
 

 

 

Shtojca 5a: Struktura e pjesës narrative të raportit vjetor për konsultimet e kryera publike të 

ministrive dhe institucioneve qendrore, në varësi të Kryeministrit. 

 

RAPORT VJETOR PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK  PËR VITIN 2020 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

 

1. Përmbledhja ekzekutive (pasqyra e statistikave kryesore mbi konsultimet e kryera me 

mësimet e nxjerra, sfidat dhe mundësitë) 

Gjatë vitit 2020, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) ka konsultuar 3 

akteve ligjore dhe konkretisht:  

 

1. Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 163/2014 “Për Urdhrin e 

Punonjësit Social në Republikën e Shqipërisë” 

2. Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 44/2012 “Për Shëndetin Mendor” 

të ndryshuar 

3. Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e planit kombëtar të veprimit mbi 

deinstitucionalizimit 2020-2023 dhe të planit të veprimit për zbatimin e tij”.  

 

Në vijim të monitorimit të platformës së Regjistrit Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet 

Publike (RENJK) vihet re se për projektaktet e konsultuara ka patur një numër vizitorësh 

relativisht të ulët nga publiku.  

 

Volumi më i madh i komenteve vazhdon të mbetet nga institucionet e linjës, krahas ekspertëve të 

fushës që marrin pjesë në hartimin e projektaktit.  

 

Në krahasim me vitin 2019, vihet re që mbetet po i njëjti.  

 

2. Analiza e konsultimeve të kryera 

2.1. Numri i përgjithshëm i akteve për të cilat janë kryer konsultimet publike 

2.1.1. Cili ishte numri i përgjithshëm i akteve të miratuara në një vit të caktuar? 

Janë konsultuar tre akte.  

2.1.2. Sa akte janë konsultuar dhe sa jo? 

Janë konsultuar tre akte (dy të planifikuara dhe një i paplanifikuar por iu nënshtrua 

konsultimit publik për shkak se është dokument strategjik) dhe nuk janë konsultuar 12 

akte të tjera, të planifikuara në PPAP, miratuar me VKM nr. 837, datë 24.12.20, “Për 

miratimin e programit të përgjithshëm analitik të projektakteve që do të paraqiten për 

shqyrtim në Këshillin e Ministrave gjatë vitit 2020”, i ndryshuar, pasi janë jashtë 

fushës së veprimit të Ligjit Nr.  146/2014 “Për konsultimin Publik”. 



2.1.3. Sa ligje me raporte VNR-je janë konsultuar? 

Janë konsultuar dy ligje me raport VNR-je.  

2.1.4.  Për sa akte në a) Programin Analitik, b) PKIE, c) dokumente strategjike të sektorit, 

janë përdorur kriteret/përjashtimet nga konsultimet publike? Cilat janë arsyet 

kryesore për të mos u konsultuar (nëse ka të tilla)? 

Në PPAP janë përjashtuar (me anë të kritereve përjashtuese) 10 akte. (Sqarojmë se 

këto akte kanë qenë Vendime të Këshillit të Ministrave, të cilat nuk kanë qenë 

dokumente strategjikë, ndërkohë që 2 ligje të katërmujorit të tretë iu shty afati i 

miratimit për vitin 2021.). Nga PKIE dhe dokumentet strategjikë nuk ka akte për të 

cilat janë aplikuar kritere përjashtuese.  

2.1.5. Cila ishte struktura e akteve të konsultuara (sa projektligje, VKM, udhëzime, etj.)? 

Janë konsultuar 2 ligje dhe 1 projektvendim me rëndësi strategjike. 

2.1.6. A është përmirësuar situata në krahasim me vitin e kaluar (cilësoni)? 

Situata në krahasim me vitin e kaluar mbetet e njëjtë. 

 

2.2. Metodat e konsultimit 

2.2.1. Cilat ishin metodat më të përdorura të konsultimit? (Jepni numrin e konsultimeve të 

kryera për secilën metodë - regjistri elektronik, posta elektronike, faqe interneti, 

takime publike, komitete këshillimore, etj.) 

