëria ka zbatuar një kuadër strategjik gjithëpërfshirës të reformës së administratës publike (SFPAR). 
Kodi i Procedurave Administrative ofron kuadrin legjislativ për thjeshtimin e procedurave administrative 
në përputhje me standardet ndërkombëtare. Për sa i përket menaxhimit të shërbimeve publike dhe 
burimeve njerëzore, legjislacioni në fuqi për nëpunësit civilë është i përafruar me parimet bazë të 
rekrutimit të bazuar në merita dhe zbatohet plotësisht në praktikë, por pavarësisht progresit lidhur me 
rekrutimin e bazuar në merita, është e nevojshme të trajtohet fragmentimi i kuadrit legjislativ dhe zbatimi 
i standardeve uniforme në të gjithë administratën publike. 

Ligji “Për mbrojtjen e të dhënave personale” përcakton rregullat për mbrojtjen dhe përpunimin ligjor të 
të dhënave personale. Shqipëria miratoi gjithashtu një Strategji të re për Sigurinë Kibernetike dhe një Plan 
Veprimi 2020-2025, të cilat mbulojnë prioritetet përkatëse në këtë fushë. 
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Agjenda Digjitale e Shqipërisë dhe Plani i Veprimit 2022-2026 u miratuan më 1 qershor 2022 sipas 
Vendimit nr. 370. Është krijuar gjithashtu edhe kuadri ligjor për garantimin e ndërveprueshmërisë. Tabela 
e mëposhtme tregon ligjet, politikat dhe rregulloret që mbulojnë aspektin social të programit.
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Tabela 3. 11: Politikat, aktet dhe udhëzimet kryesore të menaxhimit social në Shqipëri  

Kuadri legjislativ dhe politikat 
kombëtare   

Përshkrimi dhe marrëdhënia me PpR-në 

Ligji 119-2014 “Për të Drejtën 
e Informimit” 

Ligji synon të promovojë integritetin, transparencën dhe llogaridhënien e autoriteteve publike. Ai rregullon të 
drejtën për të njohur informacionin e prodhuar ose mbajtur nga autoritetet publike. Rregullat e parashikuara 
në këtë ligj synojnë të garantojnë kuptimin e informacionit nga publiku dhe formimin e pikëpamjeve për 
shtetin dhe shoqërinë. 
 

Ligji Nr. 146/2014 “Për 
Njoftimin dhe Konsultimin 
Publik” 

Rregullon procesin e njoftimit dhe konsultimit publik të projektligjeve, draftdokumenteve strategjike 
kombëtare dhe vendore, si dhe politikave me interes të lartë publik. Procesi i konsultimit duhet të ketë një 
pjesëmarrje gjithëpërfshirëse dhe jodiskriminuese. 
 

Urdhri nr. 3 mbi Udhëzimin e 
Procesit të Konsultimit Publik 

Kërkesat dhe procedurat e konsultimit publik përcaktohen në këtë urdhër. Sipas rregullores ekzistuese, 
konsultimi publik kërkohet për projektligjet dhe draftdokumentet strategjike të politikave me interes të madh 
publik. Ai përcakton përgjegjësitë e ministrive dhe organeve të tjera publike për organizimin dhe menaxhimin 
e konsultimeve, përcakton afatet kohore, metodat dhe aktorët. 
  

Ligji i ri për qeverisjen 
elektronike (në konsultim) 

Ky projektligj përcakton parimet e përgjithshme të qeverisjes elektronike, detyrimet e autoriteteve publikeve 
dhe entiteve private në ofrimin e shërbimeve elektronike, të drejtat e personave fizikë, autoriteteve 
publikeve dhe entiteve private në komunikimin mes tyre përmes teknologjisë së informacionit, 
funksionimin dhe ndëveprimin mes autoriteteve publikeve dhe entiteve private në qeverisjen elektronike, 
infrastrukturën e shërbimeve elektronike dhe administrimin e dokumentit dhe sistemet e protokollit për 
institucionet e administratës shtetërore, në nivel qendror dhe vendor.  

Ligji parashikohet të përdoret nga autoritete publikeve dhe entite private në ushtrimin e detyrave të tyre në 
ofrimin e shërbimeve publike elektronikisht, duke përdorur sisteme informative dhe rrjete. Ky ligj do të 
rregullojë ofrimin e shërbimeve publike, për të cilat nuk është e domosdoshme prania fizike e përfituesit 
të shërbimit. 

Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008, 
“Për mbrojtjen e të dhënave 
personale”, ndryshuar me 
ligjin nr. 48/2012 

Synon të përcaktojë rregullat për mbrojtjen dhe përpunimin ligjor të të dhënave personale. Neni 27 i ligjit 
përcakton masat për sigurinë e të dhënave personale. Sipas nenit 28, kontrollorët ose personat e tjerë që kanë 
dijeni për të dhënat e përpunuara, gjatë kryerjes së funksioneve të tyre janë të detyruar të ruajnë 
konfidencialitetin dhe besueshmërinë edhe pas përfundimit të funksionit të tyre. 

 

Ligji nr. 9918/ 2008, i 
ndryshuar “Për komunikimet 

Qëllimi i këtij ligji është promovimi i infrastrukturës efikase në komunikimet elektronike dhe garantimi i 
shërbimeve të përshtatshme në territorin e Republikës së Shqipërisë nëpërmjet parimit të neutralitetit 
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elektronike në Republikën e 
Shqipërisë 

teknologjik. Sipas nenit 102/1, AKEP, sipas rastit, përcakton me rregullore kërkesat që duhet të përmbushin 
sipërmarrësit që ofrojnë shërbime të komunikimeve elektronike të disponueshme publikisht, për të siguruar 
që përdoruesit me aftësi të kufizuara të kenë qasje të barabartë në shërbimet e komunikimeve elektronike. 
 

Vendimi i Këshillit të 
Ministrave nr. 495/2017 “Për 
miratimin e rregullave për 
përfitimin e shërbimeve 
publike elektronik”, 

Përcakton rregullat për mënyrën e komunikimit dhe ndërveprimit të sistemeve që kanë baza të të dhënave 
shtetërore dhe dokumentet që prodhohen përmes tyre. 
 

Ligji Nr. 273/2010 “Për 
Dokumentet Elektronike” i 
ndryshuar në 2016 dhe VKM 
Nr. 357/2013 “Për 
Menaxhimin e Dokumenteve 
Elektronike në Republikën e 
Shqipërisë” 

Ligji rregullon përdorimin e dokumentit elektronik nga persona fizikë, juridikë, publikë dhe privatë, programet 
dhe pajisjet elektronike të të cilëve mundësojnë realizimin, prodhimin, transmetimin, marrjen, ruajtjen dhe 
sigurinë e informacionit të dokumentit elektronik. VKM-ja përcakton rregullat e përgjithshme për përdorimin 
e dokumentit elektronik, në përputhje me ligjin nr. 10273/2010 “Për dokumentin elektronik”, i cili, duke 
kursyer kohë dhe kosto financiare, siguron që këto dokumente të jenë të disponueshme, autentike, të mund 
të aksesohen gjatë ciklit të tyre jetësor. Vendimi përcakton detyrat dhe përgjegjësitë e institucionit për 
menaxhimin e Sistemit të Menaxhimit të Dokumenteve Elektronike (MSDE) dhe Funksionet e MSDE-së. 
 

Ligji Nr. 325/2010 “Për Bazat 
Shtetërore të të Dhënave” 

Ky ligj përcakton rregullat bazë për krijimin, administrimin e bazave të të dhënave shtetërore dhe ndërveprimin 
ndërmjet tyre, për të siguruar përdorimin efektiv të tyre, për interesa dhe shërbime publike, nga çdo subjekt i 
interesuar. Ai përcakton përgjegjësitë e Autoritetit Koordinues Rregullator.   
 

Ligji Nr. 9880/2008 “Për 
Nënshkrimet Elektronike” 
është në përputhje me 
Direktivën 1999/93/KE. 

Qëllimi i këtij ligji është të krijojë kuadrin e nevojshëm ligjor për njohjen dhe përdorimin e nënshkrimeve 
elektronike në Republikën e Shqipërisë. 
 

VKM Nr. 252, datë 29.4.2022 
“Për procedurat e ofrimit të 
shërbimeve on-line nga 
institucionet e shërbimit dhe 
Metodologjinë e Monitorimit 
dhe Kontrollit të Veprimtarisë 
Administrative të ofrimit të 
tyre”. 

Ligji siguron që ofrimi i shërbimeve elektronike të institucioneve shtetërore të jetë sa më cilësor. Ai rregullon: 
procedurat e ofrimit të shërbimit të institucioneve shtetërore në mënyrë elektronike, afatet e shkëmbimit të 
dokumenteve ndërmjet institucioneve, si dhe metodologjinë e monitorimit dhe kontrollit të veprimtarisë 
administrative, pasojat për punonjësin përgjegjës dhe/ose drejtuesin e administratës nëse konstatohen shkelje 
në afatet dhe procedurave të përcaktuara në këtë vendim. 
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Ligji nr.7895, datë 27.1.1995 
“Kodi Penal i Republikës së 
Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Kodi diskuton veprat ku pronat publike ose private dhe/ose jetët njerëzore preken për shkak të sjelljes së 
pahijshme të qëllimshme ose aksidentale të një individi ose grupi njerëzish. Kodi përcakton dënimet për 
shkeljet në lidhje me mbrojtjen e të dhënave. Lidhur me KRIMIN KIRBERNETIK, neni 186/a i Kodit Penal 
përcakton dënimet në rastet e falsifikimit kompjuterik, futjes, ndryshimit, fshirjes ose heqjes pa të drejtë të të 
dhënave kompjuterike ose krijimit të të dhënave të rreme. Neni 192/b përcakton dënimet në rastet e qasjes 
së paautorizuar kompjuterik në një sistem kompjuterik të sigurisë kombëtare, ose në çdo sistem tjetër 
kompjuterik me rëndësi publike. 
 

VKM Nr. 673, datë 22.11.2017, 
i ndryshuar në vitin 2019 “Për 
Riorganizimin e Agjencisë 
Kombëtare të Shoqërisë së 
Informacionit”. 

Përcakton kompetencat, detyrat dhe përgjegjësitë e AKShI-t. 
 

Vendim nr. 56, datë 31.1.2018 
“Për përcaktimin e kategorive 
konkrete të grupeve të 
pafavorizuara” 

Përcakton kategoritë e individëve të pafavorizuar dhe përgjegjësitë e ndërmarrjeve sociale për të kontribuar 
për mbrojtjen sociale dhe mbështetjen e këtyre grupeve të individëve të pafavorizuar përmes punësimit dhe 
lehtësimit të qasjes në tregun e punës. 
 

Ligji nr. 93/2014 “Për 
përfshirjen dhe 
aksesueshmërinë e personave 
me aftësi të kufizuar” 

Synon të garantojë promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara për të 
mundësuar pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në të gjitha sferat e shoqërisë, në mënyrë të barabartë 
me të tjerët. Ligji përcakton përgjegjësinë e të gjitha strukturave publike dhe jo publike lidhur me zbatimin e 
parimeve të përfshirjes dhe qasjen për të ulur apo hequr pengesat për personat me aftësi të kufizuar dhe për 
të mundësuar pjesëmarrje të barabartë. 

Ligji nr. 9970, datë 24.7.2008 
“Për barazinë gjinore në 
Shoqëri”. 

Përcakton masat për garantimin e mundësive të barabarta midis grave dhe burrave, për të eliminuar 
diskriminimin me bazë gjinore, në çfarëdo forme që ai merr, si dhe përcakton përgjegjësitë e autoriteteve 
shtetërore, qendrore dhe vendore, për hartimin dhe zbatimin e akteve normative, si dhe politikat që 
mbështesin zhvillimin dhe promovimin e barazisë gjinore në shoqëri. 
 

Ligji nr. 96/2017 “Për 
mbrojtjen e pakicave 
kombëtare në Republikën e 
Shqipërisë”, 

Rregullon ushtrimin e të drejtave të personave që u përkasin pakicave kombëtare në Shqipëri. Sipas nenit 8, 
institucionet publike, qendrore dhe vendore duhet të miratojnë dhe zbatojnë masat e nevojshme për të 
garantuar barazi të plotë dhe efektive për pakicat kombëtare. Komiteti për Pakicat Kombëtare siguron 
mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave dhe interesave të pakicave kombëtare. 
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Ligji nr.8454 “Për Avokatin e 
Popullit”, i ndryshuar 

Mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshme të individëve nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme dhe 
të parregullta të organeve të administratës publike si dhe të palëve të treta që veprojnë në emër të tyre. 

Ligji nr. 10221 "Për mbrojtjen 
nga diskriminimi" 

Zbaton dhe respekton parimin e barazisë dhe mosdiskriminimit në lidhje me racën, përkatësinë etnike, 
ngjyrën, gjuhën, shtetësinë, bindjet politike, fetare ose filozofike, statusin ekonomik, arsimor ose social, 
gjininë, identitetin gjinor, orientimin seksual, seksin, moshën, vendbanimin, gjendjes shëndetësore, 
predispozitës gjenetike, paaftësisë, përkatësisë në një grup të caktuar ose për ndonjë arsye tjetër.  

Ligji nr. 69/2012 “Për sistemin 
arsimor parauniversitar në 
Republikën e Shqipërisë” i 
ndryshuar. 

Ligji synon të përcaktojë parimet bazë për strukturën, veprimtarinë dhe qeverisjen e sistemit arsimor 
parauniversitar në Republikën e Shqipërisë dhe të garantojë të drejtën kushtetuese për arsim. Me ndryshimet 
e ligjit në vitin 2015, kompetenca digjitale u përfshi si një nga kompetencat bazë për të gjithë studentët. 

Ligji nr. 75/2019 “Për rininë”  Ligji synon mbrojtjen e të drejtave të të rinjve në mënyrë gjithëpërfshirëse, pjesëmarrjen dhe mbështetjen e 
të rinjve duke zbatuar parimin e mundësive të barabarta në fushën e arsimit, punësimit, vullnetarizmit, 
mbrojtjes dhe përfshirjes sociale, shëndetësisë etj. 
 

Ligji nr. 44/2015 “Për 
miratimin e Kodit të 
Procedurës Administrative” 

Objektivi i Kodit është të sigurojë zbatimin efektiv të funksioneve publike për qytetarët dhe mbrojtjen e të 
drejtave të tyre ligjore. Sipas nenit 17, organi publik e ushtron veprimtarinë e tij në përputhje me parimin e 
barazisë. Gjithashtu, sipas nenit 9, çdo nëpunës publik duhet të zbatojë parimin e mbrojtjes së të dhënave 
gjatë përpunimit të ligjshëm dhe të drejtë të të dhënave personale për të marrë masa që lidhen me mbrojtjen, 
mosnxjerrjen e informacionit dhe konfidencialitetin. 

Ligji Nr. 13 “Për mënyrën e 
ofrimit të shërbimeve publike 
në sportel në Republikën e 
Shqipërisë” 

Përcakton rregullat për ofrimin e shërbimeve publike duke hequr barrën administrative dhe duke siguruar 
shërbime të shpejta, efikase, transparente dhe me cilësi më të lartë. Ai identifikon dhe përcakton rolin e ADISA-
s, parimet, kanalet e ofrimit të shërbimeve publike, rregullat e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të 
ndryshme, rregullat për organizimin e sporteleve të shërbimit dhe të funksionimit të ADISA-s. 
 

Ligji Nr. 107/2021 “Për 
bashkëqeverisjen” 

Përcakton rregullat për bashkëqeverisjen me qytetarët nëpërmjet gjithëpërfshirjes së tyre në politikëbërje, 
garantimit të pjesëmarrjes së tyre në procedurat vendimmarrëse administrative, rritjes së përgjegjësisë dhe 
llogaridhënies së administratës shtetërore përmes platformës “Me ty për Shqipërinë që duam”. Ai përcakton 
mënyrën e organizimit, funksionimit dhe kompetencave të Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje. 

Strategjia Kombëtare e 
Arsimit (SHKA) 2021-2026 

Një ndër elementët kryesorë të Strategjisë është zhvillimi i kompetencës digjitale nëpërmjet përdorimit më të 
mirë të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit për mësimdhënie dhe mësimnxënie. 
 

Strategjia Kombëtare për 
Mbrojtjen Sociale 2015-2020 

Strategjia synon të përmirësojë mirëqenien fizike, sociale dhe ekonomike të individëve, fëmijëve dhe familjeve, 
veçanërisht atyre në kushte të pafavorshme shoqërore ose ekonomike, duke garantuar mundësi të barabarta 
dhe parime të drejtësisë sociale. 
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zgjatet deri në vitin 2023 me 
mbështetjen e Programit LNB 

 

Dokument i Politikave të 
Përfshirjes Sociale (DPPS) 
2016-2020, i zgjatur deri në 
vitin 2023 

Vizioni i politikave të përfshirjes është të garantojë një sistem për monitorimin dhe matjen e përfshirjes sociale 
në të gjitha fushat e politikave të uljes së varfërisë dhe mbrojtjes sociale, punësimit dhe aftësive për 
sipërmarrjen, arsimit dhe trajnimit, shëndetit, strehimit dhe nevojave bazë, dhe pjesëmarrjes në të drejtat e 
njeriut. Ai gjithashtu synon të promovojë transparencën dhe llogaridhënien në mënyrën se si matet dhe 
përdoret përfshirja sociale si bazë për informim për performancën e shërbimeve sociale. 
 

