VENDIM
Nr. 878, datë 11.11.2020
PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT 2020–2023, NË ZBATIM TË
STRATEGJISË SË EDUKIMIT LIGJOR PËR PUBLIKUN 2019–2023
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i
Ministrave
VENDOSI:
1. Miratimin e planit të veprimit 2020–2023, në zbatim të Strategjisë së Edukimit Ligjor për
Publikun 2019–2023, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë, ministritë e linjës, si dhe institucionet e subjektet e
përmendura në planin e veprimit për ndjekjen e zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe

TABELA 1
PLANI I VEPRIMIT, 2020–2023, NË ZBATIM TË STRATEGJISË SË EDUKIMIT LIGJOR TË PUBLIKUT, 2020–2023
I. QËLLIMI STRATEGJIK: Investimi në kapitalin njerëzor dhe kohezionin social
Nr.

Masat në zbatim të
objektivave specifike

Referenca e rezultatit
me produktet e
programit buxhetor

Afati i zbatimit
Institucionet përgjegjëse
Institucioni
përgjegjës

Institucion
kontribuues
(nëse ka)

Afati i
fillimit

Kosto indikative
(në mijë lekë)

Afati i
mbarimit

Burimi i mbulimit

Buxheti i
shtetit

Financim i huaj

Hendeku
financiar

QËLLIMI I POLITIKËS 1: Përmirësimi i organizimit dhe funksionimit institucional në ofrimin e ELP-së
Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 1002001 (01120) Kuvendi; 1088001 Agjencia e Mbështetjes së Shoqërisë Civile; Programi 01110 Planifikim Menaxhim Administrim - Ministria e
Drejtësisë/Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë/ Ministria e Brendshme/Ministria e Turizmit dhe Mjedisit/Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Kodi Programit Tregu i Punës 10550;
1.1

Objektivi specifik 1.1:
Përmirësimi i legjislacionit me
qëllim parashikimin e
parimeve e formave të ELP-së
dhe përfshirjen e ELP-së në
përgjegjësitë e institucioneve

1.1.1
Raporti i vlerësimit të
nevojave për përmirësime të
kuadrit ligjor dhe institucional
të ELP-së i hartuar
1.1.1 a

Ngritja e Grupit Institucional të
Punës për kryerjen e studimit
mbi nevojat për përmirësime të
kuadrit ligjor dhe institucional (I)
Hartimi i raportit paraprak mbi
nevojat (II) Konsultimi i raportit
paraprak me anëtarët e Rrjetit
(III) Hartimi dhe publikimi i
raportit përfundimtar mbi
nevojat për përmirësime të
kuadrit ligjor dhe institucional të
ELP (IV)

91401AA

MD

Ministritë
(anëtarë të
Rrjetit)

2020

2020

515

6M I 2021

6M I 2021

515

515

1.1.2

1.1.2 a

1.1.2 b

Akte ligjore dhe nënligjore të
hartuara dhe të miratuara, në
përputhje me rekomandimet e
raportit përfundimtar të
vlerësimit të ELP-së
Numri i akteve ligjore dhe
nënligjore të hartuara dhe të
miratuara

Numri i akteve nënligjore për
NJQV-të: (Rregullorja për
konsultimin publik/
Rregullorja për të Drejtën e
Peticionit, Ankesave dhe
iniciativën qytetare/Rregullorja e
Këshillit Bashkiak/Mbështetje
për ndërgjegjësimin e bashkive
në lidhje me detyrimet mbi ligjin
nr. 45/2019 "Për mbrojtjen
civile" /Përmirësimi i akteve
ligjore/nënligjore për Prefektin e
qarkut
*Aktet që do të/mund të
ndryshohen do të parashikohen
saktësisht në varësi të kërkesave
të institucioneve propozuese

2

Objektivi Specifik 1.2: Rritja e
vazhdueshme e burimeve
financiare nga buxheti i shtetit
dhe donatorët për ofrimin e
ELP-së

1.2.1

Aktivitete ndërgjegjësuese dhe
advokuese për rritjen e nivelit
të financimit të aktiviteteve të
parashikuara në PV të SELP
nga donatorët, të realizuara

2021

2023

1,193

1,193 (MD)
91401AA(MD)
91101AD (MASR)

Ministritë (anëtarë
të Rrjetit)

91602AC

MB

Shoqata e
Bashkive

6M II 2021

6M II 2023

Ministritë e tjera
kosto
administrative

6M II 2021

6M II 2023

Kosto
administrative

2020

2021

515

1,193

515

1.2.1 a

1.2.1 b

1.2.2

1.2.2.a

Krijimi i databazës së donatorëve
që mbështesin aktivitete të ELPsë

Zhvillimi i një konference
kombëtare për të rritur
ndërgjegjësimin e përdorimit të
ELP-së

91401AA

MD

90202AA

Kuvendi

Përmirësimi i planifikimit
buxhetor të institucioneve
publike dhe përfshirja në
prioritetet e Agjencisë për
Mbështetjen e Shoqërisë
Civile (AMSHC) të ELP-së

Integrimi në prioritetet e
AMSHC-së
(thirrje për
projekte) në fushën e edukimit
ligjor të publikut

1.3

Objektivi Specifik 1.3:
Sigurimi i burimeve njerëzore
të nevojshme për të
mundësuar ndërhyrjen me
efektivitet në ofrimin e ELP-së

1.3.1

Identifikimi e vlerësimi i
nevojave për burime njerëzore
në nivel qendror dhe vendor

98801 AA

AMSHC

Ministritë
(anëtarë të
Rrjetit)
OSHC-të

Ministritë
(Anëtarë të
Rrjetit)
OSHC

6M II 2021

6M II 2021

515

515

6M I 2021

6M I 2021

Kosto
administrative

2020

2023

40, 400

40, 400

6M II 2020

Në vijim

40, 400

40, 400

2020

2020

317

317

1.3.1 a

1.3.1 b

Përcaktimi i një koordinatori që
ofron edukimin/orientimin ligjor
të publikut, në institucionet
qendrore dhe vendore