 

Rregjistri elektronik është ai që përdoret më pak. Faqja është vizituar  431, 579, 515 

për respektivisht projektin e shëndetit mendor, projektvendimin për miratimin e 

Planit të Deinstitucionalizimit dhe Projektligjit për Punonjësin Social. Nuk ka 

komente për asnjërën. Janë marrë 7 mesazhe, nga të cilat 6 janë reklama të huaja për 

rritjen e numrit të vizitorëve dhe 1 është irrelevant për aktet pasi qytetari kërkonte 

informacion lidhur me marrjen e bonusit të bebes.   

 

Sidoqoftë RENjKP është përdorur për të treja aktet.  

 

Takime publike janë mbajtur duke respektuar protokollet kundër Covid-19 për vitin 

2020 dhe kur ka qenë e mundur janë shkëmbyer edhe komente me email. konkretisht, 

takime lidhur me Planin e Deinstitucionalizimit janë zhvilluar nëpërmjet platformës 

ZOOM, sipas kalendarit të mëposhtëm:  

- 8.05.2020 Bashkia Tiranë  

- 8.05.2020 Bashkia Korccë 

- 12.05.2020 Bashkia Shkodër 

- 8/5/2020 Bashkia Vlorë 

- 8.06.2020 Bashkia Durrës 

- 5/8/2020 Bashkia Sarandë 

Po ashtu, takime janë zhvilluar edhe me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe 

përfaqësuesin e Departamentit të Punës Sociale në Fakultetin e Shkencave Sociale, 



për të qartësuar afatet e dispozitave kalimtare të Projektligjit “Për disa  shtesa dhe 

ndryshime  në Ligjin Nr. 163/2014 “Për  Urdhrin e Punonjësit Social në Republikën 

e Shqipërisë” 

 

Takime me Komitete Këshillimore janë mbajtur duke respektuar protokollet kundër 

Covid-19, konkretisht, Komitetit Kombëtar të Shëndetit Mendor të cilit iu dërgua me 

email por nuk pati ndonjë sugjerim, koment. 

 

 

 



 

2.2.2. Cila metodë konsultimi gjeneroi numrin më të madh të komenteve? 

Metoda që gjeneroi më shumë komente është nëpëmjet konsultimit ndërinstitucional 

dhe pas saj metoda e takimeve publike.  

 

2.2.3. A organizoi institucioni konsultime paraprake në fazat e hershme të hartimit? Nëse 

po, në sa raste? 

Konsultimet janë organizar pasi është hartuar drafti i parë i projektaktit.  

 

2.3. Kohëzgjatja e konsultimeve 

2.3.1. Sa konsultime ishin të hapura për 20 ditë pune siç kërkohet nga ligji? Cila ishte 

periudha më e gjatë apo më e shkurtër e kohëzgjatjes së konsultimeve?  

 

Të tre aktet i janë nënshtruar procesit të konsultimit prej 20 ditësh dhe për të tre aktet 

konsultimit procesi ka zgjatur edhe më tej.  

Konkretisht, në RENJK, aktet janë publikuar sipas datave të mëposhtme:  

1. Lidhur me Projektligjin “Për disa  shtesa dhe ndryshime  në Ligjin Nr. 163/2014 

“Për  Urdhrin e Punonjësit Social në Republikën e Shqipërisë”, u postua në datë 

27.2.2020. 

2. Lidhur me Projektvendimin “Për miratimin e planit kombëtar të veprimit mbi 

deinstitucionalizimit 2020-2023 dhe të planit të veprimit për zbatimin e tij”, u postua 

në datë 29.05.2020. 

3. Lidhur me Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 44/2012 

“Për Shëndetin  Mendor” të ndryshuar u postua në datë 19.10.2020. 

