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PARATHËNIE

Nën mandatin e Qeverisë së Republikës së Kosovës ,kam nderin dhe përgjegjësinë të jem
Ministër i Punës dhe i Mirëqenies Sociale, si institucion me një rol kryesor në sigurimin e një
sistemi gjithëpërfshirës të punësimit dhe mirëqenies sociale.
Ky dokument paraqet Planin e Veprimit për implementimin e objektivave të Strategjisë
Sektoriale të MPMS-së për periudhën 2011-2013. Ky plan është hartuar në konsultime
gjithëpërfshirëse përbrenda departamenteve të ministrisë,të cilët janë përgjegjës për
implementimin e aktiviteteve në kuadër të këtij dokumenti.
Plani ka qenë temë e debateve intensive nga Grupi Ministror i themeluar me vendim të
Sekretarit të Përgjithshëm dhe konsultimeve me stafin e lartë menaxherial në MPMS. Hartimi i
këtij plani të veprimit po ashtu është mbështetur nga projekti “Mbështetja e BE-së MPMS”,i
financuar nga Bashkimi Evropian që po mbështet MPMS-në.
Ky dokument qartëson objektivat dhe specifikon aktivitetet që duhet ndërmarrë për zhvillimin e
shërbimeve dhe ngritjen e kapaciteteve të MPMS-së në përmbushjen e standardeve dhe arritjen
e praktikave më të mira, për ofrimin e shërbimeve të punësimit dhe mirëqenies sociale.
Plani i Veprimit do të konsiderohet si një dokument i gjallë që do të ketë nevojë për
monitorim,rishikim dhe harmonizim të aktiviteteve në baza mujore dhe vjetore. Për këtë qëllim,
Ministria do të caktojë mekanizmin i cili do të sigurojë përmbushjen e të gjitha objektivave dhe
aktiviteteve të përfshira në kuadër të tij. Për më shumë ky plan do të ndihmojë në koordinimin
dhe orientimin e të gjithë donatorëve që janë duke ofruar mbështetje dhe që do të mbështesin
sektorin e punës dhe mirëqenies sociale.
Dëshiroj të falënderoj Grupin Punues Ministror ,për përkushtimin dhe dedikimin e tyre dhe Ekipin
e Projektit “Mbështetja e BE-së MPMS” për këshillat dhe përkrahjen gjatë procesit të hartimit të
këtij dokumenti.
Kosova ka nevojë për rritjen e punësimit dhe mirëqenies sociale,andaj jam optimist se ky plan do
të adresojë nevojat e qytetarëve të Republikës së Kosovës për një të ardhme shumë më të mirë
dhe në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.
Me respekt
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale
____________

Sekretari i Përgjithshëm në MPMS
_____________
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Shkurtesat
AKB-Agjensioni Kosovar i Bizneseve
AKK-Asociacioni I Komunave te Kosovës
BB-Banka Botërore
BE-Bashkimi Evropian
BQK-Banka Qendrore e Kosovës
DABV-Divizioni Analizave Buxhetore dhe Vlerësimit të Varfërisë
DAP-Divizioni i Aftësimeve Profesionale
DAPK-Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës
DB-Divizioni i Buxhetit
DILFD-Departamenti i Invalidëve të Luftës dhe Familjeve të Dëshmorëve
DIPS-Departamenti Institutit për Politika Sociale
DKA-Drejtoria Komunale e Arsimit
DKBF-Drejtoria Komunale për Buxhet dhe Financa
DKSHMS-Drejtoria Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
DL-Departamenti Ligjor
DMS-Departamenti i Mirëqenies Sociale
DNS-Divizioni i Ndihmave Sociale
DPI-Divizioni i Përkujdesjes Institucionale
DPP-Departamenti i Punës dhe Punësimit
DP-Divizioni i Punësimit
DSHQA-Departamenti i Shërbimit Qendror Administrativ
DSHS-Divizioni i Shërbimeve Sociale
ECLO/ZNKE-Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian
ESK-Enti i Statistikave te Kosovës
FRIDOM-Kompania Angleze
IKAP-Instituti i Kosovës për Administratë Publike
KK-Kuvendi Komunal
Lux Develoment-Projekt nga Qeveria e Luksemburgut
MAP-Ministria e Administratës Publike
MAPL-Ministria e Administrimit dhe Pushtetit Lokal
MASHT-Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
MEF-Ministria Ekonomisë dhe Financave
MIE-Ministria Integrimeve Evropiane
MKRS-Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve
MPB-Ministria e Punëve të Brendshme
MPJ-Ministria e Punëve të Jashtme
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MPMS-Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
MSH-Ministria e Shëndetësisë
MTI-Ministria Tregtisë dhe Industrisë
NJKM-Njësia e Kontrollit dhe Mbikëqyrjes
NJTI-Njësia e Teknologjisë Informative
OEK-Oda Ekonomike e Kosovës
OJQ-Organizatat Jo Qeveritare
QAP-Qendrat e Aftësimit Profesional
QIK-Qendra Informative Kosovës
QPS-Qendrat për Punë Sociale
QRP-Qendrat Regjionale të Punësimit
SHPP-Shërbimet Publike të Punësimit
SITP-Sistemi Informatave të Tregut të Punës
SKQ-Sekretariati Koordinues i Qeverisë
SMART-Objektivë/aktivitet specifik dhe arritshme në kohë
TAEX-Instrument mbështetës i BE
TEIP-Trupa Ekzekutive Inspektoratit të Punës
TPK-Trusti Pensional i Kursimeve
UNDP-Organizatë Ndërkombëtare
WYG-Kompani Angleze
ZBNJ-Zyra e Burimeve Njerëzore
ZBNJK-Zyra e Burimeve Njerëzore Komunale
ZIE-Zyra Integrimeve Evropiane
ZKM-Zyra e Kryeministrit
ZKP-Zyra Komunale e Punësimit
ZQM-Zyra për Qeverisje të Mirë
ZRAPK-Zyra Regjionale e Administratës Pensionale të Kosovës
ZSP-Zyra e Sekretarit të Përhershëm
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1. Hyrje
MPMS po prezanton këtë Plan Veprimi të hartuar me qëllim që të krijoj një instrument dhe
mekanizëm që të adresojë me qartë çështjet e punësimit dhe mirëqenies sociale. Përmes
aktiviteteve specifike do të adresohen qartë përgjegjësitë për të gjitha problemet, mundësit
dhe sfidat që ka identifikuar strategjia sektoriale. Kjo është bërë në nivel departamenteve dhe
divizioneve, duke caktuar objektiva, caqe dhe indikatorë SMART.
Gjatë vitit 2009 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) hartoi Strategjinë Sektoriale
,e cila u aprovua në fillim të vitit 2010. Kjo strategji u hartua në bashkëpunim me një projekt të
Bashkimit Evropian dhe kishte një qasje gjithë përfshirëse dhe unike. Kjo qasje u bë për të
adresuar të gjitha çështjet e interesit dhe problemet për sa i takon Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale sikur është e përcaktuar edhe në mandatin e dhënë nga ligjet e Republikës
së Kosovës.
Sikur është theksuar në Strategjinë Sektoriale, politika e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies
Sociale është për të arritur standardet e Bashkimit Evropian në një kohë sa më të shkurtër
të mundshme. Ministria pranon se procesi mund të jetë nganjëherë i vështirë si për stafin
ashtu edhe institucionin. Megjithatë, ky është një proces i domosdoshëm dhe i vlefshëm.
Në analizën e bërë, Strategjia Sektoriale ka vënë në pah disa mungesa të mëdha në efikasitet
dhe efektivitet të proceseve të brendshme të Ministrisë të cilat kanë nevojë për vëmendje të
menjëhershme.

Po ashtu, konsultimet dhe analiza gjatë procesit të hartimit të strategjisë kanë konkluduar për
sfida të mëdha për sa i takon administrimit të shërbimeve të punësimet,menaxhimit te ndihmës
sociale,decentralizimit të shërbimeve sociale dhe familjare. Për më tepër, strategjia ka vënë në
pah se administrimi dhe politikat e pensione, sidomos ata nga shtylla e parë kanë nevojë për një
menaxhim cilësisht më të mirë dhe fonde më të mëdha.
Një fushë tjetër e problemit e identifikuar ishte edhe nevoja për një sistem efektiv të
menaxhimit të informatave që mund të ofrojnë informata të azhurnuara dhe të sakta për stafin
profesional të ministrisë dhe për zyrat rajonale e lokale.
Në strategji, misioni i ministrisë është deklaruar qartë dhe ai është:
“Fuqizim dhe hapësirë më e mirë për mirëqenie sociale, duke krijuar një infrastrukturë për
punësim dhe formim profesional, që do të përmirësojë cilësinë e shërbimeve për të gjithë
qytetarët në nevojë sociale”.
Në këtë kuadër dhe nisur nga kjo bazë ky plan veprimi ka për referencë të gjitha dokumentet
dhe strategjitë dhe sigurisht ndërtohet mbi qëllimin qartë për Integrim Evropian.
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2. Procesi i Ndjekur – Metodologjia
Ministria e Punës dhe Mirëqenies tashmë ka krijuar një “know-how” për sa i takon planifikimit
strategjik dhe në ministri janë krijuar kapacitete të konsiderueshme për menaxhim me orientim
për impakt dhe rezultat.
Hartimi i këtij plani të veprimit po ashtu është mbështetur nga projekti “Mbështetja e BE-së
MPMS”,i financuar nga Bashkimi Evropian që po mbështet MPMS-në dhe ne i falënderojmë për
inputin që po japin për zhvillimin e ministrisë.
Qasja e adoptuar në hartimin e këtij plan veprimi ka qenë një kombinim i punëtorive me bazë
më të gjerë dhe puna në nëngrupe.
Fillimisht, ministria përmes Sekretarit të Përgjithshëm në Maj 2010 ka caktuar një grup të
përbërë nga të gjitha departamentet,i cili grup ka zhvilluar disa takime konsultative dhe pune.
Më 13 dhe 14 tetor 2010, me ndihmën e projektit të BE-së, grupi organizoj punëtorinë e parë
ku u finalizuan përgatitjet dhe u diskutuan baza e dokumentacionit, qasja (definicionet dhe
forma e prezantimit) dhe u formuan nëngrupet sipas fushave dhe objektiva strategjike të
paraqitura në Strategjinë Sektoriale.
E theksojmë së pikë nisje dhe e baza e këtij plan veprimi është Strategjia Sektoriale dhe të gjithë
dokumentet tjera nga sfera e punësimit, trajnimeve, mirëqenies sociale kurse të gjitha këto
janë parë nën llupën e agjendës evropiane dhe Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve.
Pas definimit të nëngrupeve dhe dakordimit për qasjen, përmes punës në nëngrupe janë
shqyrtuar objektivat operacionale dhe është bërë definimi i veprimeve për arritjen e
objektivave operacionale.
Punëtoria e dytë, është mbajtur 23 dhe 24 nëntor 2010 ku grupet kanë prezantuar objektivat e
rishikuara operacionale, veprimet, caqet, treguesit e përformancës dhe rolet dhe përgjegjësitë.
Nga këtu, grupi për editim ka bërë kontrollon dhe ka marr edhe një “feed back” nga anëtarët e grupit.
Diagrami me poshtë prezanton procesin e ndjekur.
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Strategjia Sektoriale
Punëtoria e I-rë [13-14 tetor 2010]

Puna në nëngrupe sipas fushave dhe
objektivave

Projekti
“Mbështetja
e BE-se
MPMS-së”

Punëtoria e II-të [23-24 nëntor 2010]
Puna e grupit për editim
[dhjetor 2010-janar 2011]