Plani Kombëtar i Veprimit për 
Personat me Aftësi të 
Kufizuara 2021-2025 

Plani synon të vazhdojë promovimin dhe mbështetjen e integrimit të personave me aftësi të kufizuara në jetën 
social-ekonomike të vendit, në mënyrë që të përmbushen detyrimet e Konventës për të Drejtat e Personave 
me Aftësi të Kufizuara. Ai përcakton që pajisjet dhe shërbimet publike të mund të përdoren nga personat me 
probleme shikimi, nga personat me probleme dëgjimi duke përdorur programet universale icons. që 
mundësojnë leximin për personat me probleme me shikimin; iii) pajisje audio; iv) të ketë programe që u 
mundësojnë përdoruesve me probleme shikimi të rrisin fontin dhe madhësinë e ikonave; v) të ketë lexues dhe 
printera të kodit Braille (në një numër të arsyeshëm). 
 

Strategjia Kombëtare 
Ndërsektoriale për Barazinë 
Gjinore 2021-2030 

Objektivat strategjike të SKBGJ 2021-2030 përfshijnë: përmbushjen e të drejtave ekonomike dhe sociale të 
grave, të rejave, vajzave dhe burrave, të rinjve dhe djemve në shoqëri për të përmirësuar ekonominë (e gjelbër) 
dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në procesin e digjitalizimit, sigurimin e pjesëmarrjes, përfaqësimit dhe 
të drejtave të barabarta të udhëheqjes të grave dhe burrave, në të gjithë diversitetin e tyre në vendimmarrjen 
politike dhe publike në nivel lokal, aplikimin e integrimit gjinor për të arritur barazinë gjinore dhe drejtësinë 
gjinore në shoqëri. 
 

Plani Kombëtar i Veprimit për 
Barazinë, Përfshirjen dhe 
Pjesëmarrjen e Romëve dhe 
Egjiptianëve në Republikën e 
Shqipërisë (2021-2025) 

Vizioni i Planit është të krijojë kushte të përshtatshme për arritjen e barazisë, pjesëmarrjes dhe përfshirjes së 
minoriteteve rome dhe egjiptiane në Republikën e Shqipërisë, në të gjitha aspektet e jetës shoqërore, për të 
përmirësuar cilësinë e jetës dhe mirëqenien. Plani përfshin një objektiv specifik për të rritur qasjen e romëve 
dhe egjiptianëve në shërbimet e kujdesit social dhe për të hartuar shërbime të reja të bazuara në komunitet 
për të përdorur shërbimet publike dhe masat e mëposhtme: (i) ngritjen e kapaciteteve; (ii) funksionimin e 
ekipeve të lëvizshme pranë NJQV-ve me pjesëmarrjen e romëve dhe egjiptianëve që kryejnë vlerësime në 
terren për shërbimet; (iii) krijimin e shërbimeve të reja sociale të bazuara në komunitet për të fuqizuar 
individin, familjen dhe komunitetin; (iv) përmirësimin e shërbimeve në qendrat e banimit. 

VKM nr. 370 “Për miratimin e 
Agjendës Digjitale dhe Planit 
të Veprimit të Strategjisë 

Synon të gjurmojë rrugën dhe investimet në fushat kryesore të informatikës së avancuar dhe përpunimit të të 
dhënave, inteligjencës artificiale (IA), sigurisë kibernetike dhe aftësive të avancuara digjitale të nevojshme për 
t'i zhvilluar ato. Vizioni i agjendës është "shërbime pa kufi". Agjenda parashikon zbatimin e funksioneve të 
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Ndërsektoriale të Shqipërisë 
2022-2026, datë 1.6.2022. 

veçanta në Portalin e Qeverisë dhe faqet zyrtare të internetit, mjedisin gjithëpërfshirës dhe qasjen në 
shërbimet publike midis palëve të interesuara me aftësi të kufizuara. Strategjia i kushton vëmendje të veçantë 
krijimit të instrumentet e nevojshme të kontrollit, proceseve, standardeve dhe transparencës më e madhe në 
përdorimin e të dhënave personale, për rritjen e besimit mes qytetarëve. Strategjia synon gjithashtu 
transformimin e të nxënit dhe mësimdhënies dhe ngritjen e qendrave teknologjike komunitare për aktivitetet 
jashtëshkollore dhe edukimin mbi teknologjinë për fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit, duke ofruar qasje në kurse 
online dhe në terren për të gjitha moshat. 
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Kuadri institucional social  
Ekzistojnë disa institucione dhe departamente që merren me trajtimin e çështjeve sociale që mund të 
dalin nga zbatimi i aktiviteteve të PpR-së. Ato renditen më poshtë.  

Tabela 3. 12: Institucionet kryesore të cilat trajtojnë çështje të identifikuara gjinore në Shqipëri  

Kuadri institucional Përshkrimi dhe lidhja me PpR-në  

Agjencia Kombëtare e 
Shoqërisë së Informacionit 
(AKSHI) Sektorët e TI-së në të 
gjitha institucionet apo 
organet e administratës 
shtetërore nën përgjegjësinë 
e Këshillit të Ministrave. 

AKTI/AKSHI është institucioni kryesor në Shqipëri për sa i përket TIK-
ut. Ai administron çdo sistem TIK-u që përdoret nga institucionet ose 
organet e administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të 
Ministrave. Njësitë e TIK-ut në ministritë e linjës ndjekin zbatimin e 
projekteve/programeve konkrete dhe identifikojnë mundësi të reja 
për përmirësimin e shërbimeve të ofruara nga kjo drejtori në 
koordinim me drejtoritë e tjera të AKTI/AKSHI-t, ose personelin e TI-së 
brenda institucioneve qeveritare. Drejtoria e Kërkimit dhe Zhvillimit e-
Gov në bashkëpunim me Drejtorinë e Sigurisë e-Gov dhe Drejtorinë e 
Infrastrukturës e-Gov përgatit në fillim të çdo viti propozime për 
standardet e TIK-ut në administratën publike. 
 

Ministria e Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale, Drejtoria e 
Politikave dhe Zhvillimit të 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale, Sektori i Politikave 
dhe Strategjive për Përfshirje 
Sociale dhe Barazinë Gjinore 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, është institucioni 
udhëheqës në sektorin e kujdesit shëndetësor dhe ka rol drejtues në 
menaxhimin e politikave për personat me nevoja të veçanta, mbrojtjen 
sociale dhe përfshirjen. Sektori i Politikave dhe Strategjive për 
Përfshirjen Sociale dhe Barazinë Gjinore ka përgjegjësinë për të 
hartuar, zhvilluar dhe koordinuar politika dhe strategji që trajtojnë 
përfshirjen sociale për grupet në rrezik përjashtimi, monitoron dhe 
kontrollon zbatimin e politikave dhe strategjive, përgatit propozime 
konkrete, me qëllim përditësimin e strategjive për përfshirjen sociale 
dhe barazinë gjinore. Shërbimi Social Shtetëror në kuadër të MShPS-së 
zbaton politikat, legjislacionin e ndihmës ekonomike, pagesat për 
personat me aftësi të kufizuara dhe shërbimet sociale në të gjithë 
vendin për institucionet e kujdesit social, për 12 drejtoritë rajonale, 
administratën qendrore të shërbimit social shtetëror si dhe për 61 njësi 
të pushtetit vendor. Sektorët e mbrojtjes sociale, të përfshirjes sociale 
dhe të barazisë gjinore dhe të mbrojtjes së fëmijëve janë krijuar në çdo 
bashki. 
 

Ministria e Arsimit dhe Sportit 
(MASH) Drejtoria e 
Përgjithshme e Arsimit 
Parauniversitar (DPAP) - 4 
drejtori rajonale dhe Zyrat 
Vendore të Arsimit 
Parauniversitar në të gjitha 
bashkitë, Agjencia e Sigurimit 
të Cilësisë në Arsimin 
Parauniversitar (ASCAP) 

Autoriteti më i lartë kombëtar që ofron programe dhe projekte të 
politikave dhe strategjive dhe vendos standardet për politikat e 
licencimit dhe kontrollit, e kështu me radhë, për arsimin dhe sportin. 
DPAP-ja zbaton kurrikulën dhe standardet, ofron asistencë teknike për 
shkollat, realizon punësimin e mësuesve dhe koordinimin me 
autoritetet vendore. ASCAP-i është përgjegjës për vlerësimin e 
performancës së sistemit arsimor, hartimin e kurrikulës dhe zhvillimin 
profesional të mësuesve dhe sigurimin e cilësisë në arsim. 
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Ministria e Shtetit për Ofrimin 
e Shërbimeve dhe 
Standardeve 

Është përgjegjës për sigurimin e standardeve, rritjen e cilësisë së 
shërbimeve në çdo sektor publikun lehtësimin e ofrimit të shërbimeve 
publike dhe, për rritjen e efektiviteti të shërbimeve për të garantuar 
qasjen e qytetarëve në shërbimet publike. 
 

Ministri i Shtetit për Rininë 
dhe Fëmijët 

Misioni i saj është të mbrojë të drejtat e të rinjve dhe të garantojë 
pjesëmarrjen e tyre në jetën sociale, nëpërmjet hartimit, zhvillimit dhe 
monitorimit të politikave rinore, si dhe koordinimit të çështjeve që 
lidhen me mbrojtjen, kujdesin, shëndetin, mirëqenien dhe edukimin e 
fëmijëve. 
 

Autoriteti i Komunikimeve 
Elektronike dhe Postare 
(AKEP) 

Organi rregullator në fushën e komunikimeve elektronike dhe 
shërbimeve postare, i cili, ndërmjet të tjerave, mbikëqyr edhe kuadrin 
rregullator të parashikuar në ligjin për komunikimet elektronike.  

  

Avokati i Popullit Avokati i Popullit ushtron veprimtarinë e tij për mbrojtjen e të drejtave 
dhe lirive të njeriut të përcaktuara në dispozitat kushtetuese dhe ligjet 
përkatëse. Sipas nenit 12 të ligjit “Për Avokatin e Popullit”, çdo individ, 
grup individësh ose organizatë joqeveritare, i cili pretendon se i janë 
cenuar të drejtat, liritë ose interesat e ligjshme nga veprimet e 
paligjshme, të padenja të organeve të administratës publike, ka të 
drejtë të ankohet ose të njoftojë Avokatin e Popullit dhe të kërkojë 
ndërhyrjen e tij për të korrigjuar shkeljen e të drejtës ose lirisë 
përkatëse. 

Komisioneri i Informacionit 
dhe Mbrojtjes së të Dhënave 
I. Drejtoria e Përgjithshme e 
Departamentit të së Drejtës 
për Informim për 
Monitorimin e Programit të 
Transparencës, Departamenti 
i Trajtimit të Ankesave II. 
Drejtoria e Përgjithshme e 
Mbrojtjes së të Dhënave 
Personale Departamenti i 
Ankesave dhe Harmonizimit 

Komisioneri i Informacionit dhe Mbrojtjes së të Dhënave është 
autoriteti përgjegjës, i pavarur për mbikëqyrjen dhe monitorimin, në 
përputhje me ligjin, mbrojtjen e të dhënave personale dhe të drejtën 
për informacion. Në rast të shkeljeve të rënda, të qëllimshme nga një 
kontrollues ose përpunues, Komisioneri denoncon publikisht ose ia 
raporton çështjen Kuvendit dhe Këshillit të Ministrave. Komisioneri 
shqyrton edhe kërkesat e personave që pretendojnë se u janë shkelur 
të drejtat, shqyrton ankesa, vendos sanksione administrative në 
përputhje me dispozitat e ligjit për të drejtën e informimit, promovon 
parimin e transparencës për punën e autoriteteve publike, 
ndërgjegjësimin dhe informimin për çështjet mbi të drejtën e 
informimit. 
 

Komisioneri për Mbrojtjen 
nga Diskriminimi 

Çdo individ ose grup individësh që pretendojnë se janë diskriminuar, 
mund të ankohen me provat e disponueshme pranë Komisionerit. Disa 
nga kompetencat e komisionerit përfshijnë: shqyrtimin e ankesave, 
monitorimin e zbatimit të ligjit, hetime administrative, realizimin e 
anketave lidhur me diskriminimin, botimin e raporteve dhe nxjerrjen e 
rekomandime për çdo lloj çështjeje që lidhet me diskriminimin. 
 

DAP-i Departamenti i Administratës Publike (DAP) është institucioni kyç, 
përgjegjës për bashkërendimin e zbatimit të politikave. Ai përgatit dhe 
mbikëqyr zbatimin e politikave në shërbimin civil, mbikëqyr zbatimin e 
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legjislacionit të shërbimit civil në institucionet e administratës 
shtetërore, miraton dhe monitoron zbatimin e programeve të trajnimit 
në shërbimin civil.  
 

Agjencia për Dialog dhe 
Bashkëqeverisje 

Koordinatorët e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje (në varësi të 
Kryeministrit) monitorojnë në vazhdimësi të gjithë procesin nga 
aplikimi deri te ofrimi i një shërbimi të caktuar publik, si dhe ankesat e 
lidhura me shërbimet e ofruara. 
 

Shkolla Shqiptare e 
Administratës Publike 

Fusha e veprimtarisë së DAP-it është trajnimi profesional i zyrtarëve të 
pushtetit qendror, pushtetit vendor, si dhe të institucioneve të 
pavarura. 
 

Të gjitha bashkitë 
Sektorët e Mbrojtjes Sociale, 
Përfshirjes Sociale dhe 
Barazisë Gjinore dhe të 
Mbrojtjes së Fëmijëve janë 
krijuar në çdo bashki. 
 
 
 

Bashkitë funksionojnë në bazë të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen 
vendore”. Në fushën e shërbimeve sociale, ato janë përgjegjës që 
nëpërmjet veprimeve dhe vendimeve të bëjnë të mundur dhënien e 
ndihmës sociale, krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për 
individët dhe grupet në nevojë, zhvillimin e aftësive personale dhe 
ruajtjen e integritetit dhe përfshirjes sociale në nivel vendor. Bashkitë 
ndërveprojnë me MShMS-në për të përcaktuar: politikat e asistencës 
dhe shërbimet sociale; programimin dhe kontrollin e fondeve; 
standardet e monitorimit për këto shërbime. Përgjegjësitë e bashkive 
në fushën e arsimit përfshijnë, ndër të tjera, hartimin e projekteve për 
zhvillimin e sektorit të arsimit, rinisë dhe sportit në bashkëpunim me 
MASh-in, agjencitë e saj të varësisë dhe Drejtoritë Arsimore Rajonale 
dhe krijimin e infrastrukturës së nevojshme; përmirësimin e 
vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit arsimor. Bashkitë, edhe sipas 
ligjit për rininë, tani kanë një punonjës të specializuar për trajtimin e 
çështjeve rinore. 
 

Drejtoria e Arsimit dhe Sportit 
Agjencia për Dialog dhe 
Bashkëqeverisje 

Është përgjegjëse për bashkëqeverisjen me qytetarët nëpërmjet 
gjithëpërfshirjes së pjesëmarrjes së tyre në politikëbërje, për 
garantimin e pjesëmarrjes së tyre në procedurat e vendimmarrjes 
administrative, si dhe për rritjen e përgjegjësisë dhe llogaridhënies së 
administratës. Agjencia administron të dhënat e Sistemit të 
Përgjithshëm Kombëtar të Ankesave. 

Nën çdo autoritet publik caktohet roli i koordinatorit për të drejtën e informimit, i cili bashkërendon punën 
për garantimin e së drejtës për informim. Koordinatori ka detyrimin që çdo kërkuesi t’i sigurojë qasje në 
informacion publik. 

Kapaciteti dhe performanca  

Pavarësisht se Shqipëria ka një kuadër solid politikash, një strukturë të përshtatshme institucionale dhe 

udhëheqje të fortë politik për të zbatuar aktivitetet e programit, ka ende mangësi, sfida dhe kufizime në 

kapacitete për të arritur qasje universal në shërbime publike të standardeve të larta. 



 

69 
 

Në përgjithësi, ofrimi i shërbimeve të orientuara ndaj qytetarit në Shqipëri ka shënuar progres të lartë për 

sa i përket cilësisë së shërbimeve publike. Ekzistojnë institucione dhe ligje për një ofrim efektiv të 

shërbimeve publike për të siguruar administrim të orientuar drejt përdoruesit. Komiteti Ndërministror për 

Ofrimin e Shërbimeve dhe Qeverisjen Elektronike u krijua në zbatim të Urdhrit Nr. 15 të Kryeministrit, 

datë 18 janar 2018. Komiteti synon të lehtësojë zbatimin e reformës së shërbimeve publike dhe qeverisjes 

elektronike, nëpërmjet politikëbërjes dhe harmonizimit të qasjeve të zbatimit në fusha të përcaktuara. 