ELP i të papunëve, kryesisht i
grupeve në nevoje mbi
legjislacionin në fushën e
punësimit, migracionit për
motive punësimi dhe arsimit e
formimit profesional

91401AA

Kodi MFE 10

Ministritë (anëtare
të Rrjetit)
NJQV

MFE

Institucionet e
varësisë (Zyrat
rajonale dhe
vendore të
punësimit)

6M I 2021

6M I 2021

317

6M I 2021

6M II 2021

Kosto
administrative

317

QËLLIMI STRATEGJIK 2: Garantimi dhe forcimi i bashkëpunimit efektiv ndërinstitucional në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor për realizimin e ELP-së
Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 1002001 (01120) Kuvendi; 03310 Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas; Programi 01110 Planifikim Menaxhim Administrim - Ministria e
Drejtësisë/Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë/ Ministria e Brendshme/Ministria e Turizmit dhe Mjedisit/Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
2.1

Objektivi Specifik 2.1:
Institucionalizimi i
bashkëpunimit
ndërinstitucional me qëllim
koordinimin dhe
bashkërendimin e iniciativave
të ELP-së

2.1.1

Krijimi i strukturës (Rrjeti)
ndërinstitucionale përgjegjëse
për edukimin ligjor të
publikut dhe përcaktimi i
kuadrit rregullator të
veprimtarisë së tij
Rregullore e Rrjetit e hartuar dhe
e miratuar (I); publikim/njoftim i
ngritjes së Rrjetit (II) faqja web e
Rrjetit e ngritur dhe funksionale;
nr. i publikimeve të kryera në
web)

2.1.1 a

90202AA

Kuvendi

2020

2020

Kosto
administrative

6M I 2020

6M I 2020

Kosto
administrative

2.1.2

2.1.2 a

2.1.2 b

2.1.3

2.1.3 a

2.2

2.2.1

Transparencë e shtuar e
veprimtarisë dhe aktiviteteve
të ndërmarra në kuadër të
ELP-së

Përditësimi i faqes web të krijuar
(I) Hedhja e të dhënave mbi
aktivitete që ndërmerren për
ELP-në në fushën e legjislacionit
sipas fushës së përgjegjësisë së
çdo ministrie (anëtarë të Rrjetit)
dhe të autoriteteve tjera publike
Aktivitete ndërgjegjësuese e
advokuese ndaj institucioneve
përgjegjëse për ofrimin e ELP-së
me qëllim edukimin ligjor për
PAK

Plani i Komunikimit të Rrjetit
me publikun dhe median
(“Plani i Komunikimit”) i
hartuar

2023

Kosto
administrative

90202AA

Kuvendi

Autoritete
Publike
(anëtare të
Rrjetit)

6M I 2020

Në vijim

Kosto
administrative

96601AA

MSHMS

OSHC

6M I 2022

6M II 2022

Kosto
administrative

2020

2023

Kosto
administrative

Në vijim

Kosto
administrative

2023

Kosto
administrative

Krijimi dhe përmirësimi i
vazhdueshëm i mekanizmave
të bashkëpunimit dhe
komunikimit të Rrjetit me
publikun dhe median
Caktimi i personit përgjegjës për
komunikimin e Rrjetit me
median dhe publikun (I)
Komunikim\i dhe ndërveprimi
midis institucioneve publike dhe
qytetarëve dhe medias në kuadër
të ELP-së, i përmirësuar dhe i
lehtësuar (II)
Objektivi Specifik 2.2:
Zhvillimi i mekanizmave të
bashkëpunimit e komunikimit
me publikun e median

2020

90202AA

Kuvendi

6M I 2020

2020

2.2.1 a

2.2.1 b

Hartimi, konsultimi dhe miratimi
i Planit të Komunikimit të Rrjetit
(I) Plani i Komunikimit të Rrjetit
i rishikuar (në vijimësi për çdo vit
zbatimit të PV)
Marrëveshje bashkëpunimi me
NJQV-të për të vendosur
standardin e bashkëpunimit dhe
ndërveprimit reciprok në
planifikimin e aktiviteteve

2.3

Objektivi Specifik 2.3:
Konkretizimi i bashkëpunimit
ndërinstitucional nëpërmjet
realizimit të iniciativave të
përbashkëta të ELP-së

2.3.1

Iniciativat e përbashkëta
ndërinstitucionale të ELP-së
të zhvilluara dhe përditësuara
(të paktën 3 iniciativa/vit)

2.3.1 a

2.3.1 b

2.3.1 c

Edukimi ligjor i grupeve të
interesit për heqjen e qeses
plastike nga përdorimi
Edukimi ligjor i grupeve të
interesit mbi kuadrin ligjor të
përditësuar për barazinë
gjinore/DHBGJ dhe dhuna në
familje në kuadër të fushatës “16
ditët e aktivizimit të DHBGJ”
*Aktiviteti kryhet çdo vit në
periudhën 25 nëntor–10 dhjetor
Edukimi ligjor i qytetarëve dhe
grupeve në nevoje mbi ligjin për
ndihmën juridike falas, shërbimet
sociale të ofruara nga Bashkitë
dhe procedurat e ankimit
(fletëpalosje, broshura, edukim
ligjor në 12 njësi administrative,
intervista televizive, forume).