Plani i Veprimit

3. Strategjia Sektoriale – Objektivat operacionale
1. R
Strategjia sektoriale e MPMS është baza mbi të cilën është ndërtuar ky plan aksionar. Por vlen
të theksohet se, qoftë për shkak të kohës, ndryshimit të kontekstit, leximit më të mirë të
rrethanave apo dhe ndonjë gabimi-nevojës për qartësim më të mirë, është ndërhyrë ku ka
pasur nevojë në formulim më të qartë të Objektivave Operacionale apo edhe vënien e ndonjë
objektive operacionale shtesë për të arritur objektiven sektoriale.
Më poshtë po prezantojmë Objektivat Sektoriale dhe objektivat operacionale në vartësi të tyre.
1. Objektiva Sektoriale: Rritja e shkallës së punësimit dhe forcimi i trajnimeve profesionale
sipas kërkesës së tregut të punës.
1.1. Përmirësimi i shërbimeve publike të punësimit në bashkërendim me nevojat e tregut
të punës deri ne vitin 2012
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1.2. Themelimi i një sistemi të besueshëm të Informatave të Tregut të Punës deri ne fund te
vitit 2011
1.3. Rritja e kapaciteteve të trajnimeve profesionale për punëkërkuesit (të papunët) për
35% deri me 2013
1.4. Sigurimi i cilësisë së QAP-ve dhe plotësimin e kushteve për akreditim e certifikim deri
në vitin 2012
1.5. Përmirësimi i infrastrukturës ligjore dhe implementimit të ligjeve që garantojnë kushtet
për ambient të sigurt dhe shëndoshë në punë deri 2012.
1.6. Zgjerimi i programeve aktive të tregut të punës dhe punësimi i punëkërkuesve të
regjistruar ne ZKP deri 2013
1.7. Nxitja e punësimit përmes programit "Punësim i Bazuar në Shtëpi" për personat me
aftësi të kufizuara deri ne 2013
2. Objektiva Sektoriale: Rritja e mirëqenies sociale përmes ofrimit të mbështetjes për
familjen në komunitet dhe puna në drejtim të zvogëlimit të varfërisë në Kosovë
2.1. Përmirësimi i mekanizmave për identifikimin e varfërisë dhe sigurimi i të dhënave e
informacioneve te nevojshme për zyrtarët e Ministrisë dhe institucioneve tjera deri ne
vitin 2012
2.2. Ngritja e nivelit të shërbimeve për 20 % në vit te autoriteteve lokale dhe qendrore, për
ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare bazuar në praktikat e vendeve të BE-së
2.3. Zhvillimi dhe ngritja e nivelit të shërbimeve në komunitet-familje(de-institucionalizimi)
deri në vitin 2013
2.4. Zhvillimi i formave alternative për ofrimin e shërbimeve sociale dhe promovimin e
përfshirjes sociale në bashkëpunim me partneret qeveritar dhe joqeveritar deri në vitin
2013
2.5. Avancimi i formave mbrojtëse për shërbime të fëmijëve dhe parandalimi në përfshirjen
e dukurive të ndryshme që dëmtojnë shëndetin e tyre deri në vitin 2013

3. Objektiva Sektoriale: Niveli i shërbimeve të ofruara nga MPMS-ja në harmoni të plotë me
legjislacionin, sistemet dhe standardet e BE-së
3.1. Harmonizimi i legjislacionit të fushës së punësimit dhe mirëqenies me atë të BE-së deri
në 2013
3.2. Hartimi dhe implementimi i planit të trajnimit për ngritjen e kapaciteteve të burimeve
njerëzore të MPMS-së deri në 2012
3.3. Standardizimi i sistemit të komunikimit dhe menaxhimit të të dhënave që t'i sigurojë
Ministrisë zhvillimin e politikave të punësimit dhe mirëqenies deri në vitin 2013
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3.4. Decentralizimi i menaxhimit të sistemit financiar brenda MPMS dhe institucioneve
vartëse të Ministrisë deri në vitin 2012
3.5. Ristrukturimi i organizimit të brendshëm të MPMS-së dhe përcaktimi i qartë i
përgjegjësive menaxheriale sipas rekomandimeve të FRIDOM deri në 2012

4. Objektiva Sektoriale: Zhvillimi I bashkëpunimit me vendet e rajonit (anëtare të BE-së dhe
atyre jashtë BE-së) për rritjen e mundësive për punësim të fuqisë punëtore nga Kosova.
4.1. Krijimi i infrastrukturës së përshtatshme për ofrimin e trajnimeve profesionale për
punëkërkuesit e regjistruar në Zyrat Komunale të Punësimit deri në vitin 2011
4.2. Negocimi dhe hartimi i marrëveshjeve te bashkëpunimit me shtetet e rajonit,vendeve
të BE-së dhe jashtë saj, për punësimin sezonal të fuqisë punëtore të Kosovës deri në
2013
5. Objektiva Sektoriale: Sistemi pensional tre shtyllës, i drejtë,funksional, me burime të
qëndrueshme financiare,i cili i plotëson kërkesat nga e drejta e sigurimeve sociale, për të
gjitha kategoritë e pensioneve.
5.1. Reformimi I shtyllës së parë të Sistemit Pensional në Kosovë, me qellim të konsolidimit,
harmonizimit, unifikimit dhe plotësimit të skemave pensionale, të cilat financohen nga
Buxheti i Kosovës.
5.2. Krijimi dhe ndërtimi i një kornize ligjore për Fondin e Kursimeve Pensionale në Kosovë,
sipas pagesës së kontributeve nga të punësuarit dhe punëdhënësit
5.3. Ri-negocimi dhe arritja e Marrëveshjeve Bilaterale në fushën e sigurimeve sociale, me
fokus negocimet në fushën e të drejtave të sigurimit pensional dhe invalidor
5.4. Vendosja e një skeme të qëndrueshme dhe efikase e pensioneve, beneficioneve dhe
shërbimeve për Familjet e Dëshmorëve , Invalidëve dhe Familjeve të Viktimave Civile të
Luftës
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4. Plani i Veprimit – matrica
Objektiva sektoriale:
1. Rritja e shkallës së punësimit dhe forcimi i trajnimeve profesionale sipas kërkesës së tregut të punës.
Objektiva operacionale:
1.1 Përmirësimi i shërbimeve publike të punësimit në bashkërendim me nevojat e tregut të punës deri ne vitin 2012
Aktivitetet

1.1.1. Formulimi i
deklaratës së misionit
të Shërbimeve Publike
të Punësimit (SHPP).

Caku

Kuptimi i
deklaratës së
misionit nga
ana e SHPP-ve
dhe klientëve

Indikatorët e
performancës

Kohëzgja
tja Fillimi
Mbarimi

3 punëtori të
mbajtura
,deklarata e
misionit e
formuluar

Institucioni përgjegjës
Institucioni
përgjegjës

Institucioni
Mbështetës

K1 2011
K2 2011

MPMS/DPP

K1 2011
K2 2011

MPMS/DPP

Kostoja totale
Investime
kapitale

Burimet financiare

Kosto
Variabileoperuese

Tjera (B.nj,
teknike)

Interne/ve
tanake

Donatorët

ZKP/MEF

25,000

Këshillimet
nga
ekspertet e
donatorëve
mbështetës

Buxheti i
Kosovës

/LuxDevelopm
ent/UNDP

Komunat,
ZKP

20,000

Këshillimet
nga
ekspertet e
donatorëve
mbështetës

Buxheti i
Kosovës

LuxDevelopm
ent/UNDP

Stafi i njoftuar
Klientet te
njoftuar
1.1.2 Zhvillimi i
konceptit të integruar
për ofrimin e
këshillimeve për
punësim nga kë
këshilltaret e ZKP

Operacionalizi
mi i qartë i
konceptit te
integruar duke
përshkruar
parimet dhe
procedurat e
punës

Vendimi mbi
themelimin e
Grupit të
Punës,
koncepti i
integruar I
definuar.
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1.1.3 Konsultimet në
mes stafit për mundësit
e zhvillimit të konceptit
të integruar

Qartësimi dhe
pajtueshmëria
mbi konceptin
e integruar

Një punëtori e
mbajtur me
stafin
menaxherial,
një punëtori e
mbajtur me
stafin
profesional.Tri
(3) punëtori të
mbajtura me
nivelin
regjional

K2 2011
K3 2011

MPMS/DPP

1.1.4 Marrja e pëlqimit
për implementim të
konceptit të integruar
nga menaxhmenti i
MPMS-se

Implementimi
konceptit të
integruar i
aprovuar

Koncepti
integruar i
aprovuar nga
stafi politik

K2 2011
K3 2011

MPMS/DPP

1.1.5 Shkëmbimi i
përvojave me koleget
nga Sllovenia për,
deklaratën e misionit,
konceptin e integruar,
shërbimet shumë
kanale dhe metodat për
promovimin e SHPP-ve.

Stafi plotësisht i
informuar për
konceptin e
integruar,
shërbimet me
shume kanale,
dhe për
metodat

Vizita
Studimore e
realizuar

K3 2011
K4 2011

MPMS/DPP

1.1.6 Zhvillimi i një plani
për implementimin e
konceptit të integruar
përmes; a) hartimi i
dokumenteve
operacionale,
b) planifikimi i
riorganizimit dhe c)
planifikimi i trajnimit të

Plani
implementimit i
hartuar dhe i
aprovuar

K2 2011
K3 2011

MPMS/DPP

Komunat,
ZKP

1,000

Buxheti i
Kosovës

LuxDevelopm
ent/UNDP

2,000

Buxheti i
Kosovës

LuxDevelopm
ent/UNDP

MIE,MPJ

20,000

Buxheti i
Kosovës

ETF ,
B.Boteror
e

Komunat,
ZKP

25,000

Buxheti i
Kosovës

LuxDevelopm
ent/UNDP

Raporti i
përfunduar
Informimi mbi
zhvillimin e
aktiveteve
Dokumentet
operacionale
te hartuara
Plani i
riorganizimit i
hartuar
Plani i

11
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trajnimit i
zhvilluar

stafit
1.1.7 Studimi i
fizibilitetit për zhvillimin
e shërbimeve shumë
kanalshe nga SHPP

Modernizimi
dhe integrimi i
ofrimit te
shërbimeve

Raporti mbi
studimin e
fizibilitetit i
kompletuar

K3 2011
K4 2011

MPMS/DPP

Komunat,
ZKP

22,000

Këshillimet
nga
ekspertet e
donatorëve
mbështetës

Buxheti i
Kosovës

Banka
Botërore

1.1.8. Hartimi i
strategjisë për realizim
te shërbimeve prej
shumë kanalëshe.

Projekt
strategjia e
hartuar

Vendimi për
themelimin e
grupit punues

K3 2011
K4 2011

MPMS/DPP

Komunat,
ZKP

30,000

Këshillimet
nga
ekspertet e
donatorëve
mbështetës

Buxheti i
Kosovës

Banka
Botërore

1.1.9 Hulumtimi i
opinionit publik për
përkrahjen e dizajnimit
të strategjisë për
komunikim për SHPPtë.

Njohuri mbi
perceptimin
publik për
SHPP-të e
themeluara

Raporti
informativ për
opinionin
publik

K3 2011
K4 2011

MPMS/DPP

Komunat,
ZKP

25,000

Këshillimet
nga
ekspertet e
donatorëve
mbështetës

Buxheti i
Kosovës

LuxDevelopm
ent/UNDP

1.1.10 Hartimi i
strategjisë së
komunikimit për
përmirësimin e
vizibilitetit dhe imazhit
publik të SHPP-ve

Qasja e
definuar për
përmirësimin e
fizibilitetit te
SHPP-ve dhe
imazhit publik

Strategjia e
komunikimit e
hartuar

K1 2012
K2 2012

MPMS/DPP

Komunat,
ZKP

20,000

Këshillimet
nga
ekspertet e
donatorëve
mbështetës

Buxheti i
Kosovës

LuxDevelopm
ent/UNDP

Projekt
strategjia e
aprovuar nga
DPP

Strategjia e
komunikimit e
aprovuar nga
MPMS

12

13
1.1.11 Ofrimi i
trajnimeve për stafin e
SHPP-ve për përdorimin
e mjeteve dhe
metodave për
komunikim me publikun

40 persona të
stafit janë
njohur me
mjetet dhe me
teknikat për
komunikim me
publikun

Numri i
kurseve të
trajnimit të
mbajtura

K2 2012
K3 2012

MPMS/DPP

Komunat,
ZKP

10,000

Buxheti i
Kosovës

LuxDevelopm
ent/UNDP

Buxheti i
Kosovës

Banka
Botërorë

Buxheti i
Kosovës

Banka
Botërore

Buxheti i
Kosovës

Banka
Botërore

Numri i stafit
të trajnuar
Numri i
menaxhereve
të trajnuar

1.1.12. Realizimi i një
analize për identifikimin
e nevojës dhe
mundësive për
themelimin e
Agjensionit Kombëtarë
të Punësimit (AKP)

Nevoja per
themelimin e
AKP-se e
identifikuar

Raporti
Analitik i
kompletuar

K3 2011
K4 2011

MPMS/DPP

MEF/Komun
a

50,000

1.1.13. Dizajnimi i
Projekt Konceptit mbi
strukturën organizative
të AKP

Projekt
Koncepti mbi
struktura
organizativë ë
AKP e dizajnuar

Struktura
organizativë e
AKP e
aprovuar nga
MPMS

K3 2011
K4 2011

MPMS/DPP

MEF/
Komuna

20,000

1.1.14 Shkëmbimi
përvojës përmes
vizitave studimore më
shtetet e BE-së dhe
vendet tjera, të cilat
kanë kaluar nëpër
procesin e themelimit
të AKP-vë