Duke filluar nga data 1 maj 2022, të gjitha shërbimet publike të ofruara elektronikisht në e-albania.al (95 

për qind e shërbimeve) mund të merren nga portali, por jo për të gjitha shërbimet procedura fillon dhe 

përfundon online. Monitorimi i ofrimit të shërbimeve funksionon mirë dhe ka rezultuar i dobishëm sa i 

takon ofrimit të informacionit për nevojën për të bërë korrigjime në nivel të institucioneve përkatëse 

publike. Përputhshmëria e faqeve të internetit të qeverisë me udhëzimet e aksesueshmërisë së 

përmbajtjes së uebit është e dobët, me 35 mesatarisht gabime, gjë që kufizon aksesin për përdoruesit. 

Shqipëria nuk ka përcaktuar ose miratuar standarde të shërbimit digjital për të siguruar një qasje të 

standardizuar dhe të përqendruar te përdoruesi për racionalizimin dhe organizimin e shërbimeve digjitale. 

Kuadri ligjor për garantimin e ndërveprimit (VKM 673/2017, e ndryshuar, “Për Riorganizimin e Agjencisë 

Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”) është në fuqi, megjithatë kuadri i ndërveprimit duhet të 

përditësohet në përputhje me kuadrin e ri të ndërveprimit së BE-së. Për më tepër, aktualisht po hartohet 

një projektudhërrëfyes 5G. Udhëheqja e politikave në fushën e ofrimit të shërbimeve është siguruar, 

ndërkohë që është emëruar dhe Ministri i Shtetit për Ofrimin e Shërbimeve dhe Standardeve. 

AKSHI (agjencia përgjegjëse për zbatimin dhe arritjen e rezultateve të Programit) ka një ekip kompetent 

dhe teknikisht të kualifikuar, i cili është shumë i përkushtuar për ta çuar përpara agjendën e digjitalizimit, 

strategjitë e saj janë të përafruara fort me strategjitë, politikat dhe rregullimet e qeverisjes sektoriale që 

lidhen me veprimtarinë. 

Agjenda e re Digjitale e Shqipërisë 2022-2026 është hartuar, duke u konsultuar dhe me palët e interesit. 

Ajo përmban një kapitull të veçantë për novacionin në sektorin publik, teknologjitë e reja, inteligjencën 

artificiale, etj. AKShI është i certifikuar me ISO 27001 për menaxhimin e sigurisë së informacionit. 

Gjithashtu në vitin 2020, AKShI mori certifikatën ISO 9001:2015 - Sistemet e menaxhimit të cilësisë dhe 

ISO/IEC 20000-1:2018 - Teknologjia e informacionit. Sipas Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik 

dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK), AKShI është një nga 2 subjektet në Shqipëri që ofron shërbime të 

besuara për nëpunësit civilë, por edhe për sektorin privat. Për sa i përket mbrojtjes së të dhënave, 

rregullorja për politikat e privatësisë gjendet në faqen e AKShI-i dhe E-Albania-s dhe ka si objekt 

informacionin e subjekteve mbi mënyrën e mbledhjes, përpunimit, shpërndarjes së të dhënave personale, 

ruajtjen dhe masat e sigurisë që merren për të dhënat e tyre. AKShI zbaton ligjin për mbrojtjen e të 

dhënave personale në rast të keqpërdorimit të të dhënave personale nga punonjësit.25 Të gjithë 

punonjësit e AKShI-t kanë të specifikuar në kontratë ruajtjen e konfidencialitetit dhe vendosen sanksione. 

Gjithashtu, për të garantuar sigurinë e informacionit, të gjithë punonjësit janë të pajisur me certifikata 

sigurie të niveleve të ndryshme. Për të parandaluar rrjedhjet e informacionit, institucioni auditohet çdo 

vit për auditimin e politikave. Në janar u miratua një rregullore e re e sigurisë që përfshin masat për t'u 

zbatuar nga të gjitha institucionet. AKShI vepron në bazë të kësaj rregulloreje për monitorim. AKShI ka 

kryer trajnime të vazhdueshme për punonjësit e administratës në lidhje me TIK-un dhe për komponentët 

që lidhen me të dhënat e privatësisë së qytetarëve. Agjencia ka një politikë dhe plan për vazhdimësinë e 

 
25 Konsultim me përfaqësuesit e AKShI-t, 12 maj, 2022. 
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punës dhe ruajtjen e informacionit në rastet e emergjencave, të cilat mbulohen nga politika e standardit 

ISO për të cilin institucioni auditohet çdo vit. Agjencia ka gjithashtu sisteme funksionale për të siguruar 

kopje rezervë të vazhdueshme dhe rikuperim nga fatkeqësitë për secilin sistem. 

Për sa i përket sigurisë kibernetike, Strategjia Kombëtare për Sigurinë Kibernetike 2020 – 2025 dhe Plani i 

saj i Veprimit u miratuan në dhjetor të vitit 2020, por nevojiten ende hapa të mëtejshëm për të përafruar 

ligjin për sigurinë kibernetike me Direktivën e BE-së për sigurinë e rrjetit dhe sistemet e informacionit. 

Sulmi kibernetik në e-Albania dhe të gjitha faqet e internetit të qeverisë në korrik të vitit 2022 bëri që të 

gjitha shërbimet të ishin përkohësisht jashtë shërbimi, duke prekur shumë individë dhe kompani në vend. 

Shërbimet u ofruan përkohësisht fizikisht në zyrat përkatëse. Ekipi i AKShI-t, në bashkëpunim me ekspertë 

të Microsoft-it, FBI, CISA dhe në koordinim me NATO mundën të zgjidhin situatën dhe ta kthejnë atë në 

normalitet dhe të mbrojnë të dhënat. Reforma e privatësisë së të dhënave duhet gjithashtu të përafrohet 

me Rregulloren e BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 

AKSHI ka arritur ca progres në lidhje me bashkëpunimin ndërinstitucional për trajtimin e çështjeve të 

aksesueshmërisë së grupeve të cenueshme. AKShI ka ngritur një grup pune me Mohs-in dhe përfaqësues 

të organizatave të personave me aftësi të kufizuara për të përcaktuar standardet që duhet të ketë faqja e 

internetit dhe portali e-Albania për të vijuar me zbatimin e këtyre standardeve dhe një grup tjetër pune 

për aksesueshmërinë. Institucioni mban marrëdhënie të vazhdueshme me disa organizata që merren me 

PAK-un dhe donatorë të tjerë, të tillë si PNUD-i, për të zbatuar disa projekte për personat me aftësi të 

kufizuara, si dhe për praktikat/mekanizmat që duhen zbatuar për përfshirjen e grupeve të cenueshme, 

personave që kanë mungesë të pajisjeve TIK, lidhje në rrjet. Aktualisht po mblidhen njohuri digjitale për 

marrjen e shërbimeve elektronike dhe të dhënat për të trajtuar çështje të ndryshme. Pavarësisht kësaj, 

Direktivat e BE-së për Aksesueshmërinë ende nuk janë transpozuar dhe zbatuar ende. AKShI ka planifikuar 

të zbatojë një deklaratë aksesueshmërie në faqen e internetit e-Albania për të komunikuar dhe 

demonstruar përkushtim ndaj aksesueshmërisë dhe ndaj përdoruesve me aftësi të kufizuara. Agjencia 

synon të zhvillojë standardet WC3 (standardin e uebit World Wide Web Accessibility Consortium) në lidhje 

me aksesueshmërinë. Në vitin 2019, u realizua një test për qasjen në shërbimet e tij nga grupi i punës për 

të vlerësuar se sa lehtë personat me aftësi të kufizuara mund të kenë qasje në shërbime. AKShI ka 

vendosur gjithashtu funksionalitete të veçanta në faqet e ministrive të linjës për të lehtësuar qasjen e 

personave me aftësi të kufizuar, si p.sh. zmadhimin (për personat me probleme në shikim); kontrastin (që 

ndihmon kategoritë e personave disleksikë); lundrimi me TAb (ndihmon kategoritë e personave 

paraplegjikë). 

Për sa i përket mekanizmit të komenteve dhe ankesave, AKShI ka personel dhe buxhet të dedikuar për t'iu 
përgjigjur ankesave/komenteve apo vlerësimit, por nuk ka asnjë sektor që merret me analizën e ankesave. 
Qytetarët mund të japin vlerësime me 10 yje, komente në helpdesk-un e e-Albania-s për çdo shërbim të 
marrë dhe këto rishikohen në një departament me personelin e duhur në nivel të Zyrës së Kryeministrit. 

Qendra e Thirrjeve ADISA ndihmon qytetarët që të informojnë shpejt kategori të ndryshme të shoqërisë, 
si popullsinë rurale, të moshuarit, pakicat, personat me aftësi të kufizuara etj. Ajo funksionon si një kanal 
informacioni nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 21:00 gjatë ditëve të javës dhe nga ora 7 e mëngjesit deri 
në orën 14:00 të shtunave dhe të dielave, duke i kursyer qytetarëve që kërkojnë informacion për 
shërbimet publike si kohë ashtu edhe para. Politika dhe kuadri ligjor për mbrojtjen sociale, përfshirjen 
sociale dhe mosdiskriminimin është krijuar dhe përpunuar më tej me vizionin e ofrimit të shërbimeve 
sociale të integruara, të afta për të siguruar përfshirjen e të gjitha grupeve dhe personave të cenueshëm 
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në Shqipëri. Legjislacioni për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara është pjesërisht në përputhje 
me Konventën e OKB-së për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara. Nevojiten përpjekje të 
mëtejshme, për të përmirësuar qasjen e përgjithshme (përfshirë shërbimet dhe informacionin) dhe për të 
mbledhur të dhëna statistikore për situatën e tyre. Janë arritur rezultate pozitive për përfshirjen e 
personave me aftësi të kufizuara gjatë zbatimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Personat me Aftësi të 
Kufizuara. Plani përmban aktivitete të qarta dhe të zbatueshme në lidhje me transformimin digjital të cilat 
përqendrohen te: zbatimi gradual i standardeve të qasjes në portalin https://e-albania.al dhe në të gjitha 
portalet e tjera që ndërveprojnë me publikun; përfshirja e koncepteve të qasjes për personat me aftësi të 
kufizuara në kuadrin rregullator ligjor të komunikimeve elektronike dhe të zbatueshme për: shërbimet e 
telefonisë celulare, shërbimet e urgjencës; kujdesin ndaj klientit, qendrat e mbështetjes së klientit, faqet 
e internetit dhe pikat e shitjes. Ai propozon gjithashtu inkurajimin e ofrimit të pajisjeve për personat me 
aftësi të kufizuara, duke përfshirë telefonat bazë, telefonat me funksione, telefonat inteligjentë, tabletët 
dhe aplikacionet dhe shërbimet ndihmëse. Barazia gjinore është gjithashtu në epiqendër të ndryshimeve 
të fundit të kuadrit ligjor. Është shënuar progres për sigurimin e fondeve të përshtatshme për zbatimin e 
strategjisë së dedikuar dhe është hartuar një strategji e re për barazinë gjinore për periudhën 2021-2030.  

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e cila është institucioni drejtues në sektorin e kujdesit 
shëndetësor dhe që menaxhon politikat për personat me nevoja të veçanta, ka mbledhur Këshillin 
Kombëtar të Aksesueshmërisë për ta ndihmuar atë për të kuptuar çështjet e personave me aftësi të 
kufizuar dhe çdo ministri që ekzekuton. Plani i Veprimit ka gjithashtu një koordinator për çështjet e 
aksesueshmërisë. Drejtoria e TIK-ut në MShMS-së funksionon si njësi e cila i shndërron planet në 
programe. MShMS-ja dhe AKShI kanë nisur një proces bashkëpunimi në lidhje me riprojektimin e faqeve 
të internetit të institucioneve publike, në mënyrë që ato të jenë të aksesueshme nga personat me aftësi 
të kufizuar. Struktura e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e ngarkuar me koordinimin e 
politikave të lidhura me romët, duhet të forcohet. Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.456/2012 “Për 
Integrimin Gjinor në Programimin Buxhetor Afatmesëm” dhe udhëzimet përkatëse të zbatimit e përfshijnë 
barazinë gjinore si parim bazë të buxhetit. Me gjithë përpjekjet për të mbuluar të gjitha grupet e 
cenueshme dhe të pafavorizuara të pranueshme, agjencive përgjegjëse për mbrojtjen sociale dhe 
shërbimeve sociale u mungojnë kapacitetet dhe burimet (kapaciteti teknik dhe burimet financiare). 
Megjithëse shpenzimet për mbrojtjen sociale në Shqipëri përbëjnë rreth 9 për qind të PBB-së dhe 40 për 
qind të buxhetit kombëtar, ato janë ende më të ulëta në krahasim me vendet evropiane.26 Në aspektin 
financiar, ka një rritje të buxhetit, kryesisht për pagat e personelit, ndërsa aktivitetet e tjera që lidhen me 
aktivitetet ndërgjegjësuese, ngritjen e kapaciteteve, proceset e monitorimit dhe vlerësimit kryhen me 
mbështetjen e organizatave ndërkombëtare. Një nga partnerët kryesorë të MShMS-së është 
Bashkëpunimi Sviceran për Zhvillim, i cili financoi Programin LNB (2017-2021). Ky program u zbatua nga 
UN-i me qëllim që të fuqizojë njerëzit dhe grupet e cenueshme për të pasur qasje të barabartë në 
shërbime dhe mundësi publike. GIZ-i ka një program rajonal për Ballkanin Perëndimor “Të drejtat sociale 
të grupeve të cenueshme”, i cili synon të përmirësojë ofrimin e shërbimeve sociale në nivel lokal. Nuk ka 
asnjë mekanizëm për monitorimin e situatës së atyre që janë të cenueshëm dhe/ose të përjashtuar. 

Ekziston një hendek midis kërkesave të qeverisë qendrore dhe qeverisjes vendore. NJQV-të kanë 
detyrimin të raportojnë çdo 6 muaj në MShMS për aksesueshmërinë, por bashkitë përgatisin raporte 
vetëm për pagesat e aftësisë së kufizuar dhe shërbimet sociale të ofruara në nivel vendor dhe nuk 
raportojnë për të gjitha detyrimet e NJQV-ve për zbatimin e AKSHPVD-së. Për më tepër, është ende 
problem që bashkitë nuk raportojnë në MShMS për nevojat e personave me aftësi të kufizuara në 
territorin e tyre. Në Institutin e Sigurimeve Shoqërore, mbledhja e dokumenteve është punë e vështirë 

 
26 Informacion mbi buxhetin e mbrojtjes sociale, Kombet e Bashkuara, Shqipëri.  



 

72 
 

për shkak të mungesës së arkivave digjitale, duke çuar në periudha të gjata pritjeje për qytetarët dhe një 
përvojë të përgjithshme të përdoruesit që është e pakënaqshme. 

Plani i veprimit për Strategjinë e Arsimit 2021-2026 përmban gjithashtu aktivitete të qarta për t'u zbatuar 
deri në vitin 2026 në lidhje me transformimin digjital (objektivi specifik 5 i Strategjisë), si p.sh. ngritja e 
infrastrukturës së përshtatshme për përdorimin e TIK-ut në shkolla dhe mirëmbajtja e tij, përcaktimi i 
standardeve për pajisjet TIK në shkolla, instalimi i rrjeteve me internet pa kabllo dhe investimi për rritjen 
e numrit të pajisjeve digjitale nëpër shkolla, zhvillimi i kompetencës digjitale përmes rritjes së përdorimit 
të TIK-ut. Ministria e Arsimit është institucioni përgjegjës për arritjen e objektivave, me kontributin e 
AKShI-t. Buxheti financiar i Ministrisë për arritjen e objektivave është i kufizuar dhe disa nga masat janë 
planifikuar të realizohen me fonde të huaja. Për të mbështetur arritjen e objektivit, ka nisur ndërtimi i 
infrastrukturës së rrjetit dhe punimeve elektrike për 1000 shkolla në Shqipëri. Disa përpjekje janë bërë 
nga AKShI dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit (MASH) për të zhvilluar modele të personalizuara të 
laboratorëve informatikë si zgjidhje teknologjike arsimore për mësimdhënien dhe të nxënit në klasat e 
hershme fillore.  

Kuadri legjislativ i Shqipërisë në lidhje me qasjen e publikut në informacion është në përputhje me 
standardet ndërkombëtare. Është miratuar modeli i rishikuar për Programin e Transparencës 
Institucionale dhe për Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve. Në 59 institucione publike, është krijuar një 
sistem për të regjistruar numrin e përgjithshëm të kërkesave të bëra dhe për t'u mundësuar qytetarëve 
të paraqesin kërkesa online për informacion publik. Për sa i përket transparencës dhe pjesëmarrjes së 
qytetarëve, ka një mospërputhje të lartë midis standardeve të parashikuara në ligjet nr. 119/2014 “Për të 
drejtën e informimit”, ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik” dhe strategjive dhe 
zbatimit aktual të tyre, veçanërisht në nivel lokal. 