90202AA

Kuvendi

Autoritete
Publike
(anëtare të
Rrjetit)

6M II 2020

Në vijim

Kosto
administrative

91602AC

MB/
AMVV

NJQV

6M II 2020

Në vijim

Kosto
administrative

2020

2023

7,055

7,055

MTM

OSHC

6M I 2021

6M II 2021

1, 055

1, 055

MSHMS

OSHC

6M II 2020

6 M II 2023

4,000

4,000

OSHC

6M I 2020

6M I 2021

2,000

2,000
Worldvision/BE

IAL Shkodër,
NJQV Kukës,
Lezhë, Kurbin

2.3.2

2.3.2 a

2.3.4

2.3.4 a

2.3.4 b

Instrumentet për veprimtaritë
dhe bashkëpunimin në fushën
e ndihmës juridike falas në
nivel qendror dhe nivel
vendor, të përmirësuara

Hartimi dhe nënshkrimi i
marrëveshjeve të bashkëpunimit
me OSHC-të, klinikave të ligjit
për ofrimin e ndihmës juridike
falas (kontrata bashkëpunimi)

Kodi i produktit
DNJF
91406AA;18AR501

DNJF

IAL (klinika
ligji)

Iniciativat e përbashkëta
midis OSHC-ve/klinikave të
ligjit dhe organit që
administron ndihmën juridike
falas/DNJF të zhvilluara
Fushata sensibilizimi mbi ligjin
për ndihmën juridike falas
(fletëpalosje/takime/aktivitete
përbashkëta institucionale):
Mars 2020: zhvillimi i një fushate
ndërgjegjësuese me aktorët e
shoqërisë civile/institucionet
publike në qytetin e Elbasanit
(aktivitete në vijimësi gjatë kohës
së zbatimit të këtij PV)
Realizimi i iniciativave të
përbashkëta midis OSHCve/klinikave të ligjit dhe DNJF:
3 tryeza të rrumbullakëta me
përfaqësues të MD (Dr.
Ndihmës Juridike Falas) - 6M II
2020: Aktivitet në kuadër të
bashkëpunimit me klinikat e ligjit
pranë IAL-ve, pas nënshkrimit të
marrëveshjeve të bashkëpunimit

Kodi i produktit
DNJF
91406AA;18AR501

kodi i produktit
DNJF
91406AA;18AR501

DNJF

DNJF

OSHC

Klinika e Ligjit
pranë IAL
publike FDUT
Klinika e
Ligjit pranë
ëisdom
University
OSHC

2020

2020

115

115

6M I 2020

6M II 2020

115

115

2020

2023

1,673

1,673

6M I 2020

6M II 2023

966

966

6M I 2020

Në vijim

357

357

2.3.4 c

Përgatitja e kurrikulës së veçantë
të trajnimit të avokatëve që
ofrojnë ndihmë juridike të
garantuar nga shteti bazuar në
DHKA
DNJF
6M II 2020
Në vijim
350
kërkesat dhe kategoritë e grupeve
vulnerabël, të ligjit të ndihmës
juridike dhe ligjit për profesionin
e avokatit
QËLLIMI STRATEGJIK 3: Sigurimi i performancës efektive dhe eficiente të institucioneve publike dhe të pavarura, medias dhe shoqërisë civile

Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 055 Shkolla e Magjistraturës; Programi 01110 Planifikim Menaxhim Administrim - Ministria e Drejtësisë/Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë/
Ministria e Brendshme/Ministria e Turizmit dhe Mjedisit/Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; 98706AB Shkolla Shqiptare e Administratës Publike
3.1

Objektivi specifik 3.1:
Zhvillimi i kuadrit
metodologjik të ofrimit të
ELP-së nga institucionet
publike, të pavarura, medias
dhe shoqërisë civile

3.1.1

Vlerësimi mbi nevojat për
hartim apo përmirësime në
programet e trajnimit dhe
kurrikulat e hartuara

3.1.1 a

3.1.1 b

Vlerësimi i detajuar mbi nevojat
për hartim apo përmirësime në
programet e trajnimit dhe
kurrikulat, (raport i hartuar dhe
miratuar -Vlerësimi i nevojave
sipas institucioneve ofrues të
ELP-së)
(I) Vlerësimi i nevojave për
hartimin e planit dhe programit
mësimor të trajnimit fillestar për
kandidatët për kancelarë (II)
Hartimi i planit mësimor për
kandidatët për kancelar (III)
Vlerësimi i nevojave për hartimin
e programit tematik për
Programin e Formimit Vazhdues
(IV) Hartimi i programit tematik
për Programin e Formimit
Vazhdues ( aktivitetet realizohen
në 6M I /vit)

2020

98706AB
Hartim kurrikulash
dhe zhvillim trajnimi

95501AA (Student që
ndjekin ciklin e
programit mësimor)
95501AB (Sesione
trajnuese për
magjistratë, avokatë
shteti, ndihmës ligjor
dhe kancelar në
detyrë)

ASPA

SHM

2023

4,200

6M I 2021`

6M II 2023

Kosto
administrative

6M I 2021

6M I 2023

4,200

4,200

4,200

3.1.2

3.1.2 a

3.1.2 b

3.2

3.2.1

Kapacitete profesionale të
përmirësuara në fushën e
ELP-së
Formimi Fillestar të kandidatëve
për kancelar i kryer (I) Provimi i
Formimit Fillestar të kandidatëve
për kancelar (II) Programi
mësimor për numrin e caktuar të
kandidatëve i zhvilluar (25
kandidatë/vit) (III) Numër
trajnimesh të
parashikuara/planifikuara për
magjistratin e shtypit, kancelarët,
kryetarët e gjykatave dhe
prokurorive, nëpunësit gjyqësor
(1-2 trajnime/vit) (aktivitetet
realizohen 6M II/vit)

Hartimi e rishikimi i moduleve të
trajnimit për ELP-në për
nëpunësit e barazisë gjinore dhe
për koordinatorët vendorë të
dhunës në familje/punonjësi i
mbrojtjes së fëmijëve/specialistët
e PAK/specialistët për romë dhe
egjiptianë, viktimat e veprës
penale, viktimat e trafikimit, si
dhe kategori të tjera në nevojë
Objektivi specifik 3.2:
Përmirësimi i kapaciteteve të
institucioneve publike dhe të
pavarura, medias dhe
shoqërisë civile në ofrimin e
ELP-së
Përmirësimi i vazhdueshëm i
kapaciteteve të institucioneve
publike për ofrimin e ELP-së