Njohuri e fituar
nga vendet tjra
të përvojes së
çështjeve sa i
përket
themelimit të
Agjencionit
Kombetar të
Punësimit

Viyitat
studimore të
realizuara ne
Shqipëri,
Slloveni, dhe
Turqi

K2 2011
K4 2011

MPMS/DPP

MEF/
Komuna

45,000

Këshillimet
nga
ekspertet e
donatorëve
mbështetës

Raportet mbi
vizitat
studimore te
hartuara
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1.1.15 Aprovimi i
Projekt Konceptit të
AKP-së nga ana e
Qeverisë

Marrja e
vendimit mbi
projektkonceptin e
aprovuar

Raport mbi
vendimin e
aprovuar

K1 2012
K2 2012

MPMS/DPP

ZKM/MEF

Gjithsej kostoja e objektives operacionale Nr.1.1

Buxheti i
Kosovës

5,000

0

320,000

Objektiva sektorialë:
1. Rritja e shkallës së punësimit dhe forcimi i trajnimeve profesionalë sipas kërkesës së tregut të punës
Objektiva operacionale:
1.2 Themelimi i një sistemi të besueshëm të Informatave të Tregut të Punës deri ne fund te vitit 2011
Aktivitetet

Caku

1.2.1 Formimi i grupit
të punës për vazhdimin,
realizimin dhe zhvillimin
e Konceptit të SITP

Koncepti i SITP i
hartuar

1.2.2 Shkëmbimi i
përvojave me një shtet
anëtar/kandidatë të
BE-se ku përdorët
sistemi i avancuar i
SITP

Kuptimi se si të
aplikohet SITP

Indikatorët e
përformancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Grupi i punës i
formuar

Institucioni përgjegjës
Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

K1 2011
K2 2011

MPMS/
DPP

MEF,
Komunat

K1 2011
K2 2011

MPMS/
DPP

MEF,
Komunat

Kostoja totale
Investimet
kapitalë

Kosto
Variabileoperuese
5,000

Burimet financiarë
Tjera (B.nj,
teknikë)

Interne/ve
tanake

Donatorët

Buxheti i
Kosovës

UNDP

Buxheti i
Kosovës

UNDP

Drafti i SITP-se
i kompletuar
Vizita
studimore ne
Gjermani e
realizuar

20,000

Raporti i
vizitës

14
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1.2.3 Definimi i
kërkesës dhe veprimeve
të nevojshëm për
implementimin e plotë
të SITP

Plani i veprimit
për
implementim
të plotë të SITP

Kërkesat e
identifikuara

K1 2011
K2 2011

MPMS/
DPP

MEF,
Komunat

5,000

Buxheti i
Kosovës

UNDP

1.2.4 Përgatitja e Planit
të Veprimit për
implementimin, "in real
time" e sistemit të
SITP-it

Plani i veprimit
i kompletuar

Plani i
veprimit i
aprovuar

K1 2011
K2 2011

MPMS/
DPP

MEF,
Komunat

5,000

Buxheti i
Kosovës

UNDP

1.2.5 Themelimi i grupit
përgjegjës për
implementimin e SITP

Menaxhmenti
për
implementim
të SITP i
përmirësuar

Vendimi për
themelimin e
grupit punues

K2 2011
K3 2011

MPMS/
DPP

MEF,
Komunat

8,000

Buxheti i
Kosovës

UNDP

1.2.6 Furnizimi me
harduer dhe softuer i të
gjithë personelit të
SHPP-vë

I gjithë
personeli i
SHPP-vë i
pajisur me
gjërat e
nevojshëm për
përdorim
efektiv të SITP

Raporti mbi
furnizimin e
personelit më
pajisje të TI-së

K2 2011
K3 2011

MPMS/
DPP

MEF,
Komunat

20,000

Buxheti i
Kosovës

UNDP

1.2.7. Pergaditja dhe
dizajnimi i konceptit te
projektit per SITP-ne
dhe Softuerin e
Punesimit

Projekt
koncepti i
hartuar

Projekt
koncepti i
aprovuar

Buxheti i
Kosovës

UNDP

1.2.8 Zhvillimi i Softverit
te SITP-se dhe softverit
per regjistrimin e te

Regjistrimi i te
punesuareve ne
Kosove

Softveri i
instaluar dhe
ne funksion te
Zyrave te

Buxheti i
Kosovës

UNDP

Veprimet e
identifikuara

K2 2011
K3 2011

MPMS/
DPP

MEF,
Komunat
20,000

K2 2011
K3 2011

MPMS/
DPP

MEF,
Komunat

100,000

70,000
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Punesuareve ne Kosove

Punesimit

1.2.9 Implementimi i
plotë i sistemit SITP
dhe mirëmbajtja e
sistemit të SITP

Informatat e
besueshme mbi
tregun e punës
në dispozicion

Raporti mbi
vlerësimin e
efektshmërisë
së SITP

K2 2011
K3 2011

MPMS/
DPP

MEF,
Komunat

17,000

Buxheti i
Kosovës

1.2.10. Themelimi i
ekipit për analizimin e
tregut të punës

Ekipi për
analizim të
tregut të punës
i themeluar

4 punëtorë
shtesë të
rekrutuar

K2 2011
K3 2011

MPMS/
DPP

MEF,
Komunat

20,000

Buxheti i
Kosovës

1.2.11 Ofrimi i
programit trajnues për
stafin përdorues të
sistemit të SITP

I gjithë stafi i
SHPP-vë i aftë
për përdorim
efektiv të SITP

186 persona
të trajnuar

K2 2011
K3 2011

MPMS/
DPP

MEF,
Komunat

20,000

Buxheti i
Kosovës
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100,000

UNDP/LU
X

210,000

Objektiva sektoriale:
1. Rritja e shkallës së punësimit dhe forcimi i trajnimeve profesionale sipas kërkesës së tregut të punës.
Objektiva operacionale:
1.3 Rritja e kapaciteteve të trajnimeve profesionale për punëkërkuesit (të papunët) për 35% deri me 2013

Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgja
tja Fillimi
Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

Burimet financiare
Tjera (B.nj,
teknike)

Interne/v
etanake

Donatorë
t

16
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1.3.1 Realizimi i
hulumtimit për
identifikimin e
profesioneve të reja në
bazë të nevojave të
tregut të punës

Identifikimi i
profesioneve të
reja

Hulumtimi i
kryer, nevojat e
tregut të punës
të gjetura,
Raporti i
analizës së
hulumtimit të
tregut të punës
i kryer

K1 2011
K4 2012

MPMSDPP/
DAP/DP

Enti
statistikor i
Kosovës,
QAP, ZKP,
OEK, AKB,
Komunat

1.3.2 Ndërtimi i QAP
(Qendra e Aftësimeve
Profesionale) të reja në
tri regjione sipas
standardeve te BE-se

Ndërtimi
objekteve te
QAP-ve ne tri
regjione

QAP e ndërtuar
ne Gjilan
2011,Mitrovice
2012 dhe
Gjakove 2012

K2 2011
K4 2012

MPMSDPP/
DAP

MEF,
Komunat
etj.

2,000,000

Këshillimet
nga
ekspertet e
donatorëve
mbështetës

Buxheti i
Kosovës

Lux-Dev,
BB,
donatorë
tjerë

1.3.3 Furnizimi i
punëtorive me mjete
dhe vegla të avancuara
për nevoja të
trajnimeve ne punëtorit
e themeluara dhe ato
ekzistuese të QAP dhe
tri qendra mobile.

Punëtorit
ekzistuese dhe
ato të reja janë
të pajisur me
mjete dhe
pajisje
bashkëkohore

Raporti i
pranimit për
pajisjet e
vendosura

K2 2011
K4 2012

MPMSDPP/
DAP

MEF,
Komunat
etj.

850,000

Këshillimet
nga
ekspertet e
donatorëve
mbështetës

Buxheti i
Kosovës

Lux-Dev,
BB, ARRK,
donatorët
tjerë

1.3.4 Përcaktimi për
profesionet e reja në
QAP e ndërtuara (tri
punëtori për çdo
qendër), dhe qendrat
mobile

Caktimi i
profesioneve të
reja në QAP-ë t
dhe qendrat
mobile

Vendimi për
hapjen e
punëtorive në
QAP dhe për
qendra mobile

K2 2011
K4 2012

MPMSDPP/
DAP

QAP, QRP,
MASHT,OEK,
AKB,
Komunat

1.3.5 Rekrutimi i
trajnerëve të rinj për
profesionet e reja te
themeluara ne QAP
(Peje dhe Ferizaj 2011,
Gjilan 2012, Mitrovice,

Punësimi i
trajnerëve për
profesionet e
reja në QAP
dhe për

Numri i
kontratave të
nënshkruar me
trajnerët e
punësuar

K1 2011
K4 2013

MPMSDPP/
DAP

Komunat,
Partneret

30,000

56,000

Mbështetja
nga
ekspertet e
Lux dev.

Lux-Dev,
ARRK,

Buxheti i
Kosovës

Lux-Dev,
ARRK,
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Gjakove 2013 dhe për
tri punëtori në qendra
mobile.

qendrat mobile

1.3.6 Kontraktimi/blerja
e shërbimeve të
trajnimeve nga ofruesit
tjerë të trajnimeve (për
personat me aftësi të
kufizuara të
papunësuar)

Aftësimi i rreth
300
kandidateve në
vit për
profesione
specifike

Certifikatat e
trajnimit dhe
raporti për
numrin e të
punësuarve nga
të trajnuarit

K2 2011
K4 2012

MPMSDPP/
DAP

OJQ
përfaqësuese
,OEK, ZKP,
AKB,
Komunat

1,500,000

Këshillimet
nga
ekspertet e
donatorëve
mbështetës

Buxheti i
Kosovës

Lux-Dev,
BB, ARRK,
donatorët
tjerë

1.3.7 Avancimi i formës
së trajnimeve të
drejtpërdrejta në
kompani për aftësimin
e punëkërkueseve të
regjistruar.

Aftësimi i së
paku 1000
punëkërkuesev
e në vit ,për
mes kësaj
forme te
trajnimeve

Raporti nga
trajnimet,
Certifikatat e
lëshuara për
kandidat,
deklarata e
punëdhënësve
për punësim
pas trajnimit.

K1 2011
K4 2013

MPMSDPP/
DAP/DP

ZKP,OJQ
,OEK, AKB,
Komunat,
Bizneset
individuale
etj

5,000,000

Këshillimet
nga
ekspertet e
donatorëve
mbështetës

Buxheti i
Kosovës

Lux-Dev,
Kosvet 6,
UNDP, BB,
ARRK,

1.3.8 Krijimi i fondit të
trajnimeve për aftësime
profesionale

Fondi për
trajnime
profesionale
është
themeluar dhe
funksionalizuar

Koncept
dokumenti i
aprovuar për
krijimin e fondit
trajnimeve
profesionale

K1 2011
K4 2013

MPMSDPP/
DAP

MEF,OEK,
AKB,
Komunat,
Bizneset
individuale
etj

2,600,000

Këshillimet
nga
ekspertet e
donatorëve
mbështetës

Buxheti i
Kosovës

Lux-Dev,
Kosvet 6,
UNDP, BB,
ARRK,

1.3.9 Organizimi i vizitës
studimore në
ndonjërën nga vendet e
BE (Slloveni) ku
funksionojnë fonde të
ngjashme për trajnime

Kuptueshmëria
se si funksionon
fondi për
trajnime në
vendet tjera

Vizita
studimore e
realizuar per 10
zyrtare, Raporti
nga vizita
studimore

K2 2011
K3 2011

MPMSDPP/
DAP

MPJ,
Ambasada
etj

Buxheti i
Kosovës

Lux-Dev

10,000
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1.3.10 Hartimi i
Udhëzimit
Administrativ për
funksionimin e fondit te
trajnimeve

Përgatitja e
Udhëzimit
Administrativ

Udhëzimi
Administrativ i
miratuar

K1 2011
K2 2011

MPMSDPP/
DAP

MEF, MTI,
OEK, QAP,
QRP etj.
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Buxheti i
Kosovës

5,000

2,850,000

Lux-Dev

9,201,000

Objektiva sektorialë:
1. Rritja e shkallës së punësimit dhe forcimi i trajnimeve profesionale sipas kërkesës së tregut të punës
Objektiva operacionale:
1.4 Sigurimi i cilësisë së QAP-ve dhe plotësimin e kushteve për akreditim e certifikim deri në vitin 2012
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
përformancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

Kostoja totale
Investimet
kapitalë

Burimet financiarë

Kosto
Variabileoperuese

Tjera (B.nj,
teknikë)

1.4.1 Rishikimi i
kurrikulave ekzistuese
dhe përpilimi i
kurrikulave të reja
bazuar në Kornizën
Kombëtare të
Kualifikimeve

Hartimi i
kurikulave për
profesionet e
reja dhe
rishikimi I atyre
ekzistuese

Raporti nga
zhvillimi i
kurikulave dhe
kurrikulat e
prezantuara
për 10
profesione në
vit

K2 2011
K3 2012

MPMSDPP/
DAP

MASHT,
AKK(Autorite
ti kombëtar i
kualifikimeve
), MEF,OEK,
QAP

60,000

Mbështetja
nga
ekspertet e
Lux Develop.