Ndërkohë përveç RENJK, procesi ka zgjatur edhe më gjatë, sikurse detajohet në 

pikën 2.3.2 

 

2.3.2.  Cila ishte kohëzgjatja mesatare e konsultimit? 

 

Kohëzgjatje mesatare e konsultimeve është 6 muaj deri në 2 vjet. 

 

 Projektligji “Për disa  shtesa dhe ndryshime  në Ligjin Nr. 163/2014 “Për  Urdhrin e 

Punonjësit Social në Republikën e Shqipërisë”, pasi konsultimi i këtij të fundit filloi 

fillimisht në 2018 por pas kërkesave nga grupet e interesit u ndryshua drafti dhe 

procesi rinisi nga e para.  

Projektvendimi “Për miratimin e planit kombëtar të veprimit mbi 

deinstitucionalizimit 2020-2023 dhe të planit të veprimit për zbatimin e tij”, procesi 

në total ka zgjatur 2 vjet pasi janë marrë rezultatet e para te vlerësimit të fëmijëve të 

vendosur në Institucione dhe familjeve të tyre, realizuar në kuadër të Nismës 

#FËMIJËTTËPARËT gjatë viti 2019 në partneritet me Save the Children Albania 

dhe UNICEF. Gjetjet jane raportuar dhe konSultuar me punonjës të Institucioneve të 

Përkujdesit për Fëmijët, bashkive, drejtorive rajonale të shërbimit social, SHSSH, 

ASHMDF.  Bazuar në vlerësimin e situatës është draftuar plani i veprimit, në kuadër 

të Objektivit C të Strategjisë së Mbrojtjes Sociale 2020-2023.  

Në dhjetor 2019 ka filluar procesi i konsultimit më ministritë e linjës, të cilat kanë 

dhënë vërejtet e tyre dhe janë reflektuar.  



Në Prill 2020 drafti  i rishikuar është dërguar përsëri për konsultim tek Ministritë e 

Linjës.  

Më pas, vazhduan dhe prezantime dhe konsultime me Bashkitë derisa u finalizua 

drafti.  

 

Lidhur me Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 44/2012 “Për 

Shëndetin  Mendor” të ndryshuar procesi ka zgjatur përgjatë katërmujorit të tretë të 

vitit 2020, pasi ishte planifikuar në PPAP e atij viti. Ai ka synuar reflektimin e 

rekomandimeve të Komitetit Evropian për Parandalimin e Torturës së Këshillit të 

Evropës (CPT), të trajtuara në raportin e fundit për vendin tonë si dhe ka parashikuar 

shtesa në kudër të fuqizimit të shërbimeve të shëndetit mendor për fëmijët dhe 

adoleshentët. Konsultimi në rregjistrin elektronik ka zgjatur 20 ditë sikurse e 

parashikon legjislacioni në fuqi. 

 

2.3.3. A është përmirësuar situata në krahasim me vitet e kaluara? 

 

Në krahasim me vitet e tjera vazhdon të mbetet njëlloj, me pjesëmarrje të ulët aktive 

në RENjK dhe pjesëmarrjen më intensive në konsultimet me tryezë të rrumbullakët. 

 

2.4. Palët e interesuara të përfshira 

2.4.1 Sa aktorë të jashtëm, jo-qeveritarë morën pjesë për hartimin e akteve si anëtarë të 

caktuar të grupeve të punës/organeve këshillimore në vitin e caktuar? 

 

Lidhur me Projektligjin “Për disa  shtesa dhe ndryshime  në Ligjin Nr. 163/2014 “Për  

Urdhrin e Punonjësit Social në Republikën e Shqipërisë”, mori pjesë Fakulteti i 

Shkencave Sociale.  

 

Lidhur me Projektvendimin “Për miratimin e planit kombëtar të veprimit mbi 

deinstitucionalizimit 2020-2023 dhe të planit të veprimit për zbatimin e tij”, u postua 

në datë 29.05.2020 morën pjesë Save the Children Albania dhe UNICEF. 

 

 

2.4.2 Cila ishte struktura e anëtarëve të jashtëm të grupeve të punës (ekspertë individualë, 

OSHC, kompani, etj.) 