2021

95501AA (Student që
ndjekin ciklin e
programit mësimor)
95501AB (Sesione
trajnuese për
magjistratë, avokatë
shteti, ndihmës ligjor
dhe kancelar në
detyrë)

SHM

MSHMS

6M II 2020

ASPA
OSHC

2023

6M II 2023

6M I 2021

6M II 2021

2020

2023

3,138

2,958

2,958

2,958

180

5,654

180

180

5,654

3.2.1 a

3.2.1 b

3.2.1 c

3.2.1 d

Punonjës të institucioneve
publike (nivel qendror) të
trajnuar (njohuri të certifikuara)
lidhur me zbatimin e ELP
(punonjës së administratës me
njohuri të certifikuara në kuadër
të ELP-së
*Aktivitetet e trajnimit kryhen
gjatë të dy periudhave 6M të
zbatimit në PV
Numri e trajnimeve të trajnerëve
në fushën e ELP-së, të kryera (20
pjesëmarrës/1 trajnim në vit)

91401AA

Ministritë (anëtarë
të Rrjetit)

95501AB (Sesione
trajnuese për
magjistratë, avokatë
shteti, ndihmës ligjor
dhe kancelar në
detyrë)

ASPA
OSHC

6M I 2021

6M II 2023

1,029

1,029

SHM

6M I 2020

6M II 2023

429

429

95501AA (Student që
ndjekin ciklin e
programit mësimor)

SHM

6M II 2020

6M II 2023

2,100

2,100

95501AA (Student që
ndjekin ciklin e
programit mësimor)
95501AB (Sesione
trajnuese për
magjistratë, avokatë
shteti, ndihmës ligjor
dhe kancelar në
detyrë)

SHM

6M II 2020

6M II 2023

2,100

2,100

Raport vlerësimi për ndryshime
në Strategjinë e SHM, i realizuar
(I) Hartimi i raportit akademik
(II)

Rishikimin e Programit të
Formimit Fillestar për kancelarët
me qëllim pasqyrimin e nevojave
të reja (si rregull një herë në tre
vite) (I) Rishikimin e Programit
të Formimit Vazhdues me qëllim
pasqyrimin e nevojave të reja (si
rregull për çdo vit) (II)

3.3

Objektivi specifik 3.3:
Inkurajimi për përmirësim të
vazhdueshëm të kuadrit
metodologjik dhe kapaciteteve
të institucioneve të pavarura,
medias dhe shoqërisë civile në
ofrimin e ELP-së

3.3.1

Zhvillimi i trajnimeve të
përvitshme për përditësimin e
njohurive të legjislacionit të
ndryshuar;

3.3.1 a

3.3.1 b

Identifikimi i nevojave për
përmirësim të
programeve/kurrikulave pas
trajnimeve të kryera ( I)
Organizimi i workshop-eve/tryeza
diskutimi (1/ vit)
Rishikim i programeve të
moduleve në kurrikulën e
programit për kancelar (I)
Rishikim i kalendarit të
aktiviteteve trajnuese të
Programit të Formimit Vazhdues
(II) (aktivitetet realizohen në 6M
I/vit)

2020

2023

3,675

3,675

95501AB (Sesione
trajnuese për
magjistratë, avokatë
shteti, ndihmës ligjor
dhe kancelar në
detyrë)

SHM

2021

2023

1,575

1,575

95501AA (Student që
ndjekin ciklin e
programit mësimor)

SHM

6M I 2020

6M I 2023

2,100

2,100

QËLLIMI I POLITIKËS 4: Ndërgjegjësim i publikut për rëndësinë e njohjes së ligjit, të drejtave dhe detyrimeve të tyre, bazuar në nevojat specifike dhe nxitjen e aktivizimit qytetar për forcimin e shtetit
të së drejtës
Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 1002001 (01120) Kuvendi; 1089001 -Komisioneri për Mbrojtjen e të Drejtës së Informimit dhe të Dhënave Personale; 03310 Drejtoria e Ndihmës
Juridike Falas; 03320 Avokati i Popullit; “Përkujdesi dhe përfshirja sociale”, 10430 - Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Programi 01110 Planifikim Menaxhim Administrim - Ministria e
Drejtësisë/Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë/ Ministria e Brendshme/Ministria e Turizmit dhe Mjedisit; 1064001 Autoriteti i Mediave Audiovizive;
4.1

Objektivi specifik 4.1: Rritja e
aksesit të publikut në
informacionin ligjor dhe
pasurimi i vazhdueshëm i
njohurive juridike të tyre në
përputhje me nevojat specifike

4.1.1

4.1.1 a

4.1.1 b

Hartimi i materialeve që
fokusohen në tema të veçanta
ligjore dhe/ose me interes për
grupe të qytetarëve me nevoja
të veçanta, në formate të
përshtatshme lehtësisht të
aksesueshme
Vlerësim mbi nevojat prioritare
dhe imediate të qytetarëve për
ELP-të(I) Identifikimi i
autoriteteve kryesore qendrore
dhe vendore të cilat duhet të
përmbledhin informacion ligjor
në gjuhë të thjeshtë dhe të
kuptueshme për publikun, sipas
fushës së tyre të veprimtarisë (II)
Mars 2020: Aktivitet
ndërgjegjësues/sesion informues
mbi sistemin e ndihmës juridike
falas për të miturit në Institutin e
të Miturve Kavajë (përgatitje
fletëpalosjesh, broshura
informuese dhe manual mbi
sistemin e ndihmës juridike në
një gjuhë të thjeshtë dhe të
kuptueshme) - Brenda vitit 2020:
zhvillimi i aktiviteteve/sesioneve
të informimit në gjimnaze, duke
filluar me qytetin e Elbasani, aty
ku është ngritur qendra e ofrimit
të ndihmës juridike e duke vijuar
me qytetin e Tiranës. (përgatitje e
materialeve në një gjuhë të
thjeshtë e të kuptueshme).
Aktivitet ndërgjegjësues mbi
sistemin e ndihmës juridike falas
për gratë e dënuara.