1.4.2 Ngritja e
kapaciteteve të stafit
menaxherial dhe
profesional të DAP dhe
QAP-ve

Trajnimi i stafit
të DAP QAP-ve

Raporti nga
vizitat dhe
punëtoritë e
zhvilluara,
certifikatat
për

K2 2011
K4 2012

MPMSDPP/
DAP

MEF, AKK,
QAP

55,000

Mbështetja
nga
ekspertet e
Lux Develop.

Interne/ve
tanake

Donatorët

Lux-Dev,
Kosvet 5

Buxheti i
Kosovës

Lux-Dev,
Kosvet 6,
UNDP, BB,
etj,
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pjesëmarrje

1.4.3 Akreditimi i
ofruesve të trajnimeve
profesionale dhe
certifikimi i trajnerëve
për ofrimin e
shërbimeve për
aftësime profesionale

Ngritja e cilë
sisë së ofrimit
të trajnimeve
nga
QAP,përmes
plotësimit të
kritereve dhe
standardeve
për njohjen e
certifikatave te
trajnimeve

Numri i
profesioneve
të akredituara
në pë r QAP-ë
t 50% në
2011, dhe
numri i
trajnerëve te
certifikuar për
ofrimin e
trajnimeve (15
trajner ne vit)

K2 2011
K2 2012

MPMSDPP/
DAP

AKK,MASHT,
QAP

1.4.4 Sigurimi i qasjes
së barabartë nga QAP-ë
t për te gjithë
punëkërkuesit e
regjistruar ne ZKP.

Qasje e
qendrueshme
në ofrimin e
shërbimeve
(punëtori dhe
paisje) në të
gjitha QAP-et

Janë krijuar
hapsirat e
mjaftuesheme
ne punetori
dhe objektet
kanë
infrastrukture
n percjellese
pë r të mundë
suar qasje te
barabartë per
të gjitha
kategoritë .

K2 2011
K2 2012

MPMSDPP/
DAP

QAP, OJQ ,
Komunat

1.4.5 Trajnimi i
personelit të SHPP dhe
QAP për promovimin të
vetëpunësimit

Ngritja e
aftësive të
stafit te ShPPve për
promovimin e
vetëpunësimit

70% e stafit
relevant i
trajnuar

K2 2011
K2 2012

MPMS/
DPP

MEF/ZKP/
QAP/

300,000

250,000

50,000

Mbështetja
nga
ekspertet e
Lux Develop.

Buxheti i
Kosovës

Lux-Dev,
Kosvet 6,
UNDP, BB,
ARRK,

Mbështetja
nga
ekspertet e
Lux Develop.

Buxheti i
Kosovës

Lux-Dev,
BB, ARRK,

Buxheti i
Kosovës

B.Boteror
e ,UNDP
,Projektet
BE
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1.4.6 Hartimi i strategjia
e aftësimit profesional
në MPMS

Eshtë hartuar
srategja e
zhvillimit të
aftësimit
profesional
2011-2014

Dokumenti
strategjik i
miratuar

K2 2011
K4 2011

MPMSDPP/
DAP

MASHT,MEF,
AKK, QAP
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Buxheti i
Kosovës

10,000

250,000

Lux-Dev,
BB, ARRK,

475,000

Objektiva sektoriale:
1. Rritja e shkallës së punësimit dhe forcimi i trajnimeve profesionale sipas kërkesës së tregut të punës
Objektiva operacionale:
1.5. Përmirësimi i infrastrukturës ligjore dhe implementimit të ligjeve që garantojnë kushtet për ambient të sigurt dhe shëndoshë në punë deri 2012.
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës

Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

Kostoja totale

Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

Burimet financiare

Tjera (B.nj,
teknike)

Interne/ve
tanake

Donatorët

1.5.1 Rishikimi i
infrastrukturës ligjore
dhe akteve nënligjore
në fushën e mbrojtjes,
sigurisë dhe ambientit
të punës.

Infrastruktura
ligjore e
rishikuar

Raporti i
rishikimit

K2 2011
K3 2011

MPMS,
TEIP

ZKM, MEF,
MTI etj

65,000

Buxheti i
Kosovës

Projekti
KE

1.5.2 Trajnimi për
personelin në
mbikëqyrjen e ligjeve të
aplikueshme në Kosovë
nga TEIP.

Ngritja e
kompetencës
së stafit për 25
%

Raportet e
Trajnimeve,
certifikatat

K2 2011
K4 2011

MPMS,
TEIP

IKAP,MAP,
MIE

120,000

Buxheti i
Kosovës

Projekti
KE
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1.5.3 Organizimi i
vizitave jashtë vendit
më qëllim të njohjes
me praktikat e vendeve
te BE-së për monitorim
dhe inspektim.

Marrje e
Informatave
shtesë për
legjislacion dhe
praktikat e
vendeve të
zhvilluara

Raporti nga
vizitat
studimore,
informim mbi
aktivitetet e
zhvilluara

K3 2011
K4 2011

MPMS,
TEIP

MIE, MPJ

Buxheti i
Kosovës

Projekti
KE

1.5.4 Krijimi i kushteve
të punës për stafin e
TEIP, përmes blerjes se
makinave,mjeteve për
punë dhe komunikim

Ngritja
efikasitet 30 %
dhe
përmirësimi i
kushteve të
punës

Raportet e
efikasitetit
dhe Raportet
e blerjes së
pajisjeve

K2 2011
K4 2011

MPMS,
TEIP

MEF,
Komunat

50,000

Buxheti i
Kosovës

MPMS-BB

1.5.5 Ngritja e
kapaciteteve të TEIP
,përmes rekrutimit të
stafit në secilën
komunë me numrin e
nevojshëm të
inspektorëve

Plotësimi i
vendeve të
punë s dhe
rekrutimi i
stafit te ri

Numri i punë
toreve te
pranuar,
numri i
vendeve të
plotësuara me
kuadro të reja

K2 2011
K1 2012

MPMS,
TEIP

MEF,
Komunat

50,000

Buxheti i
Kosovës

1.5.6 Instalimi i bazës së
shënimeve për shtimin
e efikasitetit të
inspektimeve.

Ngritja e
efikasitetit të
inspektimit për
50%

Baza e te
dhenave e
instaluar ne
TEIP

K2 2011
K4 2011

MPMS,
TEIP

MEF,
Komunat

220,000

Buxheti i
Kosovës

MPMS-BB

1.5.7 Intensifikimi i
inspektimeve të
rregullta dhe rasteve të
jashtëzakonshme si dhe
ndërmarrja e masave
ndëshkuese për
eliminimin e shkeljeve
të dispozitave ligjore.

Eliminimi i
parregullsive
dhe shkeljeve
të ndryshme
nga kompanitë
publike dhe
private

Numri i
rasteve të
ndëshkuara
dhe kostoja e
dënimeve për
subjektet
afariste

K1 2011
K4 2012

MPMS,
TEIP

MEF,
Komunat

150,000

Buxheti i
Kosovës

MPMS-BB

Gjithsej kostoja e objektives operacionale Nr.1.5

20,000

0

675,000
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Objektiva sektoriale:
1. Rritja e shkallës së punësimit dhe forcimi i trajnimeve profesionale sipas kërkesës së tregut të punës.
Objektiva operacionale:
1.6 Zgjerimi i programeve aktive të tregut të punës dhe punësimi i punëkërkuesve të regjistruar ne ZKP deri 2013
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës

Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

Kostoja
totale
Investime
kapitale

Burimet
financiare
Kosto
Variabileoperuese

Tjera
(B.nj,
teknike)

Interne/veta
nake

1.6.1 Vazhdimi i
implementimit të
programeve përmes
ndërmjetësimit në
punësim nga
këshilltarët e ZKP

Shtimi i
aktiviteteve të
ZKP për
implementimin
e masave aktive
te tregut te
punës

Raportet nga
ZKP për
numrin e
personave të
punësuar

K1 2011
K4 2013

MPMS/
DPP

MEF/
Komunat

120,000

Buxheti i
Kosovës

1.6.2 Implementimi i
programeve duke
ofruar subvencionim të
pagave të kufizuar dhe
mbështetje të
ndërmarrësisë dhe
kompanitë private për
punëkërkuesit e
kualifikuar

Mbështetja e
personave të
kualifikuar,për
mes angazhimit
në punë

Numri i
personave të
subvencionuar
dhe kontratat
me kompanitë

K1 2011
K4 2013

MPMS/
DPP

MEF/
Komunat

300,000

Buxheti i
Kosovës

Donatorët

UNDP, Lux
Develope
nt
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1.6.3 Rritja e punësimit
të personave me aftësi
të kufizuar përmes
masave aktive të tregut
të punës.

Angazhimi i
personave me
aftësi të
kufizuar në
programe të
punësimit

Numri i
personave me
aftësi të
kufizuar, i
aplikimeve, i
të dërguarve,
i të punësuar
në sektorin
publik dhe
privat

K1 2011
K4 2013

MPMS/
DPP

MEF/
Komunat

1.6.4 Punësimi i
punëkërkueseve
përmes implementimit
të projekteve për Punë
Publike

Rritja e numrit
të punësimit

Numri i
personave të
punësuar nga
secili projekt
sipas viteve

K1 2011
K4 2013

MPMS/
DPP

MEF/
Komunat

6,000,000

1.6.5. Punësimi i
punëkërkueseve të
regjistruar përfitues nga
asistenca sociale dhe
disa kategorive tjera
,përmes projektit
"Beatiful Kosova"

Ngritja e
shkallës së
punësimit

Rreth 1000
punëkërkues
të punësuar

K1 2011
K4 2013

MPMS/
DPP,
DMS

MEF/Komun
at/MAPL

2,000,000

1.6.6 Sigurimi i të
dhënave për personat
e vetëpunësuar dhe
promovimi i
shërbimeve të
vetëpunësimit ,për
personat e regjistruar si
punëkërkues në ZKP

Ngritja e
shkallës së
vetëpunësimit

Raporti me të
dhënat e
personave të
vetëpunësuar
sipas
periudhave të
caktuara

K1 2011
K4 2013

MPMS/
DPP

MEF/ MTI
Komunat

Gjithsej kostoja e objektives operacionale Nr.1.6

500,000

3,000,000

100,000

8,000,000

Buxheti i
Kosovës

Buxheti i
Kosovës

Banka
Botërore
,UNDP

Buxheti i
Kosovës

Projekti
BE-se, nga
fondet e
IPA

Buxheti i
Kosovës

Banka
Botërore
,UNDP

,020,000
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Objektiva sektoriale:
1. Rritja e shkallës së punësimit dhe forcimi i trajnimeve profesionale sipas kërkesës së tregut të punës.
Objektiva operacionale:
1.7 Nxitja e punësimit përmes programit "Punësim i Bazuar në Shtëpi" për personat me aftësi të kufizuara deri ne 2013
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

Burimet financiare
Tjera
(B.nj,
teknike)

Interne/veta
nake

Donatorët

1.7.1. Hulumtim mbi
situatën e personave
me aftësi të kufizuar si
dhe nevojat për
implementimin e
programit të Punësimit
bazuar në Shtëpi për
personat me aftësi të
kufizuara

Arritja e një
pasqyre të
qartë rreth
gjendjes së
personave me
aftësi të
kufizuar dhe
nevojave të
tregut punës