Mungesa e ndërgjegjësimit dhe kuptimit të të dhënave të hapura vazhdon si në institucionet qeveritare 
dhe zyrtarët publikë ashtu edhe ndërmjet qytetarëve. Portali Open Data në Shqipëri ofron aktualisht të 
dhëna të hapura nga disa sektorë si: shëndetësia, thesari, doganat, arsimi, biznesi 
https://opendata.gov.al/. Portali https://konsultimipublik.gov.al/, i krijuar nga AKShI, shërben për 
konsultim midis qytetarëve dhe institucioneve vendimmarrëse në Shqipëri për një qeverisje transparente 
dhe të përgjegjshme. Ka platforma të tjera, si p.sh. Pyet Shtetin (https://www.pyetshtetin.al), e cila 
ndihmon qytetarët dhe grupet e ndryshme të interesit për të pasur qasje më të madhe dhe për të gjetur 
më lehtë informacionin publik dhe “Përmirëso qytetin tënd” (http://www.permiresoqytetin.al/). Ka 
kufizime sa i takon shtrirjes dhe thellësisë së konsultimit publik për hartimin dhe zbatimin e reformave 
(mekanizma të pamjaftueshëm për angazhimin e qytetarëve dhe korrigjimin e ankesave). 

Për sa i përket mekanizmit të ankesave, qytetarët mund të paraqesin ankesa përmes sporteleve të vetme 
pranë njësive të qeverisjes vendore dhe të trajtojnë shqetësimet dhe problemet e tyre përmes ankesave 
me shkrim, faqeve të internetit të institucioneve ose një numri telefoni të dedikuar të krijuar për këtë 
qëllim. Për më tepër, ekzistojnë platforma të instrumenteve online për dorëzimin e ankesave, të tilla si 
Stop Korrupsionit (të përfshira në faqen e internetit të institucioneve). Portali e-Albania ka një formular 
ankese në faqen e internetit që i referohet ligjit nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”, ku ankesat 
nga çdo qytetar mund të drejtohen te Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale, në përputhje me këtë ligj dhe Kodin e Procedurave Administrative. 

https://opendata.gov.al/
https://konsultimipublik.gov.al/
https://www.pyetshtetin.al/
http://www.permiresoqytetin.al/
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Sistemi i Përgjithshëm Kombëtar i Ankesave27 është krijuar brenda Zyrës së Kryeministrit për të kontrolluar 
veprimtarinë administrative të institucioneve të administratës shtetërore. Në platformë qytetarët mund 
të paraqesin ankesa për korrupsion, shkelje të ligjit/mungesë zbatimi të ligjit, shërbime të këqija ose 
mungesë shërbimesh, ose ankesa të tjera që lidhen me institucionet publike, përfshirë ankesat në lidhje 
me shërbimet e ofruara nga e-Albania. Koordinatorët e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje (në 
varësi të Kryeministrit) monitorojnë në vazhdimësi të gjithë procesin nga aplikimi deri te ofrimi i një 
shërbimi të caktuar publik, si dhe ankesat për shërbimet e ofruara. Është shënuar përparim i mirë sa i 
takon trajtimit të ankesave përmes mekanizmit.  

Për sa i përket transparencës, ka mekanizma të pamjaftueshëm për angazhimin e qytetarëve dhe trajtimin 
e ankesave). Transparenca është rritur me të gjitha ministritë, të cilat kanë botuar programin e tyre të 
transparencës, megjithatë vendimmarrja qeveritare nuk është mjaftueshëm transparente. Kontrollet e 
brendshme dhe mekanizmat e inspektimit brenda administratës publike mbeten të dobëta dhe joefektive. 

Efektiviteti i Komisionerit për Informimin dhe Mbrojtjen e të Dhënave vuan nga mangësitë në kuadrin 
legjislativ. Autoriteteve publike nuk u kërkohet t'i raportojnë Komisionerit me të dhënat bazë statistikore. 
Mungojnë mekanizmat për të zbatuar vendimet e Komisionerit dhe ka përdorim të kufizuar të sanksioneve 
që rrjedhin nga koncepti i gabuar i "personit përgjegjës". Për të përmbushur detyrat e shtuara të 
parashikuara në legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale duhet personel shtesë. Aktualisht, 
Komisioneri për Informacionin dhe Mbrojtjen e të Dhënave po përpiqet të hartojë një ligj të ri për të 
transpozuar Rregulloren e Përgjithshme Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), miratuar në vitin 
2018. 

Në përgjithësi, Programi funksionon brenda një kuadri politikash dhe institucional që është kryesisht i 
favorshëm për të trajtuar llojet e çështjeve sociale që mund të dalin nga aktivitetet e Programit. Shqipëria 
ka bërë përpjekje të konsiderueshme për të përmirësuar funksionimin e sistemeve të saj sociale vitet e 
fundit. Megjithatë, nevojitet më shumë efikasitet dhe përmirësime të kapaciteteve për një kuadër të tillë. 
Ka mangësi dhe dobësi në mjedisin mundësues të politikave GovTech, të cilat duhen trajtuar për të 
përshpejtuar transformimin digjital. Ato përfshijnë: kuadri i ndërveprimit ende nuk është përditësuar në 
përputhje me kuadrin e ri të ndërveprimit të BE-së; reformat e aksesueshmërisë universale ende nuk janë 
transpozuar dhe zbatuar; ligjit nr. 33/2022 “Për të dhënat e hapura dhe përdorimin e informacionit të 
sektorit publik” është miratuar në 31.03.2022, por duhet mbështetur zbatimi i tij; qeveria pa letra 
(EDRMS) nuk është përmirësuar dhe miratuar nëpër institucionet; masat e mbrojtjes së privatësisë së të 
dhënave E-Albania janë të pamjaftueshme dhe duhet të përafrohet me rregulloren e e BE-së për 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Të gjitha aktivitetet e propozuara sipas fushës së rezultatit 3 të PpR-
së përfshijnë miratimin e reformave të politikave GovTech të përmendura më sipër, me qëllim që të 
sigurohet përmirësim në qasjen dhe cilësinë e shërbimeve publike përmes GovTech-ut. 

Fushat kryesore për përmirësime lidhen me: përmirësimin e qasjes duke synuar grupet e cenueshme dhe 
të pafavorizuara, përmirësimin e cilësisë dhe më shumë mundësi për përfituesit për të shprehur 
pikëpamjet dhe shqetësimet e tyre, përmirësimin e besimit të publikut dhe mbrojtjen e të dhënave. Në 
përmbledhje, fushat kritike ku njohuritë dhe kapacitetet mund të forcohen përfshijnë: 

a. Zbatimin dhe sigurimin e koordinimit të nivelit të lartë ndërinstitucional ndërmjet institucioneve 
të Programit (AKSHI, Helpdesk-u, ministritë e linjës) dhe koordinimin ndërinstitucional (ndërmjet 
zyrave të brendshme të ministrive të linjës dhe sporteleve). Koordinim i fortë ndërmjet AKShI-t, 

 
27 Platforma e bashkëqeverisjes ‘https://www.shqiperiaqeduam.al/’ 



 

74 
 

MShMS-së, Këshillit Kombëtar të Aksesueshmërisë, Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi 
për të plotësuar politikën e përgjithshme për aksesueshmërinë e shërbimeve publike për 
përdoruesit me nevoja të veçanta, me masa konkrete politikash dhe metrika për përmirësimin e 
çështjeve të përfshirjes sociale. 

b. Garanci që specialistët e TIK-ut të punojnë në mënyrë të ekuilibruar me specialistët e ofrimit të 
shërbimit. 

c. Forcimin e mekanizmave në ministritë e linjës për standardet për komentet e qytetarëve dhe 
përdorimin e mjeteve të menaxhimit të cilësisë për të lejuar përmirësimin e vazhdueshëm të 
shërbimeve elektronike 

d. Konsolidimin e dhënies së informacionit. Është e nevojshme të merret informim mbi reformën e 
politikave në lidhje me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), Direktivën 
e Politikave për Standardet e Përditësuara të të Dhënave të Hapura. 

e. Forcimin e funksionit të kontrollit të cilësisë në konsultimet publike. 
f. Rritjen e përpjekjeve për të mbledhur të dhëna statistikore për PAK-un, por edhe për grupet e tjera 

të cenueshme (të moshuarit, gratë dhe vajzat, veçanërisht ato në zonat rurale dhe me nivel të ulët 
arsimor, pakicat rome, njerëzit që jetojnë nën kufirin e varfërisë). 

g. Mbrojtjen e të dhënave të qytetarëve, duke ndjekur standardet më të larta të mbrojtjes së të 
dhënave dhe rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të drejtat e tyre. Kapaciteti i punonjësve 
në AKShI-it duhet të forcohet për të qenë ligjërisht në përputhje me Rregulloren e re të Bashkimit 
Evropian për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR). 

h. Nevojën për rritjen e ndërgjegjësimit të popullatës së përgjithshme, duke u siguruar që qytetarët 
dhe bizneset të kuptojnë të drejtat e tyre në lidhje me procedurat administrative. 

i. Nevojën për të forcuar investimet lidhur me aftësitë digjitale dhe përmirësimin e njohurive digjitale 
për sektorin publik dhe popullsinë në përgjithësi. 

j. Përpjekjet për të përmirësuar qasjen e përgjithshme në shërbimet dhe teknologjinë e informacionit 
dhe miratimin/zbatimin e standardeve të aksesueshmërisë në ueb (Udhëzimet për 
aksesueshmërinë e përmbajtjes së uebit) për faqet publike të internetit dhe kanalet e shërbimit 
elektronik. 

k. Eksplorimin nëse njësitë administrative (ish-komunat) në zonat më rurale kanë kapacitete dhe janë 
të disponueshme për të ndihmuar qytetarët në zona të largëta për trajtimin e kërkesave të tyre 
online ose, nëse është e mundur, përcaktimin e burimeve buxhetore për zbatimin e kërkesave 
specifike për punonjësit shtesë në këto njësi për të trajtuar ofrimin e shërbimeve në zonat rurale/të 
thella. 

Iniciativat e Programit për trajtimin e rrezikut social    
Programi përfshin masa të caktuara për të zbutur rreziqet sociale të identifikuara në nënkapitullin 3.2. 
Programi ka projektuar një sërë masash për të trajtuar disa nga rreziqet sociale të përshkruara më sipër, 
të cilat përmblidhen më poshtë: 

Ofrimi i shërbimeve më të drejta dhe gjithëpërfshirëse përmes GovTech-ut. Përmirësimi i qasjes për 
përdoruesit, veçanërisht për grupet e cenueshme, do të arrihet përmes disa aktiviteteve të propozuara 
(nën fushën e rezultateve 1). Ato përfshijnë ndërfaqen e përmirësuar për përdoruesit, funksionalitete për 
qasje për nevoja të posaçme (për shembull, gjuhët, qasja e personave me aftësi të kufizuara) dhe kështu 
me radhë. 

Informacioni për ofrimin e shërbimeve dhe qasja e shtuar në shërbime do të transmetohet përmes 
kanaleve të shumta të tjera plus portalit e-Albania (fusha e rezultateve 2). Këto do të përfshijnë: I) një 
sistem të ri/i përmirësua sportelin elektronik të ndihmës dhe Qendra e Kontaktit do të sigurojë zgjidhjen 
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e problemeve në kohë reale personalisht për përdoruesit që aplikojnë për shërbime elektronike; III) Një 
shatbot me asistent virtual shqiptar do të ndihmonte qytetarët dhe bizneset për përdorimin e shërbimeve 
publike elektronike; IV) ngritja e një pike informacioni në Qendrat Rinore të Novacionit, në të paktën 10 
qendra, do të mbështesë përdoruesit me informacion mbi shërbimet elektronike sipas nevojës. Programi 
gjithashtu do të marrë parasysh dhënien e ndihmës nga jashtë për segmente të popullsisë që do të 
përjashtoheshin në bazë të parimit të ndarjes digjitale, nëpërmjet OSHC-ve (Organizatat e Shoqërisë 
Civile) që punojnë me komunitetet e margjinalizuara. 

Miratimi i reformave të nevojshme rregullatore (nën ZR3), të tilla si: miratimi i reformës qeveria pa letra 
dhe reformës së aksesueshmërisë universale do të trajtonte ndarjen digjitale dhe aksesin në shërbimet e 
tjera elektronike, si dhe standardet për sigurinë e informacionit. 

Përmirësimi i cilësisë dhe efikasitetit të shërbimeve publike, përmirësimi i mbrojtjes së privatësisë së të 
dhënave dhe rritja e transparencës për të promovuar besimin e përdoruesve.  Aktivitetet e propozuara 
në fushën e rezultatit 1 si: përmirësimet e portalit E-Albania dhe shërbimeve elektronike, përcaktimi i 
standardit të shërbimeve elektronike bazuar në praktikat më të mira, përmirësimi, forcimi dhe 
përmirësimi i automatizimit përqendrohen te disa nga shërbimet që shpesh janë kritike për të 
margjinalizuarit (të moshuarit, të paaftët, gratë nën mbrojtje sociale) dhe të rinjtë. Zgjerimi i cloud-it të 
qeverisë qendrore në një cloud hibrid të qeverisë do të mundësojë përmirësimin e shërbimeve elektronike 
të disponueshme, edhe në nivel lokal. Përmirësimi i automatizimit do të ulë kohën e udhëtimit për 
qytetarët dhe koston administrative për qeverinë dhe bizneset. Programi do të përfshijë mjetet dhe qasjet 
më të fundit dhe më të rëndësishme të angazhimit të qytetarëve, të zgjedhura nga risitë në GovTech dhe 
CivicTech, në mënyrë që të sigurojë që angazhimi qytetar të mbyllë "qarkun e llogaridhënies". Kjo do të 
arrihet përmes: funksionit të komenteve  të qytetarëve në portalin shqiptar për të siguruar mbylljen e 
ciklit të llogaridhënies; zyrat e reja të ndihmës për të përmirësuar zgjidhjen e ankesave (ZR 2); dhe Të 
Dhënat e Hapura për përmirësim të transparencës në ofrimin e shërbimeve (nën ZR 3). Të dhënat e hapura 
të qeverisë dhe përdorimi më i mirë i tyre sipas ZR 2 do të rrisë transparencën dhe do të trajtojë çështjet 
që lidhen me besimin e publikut.  

Miratimi i një reforme të politikës së privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave (sipas fushës së rezultateve 
3) për të siguruar përputhje të plotë me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave do të 
forcojë mbrojtjen e privatësisë së të dhënave në kombinim me trajnime shtesë për privatësinë dhe 
mbrojtjen e të dhënave që do të financohet përmes pjesës FPI të huasë. 

Nxitja e ndryshimeve për qytetarët dhe ofruesit e shërbimeve. Qeveria shqiptare parashikon reforma 
institucionale, të tilla si ngritja e Qendrave Rinore të Inovacionit. Aktivitetet e propozuara nën 
nënkomponentin Asistenca Teknike (fusha e rezultateve 3) synojnë të trajtojnë prezantimin e menaxhimit 
të ri të ndryshimeve për ofruesit e shërbimeve dhe palët e tjera të interesuara institucionale me zgjidhje 
institucionale dhe digjitale miqësore për përdoruesit. Do të realizohet një strategji e fortë për menaxhimin 
e ndryshimeve institucionale të lartpërmendura, përfshirë zhvillimin e një udhërrëfyesi për zbatimin e një 
ndryshimi të tillë. Zbatimi i menaxhimit të ndryshimit do të trajtojë sa më poshtë: mbështetje për 
shndërrimin e qendrave ADISA në qendra shumëfunksionale informacioni dhe qendrat e 
krijimtarisë/tekno-inovacionit rinor; (ii) mbështetje për zyrtarët publikë për të kaluar drejt një 
“administrate publike pa letra”; (iii) aktivitete informuese dhe komunikuese për të rritur ndërgjegjësimin 
e publikut mbi përfitimet e digjitalizimit dhe rëndësinë e privatësisë së të dhënave. 

Vlerësimi i rrezikut 
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Sikurse u përmend më lart, Programi nuk do të investojë në ndërtime, prandaj nuk do të nevojitet blerja 
e tokës, as shpronësimi i tokës, zhvendosja e njerëzve ose humbja e qasjes në burimet natyrore. Në lidhje 
me parimet e politikave PpR të Bankës, rreziqet kryesore sociale të Programit lidhen me: 

Parimi kryesor 1: Programimi i sistemeve të menaxhimit M&S të cilat: (a) promovojnë qëndrueshmërinë 
E&S për hartimin e Programit; (b) shmangia, minimizimi ose zbutja e ndikimeve negative; dhe (c) 
promovimi i vendimmarrjeve të informuar në lidhje me efektet E&S të Programit. 

Parimi bazë 5: i cili përqendrohet te qasja dhe përfshirja e grupeve të cenueshme dhe të pafavorizuara në 
aktivitetet e Programit; dhe 

Vlerësimi i rrezikut ka marrë parasysh treguesit socialë, fushën e programit dhe aktivitetet e propozuara 
për trajtimin e rreziqeve të lidhura me ndarjen digjitale dhe cilësinë e shërbimeve. Ai gjithashtu merr 
parasysh kapacitetin dhe performancën ekzistuese të kuadrit rregullator dhe kuadrit institucional. 