Hartimi i materialeve informuese
alternative me grafika, simbole
dhe shenja të përshtatura me
kategoritë e përfituesve dhe
aftësitë e tyre për marrjen e
informacionit
*Aktivitete që vijojnë përgjatë
kohës së zbatimit të PV

91406AA; 18AR501

91406AA; 18AR501

DNJF

DNJF

2020

2023

150,695

25,495

OSHC

6M I 2020

6M II 2023

941

941

OSHC

6M I 2020

6M II 2023

222

222

125,200

4.1.1 c

4.1.1 ç

4.1.1 d

4.1.1 dh

Aktivitete ndërgjegjësuese për
edukimin ligjor të fëmijëve;
Zhvillimi i 10-20 i aktiviteteve
sensibilizuese pranë
institucioneve arsimore,
shëndetësore, vendore,
penitenciare, gjyqësore dhe të
tjera/viti 2020
*Aktivitetet do të jenë në vijimësi
të kohës së zbatimit të këtij plani
veprimi
Përgatitja dhe shpërndarja e
materialeve për ELP për barazinë
gjinore, DHBGJ dhe dhunën në
familje, viktimat e veprës penale,
viktimat e trafikimit, për fëmijët,
për gratë dhe grupet e tjera të
cenueshme, me një gjuhë të
kuptueshme të përshtatshme për
PAK, fëmijët dhe romët e
egjiptianët
(aktivitetet e parashikuara nga AP
fillojnë zbatimin nga 6M II 2020)
Përgatitja e materialeve të
thjeshtëzuara e të aksesueshme
për PAK në fushën e edukimit
ligjor
Përgatitje dhe shpërndarje e
fletëpalosjeve për informimin
dhe ndërgjegjësimin e
fëmijëve/të miturve, për të
drejtat dhe mbrojtjes së tyre për
fëmijët/të miturit
(aktivitetet e parashikuara nga AP
fillojnë zbatimin nga 6M II 2020)

96601AA (Kodi i
produktit AP)

96601AA

96601AA (Kodi i
produktit AP)

MD

DNJF
OSHC

MSHMS
AP

OSHC

MSHMS

MB
AP

6M II 2020

6M II 2023

4,000

6M I 2020

6M II 2022

1, 470

OSHC

6M II 2020

6M II 2023

Kosto
administrative

DPPSH

6M I 2020

6M II 2022

50,270

4, 000
UNICEF

270

1,200

270

50, 000
4.1.1 e

Përgatitje dhe shpërndarje e
fletëpalosjeve për informimin
dhe ndërgjegjësimin e publikut
me fokus dhunën në familje

96601AA

MB

DPPSH

6M II 2020

6M II 2023

70.000

70.000

4.1.1 ë

4.1.2

4.1.2 a

4.1.3

4.1.3 a

Realizimi i materialeve të
hartuara, publikuara dhe të
shpërndara te qytetarët,
institucionet dhe në faqen zyrtare
të KDIMDHP/ emisione TV/
botim (revistë periodike) 6mujore

98901AA

KDIMDP

Publikimi i materialeve online
dhe shpërndarja e tyre në
formate të përshtatshme
lehtësisht të aksesueshme

Publikimi i materialeve online në
të gjitha faqet e institucioneve të
identifikuara dhe në faqen web të
Rrjetit/ mediat sociale

91401AA

Ministritë (anëtare
të Rrjetit)

Mekanizma për të
përmirësuar bashkëpunimin e
vazhdueshëm me median
Informimi i qytetarëve për
iniciativat e reja ligjore dhe
ndryshimet e ligjeve në mënyrë të
vazhdueshme në formate të
thjeshta dhe të kuptueshme për
publikun (programe për çështjet
parlamentare; video-transmetim i
drejtpërdrejtë i seancave
parlamentare dhe të
komisioneve)
*Aktivitet në vijimësi të
kohëzbatimit të PV (përgjatë dy
6M)

90202AA

Kuvendi

RTSH
OSHC

6M I 2020

6M II 2023

23, 792

23, 792

2020

2023

475

475

6M I 2020

6M II 2023

475

475

2020

2023

89

89

6M I 2020

6M II 2023

Kosto
administrative

4.1.3 b

Realizimi i programacioneve
mediatike/ intervistave dhe
diskutimeve në TV kombëtare
dhe lokale, si dhe në radio nga
anëtarët e Rrjetit me tematika të
ndryshme ligjore sipas sektorëve
përkatës (nr. i programeve RTV
me tematika ELP

4.2

Objektivi specifik 4.2:
Informimi dhe ndërgjegjësimi
i gjerë i publikut nëpërmjet
fushatave mediatike në një
fushë ligjore të caktuar apo në
trajtimin ligjor të një fenomeni
specifik

4.2.1

Mekanizma dhe instrumente
të lidhura me informimin dhe
ndërgjegjësimin publik, të
përmirësuara

4.2.1 a

4.2.1 b

Informim i anëtarëve të
Kuvendit dhe publikut për
çështjet parlamentare (seminare
ndërgjegjësuese për deputetët/
seminare mbi procesin legjislativ)
*Aktiviteti fillon në 6M II 2020
dhe zbatohet përgjatë të dy 6M
në vitet e tjerë të PV
Nxitja e qytetarëve për të qenë
pjesëmarrës aktiv në proceset
legjislative si Parlament, Qeveri
dhe në Njësitë e Qeverisjes
vendore Lobimi dhe përfaqësimi
i interesave të qytetarëve dhe
kategorive në nevojë në çdo
iniciativë ligjore në të gjitha
nivelet (thirrje për
komente/mendime dhe
opinione)

kodi i produktit
DNJF
91406AA;18AR501

DNJF

90202AA

Kuvendi

90202AA-Kuvendi
91401AA-MD

Kuvendi
Ministritë (anëtare
të Rrjetit)