Raporti mbi
Hulumtimin

K3 2011
K4 2011

MPMS/
DPP

ZKM,MSH
Komunat

50,000

Buxheti i
Kosovës

Projektet
e BE

1.7.2 Dizajnimi i
programeve të trajnimit
,për implementimin e
programit të punësimit
bazuar në shtëpi.

Programi i
trajnimit i
dizajnuar sipas
kërkesave

Planet e
trajnimit te
aprovuara

K4 2011
K1 2012

MPMS/
DPP

ZKM,MASHT
Komunat

20,000

Buxheti i
Kosovës

Projektet
e BE

1.7.3 Trajnimi i stafit
profesional që do të
trajnojë dhe këshillojë
personat me aftësi të

Stafi me
kompetencë të
shtuar

Numri i
trajnerëve dhe
këshilltareve

K1 2012
K2 2012

MPMS/
DPP

MASHT,
Komunat

50,000

Buxheti i
Kosovës

Projektet
e BE
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kufizuara për punësim,
bazuar në punën në
shtëpi

të trajnuar

1.7.4 Trajnim specifik i
kompanive dhe
punëdhënësve rreth
lehtësimit të qasjes së
personave me aftësi të
kufizuara

Përgaditja e
punëdhënësve
për t'u
mundësuar
personave me
aftësi të
kufizuar qasje
sa më të mire

Numri i
kompanive, të
kontaktuara,
të involvuara,
të trajnuara,
që kan
adoptuar
praktikat e
mira

K3 2012
K4 2012

MPMS/
DPP

MASHT,
Komunat

50,000

Buxheti i
Kosovës

Projektet
e BE

1.7.5 Publikimi i
broshurave dhe
materialeve tjera
informative në mediat e
shkruara dhe
elektronike për
informimin e personave
me aftësi të kufizuar
rreth programit
“Punësimi i bazuar në
shtëpi”

Promovimi
gjithëpërfshirës
i informimit të
personave të
interesuar për
këtë program

Numri i
broshurave të
publikuara
dhe
publikimeve
ne mediat
elektronike
dhe te
shkruara

K3 2012
K4 2013

MPMS/
DPP

Komunat

20,000

Buxheti i
Kosovës

Projektet
e BE

1.7.6 Implementimi i
trajnimit profesional
për punësimin e
personave me aftësi të
kufizuara

Implementim i
suksesshëm i
trajnimeve

Numri i
personave të
trajnuarRaportet
gjysëmvjetore

K3 2012
K4 2012

MPMS/
DPP

MASHT,
Komunat

100,000

Buxheti i
Kosovës

Projektet
e BE

Gjithsej kostoja e objektives operacionale Nr.1.7

Kostoja totale e Objektives Strategjike Nr.1 "Rritja e shkallës së punësimit dhe
forcimi i trajnimeve profesionale sipas kërkesës së tregut të punës"

0

290,000

Investime
t Kapitale

Shpenz.Op
er.
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11,200,000

15,191,000

Objektiva sektoriale:
2. Rritja e mirëqenies sociale përmes ofrimit të mbështetjes për familjen në komunitet dhe puna në drejtim të zvogëlimit të varfërisë në Kosovë
Objektiva operacionale:
2.1 Përmirësimi i mekanizmave për identifikimin e varfërisë dhe sigurimi i të dhënave e informacioneve te nevojshme për zyrtarët e Ministrisë dhe institucioneve tjera deri ne
vitin 2012
Aktivitetet

2.1.1 Rishikimi i skemës
së asistencës sociale
dhe ridefinimi i
kategorive që
mundësojnë transferin
nga përfitimet e
asistencë sociale drejt
angazhimit në trajnime
profesionale dhe
punësim të klientëve.

Caku

Ngritja e
mundësive për
te varfrit për te
përfituar nga
rishikimi i
skemës së
ndihmës sociale

Indikatorët e
performancës

Raporti
analitik i
kompletuar,
rekomandimet
për përshtatje
të kornizës
ligjore të
hartuara

Kohëzgjatja
fillimi mbarimi

K1 2011
K2 2011

Institucioni përgjegjës

Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
mbështetës

DMS,
DNS,
QPS etj.

DKSHMS

Kostoja
totale
Investime
kapitale

Burimet
financiare
Kosto
variabileoperuese

Tjera
(B.nj,
teknike)
Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar
nga BE-ja

Interne/
vetanake

Donatorët

Projekti
"Mbështe
tje MPMSse nga BEja"
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2.1.2 Aprovimi i
ndryshimeve të
kornizës ligjore që
mundëson mbështetjen
e mekanizmave
implementuese për një
targetim me të mirë të
familjeve që jetojnë në
varfëri.

Shënjestrimi
më i saktë i të
varfërve

Aktet ligjore
dhe nënligjore
të hartuara, të
dërguara, të
aprovuar.

K2 2011
K1 2012

MPMS,
D.Ligjor,
K.Kosov
ës,

MEF, Qeveria

2.1.3 Krijimi i
mekanizmave të
bashkëpunimit
ndërmjet dy
departamenteve të
MPMS për integrimin e
përfituesve të
asistencës sociale në
programet e aftësimeve
profesionale dhe të
punësimit.

Punësimi dhe
ofrimi i
aftësimeve
profesionale
për përfituesit
nga kategoria
II-të e SNS

10% të
përfituesve
nga kategoria
e II-të,të
angazhuar në
programe të
aftësimit
profesional
dhe të
punësimit

K2 2011
K3 2012

MPMS,
DMS,
DPP

Komunat,
DKSHMS,
ZKP ,QPS

2.1.4 Funksionalizimi i
Sistemit të Integruar të
TI ,përmes instalimit të
softuerit në të gjitha
zyrat dhe nënzyrat
përgjegjëse për
implementimin e
përfitimeve nga
asistenca sociale

Instalimi i
softuerit dhe
krijimi i qasjes
për shfrytëzim
të sistemit

Softueri dhe
programi
është
vendosur në
të gjitha zyrat
dhe nënzyrat
e QPS-ve

K1 2011
K2 2012

MPMS,
ZSP, QIK

MAP,
Komunat

100,000

50,000

Buxheti
Kosovës

2.1.5 Krijimi dosjeve
elektronike të klientëve
,përmes digjitalizimit të
aplikacioneve dhe
skenimit të
dokumenteve tjera

Informatizimi i
plotë i të
dhënave të
përfitueseve
nga skema e
asistencës

Fajllat e të
dhënave për
20% të
përfituesve të
asistencës
sociale të

K1 2011
K4 2012

DMS,
DNS,
QPS etj.

MAP, MAPL,
Komunat

50,000

20,000

Buxheti
Kosovës

3,500,000

300,000

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar
nga BE-ja

Buxheti
Kosovës

Mbështet
je
,përmes
programit
punëve
publike

Projekti
"Mbështe
tje MPMSse nga BEja"

Banka
Botërore
dhe
Beatiful
Kosova
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përcjellëse.

sociale

krijuar

2.1.6 Krahasimi dhe
shkëmbimi i të dhënave
të klientëve të QPS-ve
me institucionet dhe
agjencitë e brendshme
të komunës.

Identifikimi i
mashtrimeve
dhe eliminimi i
duplifikimit të
pagesave
sociale

30% është
përmirësuar
niveli i ofrimit
të shërbimeve
dhe janë
eliminuar
gabimet

K1 2011
K4 2012

MPMS,
DMS
,DNS,QP
S etj

MAP,MAPL,
Agjencitë etj.

20,000

Buxheti
Kosovës

2.1.7 Reduktimi i
gabimeve dhe
identifikimi i
mashtrimeve nga
klientët dhe zyrtarët
përgjegjës,gjatë
procesit të vlerësimit të
të drejtës së përfitimit
të beneficioneve të
asistencës sociale.

Përmirësimi i
procesit të
vlersueshmëris
ë së
aplikuesëve

Shkalla e
mashtrimeve
dhe gabimeve
ne procesin e
vlerësimit
është
zvogëluar për
30%

K1 2011
K4 2012

MPMS,
DMS,
DNS,
QPS etj

DKSHMS,
Komunat

20,000

Buxheti
Kosovës

2.1.8 Kontrollimi dhe
verifikimi në teren i
implementimit të
kritereve dhe
dispozitave të akteve
ligjore dhe nënligjore,
gjatë procesit të
seleksionimit të
klientëve për përfitimin
e asistencës sociale.

Verifikimi i
mosrespektimit
të akteve
ligjore dhe
nënligjore

20 % e
aplikacioneve
dhe klientëve
të kontrolluar
dhe verifikuar
nga gjithsej
numri i
përfitueseve

K1 2011
K4 2012

MPMS,
NJAB,
ZKM,
QPS etj

DKSHMS,
ZAJ,Komunat

20,000

Buxheti
Kosovës
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2.1.9 Caktimi i
metodologjisë së
hulumtimit dhe matjes
së nivelit të varfërisë
,bazuar në kushtet dhe
standardin e jetesës në
Kosovë.

Vlerësimi i
nivelit të
varfërisë
përmes
metodologjisë
së caktuar

Metodologjia
e caktuar,
hulumtimi i
kompletuar, të
gjeturat e
publikuara

K2 2011
K4 2011

MPMS,
DIPS,
DMS,
DNS,
DABV

MEF,ESK,

5,000

Buxheti
Kosovës

2.1.10 Analiza e lëvizjes
së çmimeve dhe
përcaktimi i shumës së
përftimit të asistencës
sociale për familjen që
jeton në varfëri.

Identifikimi i
lëvizjes ë
çmimeve

Raporti
analizues i
kryer, të
gjeturat e
publikuara

K3 2011
K4 2011

MPMS,
DMS,
DABV
,DNS

MEF,ESK, B.
Botërore

10,000

Buxheti
Kosovës

2.1.11 Përcaktimi i
kostos së vlerës së
ndihmës sociale për
familjet e varfra duke
përfshire edhe
shpenzimet tjera
elementare për jetesë.
(jo përveç ushqimit)

Identifikimi i
kostos se
shpenzimeve te
jeteses per nje
familjet te
varfer

Kostoja e
jetese e
identifikuar,

K3 2011
K4 2011

MPMS,
DMS,
DABV
,DNS

MEF,ESK, B.
Botërore

10,000

Buxheti
Kosovës

2.1.12 Publikimi i
raporteve analizuese
rreth shkaqeve të
varfërisë dhe ndikimit
të pagesave sociale në
zvogëlimin e saj.

Informimi i
publikut me
gjendjen dhe
shkaqet e
nivelit të
varfërisë në
Kosove

Raporti i
publikuar me
rekomandime
për çdo vit

K3 2011
K4 2012

MPMS,
DIPS,
DMS,
DABV,
DNS

DKSHMS,
QPS,
Komunat

50,000

Buxheti
Kosovës

Bashkëpunëtor
ët dhe publiku i
informuar rreth
numrit të
përfitueseve të
asistencës

Raporti
analizues i
kryer, të
gjeturat e
publikuara

K1 2011
K4 2012

MPMS,D
MS,
DIPS,DA
BV, DNS

DKSHMS,
QPS,
Komunat

5,000

Buxheti
Kosovës

2.1.13 Prodhimi i
raporteve statistikore
dhe krahasuese në baza
mujore,tremujore dhe
vjetore për numrin e
përfitueseve nga

Shpenzimet e
definuara per
disa kategori
elementare
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asistenca sociale.

sociale

2.1.14 Hartimi i akteve
ligjore dhe nënligjore
që rregullojnë të drejtat
e lirimit nga pagesat e
komunaleve për
kategoritë sociale

Të drejtat e
përfituesve për
lirimin e
pagesave nga
komunalit janë
rregulluar sipas
kornizës ligjore
të aprovuar

Aktet ligjore
dhe nënligjore
të hartuara, të
dërguara për
aprovim

K2 2011
K2 2012

MPMS,
DMS,
DL,DNS

DKSHMS,
QPS,
Komunat

5,000

2.1.15 Identifikimi i
rasteve sociale të cilat
kanë të pazgjidhur
çështjen e strehimit
dhe krijimi i një regjistri
në nivel të vendit.

Identifikimi i
nevojave për
strehim social

Databaza me
numër të
familjeve te
cilat kanë
nevojë për
strehim e
krijuar

K1 2011
K2 2012

MPMS,
DMS,
DNS etj

DKSHMS,
QPS,
Komunat

20,000

2.1.16 Ndërtimi i
objekteve për banim
social për familjet që
kanë të pazgjidhur
çështjen e strehimit

Strehimi social
për familjet e
varfëra është
përmirësuar

Numri i
banesave soc.
të ndërtuara,
numri i
familjeve të
strehuara

K2 2011
K2 2013

MPMS,
DMS,
DNS etj

DKSHMS,
QPS,
Komunat

2.1.17 Caktimi i
kritereve të
bashkëpunimit me
kompanitë dhe OJQ-të
të cilat ofrojnë
mbështetje në të mira
materiale për rastet
sociale.

Kriteret për
bashkëpunim
me OJQ-të dhe
kompanitë për
mbështetje të
familjeve të
varfra.