Rreziqet kryesore nga aktivitetet e Programit përfshijnë:  

▪ Aktivitetet e Programit rrezikojnë të mos përfshijnë të gjitha grupet dhe zonat e cenueshme/të 
pafavorizuara, duke çuar kështu në një përjashtimin digjital të atyre grupeve/zonave për të hyrë në 
shërbimet elektronike. Rreziku vlerësohet si i moderuar deri në thelbësor duke marrë parasysh për 
qindjen e grupeve të caktuara kundrejt popullsisë së përgjithshme të cilët nuk kanë qasje të mirë në 
TIK-e të caktuara, nuk kanë aftësi, njohuri etj., për shkak të aftësive dhe kapaciteteve të tyre. 28 
Ekziston rreziku që laboratorët informatikë arsimore në shkollat e zonave rurale të mos jetë 
plotësisht funksionale për shkak të infrastrukturës, objekteve dhe ndërlidhje. Megjithatë, Programi 
parashikon përmirësime të infrastrukturës (forcimi i stabilitetit të energjisë elektrike dhe përshtatja 
e hapësirës), aty ku nevojitet, gjë që do t’i ndihmojë të gjitha shkollat të fitojnë mundësi të barabarta 
për të qenë përfituese të laboratorët informatikë. Progresi i ngadaltë në digjitalizimin e arsimit 
mund të zgjerojë ndarjen digjitale dhe të dobësojë më tej qëndrueshmërinë dhe kapacitetin e 
sektorit të arsimit për të ofruar mësim cilësor gjatë krizave. 

▪ Mundësia që cilësia e shërbimeve të mos përmirësohet vlerësohet si e moderuar. Përdorues të 
caktuar nuk do të jenë në gjendje të japin komente për shkak të mungesës së aftësive digjitale, 
nivelit arsimor ose mungesës së mjeteve TIK. Për rrjedhojë, është e mundur që komentet e tyre të 
mos përfshihen në vendimin e strukturave menaxhuese dhe shërbimi të mos përmirësohet. Ekziston 
gjithashtu rreziku që cilësia në aspektin e mbrojtjes së privatësisë së të dhënave dhe kapacitetet e 
stafit të mos përmirësohen. Disa përdorues mund të vazhdojnë të mos i besojnë e-Albania-s sa i 
takon privatësisë së të dhënave të tyre dhe se standardet e privatësisë dhe sigurisë nuk i 
komunikohen qartë publikut. Pavarësisht gamës së mjeteve të CivicTech të propozuara në kuadër 
të Programit për të thelluar angazhimin e qytetarëve dhe për të mbyllur rrethin e llogaridhënies, 
rreziku për të mos arritur një përmirësim të nivelit të lartë të besimit të qytetarëve mbetet ende i 
pranishëm. Ky gjykim bazohet në dy aspekte: disa grupe/njerëz (grupet e cenueshme, ata me qasje 
të kufizuar në internet, ata që nuk kanë telefon smart/kompjuter dhe me aftësi dhe arsimim të ulët 
digjital) mund të përjashtohen nga aktivitetet që lidhen me angazhimin e qytetarëve dhe, për 

 
28 Sipas të dhënave bazë sociale; grupmosha 60-85+ vjeç zë 22,6%; popullsia që jeton në zonat rurale zë 38 %; rreth 21,8 % e 
personave jetojnë në familje ku të ardhurat e përgjithshme të disponueshme të barabarta të familjeve janë nën pragun e rrezikut 
të varfërisë; rreth 1.6% e individëve janë analfabetë; rreth 43,4 % e individëve janë në rrezik të përjashtimit social; popullsia rome 
përbën 0,30% të popullsisë së përgjithshme në Shqipëri; indeksi i pabarazisë gjinore ishte 0.06; vetëm 3.7% e zonave rurale janë 
të lidhura me internetin; 51.1%. e individëve të grupmoshës 65 - 74 vjeç nuk kanë përdorur kurrë internet gjatë vitit 2021; në 
vitin 2021, 80.3% e meshkujve dhe 78.3% e femrave të grupmoshës 16-74 ishin përdorues të internetit. 
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pasojë, edhe nga transparenca; disa përdorues nuk janë në dijeni të të drejtave të tyre të 
shërbimit;29 ose, disa njerëz nuk janë të interesuar të marrin pjesë në vendimmarrje, pasi nuk kanë 
besim te procesi. 30 

▪ Rreziku që palët e tjera të interesit përveç qeverisë dhe punonjësve/ofruesve të shërbimeve të 
mos mbështesin proceset e propozuara të reformës vlerësohet si i moderuar. Qeveria e Shqipërisë 
parashikon reforma institucionale të cilat mund të përballen me rezistencë ndaj ndryshimit. Për këtë 
arsye, disa qytetarë mund të kenë nevojë edhe për sensibilizim të ri pasi janë mësuar me qendrat e 
ADISA-s dhe sportelet e shërbimeve fizike. Punonjësit ose ofrues të caktuar shërbimesh gjithashtu 
mund të mos përdorin me dëshirë sistemin e ri, pasi nuk do të donin t'i nënshtroheshin një 
monitorimi më rigoroz dhe mund të kundërshtojnë zbatimin efektiv të tij. Megjithatë, Programi 
propozon një strategji për menaxhimin e ndryshimeve për të trajtuar këtë çështje. 

Për sa i përket kapaciteteve dhe performancës, Shqipëria ka bërë përpjekje të konsiderueshme për të 

përmirësuar funksionimin e sistemeve të saj sociale vitet e fundit. Megjithatë, nevojitet ende më shumë 

efikasitet dhe përmirësim i kapaciteteve. Nga ana tjetër, Programi përfshin disa aktivitete të cilat kanë për 

qëllim trajtimin e ndarjes digjitale, cilësinë e dobët, llogaridhënien dhe orientimin e përdoruesit dhe ca 

ndihma të tjera për të nxitur ndryshimet. 

Bazuar në sa më sipër, vlerësimi i përgjithshëm i rrezikut social vlerësohet si i moderuar. 

 

  

 
29 Pavarësisht se ekziston ligji për të drejtën e informimit, vetëm rreth 64.1% e shqiptarëve janë të informuar se ka një ligj për të 
drejtën e informimit. 
30 Pothuajse gjysma e popullsisë shqiptare nuk kanë besim te procesi i konsultimit dhe 1 në 4 shqiptarë beson se institucionet i 
dëgjojnë dhe i trajtojnë siç duhet ankesat e qytetarëve, sipas rezultateve të Anketës së Opinionit Publik, Besimi te Qeveria 2020. 
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4. BËRJA PUBLIKE E INFORMACIONIT DHE KONSULTIMET  
 

Bërja publike e informacionit  

Ky draft i VSMS-së do të botohet brenda vendit dhe në faqen e jashtme të Bankës Botërore, përpara 
vlerësimit zyrtar të PpR-së përkatëse, për të shërbyer si bazë për diskutimin dhe marrjen e komenteve 
zyrtare. Pas përfshirjes së komenteve të marra nga aktorë të ndryshëm, VSMS-ja e rishikuar do të botohet 
brenda vendit dhe në faqen e jashtme të Bankës Botërore. 

Konsultimet me aktorët  

VSMS-ja do të konsultohet me aktorët përkatës në lidhje me kapacitetin institucional për aspektet 
mjedisore dhe sociale të programit. 

Gjatë konsultimeve, palët e interesit do të informohen për gjetjet e Vlerësimit të Sistemeve Mjedisore 
dhe Sociale (VSMS) dhe do të marrin komentet e tyre. 

5. MASAT E REKOMANDUARA 

Ky seksion jep një përmbledhje të masave të rekomanduara që do të ndërmerren gjatë programit për të 
trajtuar mangësitë e mëdha të identifikuara më sipër midis sistemit të programit dhe parimeve bazë të 
PpR-së dhe elementëve kyçë, si edhe për të trajtuar mangësitë e kapaciteteve në sistemet e menaxhimit 
social dhe mjedisor, kur të jetë e përshtatshme.  

5.1. Masat e rekomanduara mjedisore  
➢ Rekomandimi 1: Procedurat Standarde të Veprimit (PSV) për menaxhimin mjedisor të mbetjeve 

elektrike dhe elektronike nën komponentin e ndihmës teknike 
AKSHI do të punojë ngushtë me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) dhe Agjencinë Kombëtare të 

Mjedisit (AKM) në zhvillimin e PSV-ve për menaxhimin dhe asgjësimin e mbetjeve elektrike dhe 

elektronike. SPV-të do të ndjekin Udhëzimet e Bankës Botërore për Mjedisin, Shëndetin dhe Sigurinë 

(MShS), bazuar në shembuj të përgjithshëm dhe konkretë të Praktikave të Mira Ndërkombëtare Specifike 

për Industrinë (GIIP) të përdorura nga sektori. Mbështetja në përgatitjen e PSV-ve duhet të jetë pjesë e 

aktiviteteve në kuadër të asistencës teknike dje aktiviteteve për zhvillimin e kapaciteteve. SPV-të pritet të 

përfshijë procedurat për: mbajtjen e të dhënave të bazuara në një inventar të pajisjeve TIK nga 

departamentet në kohën e prokurimit të pajisjeve të reja dhe shitjes së pajisjeve të përdorura, udhëzuesve 

të të dhënave të sigurisë materiale të pajisjeve të reja dhe të vjetra, afateve dhe kushteve për riblerjen e 

pajisjeve të reja në fund të jetës së dobishme të pajisjes, blerësve të licencuar nga AKM-ja të pajisjeve të 

përdorura, kushtet e propozuara për riciklimin dhe asgjësimin të cilat janë miqësore ndaj mjedisit, etj. 

➢  Rekomandimi -2: Trajnim për PSO-të për mbetjet elektrike dhe elektronike  

Ekipet e programit brenda AKShI-t dhe departamenteve partnere, së bashku me personelin e MTE-së dhe 
AKM-së, duhet të ndërgjegjësohen për PSV-të duke organizuar trajnime për menaxhimin e mbetjeve 
elektrike dhe elektronike si pjesë e aktiviteteve për ngritjen e kapaciteteve në kuadër të programit. 
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5.2. Masat sociale të rekomanduara  

➢ Rekomandimi 3: Vlerësimi i rrezikut social të personave të cenueshëm  

Është e nevojshme të kryhet një vlerësim social për të vlerësuar cenueshmërinë e përgjithshme, pengesat 
dhe ndjeshmërinë e individëve të cenueshëm në Shqipëri (d.m.th., me të ardhura të ulëta, banorë të 
lagjeve të varfra, pa tokë, pakica etnike dhe fetare, të moshuarit, invalidët, gratë, etj.) Rekomandimi 2: 
Trajnimi i punonjësve për përdorimin e TIK-ut. 

Punonjësit e departamenteve zbatuese duhet të trajnohen për përdorimin e TIK-ut dhe teknologjive smart 
në kuadër të komponentit të asistencës teknike. Ky trajnim do të jetë veçanërisht i dobishëm për 
punonjësit që u mungojnë njohuritë digjitale dhe do t'u mundësojë atyre të shmangin ndarjen sociale 
digjitale dhe stresin midis tyre. Ky trajnim do të bazohet te nevojat dhe do t’i përshtatet kërkesave të 
secilit departamenti. 

➢ Rekomandimi 4: Përgatitja e programit specifik  

Rekomandohet që NjZP-ja të përgatisë dhe të zbatojë një GRM për programin. GRM-ja i duhet komunikuar 
publikut, në veçanti komuniteteve të prekura, përmes mediave të shkruara dhe elektronike dhe gjatë 
konsultimeve publike dhe aktiviteteve për angazhimin e komunitetit. NjZP-ja duhet të angazhojë 
specialistë të mjedisit dhe çështjeve sociale për zbatimin e aktiviteteve të menaxhimit mjedisor dhe social 
dhe GRM-së. Specialisti i mjedisit mund të jetë konsulent me kohë të pjesshme, i përqendruar vetëm te 
aspektet e menaxhimit të mbetjeve elektrike dhe elektronike/SPV-të. Ndërkohë, gjatë gjithë zbatimit të 
programit do të nevojitet një specialist i çështjeve sociale me kohë të plotë.  

• Vazhdimësia dhe zgjerimi i ofrimit të shërbimeve në të gjitha zonat e largëta. Bazuar në qasjen me 
në qendër qytetarin, rekomandohet që t'u kushtohet më shumë rëndësi qytetarëve në zonat e 
largëta, veçanërisht grupeve të cenueshme (d.m.th., të moshuarve me lëvizshmëri të ulët, 
popullsisë që ka mungesë të burimeve dhe mungesë të lidhjes me internetin etj.). Përmirësimi i 
aplikacionit e-Albania që do të mundësonte qasjen në shërbimet elektronike përmes përdorimit 
të celularit synon të lehtësojë qasjen në shërbimet elektronike, nga këto kategori përfituesish. Për 
më tepër, gjatë zbatimit të programit, do të studiohen dhe ofrohen zgjidhje të tjera, nëse është e 
nevojshme. 

• Eksplorimi i ideve të pilotimit të qendrave të lehtësimit në zona më rurale/të largëta të zbatimit të 
programit. Një opsion është rivlerësimi i kapaciteteve të personelit ose përcaktimi i mundshëm i 
burimeve buxhetore për zbatimin e kërkesave specifike për personel shtesë në të gjitha Njësitë 
Administrative në Shqipëri (ish-komunat), ose ofrimi i trajnimit për personelin ekzistues për 
përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit për t’ju ardhur në ndihmë grupeve 
të cenueshme në zonat rurale/të thella për të trajtimin më të mirë të kërkesave të tyre online. 
Zyrat e Njësive administrative kanë lidhje me internetin dhe pajisjet që duhet për të përdorur 
internetin. Nëse jo, AKShI mund t'i pajisë ato. 

• Hartimi dhe zbatimi në të gjitha departamentet qeveritare i një strategjie të shkurtër programore 
për integrimin e çështjeve të përfshirjes sociale. Identifikimi i çështjeve specifike të përfshirjes që 
duhen trajtuar për çdo grup të cenueshëm si pjesë e strategjisë. Kjo strategji duhet të japë në 
hollësi informacion mbi aktivitetet e ndarjes së njohurive dhe ndërtimit të partneritetit dhe të 
përshkruajë mjetet kryesore që mund të përdoren nga departamentet për të trajtuar shqetësimet 
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me vend lidhur me  ndarjen e përfitimeve në mënyrë të barabartë gjatë fazës së zbatimit të 
Programit. 

• Vazhdimi i forcimit të bashkëpunimit dhe vazhdimësisë së punës ndërmjet AKShI-t, MSSS-së dhe 
Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshillit Kombëtar të Aksesueshmërisë, 
institucioneve qendrore dhe vendore/rajonale dhe organizatave civile që mbrojnë të drejtat e 
kategorive të ndryshme të grupeve të cenueshme për të ndihmuar për rritjen e aksesueshmërisë 
në faqet e internetit të qeverisë dhe respektimin e standardeve të internetit, përfshirë 
identifikimin e çështjeve më të zakonshme të aksesueshmërisë në faqet e internetit të qeverisë 
dhe agjencive mbështetëse për t’i dhënë përparësi dhe për t’i dhënë zgjidhje problemeve 
kryesore të aksesueshmërisë në ueb. 

• Krijimi i një Deklarate Model të Aksesueshmërisë në përputhje me Direktivën (BE) 2016/2102 të 
Parlamentit Evropian dhe të Këshillit. Një deklaratë e tillë mbi aksesueshmërinë e faqeve të 
internetit dhe aplikacioneve që lejojnë komunikimin me celular për organet e sektorit publik do 
të demonstronte përkushtim ndaj aksesueshmërisë dhe ndaj përdoruesve me aftësi të kufizuara. 
Deklarata e Aksesueshmërisë duhet të rishikohet dhe përditësohet rregullisht, të paktën një herë 
në vit. 

• Trajtimi i aspektit të përballimit të shërbimit për të përmirësuar shërbimet e marrjes dhe lidhjet.  
Organet përgjegjëse qeveritare duhet të zhvillojnë një kuadër investimi për të mbështetur 
përcaktimin e prioriteteve dhe marrjen e vendimeve se si të investohet, për çfarë të investohet 
dhe kur të investohet. Kjo mund të përfshijë fonde në buxhet për të kompensuar pjesën e 
popullsisë që jeton nën kufirin e varfërisë për të patur mjetet e duhura të TIK-ut (telefonat 
smart/tabletat) për komunikim digjital. Gjithashtu, ky kuadër mund të çojë në një dialog të 
përbashkët dhe bashkëpunim nga agjencitë e tjera, shoqëria civile dhe organizatat e sektorit 
privat për të trajtuar aftësinë për të përballuar shërbimet si pengesë për të përmirësuar marrjen 
e shërbimeve dhe lidhjeve. 

• Trajtimi i arsimimit për TIK-un që përfshin grupmosha të ndryshme (të rritur që nuk kanë aftësi për 
TIK-un dhe të moshuarit, të rinjtë), sipas gjinisë dhe personave me aftësi të kufizuara. Megjithëse 
disa aktivitete të propozuara në kuadër të Programit i kushtojnë vëmendje të veçantë grupeve të 
cenueshme dhe çështjeve gjinore, megjithatë rekomandohen: 

• Aktivitete të ardhshme që përqendrohen te zhvillimi i materialeve përkatëse të trajnimit që 
synojnë grupmosha të ndryshme. Iniciativa të tilla mund të koordinohen me institucionet 
arsimore në zonat e synuara. 

• Krijimi dhe financimi i programit të njohurive digjitale për të rriturit që nuk kanë aftësi 
digjitale (individë dhe ose punonjës të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme) për t'i ndihmuar 
ata të zhvillojnë aftësi të tilla në mënyrë që të mund të përdorin botën digjitale nga shtëpia. 