 

Anëtarët e jashtëm kanë qenë ekspertë të fushës (për shembull punonjës socialë, 

mjekë) 

 

2.4.3 Sa palë të interesuara morën pjesë/dhanë komente në konsultimet e hapura të 

realizuara për projekt-aktet në vitin e caktuar? 

 

Në total, në konsultime kanë marrë pjesë 20 aktorë (duke përfshirë persona juridikë 

dhe fizikë). 

 

2.4.4 Cila ishte struktura e kontribuesve në konsultimet publike, sa persona, sa persona 

juridikë (ndërmarrje, shoqata, etj.)? 



 

Persona juridikë janë pothuaj të gjithë aktorët e përfshirë pavarësisht faktit që 

përfaqësohen nga persona fizikë, konkretisht UNICEF, ministritë  linjës, bashkitë etj. 

Ndërkohë persona fizikë kanë qenë anëtarët e Komitetit Kombëtar të Shëndetit 

Mendor dhe mjekët e shëndetit mendor të Shërbimit të Psikiatrisë, pranë Qendrës 

Spitalore Universitare Tiranë. 

 

 

2.4.5 A është përmirësuar situata në krahasim me vitet e kaluara? 

 

Në krahasim me vitet e tjera vazhdon të mbetet njëlloj, me pjesëmarrje të ulët aktive 

në RENjK dhe pjesëmarrjen më intensive në konsultimet me tryezë të rrumbullakët. 

 

2.5.  Rekomandimet dhe komentet e marra 

2.5.1. Sa është numri i rekomandimeve dhe komenteve të marra gjithsej dhe mesatarja për 

çdo konsultim? 

 

Lidhur me Projektligjin “Për disa  shtesa dhe ndryshime  në Ligjin Nr. 163/2014 “Për  

Urdhrin e Punonjësit Social në Republikën e Shqipërisë”, u dhanë 8 komente.  

Lidhur me Projektvendimin “Për miratimin e planit kombëtar të veprimit mbi 

deinstitucionalizimit 2020-2023 dhe të planit të veprimit për zbatimin e tij”, u dhanë 

2 komente. 

Lidhur me Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 44/2012 “Për 

Shëndetin  Mendor” u dhanë 11 komente. 



 

 

2.5.2. Sa prej tyre u pranuan, u pranuan pjesërisht ose u refuzuan? 

 

Lidhur me Projektligjin “Për disa  shtesa dhe ndryshime  në Ligjin Nr. 163/2014 “Për  

Urdhrin e Punonjësit Social në Republikën e Shqipërisë”, u dha një koment nga 

Fakulteti i Shkencave Sociale, një koment nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë 

dhe 6 komente nga Ministria e Drejtësisë. Komentet e Fakultetit të Shkencave 

Sociale dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë u morën që të dy konsideratë, 

duke qenë se kishte të bënte me ruajtjen e sigurisë juridike. Nga komentet e 

Ministrisë së Drejtësisë u pranuan 5 komente dhe një jo.  Në RENJK ka patur një 

koment jo relevant pasi ishte reklamë e postuar.  

 

Lidhur me Projektvendimin “Për miratimin e planit kombëtar të veprimit mbi 

deinstitucionalizimit 2020-2023 dhe të planit të veprimit për zbatimin e tij”, në 

takimet konsultuese (me platformën ZOOM), pjesëmarrësit kanë shprehur 

gatishmërinë për të qenë pjesë e zbatimit të planit si dhe kanë vlerësuar pozitivisht 

objektivat e parashikuar në të. Nuk ka patur komente të mëtejshme. Në RENJ, nuk ka 

patur komente.  

Për sa i takon konsultimit ndërinstitucional Ministria e Drejtësisë, Ministria e 

Brendshme, dhe Këshilli Konsultativ të Vetëqeverisjes Vendore nuk kanë patur 

komente ndërkohë që Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministria e Arsimit, 

Sportit dhe Rinisë kanë patur nga një koment secila. Në total, ka patur dy komente.  