Numri i
marrëveshjeve
të
nënshkruara
me OJQ-të
dhe
kompanitë
vendore e
ndërkombëtar
e për

K3 2011
K4 2011

MPMS,
DMS,
DL,ZSP
etj

DKSHMS,
Komunat

Grupi
punues
ne
përbërje
nga niveli
qendror
dhe lokal

Buxheti
Kosovës

Buxheti
Kosovës

Buxheti
Kosovës

3,000,000

5,000

Buxheti
Kosovës
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mbështetje të
familjeve të
varfra

Gjithsej kostoja e objektives operacionale Nr.2.1

3,150,000

4,040,000

Objektiva sektoriale:
2. Rritja e mirëqenies sociale përmes ofrimit te mbështetjes për familjen ne komunitet dhe puna në drejtim te zvogëlimit të varfërisë në Kosovë
Objektiva operacionale:
2.2 Ngritja e nivelit të shërbimeve për 20 % në vit te autoriteteteve lokale dhe qendrore, për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare bazuar në praktikat e vendeve të BEsë.
Aktivitetet

2.2.1 Definimi i roleve
dhe përgjegjësive të të
gjithë aktorëve
(MPMS,Komunat
,shoqëria
civile,policia,gjykatat
dhe sektori privat)
relevant në
decentralizimin e
shërbimeve sociale dhe
familjare

Caku

Përgjegjësitë në
ofrimin e
shërbimeve
sociale dhe
familjare të
definuara në
mes të
aktereve
relevant

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Numri
komunave që
kanë
nënshkruari
Marrëveshjet
Mirëkuptimit
për transfer të
kompetencave
nga niveli
qendror në
nivel lokal

K1 2011
K4 2011

Institucioni përgjegjës
Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
mbështetës

MPMS,
DMS,

MAPL,MEF
,Komunat

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese
5,000

Burimet financiare
Tjera
(B.nj,
teknike)

Interne/
vetanake

Anëtarët
e grupit
punues

Buxheti
Kosovës

Donatorët
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2.2.2 Rishikimi
funksional i QPS-ve,
DKSHMSve,institucioneve
rezidenciale dhe atyre
për shërbime ditore të
kujdesit social.

Funksionet e
definuara për
rolet dhe
përgjegjësitë e
institucioneve
komunale

Raporti me
rekomandimet
për
ristrukturimin
e QPS-ve dhe
DKSHMS

K2 2011
K4 2011

MPMS,
DMS,
DIPS,
DSHS,
DPI

MAPL,
DKSHMS,
QPS

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar
nga DIFID

Projekti
"Mbështe
tje
decentrali
zimit të
shërbimev
e të
kujdesit
social"

2.2.3 Hartimi i
standardeve minimale
për shërbime sociale e
familjare dhe përgatitja
e udhërrëfyesit të
nevojshëm për
implementim të
suksesshëm

Standardet
minimale të
shkruara dhe
udhërrëfyesit e
përgatitur

Kategoritë e
standardeve
të aprovuara,
numri
doracakeve të
publikuar dhe
shpërndarë

K1 2011
K3 2011

MPMS,
DMS,
DIPS,
DSHS,

MAPL,
DKSHMS,
QPS

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar
nga BE-ja

Projekti
"Mbështe
tje MPMSse nga BEja"

2.2.4 Zhvillimi i
mekanizmave të
sigurimit të cilësisë për
monitorimin,inspektimi
n dhe matjen e
performancës të
skemave dhe
shërbimeve të
ndryshme sociale të
implementuara nga
MPMS

Janë zhvilluar
mekanizmat
për sigurim të
cilësisë ,
monitorim
,inspektim dhe
përformancë

% e nivelit të
përmirësimit
të cilësisë së
shërbimeve,
numri i
aktiviteteve të
monitorimit
dhe
inspektimit

K1 2011
K3 2011

MPMS,
DIPS,
DMS
,DSHS

MAPL,
DKSHMS,
QPS

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar
nga BE-ja

Projekti
"Mbështe
tje MPMSse nga BEja"

2.2.5 Sigurimi i kornizës
ligjore dhe operative
për finalizimin e
licencimit të ofruesve të
shërbimeve sociale dhe
familjare.

Procesi i
licencimit të
ofruesve të
shërbimeve i
rregulluar sipas
kornizës ligjore

Udhëzimet
Administrative
, të aprovuara
nga ministri

K1 2011
K4 2011

MPMS,
DMS,
KPSHSF,
DL

MEF,
DKSHMS,
Komunat

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar

Projekti
"Mbështe
tje MPMSse nga BEja"
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të aprovuar

nga BE-ja

2.2.6 Zhvillimi dhe
implementimi i
programeve trajnimit
para dhe pas licencimit
për punëtorët social,
organizatat e shoqërisë
civile dhe hisedarë tjerë
relevant për të siguruar
efektivitetin ne ofrimin
e shërbimeve sociale.

Aktorët
relevant
kompetent të
sigurojnë ofrim
efektiv të
shërbimeve
sociale

Numri i
kurseve të
zhvilluara,
numri i
pjesëmarrësve
, numri i
pjesëmarrësve
që me sukses
e kan
kompletuar
trajnimin

K2 2011
K4 2012

MPMS,
DMS,
DIPS,
ZBNJ,

MAPL,
ZBNJK,
Komunat

2.2.7 Krijimi i sistemit
menaxhues për
përmirësimin e
lidhshmërisë teknike
dhe organizative mes
planifikimit, politikave
dhe buxhetimit për
shërbime të kujdesit
social.

Sistemi i
menaxhimit
dhe planifikimit
është
përmirësuar

Sistemi i
menaxhimit i
krijuar dhe i
shtrire ne
shërbimet e
kujdesit social

K1 2011
K4 2011

MPMS,
DMS,
D.Buxhe
tit etj.

MEF,
Komunat

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar
nga DIFID

Projekti
"Mbështe
tje
decentrali
zimit të
shërbimev
e të
kujdesit
social"

2.2.8 Përcaktimi i
kritereve dhe dizajnimi i
formulës për financimin
e shërbimeve sociale e
familjare nga buxhetet
e komunave.

Alokimi i drejtë
i financave për
shërbimet
familjare nga
buxheti
komunal

Llojet e
idikatoreve
jane definuar

K2 2011
K4 2011

MPMS,
DMS,
DIPS,
DABV,
DSHS,
DPI

MEF,MAPL,
Komunat

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
financuar
nga DIFID

Projekti
"Mbështe
tje
decentrali
zimit të
kujdesit
social"

Formula per
alokimin e
fondeve e
dizajnuar

50,000

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar
nga BE-ja

Buxheti
Kosovës

Projekti
"Mbështe
tje MPMSse nga BEja"
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2.2.9 Krijimi i një
platforme elektronike
të bazuar në internet
për
regjistrimin,mbledhjen
dhe shkëmbimin e të
dhënave të shërbimeve
sociale dhe familjare në
të gjitha komunat e
Kosovës

Platforma
elektronike e
dizajnuar

Platforma
elektronike e
dizajnuar,
Softueri i
instaluar në të
gjitha
Komunat e
Kosovës

K1 2011
K4 2011

MPMS,
DMS,
DIPS
,QPS

MAPL,
Komunat

2.2.10 Hartimi i
manualit për
përdorimin e
platformës elektronike
dhe trajnimi i stafit të
komunave dhe
divizioneve brenda
ministrisë, për
përpunimin e të
dhënave dhe kthimin e
tyre në informata.

Përmirësimi i
kompetencave
të stafit për
procedimin e
efektshëm të të
dhënave për
mes platformes
elektronike

Manuali i
përdorimit të
platformës
elektronike i
hartuar,
Numri i stafit
të trajnuar,
numri i
doracakëve të
shpërndarë

K2 2011
K4 2012

MPMS,
DMS,
DIPS,
ZSP

MAPL,
DKSHMS,
Komunat

Gjithjej kostoja e objektives operacionale Nr.2.2

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar
nga DIFID

50,000

10,000

50,000

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar
nga DIFID

Projekti
"Mbështe
tje
decentrali
zimit të
shërbimev
e të
kujdesit
social"
Buxheti
Kosovës

Projekti
"Mbështe
tje
decentrali
zimit të
shërbimev
e të
kujdesit
social"

65,000

Objektiva sektoriale:
2. Rritja e mirëqenies sociale përmes ofrimit te mbështetjes për familjen ne komunitet dhe puna ne drejtim te zvogëlimit të varfërisë në Kosovë
Objektiva operacionale:
2.3 Zhvillimi dhe ngritja e nivelit të shërbimeve në komunitet-familje(de-institucionalizimi) deri në vitin 2013
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Institucion
i pergjegje

Institucioni
Mbështetës

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

Burimet financiare
Tjera
(B.nj,
teknike)

Interne/
vetanake

Donatorët
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2.3.1 Sigurimi i të
dhënave për numrin e
personave me aftësi të
kufizuar në nivel të
vendit dhe nevojave që
kanë ata (krijimi i
databazës)

Informacion i
sakt për numrin
e personave me
aftësi të
kufizuar në
nivel nacional

Baza e të
dhënave e
dizajnuar,
të dhëna e
regjistruara
sipas
kategorive të
personave me
aftësi të
kufizuar

K2 2011
K4 2011

MPMS,
DMS,
DIPS, DPI

ZQM,Komun
at ,DKSHMS,
QPS

20,000

Buxheti i
Kosovës

2.3.2 Rishikimi i
legjislacionit për
përfitimin e ndihmës
materiale (parave te
gatshme dhe
shërbimeve) për
kategoritë e personave
me nevoja të veçanta.

Krijimi i
shkallshmërisë
së
invaliditetetit
tek përfitimet
materiale nga
aftësia e
kufizuar

Aktet ligjore
të hartuara,
të aprovuara
për përfitimin
e
beneficioneve
në bazë të
shkallës së
invaliditetit

K3 2011
K4 2011

MPMS,
DAPK,
DMS,DL

MEF,Komun
at ,QPS,
ZRAPK

10,000

Buxheti i
Kosovës

2.3.3 Ndërtimi i
shtëpive me bazë në
komunitet për persona
me aftësi të kufizuar të
rritur dhe fëmijë.

Implementimi i
deinstitucionalizi
mit, transferit
të klientëve nga
institucionet e
mëdha në
shtëpi të
komunitetit

Janë ndërtuar
3 shtëpi për
personat e
rritur me bazë
në komunitet
me kapacitete
prej 15
persona,
numri i
personave të
akomoduar

K2 2011
K4 2013

MPMS,
DMS, DPI

MEF,Komun
at, DKSHMS,
QPS

700,000

Buxheti i
Kosovës

2.3.4 Ndërtimi i
shtëpive me bazë në
komunitet për persona
të moshuar dhe pa

Transferimi i te
moshuarve nga
shtëpia baze ne
Prishtine për
persona te

Janë ndërtuar
3 shtëpi me
bazë në
komunitet me
kapacitete

K2 2011
K4 2013

MPMS,
DMS,
,DPI

MEF,Komun
at, DKSHMS,
QPS

1,000,000

Buxheti i
Kosovës
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përkujdesje familjare.

moshuar dhe
vendosja e tyre
ne shtëpitë e
komunitetit

prej 25
persona,
numri i
personave të
akomoduar

2.3.5 Funksionalizimi
dhe forcimi i
kapaciteteve të
shtëpive të komunitetit
për personat moshuar
dhe me aftësi të
kufizuar

Fuqizimi i
kapaciteteve
njerëzore dhe
materiale të
këtyre shtëpive

Shtëpitë e
komunitetit
janë
kompletuar
me staf të
nevojshëm
dhe secila prej
tyre ka
pranuar
klientët sipas
kapacitetit që
ka.

K1 2011
K3 2011

MPMS,
DMS,
,DPI

MEF,Komun
at, DKSHMS,
QPS

100,000

2.3.6 Krijimi i shërbimit
të asistencës personale
(personit apo shërbimit
ndihmës) për disa
kategori të personave
me aftësi te kufizuar.

Permiresimi
dhe avancimi i
kushteve të
personave me
aftësi të
kufizuar per
jetë sa me te
pavarur

Aktet ligjore
dhe nënligjore
të aprovuara
që rregullojnë
kujdesin dhe
përfitimet e
personave që
kujdesen për
këtë kategori.