• Marrja e iniciativave nga qeveria, si për shembull ngritja e një qendre mësimore me 
programe miqësore për të moshuarit, me disa programe të hartuara për t'u ofruar njohuri 
digjitale të moshuarve që nuk përdorin TIK-un ose internet-in dhe që për këtë arsye janë 
të margjinalizuar sa i takon aftësive digjitale. Zhvillimi i një kurrikule gjithëpërfshirëse që 
përfshin materiale mësimore dhe zbatime praktike për t'u siguruar pjesëmarrësve aftësitë 
bazë të TIK-ut. Materiali mësimor duhet të jetë i disponueshëm në gjuhën rome dhe 
shqipe. 

• Shpërndarja e informacionit që i përgjigjet nevojave të posaçme për informacion dhe/ose më 
shumë grupeve në distancë. Kjo përfshin sa më poshtë:  

• Komunikimi proaktiv lidhur me ekzistencën e qendrave të lehtësimit dhe qendrave të 
kontaktit përmes reklamave në bazë me kosto të ulët (për shembull, përdorimi i 
banderolave prej pëlhure, grafiti me shkumës, pikturimit të gurëve të rëndësishëm 
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kilometrikë dhe mbledhjet në fshatra dhe qeverisë lokale), në mënyrë që të rriten 
ndërgjegjësimi i njerëzve për to  dhe qendrat e kontaktit të jenë efektive. 

• Komunikimi proaktiv lidhur me informacionin e ofrimit të shërbimeve në një format të 
përshtatshëm për përdoruesit përmes një ose dy kanaleve bazë, përveç internetit ose 
telefonave celularë, për të arritur kuintilet me të ardhura më të ulëta dhe/ose gratë (si 
p.sh. duke botuar informacione në tabelat e njoftimeve, duke transmetuar informacione 
në radio, ose përmes botimit të materialeve të shtypura). Këto aktivitete mund të jenë 
më të përshtatshmet në zonat më të varfra të Shqipërisë dhe mund të mbështeten te 
partneritete që aktualisht përfshijnë shoqërinë civile. 

• Komunikimi me qytetarët për reformat në vazhdim duhet të përmirësohet dhe qytetarët 
duhet të ndërgjegjësohen për të drejtat e tyre në lidhje me procedurat administrative. 

• Mund të ndërmerret një fushatë mbarëkombëtare për të ofruar informacion mbi aksesueshmërinë 
universale për grupet e cenueshme. Fushata do të synojë të ofrojë mundësi të barabarta për 
grupet e cenueshme në të gjitha aspektet e jetës dhe mundësi për të jetuar të pavarur, duke 
përfshirë përdorimin e ekosistemeve të informacionit dhe komunikimit. 

• Diskutime në grupe të fokusuara për të identifikuar pengesat kryesore për gratë, të varfrit, të 
moshuarit dhe invalidët, familjet me të ardhura të ulëta, analfabetët dhe familjet që jetojnë në 
zonat rurale për qasje në informacion dhe përdorimin e teknologjisë në fushat e ndërhyrjeve të 
programit. 

• Realizimi i një Vlerësimi Social për të vendosur të dhënat bazë dhe për të monitoruar ecurinë e 
digjitalizimit të ngadaltë. Sipas të dhënave bazë, Ministria e Arsimit përgatit plane për të 
përmirësuar qëndrueshmërinë e sektorit të arsimit dhe për të ulur ndarjen digjitale në rast se nuk 
ka shumë përparim në laboratorët smart të arsimit në zonat e largëta. 

• Trajnimi i personelit të shkollës për çështjen e sigurisë së fëmijëve në internet. Do të hartohen 
materiale promovuese për sigurinë në internet dhe do të organizohen aktivitete sensibilizuese në 
bazë të praktikave më të mira evropiane. Ofrimi i mbështetjes për mësuesit, përfshirë qasjen në 
burime, trajnime dhe seminare do t’u bënte atyre të mundur të japin udhëzime dhe mbështetje 
efektive për studentët dhe prindërit lidhur me privatësinë, mbrojtjen e të dhënave personale dhe 
çështjet e mbrojtjes së fëmijëve në internet, në mënyrë që të rritet ndërgjegjësimi i nxënësve 
lidhur me sigurinë e internetit. 

Masa për të përmirësuar më tej cilësinë e shërbimeve, mbrojtjen e privatësisë së të dhënave dhe 
kënaqësinë e përdoruesve  

Përveç masave aktuale të Programit, më poshtë rekomandohen disa hapa shtesë për të përmirësuar 
cilësinë. Mund të ndërmerren hapa për: forcimin e njohurive dhe kapacitetit të përgjithshëm të zbatuesve 
të Programit për lehtësimin e përfshirjes efektive të grupeve më të varfra dhe të margjinalizuara në 
aktivitetet e propozuara; përshtatjen e informacionit për përdoruesit për grupet më të varfra dhe më pak 
të arsimuara (d.m.th., duke e komunikuar atë në një gjuhë dhe formë që ata do ta konsiderojnë të 
kuptueshme dhe të dobishme); dhe ofrimin e informacionit përmes kanaleve të zgjedhura për të arritur 
një bazë më të gjerë të popullsisë për të dhënë komentet e tyre; rritjen e ndërgjegjësimit për ofruesit e 
shërbimeve; dhe, ofrimin e përmirësimit për trajtim të nivelit të lartë dhe menaxhimin e privatësisë së të 
dhënave. 

• Ndarja e njohurive për ndërtimin e kapaciteteve ndërmjet institucioneve/departamenteve të 
përfshira. Kjo përfshin:  
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• Një program trajnimi me elementët e mëposhtëm: kush të përfshihet, mësimi dhe zhvillimi, 
drejtuesit, personeli. Kjo do të duhej të siguronte: që i gjithë personeli është i pajisur me aftësi 
digjitale; çështjet e etikës dhe sjelljes për punonjësit që merren me kujdesin ndaj klientit; 
trajnime të vazhdueshme për privatësinë për të gjithë personelin; ofrimin e trajnimit të synuar 
për privatësinë për personelin që merret me informacione të ndjeshme personale; 
përdorimin e portalit e-Albania; përgatitjen e të dhënave të hapura për botim; përmirësimin 
e njohurive digjitale lidhur me përdorimin e sistemeve të ndryshme në punën e përditshme 
të përdoruesve, e kështu me radhë. DAP-i (Departamenti i Administratës Publike) dhe ASPA 
(Shkolla e Administratës Publike, institucioni përgjegjës për organizimin e kurseve të trajnimit 
në dobi të administratës publike) mund të përfshihen për të kontaktuar të gjitha grupet e 
synuara dhe për të përshtatur në mënyrë efektive modulet e trajnimit. 

• Inkurajimi i një kulture ku të gjithë e shohin privatësinë si përgjegjësinë e tyre, në mënyrë që 
informacioni personal të mos përdoret ose zbulohet në mënyrë të paautorizuar. Përfshini: 
personelin; ofrimin/operacionet e shërbimit; ekipin e programit; TIK-un; sigurinë e 
informacionit; mësimin dhe zhvillimin; menaxhimin e informacionit; dhe ekipet e burimeve 
njerëzore përmes një seminari vjetor me pjesëmarrjen e departamenteve të ndryshme, i cili 
kombinon trajnimin dhe shkëmbimin e informacionit. 

• Ndarja e njohurive mbi praktikat më të mira kombëtare dhe ndërkombëtare në fushat e 
synuara nëpërmjet prodhimit dhe shpërndarjes së një “shënimi si të trajtohen” çështjet e 
përzgjedhura të përfshirjes sociale; dhe ndërtimin e partneriteteve me aktorët përkatës që 
punojnë për këto çështje  

• Realizimi i një harte mbi përvojën e përdoruesit për të kuptuar më mirë çfarë ndikimesh ka 
përfshirja digjitale ose përjashtimi digjital te njerëzit, për të kuptuar nevojat e përdoruesve të 
komuniteteve specifike; gjithashtu, për të kuptuar ndikimin që ka tek një individ mospërfshirja 
digjitale (duke parë persona të ndryshëm); për të kuptuar çdo ndikim negativ tek njerëzit dhe për 
të çuar përpara punën për përfshirjen digjitale. 

• Kornizat matëse të ndikimeve të transformimit digjital për qëllimet sociale dhe mirëqenien e 
njerëzve dhe në lidhje me cilësinë e shërbimeve online. Zbatimi i Anketës së Qasjes dhe Përdorimit 
të TIK-ut nga familjet dhe individët (OECD, 2018) për të zhvilluar pyetje subjektive të mirëqenies 
dhe shëndetit mendor për përfshirje. Përfshini variable të detajuara të përdorimit të TIK-ut në 
anketat e familjeve (të tilla si anketat e përgjithshme sociale dhe anketat e fuqisë punëtore), në 
mënyrë që të kuptohen më mirë marrëdhëniet shkak-pasojë midis përdorimit të internetit dhe 
rezultateve të mirëqenies me kalimin e kohës. Matja e qasjes dhe cilësisë së ofrimit të shërbimeve 
duhet të përfshihet sipas gjinisë, moshës, zonave rurale/urbane, PAK-ut dhe nivelit të arsimimit. 
Analiza e të dhënave do të arrijë rezultate të përfshirjes digjitale dhe do të shërbejë si bazë 
informimi për zhvillimin e ardhshëm të iniciativave; do të ndihmojë gjithashtu për përcaktimin e 
kritereve dhe prioriteteve për investime dhe përpjekje në të ardhmen. Kjo do të ndihmojë për 
përmirësimin e menaxhimit të cilësisë. Bëni testimin e ciklit të plotë, herët dhe shpesh me 
përdoruesit dhe përmirësoni vazhdimisht shërbimet në përgjigje të komenteve të përdoruesve. 

• Monitorimi i efektivitetit, vlerës dhe pasojave të shërbimit gjatë gjithë jetës së tij, çështjet kyçe 
të përfshirjes për rishikimin afatmesëm dhe raportimi i tyre publikisht. Qëllimi i kësaj mase është 
të monitorojë disa nga çështjet kyçe të përfshirjes gjatë zbatimit të Programit me synim diskutimin 
e tyre dhe përshtatjen e zbatimit në rishikimin afatmesëm. Komitetit drejtues të Programit do t’i 
dorëzohet një raport afatmesëm për këto çështje. Ky monitorim do të ketë dy funksione kryesore: 
(i) të raportojë çdo çështje kyçe të përfshirjes sociale, progresin dhe sfidat që janë shfaqur gjatë 
zbatimit të programit, të mbledhura përmes konsultimeve me departamentet zbatuese; dhe (ii) 
të paraqesë rezultatet e monitorimit të disa tendencave kyçe të përfshirjes (të tilla si numri i 
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personave që telefonojnë nga rajoni më i varfër në Shqipëri ose numri i femrave që kanë 
telefonuar, krahas informacionit relativ cilësor të mbledhur nga burime të ndryshme). Treguesit 
e saktë që do të monitorohen do të vendosen në vitin e parë të zbatimit të Programit. 

• Zhvillimi i një plani për privatësinë e të dhënave që përdor njerëzit, proceset dhe teknologjitë 
dhe ndihmon për caktimin e standardeve për mbledhjen e të dhënave, qasjen, menaxhimin, 
përdorimin dhe më shumë. 

• Trajnime dhe certifikimi i punonjësve të AKShI-it mbi Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen 
e të Dhënave nga BE-ja. Trajnimi do të përmbushë detyrimet dhe do të sigurojë përputhjen me 
Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Trajnimet do të ofrojnë rregullime 
specifike për të garantuar llogaridhënien, ruajtjen e parimeve të cilësisë së të dhënave dhe 
zbatimin e masave të duhura për mbrojtjen e të dhënave. Ndërsa trajnimet me provim dhe 
certifikim mbi Mbrojtjen e të Dhënave sipas GDPR-së që do të ndihmojnë për të: 

• mbrojtur reputacionin e qeverisë dhe Agjencisë përgjegjëse (AKSHI). 

• minimizuar incidentet e sigurisë 

• ndërtuar besimin e klientit 

• ruajtjen e klientëve ekzistues dhe tërheqjen e klientëve të rinj 

• lehtësuar qasjen te të dhënat 

• siguruar një zbatim më të fortë të rregullave 

• mundësuar ruajtjen e saktë të të dhënave të klientit 

• aktivizuar kontrollin e duhur të qasjes 

• Seancat e ndërgjegjësimi mbi çështjet dhe kërcënimet kibernetike janë të nevojshme për një 
përgjigje efektive ndaj shkeljeve të të dhënave dhe sulmeve kibernetike  

Propozohen disa masa të tjera shtesë për monitorimin më të mirë të informacionit për cilësinë e 
shërbimit, nxjerrjes së informacionit dhe angazhimin e qytetarëve në mënyrë që të rritet kënaqësia e 
përdoruesve me e-Albania për shërbimet e zgjedhura elektronike. Masat e rekomanduara jepen më 
poshtë. 

• Forconi mekanizmat gjurmues për të siguruar transparencë në zbatimin e aksesueshmërisë dhe 
përfshirjes. Rishikoni performancën e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, MASh-it, 
AKShI-t dhe organeve të tjera të qeverisjes qendrore/vendore që merren me çështjet sociale, 
angazhimin e organizatave civile për mbrojtjen dhe përfshirjen sociale me qëllim përmirësimin 
dhe promovimin e barazisë dhe përfshirjes së grupeve të cenueshme. Përmes rishikimit të 
performancës së tyre, zbatimi i aktiviteteve të Programit do të jetë më gjithëpërfshirës dhe më i 
përgjegjshëm ndaj njerëzve të cenueshëm. 

• Hartoni një strategji komunikimi dhe informimi. Ky dokument duhet për të siguruar ndarjen dhe 
shtrirjen e informacionit, duke përfshirë skicimin e palëve të interesit në Shqipëri, përdorimin dhe 
preferencat e tyre të informacionit. Kjo strategji duhet të përditësohet çdo vit dhe të caktohen 
fonde për zbatimin e aktiviteteve të përzgjedhura çdo vit. Standardet e privatësisë dhe sigurisë 
që përmbushen nga qeveria në lidhje me aktivitetet e pjesëmarrjes elektronike duhet t'i 
komunikohen qartë publikut. 

• Shpërndarja dhe shtrirja e gjerë e informacionit. Kjo mund të përfshijë fushat e mëposhtme: (i) 
ndarjen e rregullt të informacionit me publikun mbi aktivitetet e programit (si, p.sh. përmes një 
buletini dy herë në vit dhe duke ndarë në mënyrë proaktive raportet e programit me partnerët, 
qeverinë dhe shoqërinë civile); (ii) kontakte dhe partneritet me shoqërinë civile dhe median për 
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të shpërndarë aktivitetet e programit dhe informacionet mbi shërbimet me departamente të 
përzgjedhura; (iii) organizimin e një seminari vjetor me shumë palë për të shkëmbyer informacion; 
(iv) mbledhjen dhe botimin e të dhënave për përdoruesit për të kuptuar më mirë nëse zgjidhjet 
aksesohen apo jo nga të gjithë qytetarët dhe formulimi i politikave dhe zgjidhjeve bazuar te të 
dhënat; (v) kryerjen e një fushate për të promovuar kulturën e angazhimit si praktikë standarde 
në të gjithë sektorin publik në mbështetje të pjesëmarrjes së vazhdueshme publike; (vi) 
promovimin e transparencës mbi mënyrën se si menaxhohen konsultimet elektronike se si 
trajtohet kontributi i njerëzve; (vii) promovimin e të drejtës së qytetarëve për të drejtën e 
informimit për të hapur portalin e të dhënave; dhe (viii) promovimin e rëndësisë së përdorimit të 
mekanizmit të komenteve për të përmirësuar cilësinë e shërbimit. 

Nxitja e ndryshimit 

• Zbatimi i një plani për menaxhimin e ndryshimit të palëve të interesit. Programi do të 
identifikojë individët dhe grupet që do të preken nga ndryshimet ose do të kenë aftësinë të 
ushtrojnë ndikim mbi procesin e ndryshimit. Plani do të zhvillohet për të fuqizuar angazhimin dhe 
për të rritur ndërgjegjësimin e grave dhe grupeve të cenueshme, të rinjve, familjeve me të ardhura 
të ulëta, analfabetëve, personave me aftësi të kufizuara, të moshuarve, familjeve në zonat 
rurale/të largëta dhe për të identifikuar pengesat për përdorimin e teknologjisë. Ai gjithashtu do 
të ndihmojë për zhvillimin e një strategjie për menaxhimin e këtyre palëve interesi. Plani i palëve 
të interesit do të përfshijë teknika për gjenerimin e opsioneve të reja për vendimmarrje dhe 
zbatim në mënyrë që të sigurohet pjesëmarrja e palëve të interesit dhe nxjerrjen e ideve për 
novacionin. Ky plan do të hartohet në muajin e parë të programit. Për shkak të aktorëve të shumtë 
të përfshirë në arritjen e një rezultati të vetëm, është e rëndësishme që të gjithë të përfshihen 
rregullisht gjatë gjithë zbatimit të programit për të siguruar mbështetjen e tyre. 