 

Lidhur me Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 44/2012 “Për 

Shëndetin  Mendor” të ndryshuar, në paketën e përcjellë për konsultim publik 

elektronikisht në faqen e MSHMS,(http://shendetesia.gov.al/6-konsultime-mbi-

projektligje-2-2/)në https://ëëë.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/301  dhe 



komunikimin elektronik  me anëtarët e Komitetit Kombëtar të Shëndetit Mendor nuk 

pati ndonjë sugjerim, koment. Ndërkohë që në konsultimin ndërinstitucional ka patur 

11 komente nga Ministria e Drejtësisë, prej të cilave 7 janë pranuar dhe 4 jo. 

 

2.5.3. Cila është tendenca nëse krahasohet me vitet e kaluara? 

 

Në krahasim me vitet e tjera vazhdon të mbetet njëlloj, me pjesëmarrje të ulët aktive 

në RENjK dhe pjesëmarrjen më intensive në konsultimet me tryezë të rrumbullakët. 

 

2.5.4. Sa raporte të VNR-së janë ndryshuar/përditësuarnë bazë të informacionit/të dhënave 

të marra gjatë konsultimit publik? 

 

Janë ndryshuar gjithsesj dy raporteve VNR-je , ato të projektligjeve “Për disa  shtesa 

dhe ndryshime  në Ligjin Nr. 163/2014 “Për  Urdhrin e Punonjësit Social në 

Republikën e Shqipërisë” dhe Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 44/2012 

“Për Shëndetin  Mendor” të ndryshuar 

 

2.6.  Raportet mbi rezultatet e konsultimit 

2.6.1. Sa raporte konsultimi publikoi institucioni? 

Është hartuar një raport konsultimi publik.  

2.6.2. Nëse disa nuk u publikuan, cilat janë arsyet? 

Nuk është publikuar ende pasi po pritej hartimi i draftit përfundimtar të projektligjit 

për ndryshimet në ligjin e shëndetin mendor në mënyrë që të evidentohej sa komente 

janë pranuar.  

 

2.7. Vetëvlerësimi i institucionit në lidhje me Indeksin e cilësisë së performancës 

institucionale në përputhje me kërkesat e ligjit për njoftimin dhe konsultimin 

publik (Jepni informacion për rezultatin mesatar për të gjitha aktet e institucionit, subjekt 

të konsultimeve publike, bazuar në pikët e rezultateve në Shtojcën 5c) 

Për sa i takon Projekligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.163/2014 “Për urdhërin e 

punonjësve socialë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar” vlerësojmë se ai duhet pikëzuar 

me 8 pikë pasi është publikuar në RENjK, ka një tabelë konsultimi. 

  

Për miratimin e Planit Kombëtar të Deinstitucionalizimit 2020-2022 dhe planit të tij të veprimi e 

vlerësojmë me 7 pikë (janë marrë në konsideratë komentet e një tryeze të rrumbullakët me 

donatorët po nuk ështe hartuar një tabelë konsultimi.  

 

Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 44/2012 “Për shëndetin mendor", të ndryshuar e 

vlerësojmë me 8 pikë pasi është publikuar në RENjKP dhe ka tabelë konsultimi.  

 

3.  Sfidat dhe mundësitë për të ardhmen (Cilat janë sfidat kryesore në organizimin dhe 

zbatimin e konsultimeve në ministri dhe si duhet dhe do të adresohen ato në periudhën 

tjetër të raportimit?) 



 

 

Për sfidat kryesore që paraqet konsultimi publik mund të përmendim përfshirjen e publikut, për 

përdorimin e RENJK. 

 

Me qëllim përmirësimin e procesit të konsultimit publik dhe veçanërisht nxitjen e përdorimit të 

RENJK, sugjerohet përdorimi i medias sociale për të shpërndarë njoftimet lidhur me 

projektaktet.   
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