K3 2011
K4 2011

MPMS,
DMS,
,DPI

ZQM,Komun
at ,DKSHMS,
QPS

5,000

2.3.7 Themelimi i
qendrave ditore për
ofrimin e shërbimeve
për fëmijët me nevoja
të veçanta

Ofrimi i
shërbimeve të
përkujdesjes
me qëndrimi
ditor për
fëmijët me
nevoja të
veçanta

Qendrat
ditore te
hapura në të
gjitha
regjionet e
Kosovës

K2 2011
K4 2012

MPMS,
DMS,
,DPI

MEF,Komun
at, DKSHMS,
QPS

100,000

Buxheti i
Kosovës

Grupi
punës i
themelua
r

Buxheti i
Kosovës

Buxheti i
Kosovës

Projekti
nga
Programi
mi IPA
2011
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2.3.8 Themelimi i
qendrave ditore për
ofrimin e shërbimeve
për personat e moshuar
dhe pa përkujdesje
familjare

Përmirësimi i
kualitetit
jetësor për ketë
kategori
përmes
qëndrimit ditor

Themelimi i 3
qendrave
ditore për
ofrimin e
shërbimeve
për kujdesin e
personave të
moshuar

K2 2011
K4 2012

MPMS,
DMS,
,DPI

MEF,Komun
at, DKSHMS,
QPS

100,000

Buxheti i
Kosovës

Projekti
nga
Programi
mi IPA
2011

2.3.9 Ofrimi i
shërbimeve në shtëpifamilje për kategorinë e
personave me nevoja të
veçanta

Kujdesi në
shtëpi për
personat me
nevoja të
veçanta dhe
lehtësimi i
kushteve për
familjet me
raste të tilla

Së paku dy
marrëveshje
në vit të
arritura me
OJQ-ët për
ofrimin e kësaj
kategorie të
shërbimeve.

K3 2011
K4 2012

MPMS,
DMS,
,DPI

MEF,Komun
at, DKSHMS,
QPS

100,000

Buxheti i
Kosovës

Projekti
nga
Programi
mi IPA
2011

2.3.10 Krijimi i
marrëveshjeve të
bashkëpunimit dhe
mirëkuptimit me OJQtë vendore dhe
ndërkombëtare për
ofrimin e shërbimeve
në shtëpi apo familje

Zgjerimi i
formave te
përkujdesjes
përmes
angazhimit të
OJQ-ve në
ofrimin e këtij
lloji të
shërbimeve

Numri i
marrëveshjeve
të
bashkëpunimi
t të
nënshkruara
me OJQ-të në
çdo vit.

K1 2011
K4 2012

MPMS,
DMS,
,DPI

MEF,Komun
at, DKSHMS,
QPS

50,000

Buxheti i
Kosovës

Gjithsej kostoja e objektives operacionale Nr.2.3

1,700,000

485,000

Objektiva sektoriale:
2. Rritja e mirëqenies sociale përmes ofrimit të mbështetjes për familjen në komunitet dhe puna në drejtim të zvogëlimit të varfërisë në Kosovë

38

39
Objektiva operacionale:
2.4 Zhvillimi i formave alternative për ofrimin e shërbimeve sociale dhe promovimin e përfshirjes sociale në bashkëpunim me partneret qeveritar dhe joqeveritar deri në vitin
2013
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

Burimet financiare
Tjera
(B.nj,
teknike)

Interne/veta
nake

2.4.1 Krijimi i
partneriteteve të
ndryshme në nivel
komunal dhe qendror
në mes të subjekteve të
ndryshme për ofrimin
dhe implementimin e
shërbimeve sociale dhe
familjare

Fuqizimi i
bashkëpunimit
të aktereve
përgjegjës për
implementimin
e shërbimeve
sociale dhe
familjare

Numri i
marrëveshjeve
të arritura në
mes të
institucioneve
në nivel lokal
dhe qendror

K1 2011
K4 2011

MPMS,
DMS,
DIPS,
DSHS

MAPL,
Komunat ,
DKSHMS,QPS

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar
nga DIFID

2.4.2 Nënshkrimi i
marrëveshjeve të
mirëkuptimit dhe
bashkëpunimit me OJQtë vendore dhe
ndërkombëtare për
ofrimin e shërbimeve
sociale dhe familjare

Ngritja e nivelit
të ofrimit të
shërbimeve,për
mes angazhimit
të organizatave
të shoqërisë
civile

Numri i
marrëveshjeve
të
mirëkuptimit
dhe
bashkëpunimi
t për ofrimin e
shërbimeve
sociale dhe
familjare

K1 2011
K4 2012

MPMS,
DMS, DL

Komunat,
DKSHMS,
QPS

50,000

Buxheti i
Kosovës

2.4.3 Licencimi dhe
regjistrimi i të gjithë
OJQ-ve dhe kompanive
private që do të ofrojnë
shërbime të ndryshme
sociale dhe familjare në

Licencimi i
ofruesve
joqeveritar për
ofrimin e
shërbimeve i
rregulluar sipas

Udhëzimet
Administrative
për licencim
dhe regjistrim,
të aprovuara

K1 2011
K4 2012

MPMS,
DMS
KPSHSF,

MAPL,
Komunat,
DKSHMS,QPS

20,000

Buxheti i
Kosovës

Donatorët

Projekti
"Mbështe
tje
decentrali
zimit të
shërbimev
e të
kujdesit
social"
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Kosovë.

kornizës ligjore
të aprovuar

2.4.4 Zhvillimi i formës
alternative të strehimit
familjar për fëmijë dhe
të rritur me nevoja të
veçanta.

Aplikimi i
strehimit
familjar për
kategoritë e
fëmijëve dhe
personave te
rritur me
nevoja te
veçanta

Numri
fëmijëve dhe
personave të
rritur që
përfitojnë nga
kjo formë e
mbështetjes
është rritur
për 20%

K3 2011
K4 2012

MPMS,
DMS,

MAPL,
Komunat ,
DKSHMS,QPS

20,000

Buxheti i
Kosovës

2.4.5 Krijimi i
mekanizmave
implementuese dhe
zhvillimi i shërbimeve
për trajtimin e
përdorueseve të
substancave narkotike

Përmirësimi i
shërbimeve për
trajtimin e
përdoruesve të
narkotikëve

Mekanizmat
për
implementimi
ne
shërbimeve
dhe trajtimin e
këtyre rasteve
të definuara,
Marrëveshje
me OJQ për
ofrimin e
shërbimeve
për 15 klient

K1 2011
K3 2012

MPMS,
DIPS,
DMS,
DSHS

MAPL,
Komunat ,
DKSHMS,QPS

20,000

Buxheti i
Kosovës

2.4.6 Përgatitja e
konferencave dhe
fushatave të ndryshme
me qëllim të ngritjes së
vetëdijesimit të
pjesëmarrjes së
grupeve të cenueshme
ne jetën shoqërore dhe
publike.

Ngritja e
vetëdijesimit të
grupeve të
cenueshme për
realizimin e
përfitimeve dhe
shërbimeve

Organizimi i 2
konferencave,
organizimi i
fushatave për
ngritjen e
vetëdijes
përmes
shpërndarjes
se broshurave
informuese.

K2 2011
K4 2012

MPMS,
DIPS,
DMS,
ZKP

MAPL,
Komunat ,
DKSHMS,QPS

50,000

Buxheti i
Kosovës

40
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Gjithsej kostoja e objektives operacionale Nr.2.4

0

160,000

Objektiva sektoriale:
2. Rritja e mirëqenies sociale përmes ofrimit të mbështetjes për familjen në komunitet dhe puna në drejtim të zvogëlimit të varfërisë në Kosovë
Objektiva operacionale:
2.5 Avancimi i formave mbrojtëse për shërbime të fëmijëve dhe parandalimi në përfshirjen e dukurive të ndryshme që dëmtojnë shëndetin e tyre deri në vitin 2013
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

2.5.1 Identifikimi dhe
plotësimi i
infrastrukturës ligjore
për shërbime të
ndryshme sociale dhe
familjare për mbrojtjen
dhe kujdesin ndaj
fëmijëve.

Kompletimi i
infrastrukturës
Ligjore në
harmoni me
Legjislacionin e
BE dhe
Konventat
ndërkombëtare

Infrastrukturë
Ligjore e
Implementues
hme dhe
konform
standardeve
të BE-së

K1 2011
K3 2011

MPMS,
DMS,DL

Komunat
,DKSHMS,
QPS

2.5.2 Hulumtimi dhe
analiza e gjendjes
aktuale të fëmijëve që
janë të përfshire ne
dukuritë e ndryshme
negative.

Pasqyrimi i
gjendjes
aktuale si
pikënisje për
intervenime

Identifikimi i
numrit të
fëmijëve të
përfshirë në
dukurit e
ndryshme
negative,
vlerësimi i
nevojave të
tyre dhe
familjeve.

K2 2011
K2 2012

MPMS,
DIPS,
DMS,

MASHT,MKR
S, MSH,
Komunat etj.

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

Burimet financiare
Tjera
(B.nj,
teknike)

Interne/
vetanake

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar
nga BE-ja
20,000

Donatorët

Projekti
"Mbështe
tje MPMSse nga BEja"

Buxheti i
Kosovës

41
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2.5.3 Krijimi i një
databazë që mundëson
sigurimin e të dhënave
dhe informacioneve të
nevojshme për
ndërmarrjen e masave
parandaluese në
përfshirjen e fëmijëve
në dukuritë e ndryshme
negative.

Databaza me te
dhëna të
nevojshme për
partnerët të
cilët janë të
mandatuar të
veprojnë me
masa
parandaluese
dhe për
eliminimin e
përfshirjes së
fëmijëve në
dukuri negative

Databaza e
instaluar ne te
gjitha
institucionet
dhe te dhënat
e regjistruara
për te gjithë
kategoritë e
ndryshme te
dukurive
negative

K1 2011
K1 2012

MPMS,
DIPS,ZSP
, NJTI

MAPL,MAP,
Komunat

10,000

Buxheti i
Kosovës

2.5.4 Vendosja e
bashkëpunimit
ndërmjet institucioneve
të shërbimeve
sociale,shkollave,komu
nitetit dhe familjes.

Rrjetëzimi i
ofruesve të
shërbimeve
sociale me
qëllim të
ngritjes së
cilësisë së
shërbimeve në
të mirë të
fëmijëve

Trajnimet,
Memorandum
et e
mirëkuptimit,
konferenca
seminaresh
dhe raportet
mbi të
arriturat

K1 2011
K1 2012

MPMS,
DIPS,
DMS,

Komunat,
DKSHMS,
DKA,
Policia,Gjykat
at QPS etj.

30,000

Buxheti i
Kosovës

2.5.5 Ofrimi i
shërbimeve për fëmijët
pa përkujdesje
prindërore dhe
mbrojtja e tyre nga
keqtrajtimet brenda
dhe jashtë familjes.

Mbrojtja e
fëmijëve të
kësaj kategorie

Raporti mbi
numrin e
fëmijëve për
të cilët janë
përkujdesur
institucionet e
mandatuara

K1 2011
K4 2012

MPMS,
DMS,

MPB,MD,
Komunat,
DKSHMS,
OJQ, Policia
etj.

50,000

Buxheti i
Kosovës

50,000

42
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2.5.6 Organizimi i
fushatave me qëllim të
ngritjes së vetëdijesimit
të fëmijëve dhe të
rinjve për çështjet e
antitrafikimit,përdorimi
t të substancave
narkotike ,duhanit etj.

Fëmijë dhe të
rinj të
vetëdijesuar
për
rrezikshmërinë
e përfshirjes në
Trafikim,
përdorim të
substancave
narkotike,
duhanit etj.

Se paku 2
fushata ne çdo
regjion brenda
vitit

K2 2011
K4 2012

MPMS,
DIPS,
DMS,
ZKP

MD,
MPB,MASHT,
MKRS,MSH,K
omunat,OJQ
etj

20,000

Buxheti i
Kosovës

2.5.7 Mbrojtja e
fëmijëve nga punët e
rënda dhe të
rrezikshme ,përmes
krijimit të mekanizmave
të monitorimit dhe
inspektimit.

Parandalimi
dhe eliminimi i
përfshirjes së
fëmijëve në
punët e rënda
dhe të
rrezikshme

Ngritja e
kapaciteteve
Lokale, Krijimi
i KLV për MPF,
fuqizimi i
mekanizmave
ekzistues në
nivelin
Qendror dhe
Lokal .

K1 2011
K2 2012

MPMS,
DIPS,
DMS,

MAPL,
MPB,MASHT,
MKRS,MSH,K
omunat,OJQ
etj

50,000

Buxheti i
Kosovës

2.5.8 Përcaktimi i kufirit
të kushteve minimale të
jetesës për
përmirësimin e jetës së
fëmijëve që jetojnë në
varfëri

Përmirësimi i
kushteve
materiale
familjare me
qëllim të
mbrojtjes së
fëmijëve

Hartimi i
standardeve
minimale për
të ardhurat
familjare në
përputhje me
koston e jetës.