• Vazhdimi i zhvillimit të aftësive të lidershipit përshtatës dhe përmirësimi i kapaciteteve për 
personelin teknik/ekspert. Kjo do të përfshijë punën e përbashkët të autoriteteve politike, 
ofruesve të shërbimeve dhe personelit për përkufizimet funksionale, me angazhimin e fortë të 
ekipeve teknike. Promovimi i vlerave të administratën publike që nxisin pjesëmarrjen. Ofrimi i 
trajnimeve për lidershipin dhe personelin e departamenteve qeveritare mbi përfitimet dhe 
rreziqet e reformës së sistemit të ri dhe detyrimin dhe zbatimin e kërkesave për hapje dhe 
transparencë, në mënyrë që t'i përgjigjet më mirë dinamikës së zbatimit të reformës. Informimi 
dhe komunikimi i sektorit publik për t'u demonstruar nëpunësve civilë se si këto ndryshime mund 
të përmirësojnë punën e tyre dhe kënaqësinë në punë. 

• Ndërtimi i besimit të përdoruesit për të lehtësuar pranimin e ndryshimeve. Kjo mund të arrihet 
përmes përdorimit të kanaleve digjitale, të tilla si media, gazetat, radioja, televizioni dhe interneti 
dhe prezantimeve informative për grupet e interesit, aplikacionet në celular, të gjitha me 
potencialin për të përmirësuar përvojën e përdoruesit me institucionin dhe për të menaxhuar 
rezistencën. Palët e interesit kanë të drejtë të jenë në dijeni të fakteve dhe të sigurohen se procesi 
i ndryshimit po vazhdon në mënyrë transparente. 

Mbështetja për zbatimin  

AKSHI është agjencia kryesore e QSH-së përgjegjëse për zbatimin dhe arritjen e rezultateve të programit. 

Për të siguruar një koordinim domethënës ndërmjet AKShI-t, personeli i AKShI-së brenda ministrive të 

përzgjedhura të linjës dhe personeli i ofrimit të shërbimeve i ministrive të përzgjedhura të linjës do të 

krijojnë “grupe teknike pune” ndërinstitucionale dhe do të jenë përgjegjës për zbatimin e përditshëm të 
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programit. Institucionet kryesore përfshijnë si më poshtë: (i) ministritë e përzgjedhura të linjës të përfshira 

në riorganizimin e shërbimeve digjitale sipas aktiviteteve të programit dhe të përfshira në fazën e parë të 

shpërndarjes së asistentit virtual të Shqipërisë, (ii) subjektet e përfshira në përhapja e laboratorëve smart 

të arsimit (veçanërisht Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët) dhe, 

(iii) subjektet e tjera qeveritare dhe palët e interesit që merren me çështjet përkatëse, të tilla si standardet 

e shërbimit (Ministri i Shtetit për Standardet e Shërbimit) dhe zgjidhjen e ankesave (Agjencia për 

Bashkëqeverisjen). 

Grupet Teknike të Punës. Për të siguruar të gjitha kompetencat dhe njohuritë e nevojshme, është e 

nevojshme të krijohen grupe/ekipe zbatuese teknike ndërinstitucionale të përkushtuara, të përqendruara 

te komponentë/nënkomponentë të ndryshëm të programit për të siguruar mbikëqyrjen dhe zbatimin e 

përditshëm të aktiviteteve të parashikuara përkatëse. Përveç mbikëqyrjes së përditshme të zbatimit, këto 

ekipe do të ofrojnë përmbajtje teknike për dokumentet e prokurimit dhe do të mbajnë përgjegjësi për 

arritjen e rezultateve në fushën e tyre. 

Për të siguruar koordinim të nivelit të lartë ndërinstitucional, vizibilitet politik dhe pronësi, në mbështetje 

të zbatimit të programit, do të krijohet një Komitet Drejtues i nivelit të lartë, i kryesuar nga 

Zëvendëskryeministri. Roli i Komitetit Drejtues do të jetë të rishikojë programin nga perspektiva 

strategjike dhe politike, të sigurojë përafrimin me Komitetin Strategjik të Qeverisë së Shqipërisë, të 

mbikëqyrë mbivendosjet e mundshme me projekte të tjera strategjike dhe të lehtësojë bashkëpunimin 

dhe koordinimin ndërinstitucional. Komiteti Drejtues do të përbëhet nga ministrat e ministrive përkatëse 

të linjës, të përfshirë drejtpërdrejt ose tërthorazi në Program, SASPAC dhe AKShI. 

Komiteti Teknik do të drejtohet nga AKShI dhe do të përbëhet nga zyrtarë të lartë të subjekteve të 
përfshira në zbatimin e Programit. Komiteti do të mblidhet një herë në muaj për të mbikëqyrur 
menaxhimin e programit në nivel teknik, për të raportuar mbi progresin, për të identifikuar problemet 
dhe për të diskutuar masat korrigjuese për të kapërcyer vonesat dhe pengesat e mundshme. AKShI do të 
drejtojë dhe mbështesë koordinimin ndërinstitucional dhe menaxhimin e palëve të interesit, ndërmjet të 
gjitha ministrive dhe institucioneve të përfshira në nivel të qeverisë qendrore. Mbështetja për 
komunikimin dhe aktivitetet e angazhimit të palëve të interesit do të përfshihet gjithashtu nën FPI. 
Përfundimet e KT-së do të ofrojnë bazën për raportimin në nivel të KD. 

Në nivelin e AKShI-t do të ngrihet Njësia e Monitorimit të Rezultateve (NjMR) për të mbështetur 
monitorimin e përgjithshëm të rezultateve të PpR-së së propozuar për të forcuar arritjen e objektivave të 
programit. Përgjegjësitë konkrete të NjMR-së për këtë program do të përfshijnë, por nuk do të kufizohen 
vetëm në: ndërlidhjen me përfituesin për të reaguar menjëherë në mbështetje të të gjitha çështjeve që 
lidhen me asistencën teknike, trajnimin dhe rritjen e kapaciteteve, komunikimin dhe shtrirjen, reformën 
e politikave dhe në përgjithësi, monitorimin e ecurisë së rezultateve; mbledhjen dhe zbërthimin e të 
dhënave për analiza me shumë qëllime (në lidhje me fusha të ndryshme të rezultateve të Programit, të 
tilla si qasja në shërbimet elektronike sipas gjinisë, personat e cenueshëm, të moshuarit; angazhimin e 
qytetarëve, të dhënat bazë për TLL-të, analizat ekonomike, etj.); lehtësimin e procedurave të auditimit të 
brendshëm dhe menaxhimit të protokolleve të verifikimit të TLL-së; mbështetjen e AKShI-t për forcimin e 
aftësive së saj për të zhvilluar sisteme të fuqishme besimi; mbështetjen e AKShI-t për ngritjen e një sistemi 
të fuqishëm monitorimi dhe vlerësimi; ofrimin e ndihmës për AKShI-n për përgatitjen e raporteve të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme; përgatitjen e Manualit të Veprimeve të Programit; menaxhimin e 
Komponentit të AT-së, përgatitjen dhe përditësimin e planit të prokurimit, përgatitjen e termave të 
referencës dhe dokumenteve të tenderëve, botimin e njoftimeve të prokurimit dhe dhënien e kontratave, 
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negocimin e kontratave me konsulentët; përgatitjen e ndryshimeve të kontratës; ndërveprimin me ekipin 
e punës për të mbështetur misione të suksesshme, për të përgatitur raporte ad hoc dhe të përkohshme, 
etj. NjMP-ja do të përfshijë: një ekspert prokurimi, një ekspert financiar, një ekspert monitorimi dhe 
vlerësimi, një ekspert TIK-u/analist biznesi (?), një menaxher projekti. 

Përmbledhje e rreziqeve kryesore dhe rekomandimeve 

Tabela e mëposhtme (Tabela 5.1) përmbledh rreziqet kryesore sociale të programit dhe rekomandon 
veprime shtesë për t'i trajtuar ato. Ajo gjithashtu përfshin afatet kohore dhe agjencinë/institucionet 
përgjegjëse për zbatimin e masave të rekomanduara. Ndërsa tabela në vijim (Tabela 5.2) përmbledh masat 
kryesore të programit të përfshira në propozimin e projektit për të mbushur hendekun digjital dhe për të 
përmirësuar privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave  
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Tabela 5. 1: Përmbledhje e rreziqeve kryesore dhe masave sociale të rekomanduara të VSMS-së  
Te

m
a

 Rreziqet 
kryesore 

 

Masat lehtësuese 
 
 

Koha e zbatimit të 
masës 
lehtësuese 

Përgjegjësi për zbatimin e  
masës lehtësuese  
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ar
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h
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Grupet me qasje 
të kufizuar në 
internet, 
personat që nuk 
kanë pajisje TIK 
kanë aftësi të 
ulëta digjitale 
dhe rrezikojnë të 
përjashtohen nga 
arsimi. 
Disa grupe mund 
të mos jenë në 
dijeni që ekziston 
zyra e re e 
ndihmës/Qendra 
e Inovacionit 
Rinor. 
Disa grupe mund 
të 
mos jenë në 
gjendje të 
bisedojnë me 
nëpunësin virtual 
për shkak të 
pengesave të 
lidhura me 
njohuritë 
digjitale ose 
arsimin. 

• Të eksplorohet ideja e pilotimit të qendrave të 
lehtësimit në zona më rurale/të largëta të 
zbatimit të Programit (rivlerësimi i kapaciteteve të 
stafit ose përcaktimi i mundshëm i burimeve 
buxhetore për zbatimin e kërkesave specifike për 
punonjësit shtesë në të gjitha Njësitë 
Administrative në Shqipëri (ish-komuna), ose të 
ofrohen trajnime për stafin ekzistues) 

Përpara 
implementimit 
të Programit  

 QSH, Ministria e Financave 
dhe Ekonomisë, AKSHI  
 

• Të forcohet bashkëpunimi dhe vazhdimësia e 
punës ndërmjet MSSS, AKSHI-t dhe Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshillit 
Kombëtar të Aksesueshmërisë dhe institucioneve 
të tjera publike dhe organizatave civile. 

Sa më shpëejtë e 
mundur dhe 
përgjatë 
programit  

 

Komiteti Drejtues, AKSHI, 
MSSS, MSHMS,  Këshilli 
Kombëtar i 
Aksesueshmërisë dhe 
institucione publike të 
tjera dhe organizata 
civile  

 

• Zhvillimi i një Strategjie Programi të shkurtër për 
integrimin e çështjes së përfshirjes sociale dhe 
zbatimin në të gjitha departamentet qeveritare  

  

Vitin e parë të 
programit  

AKSHI në bashkëpunim me 
MSHMS dhe institucione 
të tjera vendore dhe 
rajonale  

• Trajtimi i analfabetizmit të TIK-ut që synon 
grupmosha të ndryshme, sipas gjinisë dhe 
personave me aftësi të kufizuara. 
1. Krijimi dhe financimi i programeve të shkrim-
leximit dixhital për të rriturit 
2. Ngritja e nismave nga Qeveria, të tilla si qendra 
e mësimit të programeve mësimore për të 
moshuarit 
3. Nisja e një fushate mbarëkombëtare 

Gjatë veprimtarisë 
së programit  

AKSHI, MSSS, MSHMS, DAP 
në mbështetje të 
qeverive vendore dhe 
rajonale dhe 
organizatave civile  

(MSSS do të përgatisë dhe 
zbatojë protokolle për të 
shpjeguar përfitimet e 
mundshme të programit 
për grupet në vështirësi 
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Disa zona të 
caktuara më të 
varfra ose më të 
largëta 
gjeografikisht 
nuk do të ketë 

një 
Qendër 
Inovacioni për 
Rininë. 
Disa përdorues 
nuk e dinë se ata 
kanë të drejtë të 
japin komente. 
Disa grupe mund 
të 
mos 
artikulojnë mirë 
ankesën për 
shkak të 
kufizimeve të 
njohurive ose 
kufizimeve 
arsimore. 
 
Nuk janë marrë 
masa në 
përputhje me 
ankesa për të 
përmirësuar 
shërbimet. 
 
Për një sërë 
arsyesh, disa 

• Diskutime në fokus-grupe për të lejuar 
identifikimin e barrierave kryesore për grupet e 
cenuar 

dhe disavantazh. Këto 
rptokolle do të jenë të 
mundura në gjuhë 
minoritetesh, dhe të 
aksesueshme për PAK.) 

• Përfshirja e një deklarate aksesueshmërie në të 
gjitha faqet e internetit të shërbimit GovTech 

Gjatë veprimtarisë 
së programit 

AKSHI 

• Shpërndarja e informacionit që plotëson nevojat 

unike informative të grupeve në vështirësi 

ekonomike dhe/ose në zona më të largëta. Kjo 

përfshin:  

 

• Komunikimin proaktiv për ekzistencën e qendrave 
lehtësuese 

• Komunikimin proaktiv mbi informacionin e ofrimit 
të shërbimit 

• Komunikimin me qytetarët mbi nevojat që duhet 
të përmirësohen për reformat të cilat janë në 
vazhdim 

Vitin e parë të 
zbatimit të 
Programit  

 

AKSHI në bashkëpunim më 
Ministritë e linjës dhe në 
partneritet me 
shoqërinë civile dhe 
median  
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qytetarë 
(veçanërisht 
personat e 
cenueshëm) 
ende nuk kanë 
informacion të 
përshtatshëm se 
si të kenë qasje 
në shërbimet 
digjitale. 
Njerëzit mund të 
mos e dinë se 
ekziston Portali i 
të Dhënave të 
Hapura 

Përparimi i 
ngadaltë i 
digjitalizimit të 
arsimit në zonat 
rurale mund të 
zgjerojë 
ndarjen digjitale 
Ndikimi i 
tërthortë te 
fëmijët lidhur me 
rreziqet e 
botës virtuale. 

• Të kryhet një vlerësim social për të përcaktuar të 
dhënat e nivelit bazë dhe për të monitoruar 
funksionimin e laboratorëve të edukimit 
informatik 

• Trajnimi i personelit shkollor për çështjen e 
sigurisë së fëmijëve në internet 

 

Duke filluar nga 
tremujori i parë i 
zbatimit të 
programit.  
Përpara zbatimit të 
programit  

MAS-i në bashkërendim me 
AKShI-n 

Agjencia për Sigurimin e 
Cilësisë në Arsimin 
Parauniversitar në 
bashkërendim me 
Drejtorinë e 
Përgjithshme të Arsimit 
Parauniversitar, DPAP 

C
ilë

si
a 

e 
o

fr
im

it
 

të
 

sh
ër

b
im

it
 

D
h

e 
m

b
ro

jt
ja

 
e 

p
ri

va
të

si
së

 s
ë 

të
 

d
h

ën
av

e
   

K
ë

n
aq

ës
ia

 
e 

p
ër

d
o

ru
es

it
 

 

Ndikime negative 
te ata punonjës 
zyre dhe 
personeli në 
terren që kanë 
nivel të ulët të 
njohurive TIK. 

• Të ndahen njohuritë për ndërtimin e kapaciteteve 
midis departamenteve të përfshira. Këtu do të 
përfshihet: 
1. Një program trajnimi 

 
2. Një seminar vjetor midis departamenteve për 

të nxitur kulturën që gjithsecili ta shohë 

 
 
Viti i parë i 
programit 
 
Një herë në vit 
 

  
 
AKShI në bashkërendim me 

Shkollën e Administratës 
Publike (ASPA) dhe DAP-
in  
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Disa përdorues 
nuk janë në dijeni 
të të drejtave të 
tyre, komentet e 
disa qytetarëve 
nuk mblidhen për 
shkak të 
mungesës së 
qasjes në TIK, 
qasjes së kufizuar 
në internet ose 
aftësive të ulëta 
digjitale 
 
Pengesat 
arsimore. 
Rreziku i 
mosmarrjes 
parasysh të 
komenteve në 
mënyrë efikase 
dhe mosintegrimi 
i tyre në 
vendimmarrjen 
për drejtimin (e 
programit).  
Disa përdorues 
vazhdojnë të mos 
i besojnë  
e-Albania-s se ajo 
ruan 
konfidencialitetin 
e të dhënave të 

privatësinë si përgjegjësinë e vet, ku 
kombinohet trajnimi dhe ndarja e 
informacionit.  

3. Ndarja e njohurive mbi praktikat më të mira 
kombëtare dhe ndërkombëtare  

 
Një herë në vit 

• Përpilimi i hartës së përvojës së përdoruesit, për 
të vlerësuar çfarë funksionon dhe çfarë nuk 
funksionon, për të arritur rezultatin e përfshirjes 
digjitale 

Duke filluar nga 
tremujori i parë i 
zbatimit të 
programit   

AKSHI 

• Zbatimi i Anketës për Qasjen dhe Përdorimin e 
TIK-ut nga Familjet dhe Individët 

Anketa tremujore 
dhe vjetore 

INSTAT-i në bashkërendim 
me AKShI-n, AS dhe MShMS 

• Monitorimi i efektivitetit, vlerës dhe pasojave të 
shërbimit përgjatë jetës së tij, problemet kryesore 
të përfshirjes për rishikimin afatmesëm dhe 
raportimi publik 

Tremujor dhe 
vjetor 

Agjencia për Dialog dhe  
Bashkëqeverisje  MShSS 
Agjenci të tjera zbatuese, që 

do të përcaktohen gjatë 
hartimit të programit 

• Hartimi i një plani për privatësinë e të dhënave  

 

• Trajnim dhe certifikim nga BE-ja i punonjësve të 
AKShI-t për GDPR-në, për të garantuar 
respektimin e Rregullores së Përgjithshme për 
Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR).  