RTSH
OSHC

OSHC

6M I 2020

6M II 2023

89

2020

2023

1,745,804

6M II 2020

6M II 2023

Kosto
administrative

6M I 2020

në vazhdim

Kosto
administrative

1,378,637

367,167

4.2.1 c

4.2.1 ç

4.2.1 d

4.2.1 dh

Fushata ndërgjegjësuese dhe
informuese për ligjin
nr.111/2017; broshura dhe
fletëpalosje specifike në qytete
Tiranë, Durrës, Elbasan, etj)
*Aktivitete që kryhen në vijimësi
gjatë viteve të zbatimit të PV

Forume të hapura me
pjesëmarrje të gjerë qytetare me
qëllim marrjen e njohurive ligjore
mbi ligjin nr.111/2017, sistemin
e ndihmës juridike falas,
kushtet/kriteret e
përfitimit/subjektet
përfitues/shërbimet që ofrohen
etj.
*Aktivitete që kryhen në vijimësi
gjatë viteve të zbatimit të PV
Fushata ndërgjegjësuese me
institucionet publike/ pushtetin
vendor/ dhe komunitetin për
pasojat ligjore që kanë personat
apo grupe personash që merren
me kultivimin e bimëve
narkotike, (programi: fushatë
ndërgjegjësuese për luftën
kundër kultivimit të bimëve
narkotike - Kanabissativa)
Fushata ndërgjegjësuese me
institucionet publike/ pushtetin
vendor/ dhe komunitetin për
pasojat ligjore që kanë personat
apo grupe personash që merren
me kultivimin e bimëve
narkotike, (programi: Zbatimi i
Programit ndërgjegjësues në
shkolla, “Jo alkoolit, duhani,
marijuanës”)

kodi i produktit
DNJF
91406AA;18AR501

DNJF

OSHC

6M I 2020

6M II 2023

857

857

91406AA

DNJF

OSHC

6M I 2020

6M II 2023

178

178

MB

DPPSH

6M I 2020

6M II 2022

243,942

MB

DPPSH

6M I 2020

6M II 2022

Kosto
administrative

243,942

4.2.1 e

4.2.1 ë

4.2.1 f

4.2.1 g

Fushata ndërgjegjësimi, për të
informuar shtetasit shqiptarë për
rregullat dhe kushtet e udhëtimit
pa vizë në BE, mundësitë e
migracionit të rregullt dhe
pasojat e migracionit të parregullt
(si edhe aplikimeve të pabazuara
për azil)

91601AB (Akte
ligjore, Auditime të
kryera)

MB

DKM; SHKP;
MEPJ; MFE;
MSHD

6M II 2020

6M II 2022

24,000

Fushatë ndërgjegjësuese dhe
informuese e komunitetit, të
rinjve, nxënësve e mësuesve në
shkolla (përfshirë Muajin
Antitrafik) lidhur me:
legjislacionin kombëtar dhe
ndërkombëtar, kuadrin
institucional antitrafikim, format,
metodat dhe fenomenin e
trafikimit të personave dhe
njohja me të drejtat e viktimës

91601AB (Akte
ligjore, Auditime të
kryera)

MB

MSHMS,
KKSAT

6M I 2020

6M II 2020

3, 225

3, 225

91604AR (Raporte
financiare për
menaxhimin e
burimeve financiare
dhe njerëzore)

MB

DPPSH

6M I 2020

6M II 2023

50,000

50,000

91604AR (Raporte
financiare për
menaxhimin e
burimeve financiare
dhe njerëzore)

MB

DPPSH

6M I 2020

6M II 2023

70,000

70,000

Fushata ndërgjegjësuese
kombëtare: 12 Prill (dita e
FSRR), 12 Qershor (dita kundër
punës së fëmijëve) 20 nëntor
(dita e të drejtave të fëmijëve) (I)
Publikim i shtuar i ngjarjeve
informuese me fokus të drejtat
dhe mekanizmat institucionalë të
mbrojtjes për fëmijët/të miturit
(II)
Transparencë e shtuar/materiale
informuese dhe ndërgjegjësuese
me fokus të drejtat dhe
mekanizmat e mbrojtjes për
viktimat e dhunës në familje/
takime informuese me grupe të
caktuara (vulnerabël) me fokus
prezantimin e mekanizmave dhe
garancive ligjore që ata gëzojnë
në kuadër të mbrojtjes nga dhuna
në familje dhe dhuna me bazë
gjinore

24,000

4.2.1 gj

4.2.1 h

4.2.1 i

4.2.1.j

Garantimi i të drejtës për
informim mbi fazat e procesit të
përzgjedhjes dhe të drejtat e
migrantëve, me anë të
materialeve të printuara,
aplikacioneve në internet dhe
shërbimeve të përkthimit, sipas
nevojës, në kufi dhe në territor
Informacion i shtuar në pikat e
kalimit kufitar për shkaqet e
përfundimit të statusit ligjor,
masat kundër qëndrimit të
paautorizuar dhe të drejtat
procedurale të subjekteve të
hetimit

Informimi i komunitetit, të
rinjve, të miturve (kryesisht
nxënës të shkollave të mesme)
mbi përgjegjësinë penale, për
veprat penale
(krime/kundërvajtje) kundër
jetës, shëndetit dhe integritetit të
personit (gender).