• Seanca ndërgjegjësimi mbi problemet dhe 
kërcënimet e sigurisë kibernetike  

Gjatë vitit të parë të 
zbatimit të 
programit 
Gjatë zbatimit të  
6programit  
 

AKSHI 

• Hartimi i një strategjie komunikimi dhe të 
përhapjes së informacionit 

Viti i parë dhe 
përditësim çdo 
vit    

AKShI në bashkërendim me 
ministritë e linjës dhe 
institucionet 
qendrore/vendore 

 

• Forcimi i mekanizmave të gjurmimit për të 
siguruar transparencë dhe llogaridhënie në 
zbatimin e aksesueshmërisë dhe përfshirjes 

Viti i parë i 
programit 

QSh, Agjencia për Dialog dhe 
Bashkëqeverisje  
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tyre; privatësia 
dhe siguria nuk 
janë përmirësuar 
dhe nuk i 
komunikohen 
qartë  publikut. 
 
Ka shqetësime në 
lidhje me  
privatësinë e të 
dhënave ndërsa 
qytetarët fusin 
emrin e 
përdoruesit dhe 
fjalëkalimet në 
llogaritë e tyre në 
e-Albania, ose ia 
japin nëpunësit 
të qendrave të 
shërbimeve, ose 
kioskave të 
palëve të treta, 
ose noterëve, të 
cilët mund të 
jenë të 
papërgjegjshëm 
dhe mund të mos 
respektojnë 
rregullat e 
privatësisë së të 
dhënave 
personale 

    

• Shtrirje dhe përhapje e gjerë e informacionit. Kjo 
mund të përfshijë fushat në vijim:  

1. ndarjen sistematike të informacionit me 
publikun rreth aktiviteteve të programit  

2. komunikimi dhe partneriteti me shoqërinë 
civile dhe median për të përhapur informacion 
lidhur me aktivitetet e programit dhe 
shërbimin  

3. mbajtja e një seminari vjetor me aktorët  
4. zhvillimi i fushatës 
5. nxitja e transparencës dhe inkurajimi i 

përdorimit të portalit të dhënave të hapura 
6. nxitja e së drejtës së qytetarëve për t’u 

informuar dhe rëndësia e mekanizmit të 
komenteve për të përmirësuar ofrimin e 
shërbimeve digjitale  

Intensive gjatë vitit 
të  

parë të zbatimit të  
programit dhe më 

tej 

AKShI në bashkërendim me 
DAP-in,  

MShSS-në, ministritë e linjës 
dhe  

me shoqërinë civile dhe 
median  

 
Institucione të tjera rajonale 

dhe  
lokale 
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Në bazë të analizës së përfshirjes sociale të kryer për VSMS-ja, do të përfshihen aktivitete shtesë gjatë hartimit të PpR-së për të siguruar që grupet 

e synuara, përfshirë të varfrit, gratë rurale dhe të moshuara, dhe personat me aftësi të kufizuara, të mos jenë të përjashtuar dhe të mund të 

përfitojnë nga ofrimi i shërbimeve digjitale. Aktivitetet do të: (i) përmirësojnë qasjen dhe përdorimin e shërbimeve digjitale të përzgjedhura nga 

këto grupe të synuara; dhe, (ii) përshtatin ndërfaqet e aplikacioneve të shërbimit digjital për t'iu përshtatur nevojave të këtyre grupeve të veçanta 

të synuara. Tabela 5.2, më poshtë, përmbledh veprimet kryesore për të trajtuar këto çështje të ndarjes digjitale. 

Aktivitetet Ku bëhet integrimi në PpR 

Qasja në shërbimet digjitale. Integrimi i kërkesave më të fundit të BE-së dhe atyre 
ndërkombëtare për qasjen në shërbimet digjitale në: (i) online dhe me celular në e-Albania; 
dhe (ii) në qendrën e re të kontaktit me shumë kanale (që përfshin ndërfaqen përmes 
helpdesk-ut). Kjo do të përfshijë dimensionin gjinor, sikurse përshkruhet në seksionin gjinor. 

Treguesi i rezultateve në Kornizën e Rezultateve 
(KR); veprim i pasqyruar në një TLL.  

Kanale të zgjeruara të dorëzimit dhe ndihmës. Do të ofrohen kanale të zgjeruara dhe të 
përmirësuara për qasje në shërbimet digjitale. Masat parësore: (i) përmirësimi i qasjes në e-
Albania përmes celularit do të çojë në përfshirjen e grupeve të reja në zonat ku ka mbulim 
me shërbimin e telefonisë celulare; (ii) sistemi i ri i Qendrës së Kontaktit/Helpdesk-ut me 
shumë kanale, qendra e thirrjeve dhe asistenti virtual shqiptar do të ofrojnë mbështetje 
shtesë për përdoruesit e shërbimit në aplikacionet e tyre të shërbimit digjital dhe hapat 
pasues; (iii) Qendrat shumëfunksionale të Inovacionit Rinor do të përfshijnë një zyrë për 
dhënien e informacionit), e cila do të ofrojë informacion për të ndihmuar përdoruesit të 
zgjidhin problemet e lidhura me përdorimin e sistemit online. Kjo do të përfshijë dimensionin 
gjinor, sikurse përshkruhet në seksionin gjinor. 
  

KR, TLL. 
Plani i Veprimit të Programit: pikat e kontaktit do 
të ofrohen, të paktën, në 10 vende (në Qendrat 
Rinore të Novacionit). Gjatë zbatimit të 
Programit, është një rekomandim i fortë që pika 
e kontaktit (nëse është efektive) të shtrihet në 
zona gjeografike që nuk janë të mbuluara me 
shërbim. Duke marrë parasysh shtrirjen e pikave 
të kontaktit, Programi mund të shqyrtojë 
mundësinë e përdorimit të zyrave të zgjedhura 
të bashkive rurale, të cilat potencialisht mund të 
përmbushin këtë funksion të pikës së kontaktit 
në zona gjeografike pa shërbim.  

Mungesa e 
gatishmërisë së 
departamentit 
për të zbatuar 
nxjerrjen 
proaktive të të 
dhënave. 
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Përdorimi i OSHC-ve. Programi do të identifikojë, kontaktojë dhe ofrojë trajnime për 
organizatat e përzgjedhura joqeveritare dhe të shoqërisë civile që janë aktualisht të 
angazhuara për mbështetjen e grupeve të cenueshme të synuara. Ky trajnim do të 
përqendrohet te mbështetja e grupeve të tilla për krijimin e aplikacioneve të shërbimeve 
digjiitale dhe përdorimin e ndërfaqeve ekzistuese digjitale të ofruara nga AKShI.  

Plani i Veprimit i Programit. Për të skicuar OSHC-
të dhe OJQ-të; për të zhvilluar dhe zbatuar planin 
e veprimit për trajnim.  

200 laboratorë të edukimit informatik. Do të trajtohen aspektet e mëposhtëm të përfshirjes: 
(i) disa nga shkollat e përzgjedhura do të jenë në zona rurale, më të varfra (përfshirë një 
shkollë kolektive) dhe këtyre shkollave do t’u ofrohen burime shtesë për të siguruar që 
laboratorët të jenë plotësisht funksionalë (p.sh. energji elektrike shtesë, lidhje me internetin, 
rritje e kapaciteteve shtesë e kështu me radhë); dhe (ii) mësuesit në laboratorët smart do të 
pajisen me mjetet dhe aftësitë për të ofruar mbështetje shtesë për nxënësit me vështirësi të 
të nxënit (në mënyrë që ata të mund të përdorin plotësisht pajisjet e laboratorëve smart). 

TLL-ja dhe protokolli i verifikimit do të sigurojnë 
trajtimin e këtyre aspekteve të përfshirjes. 
Plani i Veprimit i Programit: klienti do të hartojë 
një plan të shkurtër veprimi për të siguruar që 
çështjet e përfshirjes të monitorohen dhe të 
trajtohen në mënyrë efektive për zbatimin e 
laboratorëve smart.  

Informimi, Edukimi dhe Komunikimi (IEK). Kjo do të përfshijë: (i) fushata informuese për 
rritjen e njohurive digjitale të popullsisë (p.sh., si të përdoren funksionalitetet e reja të e-
Albania-s), duke bërë përshtatjet me specifikat e grupeve të cenueshme (përkatësisht gratë 
rurale dhe të moshuara); dhe (ii) shpërndarjen e informacionit të përshtatshëm dhe të 
zbatueshëm për përdoruesit se si të aplikojnë për shërbime elektronike (të disponueshme 
në kanalet dhe gjuhët e duhura). Kjo do të përfshijë dimensionin gjinor sikurse përshkruhet 
në seksionin gjinor.  

Plani i Veprimit i Programit. Një pjesë e IEK-së do 
të financohet përmes nënkomponentit FPI që 
përfshin komunikimet. 
 
RF, PAP, Ngritja e kapaciteteve sipas kërkesës 
(nënkomponenti FPI) 

Trajnimi i nëpunësve publikë. Personeli i InfoPoint dhe qendrës së thirrjeve është trajnuar 
mbi metodat/mjetet për të mbështetur grupet e synuara. Kjo do të përfshijë dimensionin 
gjinor, sikurse përshkruhet në seksionin gjinor.  

Plani i Veprimit i Programit. Zhvillimi dhe 
shpërndarja e planit të trajnimit për personelin e 
përzgjedhur. Një pjesë e kësaj do të financohet 
nga nënkomponenti i asistencës teknike të FPI-
së.  

Mbrojtja dhe besimi i të dhënave. Përfshin: (i) masat për të rritur mbrojtjen e të dhënave 
dhe sigurinë e të dhënave; dhe (ii) financimin e trajnimeve për mbrojtjen e të dhënave dhe 
sigurinë e të dhënave për personelin e sektorit publik. Kjo çon në rritjen e privatësisë së të 
dhënave dhe ndërtimin e besimit në publik. 

RF, PAP, Ngritja e kapaciteteve sipas kërkesës 
(nënkomponenti FPI). 
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Inputet mjedisore dhe sociale për Planin e Veprimit të Programit  
 

Masa Veprimi Pala përgjegjëse Burimet e financimit  

Mbështetja e 
personave pa njohuri  
digjitale me aplikimet 
online. 
 
 
 

Qendrat 
shumëfunksionale të 
Inovacionit Rinor do të 
përfshijnë një 
“Infopoint” (pikë 
kontakti për dhënien e 
informacionit), e cila do 
të ofrojë informacion 
për të ndihmuar 
përdoruesit të zgjidhin 
problemet e lidhura me 
përdorimin e sistemit 
online.  
 
Duke marrë parasysh 
shtrirjen e pikave të 
kontaktit, Programi 
mund të shqyrtojë 
mundësinë e 
përdorimit të zyrave të 
përzgjedhura të 
bashkive rurale, të cilat 
potencialisht mund të 
përmbushin këtë 
funksion të pikës së 
kontaktit në zona 
gjeografike pa shërbim. 

AKSHI Programi 

Programi do të 
identifikojë, kontaktojë 
dhe ofrojë trajnime për 
organizatat e 
përzgjedhura 
joqeveritare dhe të 
shoqërisë civile 
aktualisht të 
angazhuara në 
mbështetjen e grupeve 
të cenueshme të 
synuara. Ky trajnim do 
të përqendrohet te 
mbështetja e këtyre 
grupeve për krijimin e 
aplikacioneve për 

Për të skicuar OSHC-të 
dhe OJQ-të; për të 
zhvilluar dhe zbatuar 
planin e veprimit për 
trajnim. 
 
 

PMT at AKShI Programi 
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shërbimet digjitale dhe 
përdorimin e 
ndërfaqeve ekzistuese 
digjitale të ofruara nga 
AKShI. 

200 laboratorë 
informatikë 
(SmartLabs) të arsimit. 
Do të trajtohen 
aspektet e mëposhtëm 
të përfshirjes: (i) disa 
nga shkollat e 
përzgjedhura do të jenë 
në zona rurale, më të 
varfra (përfshirë një 
shkollë kolektive) dhe 
këtyre shkollave do t’u 
ofrohen burime shtesë 
për të siguruar që 
laboratorët të jenë 
plotësisht funksionalë 
(p.sh. energji elektrike 
shtesë, lidhje me 
internetin, rritje e 
kapaciteteve shtesë e 
kështu me radhë); dhe 
(ii) mësuesit në 
laboratorët smart do të 
pajisen me mjetet dhe 
aftësitë për të ofruar 
mbështetje shtesë për 
nxënësit me vështirësi 
të të nxënit (në mënyrë 
që ata të mund të 
përdorin plotësisht 
pajisjet e laboratorëve 
informatikë). 

Zhvillimi i një plani të 
shkurtër veprimi për të 
siguruar që çështjet e 
përfshirjes të 
monitorohen dhe të 
trajtohen në mënyrë 
efektive për zbatimin e 
laboratorëve smart. 

AKSHI Programi 
 
 

Masa për rritjen e 
ndërgjegjësimit 

AT për (i) fushatat e 
informimit për të rritur 
njohuritë digjitale të 
popullsisë (p.sh., se si të 
përdoren 
funksionalitetet e reja 
të e-Albania-s), duke iu 
përshtatur specifikave 
të grupeve të 
cenueshme 
(përkatësisht grave 

AKShI Huaja e FPI-së  
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rurale dhe të 
moshuara); dhe (ii) 
shpërndarja e 
informacionit të 
përshtatshëm për 
përdoruesit dhe 
informacion i qartë se si 
të aplikohet për 
shërbime elektronike 
(të disponueshme në 
kanalet dhe gjuhët e 
duhura). 

Qendrat Rinore të 
Novacionit do të 
mbështesin përfshirjen 
e të rinjve me të 
ardhura më të ulëta si 
më poshtë: (i) 
vendndodhjet 
gjeografike të këtyre 
qendrave do të 
mundësojnë vënien në 
kontakt me të rinjtë 
jashtë Tiranës; dhe (ii) 
të rinjve me të ardhura 
të ulëta do t’u jepen 
bursa në mënyrë që ata 
të përfitojnë nga 
trajnimi i aftësive 
digjitale në qendra. 

Përcaktimi në planin e 
biznesit që një numër i 
përzgjedhur i grupeve 
të të rinjve me të 
ardhura të ulëta do të 
marrin bursa për të 
marrë pjesë në 
trajnimin për aftësitë 
digjitale në qendrat 
rinore të novacionit. 

AKSHI Ndihma teknike e FPI-së 

Personeli i zyrave të 
informacionit dhe 
qendrës së thirrjeve 
është trajnuar mbi 
metodat/mjetet për të 
mbështetur grupet e 
synuara. Kjo do të 
përfshijë dimensionin 
gjinor, sikurse 
përshkruhet në 
seksionin gjinor 

Hartimi dhe 
shpërndarja e planit të 
trajnimit për personelin 
e përzgjedhur. 

AKSHI Ndihma teknike e FPI-së 

(i) masat për të rritur 
mbrojtjen e të dhënave 
dhe sigurinë e të 
dhënave; dhe (ii) 
financimi i trajnimeve 
për mbrojtjen e të 
dhënave dhe sigurinë e 

Zhvillimi dhe ofrimi i 
planeve të trajnimit për 
stafin e përzgjedhur. 
Rritja e kapaciteteve 
sipas kërkesës. 

AKSHI Ndihma teknike e FPI-së 
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të dhënave për 
personelin e sektorit 
publik. Kjo çon në 
rritjen e privatësisë së 
të dhënave dhe 
ndërtimin e besimit në 
publik. 
 

Puna ngushtësisht me 
Ministrinë e Turizmit 
dhe Mjedisit (MTM) 
dhe Agjencinë 
Kombëtare të Mjedisit 
(AKM) për zhvillimin e 
PSV-ve për menaxhimin 
dhe asgjësimin e 
mbetjeve elektrike dhe 
elektronike. PSV-të do 
të ndjekin Udhëzimet 
aktuale të Bankës 
Botërore për Mjedisin, 
Shëndetin dhe Sigurinë, 
bazuar në shembuj të 
përgjithshëm dhe 
konkretë të Praktikave 
të Mira Ndërkombëtare 
Specifike për Industrinë 
(GIIP) të përdorura nga 
sektori 

Hartimi i procedurave 
për: mbajtjen e të 
dhënave të bazuara në 
një inventar të pajisjeve 
TIK nga departamentet 
në kohën e prokurimit 
të pajisjeve të reja dhe 
shitjes së pajisjeve të 
përdorura, udhëzuesve 
të të dhënave të 
sigurisë materiale të 
pajisjeve të reja dhe të 
vjetra, afatet dhe 
kushtet për riblerjen të 
pajisjeve të reja në fund 
të jetës së dobishme të 
pajisjes, blerësve të 
licencuar nga AKM-ja të 
pajisjeve të përdorura, 
kushtet e propozuara 
për riciklimin dhe 
asgjësimin të cilat janë 
miqësore ndaj mjedisit, 
etj. 

AKSHI, AKM Ndihma teknike e FPI-së 

Trajnim për mbetjet 
elektrike dhe 
elektronike 

Hartimi i materialeve të 
trajnimit. 

EMP në AKShI dhe AKM Ndihma teknike e FPI-së 
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