Dizenjimi i një fushate
sensibilizimi për njohjen e
publikut të gjerë me kuadrin
ligjor për transmetimet TV (Kodi
i transmetimit dhe përmbajtjes
audiovizive); Aktivitete për
njohjen e publikut me pjesë të
veçanta të ligjit 97/2013 “Për
mediat audiovizive në
Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar/ Kodi i Transmetimit

91604AK (Persona të
procesuar në PKK,
Kategoria I,II dhe III
ajror, tokësor, detar)

MB

91604AK (Persona të
procesuar në PKK,
Kategoria I,II dhe III
ajror, tokësor, detar)

MB

91604AR (Raporte
financiare për
menaxhimin e
burimeve financiare
dhe njerëzore)

MB

Zëri i shpenzimeve 6029

AMA

6M I 2020

6M II 2022

800,000

DPPSH

6M I 2020

6M II 2022

552,000

DPPSH

6M I 2020

6M II 2022

Kosto
administrative

6M I 2022

6M II 2022

682

682

4.2.1.k

Zhvillimi i trajnimeve me
autoritetet publike dhe/ose
kontrollues/përpunues në kuadër
të zbatimit të ligjit për të drejtën
e informimit dhe mbrojtjen e të
dhënave personale

4.3

Objektivi specifik 4.3: Rritja e
kapaciteteve të individëve në
ushtrimin e të drejtave të tyre,
në aftësinë për të kuptuar dhe
marrë vendimet e duhura

4.3.1

Raport vlerësimi mbi nevojat e
qytetarëve për modele të
gatshme vetëpërfaqësimi

4.3.1 a

4.3.2

4.3.2 a

Raport vlerësimi mbi situatën
aktuale dhe statistikat mbi
vetëpërfaqësimin ligjor dhe
modelet aktuale që përdoren, i
hartuar

98901AA

91401AA

KDIMDP

MD

MASR
IAL

Ministritë
(anëtarë të
Rrjetit)
OSHC

Modelet e gatshme për
vetëpërfaqësim në institucione
të hartuara dhe publikuara

Hartimi dhe përditësimi i
modeleve të vetëpërfaqësimit për
qytetarët nga institucionet
përkatëse, (përgjatë viteve
2021/2022/2023)

4.4

Objektivi specifik 4.4:
Garantimi i informacionit
ligjor në kohë reale dhe sa më
pranë komunitetit

4.4.1

Krijimi i kanaleve të
komunikimit dhe informimit
ligjor të qytetarëve për ELP-të

91401AA

Ministritë (anëtarë
të Rrjetit)

OSHC

6M II 2020

6M II 2020

1, 920

1, 920

2020

2020

1,069

1,069

6M II 2021

6M II 2021

1,069

1,069

2020

2023

600

600

6M II 2021

6M II 2023

600

600

2020

2023

21,268

10, 068

11,200

4.4.1 a

Linjat telefonike “help linë” që
ofrojnë informacione rreth
aspekteve të ligjit të krijuara në
12 NJQV (I) Hartimi dhe
miratimi i rregullores tip për
funksionimin e linjave telefonike
“help linë” (II) Përcaktimi
dhe/ose përfshirja në strukturën
e bashkive të punonjësve që do
të ofrojnë shërbimet “help linë”
(III)

91602AC (Aktivitet
për bashkërendim
procesesh mes
bashkive)

NJQV
(Berat Dibër
Durrës Elbasan
Fier Gjirokastër
Tiranë Korçë
Kukës Lezhë
Shkodër Vlorë)

Ngritja dhe funksionimi i linjave
“help linë”: linja e këshillimit për
gra dhe vajza 116 117, linja e
këshillimit për fëmijët ALO 116
111, si dhe strehëza LGBTI

91307 AH

MSHMS

OSHC

6M II 2022

6 M II 2022

11,200

6M I 2020

6M II 2020

10, 068

6M I 2020

6M II 2020

Kosto
administrative

2020

2023

26,962

6M II 2020

6M II 2023

959

11,200

4.4.1 b

4.4.1.c

Ngritja e kapaciteteve të
punonjësve të institucioneve të
linjës për edukimin ligjor të
aksesueshëm për të gjitha
kategoritë PAK

4.5

Objektivi specifik 4.5: Nxitja e
aktivizimit të publikut përmes
informimit mbi përgjegjësitë e
institucioneve dhe mënyrat e
pjesëmarrjes në vendimmarrje

4.5.1

Ditët e Hapura pranë
Bashkive/forume me qytetarë

4.5.1 a

Hartimi i kalendarit të ditëve të
hapura për çdo Bashki dhe Njësi
Administrative (I) Përgatitja e
materialeve të nevojshme për
Ditën e Hapur (II) Zhvillimi i
Ditëve të Hapura (disa ditë të
hapura/vit) - (III)

96601AA

96601AA

MSHMS

AP

OSHC

OSHC

NJQV
OSHC

10, 068

20,125

959

2, 896

4.5.1.b

4.5.1.c

4.5.1 ç

4.5.1 d

Veprimtari promovuese për të
drejtat e njeriut (përfshirë
çështjet e mbrojtjes së të drejtave
të fëmijëve/ mbrojtjen e fëmijëve
nga dhuna/ aktivitete me fëmijë
dhe familje nga komunitete të
ndryshme
(aktivitetet e parashikuara nga AP
fillojnë zbatimin nga 6M II 2020)

96601AA (kodi i
produktit AP)

AP
KMD

Zhvillimi i Ditëve të Hapura për
të drejtën e informimit

Ditët e Hapura (disa ditë/vit)
pranë Bashkive/forume me
qytetarë për t’u njohur me punën
e institucioneve dhe shërbimet që
ofrohen në nivel lokal të
zhvilluara (çështje të
dhunës/mbrojtjes së fëmijëve)

Ndërtimi i faqeve të internetit
për 48 bashki dhe formatimi i
tyre në një format lehtësisht të
aksesueshëm për qytetarin duke
ndikuar edhe në edukimin ligjor
të tyre

NJQV
OSHC

6M II 2020

6M II 2023

1,002

502

2, 480

98901AA

KDIMDP

NJQV
OSHC
org.
ndërkomb.

6M II 2020

6M II 2020

5, 376

91602AC (Aktivitet
për bashkërendim
procesesh mes
bashkive)

MB/AMVV

OSHC

6M II 2020

6M II 2020

Kosto
administrative

91602AC (Aktivitet
për bashkërendim
procesesh mes
bashkive)

MB/AMVV

NJQV

6M II 2020

Në vijim

3, 625

500
UNICEF

2, 896

3,625
STAR 2

4.5.1 dh

Qytetarë të informuar mbi
bashkitë, mbi akte dhe
dokumente informative dhe
pjesëmarrje aktive në
vendimmarrje (dokument
miqësor “Plan dhe raport
performance për aprovimin dhe
monitorimin e parave lidhur me
rezultatet”

4.6

Objektivi specifik 4.6: Rritja e
pjesëmarrjes dhe rolit të
studentëve të drejtësisë dhe
profesionistëve të së drejtës në
ELP

4.6.1

Qytetarët të informuar për të
drejtat dhe detyrimet e tyre
ligjore, nëpërmjet aktiviteteve
me studentë të ligjit dhe
avokatë të specializuar

4.6.1 a

4.6.1.b

Aktivitete të zhvilluara me
studentë të shkencave të
komunikimit për të ofruar ELP
pranë komuniteteve

Organizimi i Shkollës Verore
“Informim dhe Privatësi” me
Universitete në rrethe të
ndryshme të vendit
*Aktivitet i organizuar 6M I/çdo
vit

91602AC (Aktivitet
për bashkërendim
procesesh mes
bashkive)

MB/AMVV
NJQV

6M II 2020

Në vijim

16,000
Bashkitë e Forta
Helvetas

16, 000

0

91401AA (MD)
91105AA(MASR)

MD
DNJF
MASR

98901AA

KDIMDP

OSHC
IAL

IAL

2020

2023

7,513

7,513

6M II 2020

6M II 2023

713

713

6M I 2020

6M I 2023

3, 200

3, 200

4.7

Objektivi specifik 4.7:
Përmirësimi i programit të
edukimit ligjor në lëndët bazë
të arsimit parauniversitar dhe
pasurimi i kurrikulave e
aktiviteteve ekstrakurrikulare
me elemente të edukimit ligjor

4.7.1

Rishikimi i programeve të
trajnimit të mësuesve duke
integruar specifikisht
elemente të edukimit ligjor
dhe mbrojtjes së të drejtave të
fëmijëve

4.7.1 a

4.7.1 b

4.7.1 c

4.7.2

Ngritja e grupit të punës me
ekspertë të arsimit dhe të fushës
ligjore për rishikimin e
programeve të trajnimit të
mësuesve
Identifikimi i elementeve të
edukimit ligjor që do të
përshtaten dhe përfshihen në
programet e trajnimit të
mësuesve
Përditësimi dhe përmirësimi i
vazhdueshëm i moduleve të
trajnimit të mësuesve që ofrohen
nga organizata të interesuara në
fushën e edukimit ligjor

Kapacitete të përmirësuara të
stafit arsimor për EL të
fëmijëve dhe fuqizimi i tyre
nëpërmjet informimit mbi të
drejtat e tyre dhe strukturat
mbrojtëse

911003AF

MASR/ASCAP

911003AF

MASR

911003AF

MASR, ASCAP,
AShMDF

OSHC

OSHC

2020

2023

520

520

6M II 2020

6M II 2020

320

320
UNICEF

6M II 2020

6M II 2020

Kosto
administrative

6M I 2023

6M II 2023

200

2020

2021

11,000

200
UNICEF

11,000

4.7.2 a

4.7.2.b

4.7.2.c

4.7.3

Ngritja dhe forcimi kapaciteteve
për të zhvilluar te mësuesit,
punonjësit psikosocial, oficerët e
sigurisë kompetencën lidhur me
edukimin për qytetari
demokratike dhe edukimin për të
drejtat e njeriut

Përmirësim të kapaciteteve të
mësuesve të arsimit
parauniversitar nga specialistë të
fushës së edukimit ligjor dhe të
drejtat e fëmijëve

Ngritja e kapaciteteve të stafit
arsimor (mësues/(edukatorë/
punonjës socialë/psikolog) mbi
kompetencën mbi edukimin
ligjor për fëmijët me AK

91104AC

MASR/ASCAP
AShMDF

OSHC

6M I 2021

6M II 2021

10,800

10,800

91104AC

MASR/DPAP

OSHC

6M I 2021

6M II 2023

200

200

91104 AC

MASR

OSHC

6M I 2021

6M II 2023

Kosto
administrative

2020

2023

6,715

Aktivitetet informuese dhe
edukuese në institucionet e
arsimit parauniversitar të
zhvilluara

3, 700

4.7.3 a

4.7.3 b

4.7.3 c

Hartimi i planit të aktiviteteve
vjetore të ELP në institucionet e
arsimit parauniversitar (I)
Miratimi nga DAR i planeve të
aktiviteteve vjetore për ELP në
institucionet e arsimit
parauniversitar- viti 2020 (II)
Zhvillimi i aktiviteteve sipas
planit të miratuar dhe Realizimi i
orëve të hapura me klasat e
arsimit parauniversitar; botimi i
materialeve informuese, nga AP viti 2021/2022 (III) Konferencë
për të drejtat e fëmijëve nga AP viti 2021
(aktivitetet e parashikuara nga AP
fillojnë zbatimin nga 6M II 2020)
Materiale informuese dhe
ndërgjegjësim për çështje
specifike (dhuna në
familje/dhuna me bazë
gjinore/etj), të përgatitura dhe të
shpërndara në institucionet e
arsimit parauniversitar, mësuesve
dhe nxënësve
Fushata ndërgjegjësuese me lojën
“Luaj dhe mëso – Happy Onlife”
për nxënësit e shkollave 9-vjeçare
*Aktivitet i organizuar 6M I/çdo
vit

911003AF
96601AA (kodi i
produktit AP)

91103AB

98901AA

MASR/DRAPZVAP
AP

OSHC

6M I 2021

6M II 2023

795

795

MASR/DPAP

OSHC

6M II 2020

6M II 2023

200

200

KDIMDP

DRAP-ZVAP
OSHC

6M I 2021

6M I 2023

5, 720

2, 020

3, 700