K2 2011
K4 2011

MPMS,
DMS,
DIPS,
DABV

MEF,ESK,
B.Botërore,
UNICEF etj

5,000

2.5.9 Zgjerimi i rrjetit të
ofruesve të shërbimeve
të ndryshme sociale nga
organizatat e ndryshme
qeveritare dhe
joqeveritare

Plotësimi i
zbrastirave në
spektrin e
shërbimeve të
disponueshme
për fëmijë

Profilizimi,
identifikimi
dhe licencimi i
ofruesve të
shërbimeve
sociale.

K1 2011
K2 2012

MPMS,
DMS,
DIPS,
DSHS,
DPI

MAPL,
Komunat
,DKSHMS,
OJQ etj

50,000

Mbështet
ja nga
Ekspertet
e
B.Boteror
e dhe
UNICEF-it

B.Boteror
e dhe
UNICEF-i

Buxheti i
Kosovës

43

44
2.5.10 Ngritja e
kapaciteteve të
autoriteteve lokale për
të kuptuar nevojat e
fëmijëve dhe
implementimin e
shërbimeve për
mbrojtjen e tyre.

Autoritete
lokale të
vetedijsuara
për nevojat e
fëmijëve

Trajnime
profesionale
në të gjitha
komunat e
Kosovës me
stafin përkatës
për nevojat e
fëmijëve dhe
shërbimeve të
nevojshme .

K1 2011
K4 2011

MPMS,
DIPS,
DMS,

MAPL,
Komunat,
DKSHMS,
QPS etj.

Gjithjej kostoja e objektives operacionale Nr.2.5

20,000

50,000

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar
nga BE-ja

Projekti
"Mbështe
tje MPMSse nga BEja"

255,000

Investime
Kostoja totale e Objektives Strategjike Nr.2 "Rritja e mirëqenies sociale përmes
ofrimit të mbështetjes për familjen në komunitet dhe puna në drejtim të zvogëlimit t Kapitale
të varfërisë në Kosovë"

Shpenz.
Oper.

4,950,000

5,005,000

Objektiva sektoriale:
3. Niveli i shërbimeve të ofruara nga MPMS-ja në harmoni të plotë me legjislacionin, sistemet dhe standardet e BE-së
Objektiva operacionale:
3.1 Harmonizimi i legjislacionit të fushës së punësimit dhe mirëqenies me atë të BE-së deri në 2013
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Institucion
i
përgjegjës

Institucioni
Mbështetë
s

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

Burimet financiare
Tjera
(B.nj,
teknike)

Interne/veta
nake

Donatorët

44

45
3.1.1 Analiza e akteve
ligjore dhe nënligjore
dhe dokumenteve të
rëndësishme strategjike
ekzistuese që kanë të
bëjnë me fushën e
punësimit dhe të
mirëqenies sociale

Identifikimi i
legjislacionit
për harmonizim

Raporti për
gjendjen
ekzistuese të
legjislacionit,r
ekomandimet
e dalluar nga
raporti

K1 2011K2 2011

MPMS,DL,
Departam
entet tjera

ZKM/Depar
tamentet/T
EIP etj.

5,000

Buxheti
Kosovës

TAEX-i
Projekti
KE

3.1.2 Hartimi dhe
miratimi i akteve ligjore
të reja nga fusha e
punësimi dhe
mirëqenies sociale

Është miratuar
ligji për
organizimin
dhe
funksionimin e
shërbimeve
publike të
punësimit në
Kosovë, Ligjit
për regjistrimin
dhe evidencën
e të
punësuarve
dhe
punëkërkuesve.

Ligjet e
miratuara nga
Kuvendi i
Kosovës

K2 2011K4 2012

MPMS,DL,

Kuvendi i
Kosovës,
ZKM,MEF,
MIE,Partne
ret Social
etj

5,000

Buxheti
Kosovës

TAEX-i
Projekti
KE

3.1.3 Harmonizimi dhe
miratimi i akteve ligjore
nga fusha e punësimit
dhe mirëqenies sociale

Aktet ligjore
dhe nënligjore
në fushën e
punësimit dhe
te mirëqenies
të
harmonizuara
me standardet
e BE-së

Ligjet e
harmonizuar
dhe të
miratuara nga
Kuvendi i
Kosovës

K2 2011K4 2012

MPMS,DL,

Kuvendi i
Kosovës,
ZKM,MEF,
MIE,Partne
ret Social
etj

20,000

Buxheti
Kosovës

TAEX-i
Projekti
KE

45

46
3.1.4 Nxjerrja e akteve
nënligjore për ligjet e
miratuara

Nënshkrimi i
udhëzimeve
administrative

Numri i
udhëzimeve
administrative
te miratuara

K3 2011K4 2011

MPMS,DL

ZKM,Depar
tamentet,
TEIP etj.

2,000

Buxheti
Kosovës

3.1.5. Monitorimi,
evaluimi e zbatimit të
drejtë dhe të plotë të
akteve ligjore dhe
nënligjore

Mbikëqyrja e
zbatimit të
akteve ligjore
dhe nënligjore

Raporti për
gjendjen e
mbikëqyrjes
nga
mekanizmat
përgjegjës

K3 2011K4 2012

MPMS,DL,
DIPS

K.Kosovës,
ZKM, OJQte etj

2,000

Buxheti
Kosovës

3.1.6. Zhvillimi dhe
implementimi i fushatës
së vetëdijesimit për
harmonizimin dhe
miratimin e ligjeve nga
fusha e punësimit dhe
mirëqenies sociale.

Informimi i
plotë i grupeve
të interesit për
harmonizimin e
ligjeve

Konferenca,
seminare,
tryeza të
diskutimit,spo
tet në TV,
fletëpalosje
dhe postera.

K2 2011K3 2012

MPMS,DL,
ZKP

Komunat,
Departame
ntet
përgjegjëse
OJQ-te.

20,000

Buxheti
Kosovës

Gjithjej kostoja e objektives operacionale Nr.3.1

0

TAEX-i
Projekti
KE

54,000

Objektiva sektoriale:
3. Niveli i shërbimeve të ofruara nga MPMS-ja në harmoni të plotë me legjislacionin, sistemet dhe standardet e BE-së
Objektiva operacionale:
3.2 Hartimi dhe implementimi i planit të trajnimit për ngritjen e kapaciteve të burimeve njerëzore të MPMS-së deri në 2012
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

Burimet financiare
Tjera
(B.nj,
teknike)

Interne/veta
nake

Donatorët

46

47
3.2.1 Formimi i grupit
punues ministror për
hartimin dhe finalizimi
e planit të trajnimit për
ngritjen e kapaciteteve
të burimeve njerëzore
të MPMS

Grupi punues i
themeluar me
anëtarët të
përzgjedhur

Vendimi i
Sekretarit të
Përgjithshëm
për formimin
e grupit
punues ,
takimi i parë i
mbajtur

K1 2011K2 2011

MPMS,
ZSP
ZBNJ

MAP,Departa
mentet e
MPMS,
Komunat

3.2.2 Analizimi i
gjendjes aktuale për
trajnimet e ndjekura
dhe nevoja për trajnime
adekuate të burimeve
njerëzore

Vlerësimi i
gjendjes
aktuale

Raport për
gjendjen
aktuale,

K1 2011K1 2011

MPMS,
ZBNJ

MAP,Departa
mentet e
MPMS,
Komunat
,OJQ

10,000

3.2.3 Hartimi dhe
miratimi i Planit të
Trajnimit

Plani i trajnimit
i miratuar

Plani i
trajnimit - i
shpërndarë
tek të gjitha
departamente
t

K2 2011K3 2011

MPMS,
ZSP,
ZBNJ

Departament
e e MPMS,
Komunat,IKA
P

5,000

3.2.4 Identifikimi i
institucioneve vendore
dhe ndërkombëtare për
ofrimin e trajnimeve

Institucionet e
identifikuara
për trajnim

Së paku 10
Institucione
profesionale
të trajnimit
dhe
ekspertëve të
identifikuara
në trajnime

K3 2011K4 2011

MPMS,
ZBNJ

MAP,IKAP,
Komunat
,OJQ

2,000

Buxheti
Kosovës

2,000

Buxheti
Kosovës

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar
nga BE-ja

Buxheti
Kosovës

Projekti
"Mbështe
tje MPMSse nga BEja"

Buxheti
Kosovës

Projekti
"Mbështe
tje MPMSse nga BEja"

47

48
3.2.5 Iplemetimi i Planit
të Trajnimit

Mbajtja e
trajnimeve/Ngri
tja e
Kompetencës
së stafit

Numri i
zyrtarëve të
trajnuar dhe
llojet e
trajnimeve

K4 2011K3 2012

MPMS,
ZBNJ/
IKAP

Kompanitë
dhe
organizatat e
ndryshme
vendore e
ndërkombët
are

50,000

Buxheti
Kosovës

3.2.6 Monitorimi i
Planit të Trajnimit

Objektivat e
trajnimit janë
arritur
plotësisht

Raporti për
zbatim e planit

K3 2011K4 2012

MPMS,
ZBNJ

MAP,MAPL
,Komunat

5,000

Buxheti
Kosovës

3.2.7 Organizimi i
vizitave studimore për
shkëmbimin e
përvojave me vendet e
BE-së në fushën e
punësimit dhe
çështjeve sociale

Është ngritur
niveli i
njohurive nga
përvoja e
marrur në
vendet e BE-së

Raporti mbi
vizitat
studimore,
numëri i
vizitave,
numëri i
pjesëmarrësve
dhe
shpërndarja e
tyre tek palet
e interesit

K3 2011K4 2012

MPMS,
ZBNJ/
ZSP

OJQ-të e
ndryshme
vendore dhe
ndërkombë.
tare

20,000

Buxheti
Kosovës

Gjithsej kostoja e objektives operacionale Nr.3.2

0

Projekti
"Mbështe
tje MPMSse nga BEja"

Donacion
et

94,000

Objektiva sektoriale:
3. Niveli i shërbimeve të ofruara nga MPMS-ja në harmoni të plotë me legjislacionin, sistemet dhe standardet e BE-së
Objektiva operacionale:
3.3 Standardizimi i sistemit të komunikimit dhe menaxhimit të të dhënave që t'i sigurojë Ministrisë zhvillimin e politikave të pu nësimit dhe mirëqenies deri në vitin 2013

48

49
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performanës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

Burimet financiare
Tjera
(B.nj,
teknike)

Interne/veta
nake

3.3.1 Analiza e
problemeve te
komunikimit brenda
strukturave të
ministrisë dhe mënyra e
komunikimit me aktorët
e jashtëm.

Identifikimi i
problemeve të
komunikimit
dhe arsyet

Raporti me
rekomandimet
,të gjeturat e
formuluara

K2 2011K3 2011

MPMS,
ZKP/ ZSP

MAP/Depart
amentet/ZK
M

5,000

Buxheti i
Kosovës

3.3.2 Hartimi i
rregullores për
komunikim të
brendshëm dhe të
jashtëm të ministrisë

Definimi i
procedurave të
komunikimit

Rregullorja e
aprovuar dhe
pengesat e
eliminuara

K3 2011K4 2011

MPMS,
ZKP/
DAP/ZSP

ZKM/MAP,
Ministritë
etj.

2,000

Buxheti i
Kosovës

3.3.3 Krijimi i Sistemit
Informatikë të
Menaxhmentit (SIM) në
nivel të MPMS-së

Sistemi
Informatikë i
Menaxhmentit i
instaluar dhe i
gatshëm për
shfrytëzim

50% (Nr.)e
stafit të
MPMS-së
shfrytëzojnë
këtë sistem
për
komunikim

K2 2011K1 2012

MPMS,
ZSP/ ZKP

MAP/MAPL/
Komunat

20,000

Buxheti i
Kosovës

3.3.4 Hartimi i manualit
për definimin e
procedurave të
mbledhjes , përpunimit
dhe raportimit të të
dhënave e
informacioneve.

Manuali i
publikuar

Përgjegjësitë e
stafit dhe
procedurat e
definuara për
shkëmbimin
dhe
përpunimin e
të dhënave,
manuali i

K3 2011K4 2011

MPMS,
ZSP/
ZKP/NJTI

MAP/MAPL/
Komunat

10,000

Buxheti i
Kosovës

Donatorët

49
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pregaditur,
manuali i
publikuar
3.3.5 Funksionalizimi i
ueb Faqes së ministrisë
dhe publikimi i të gjitha
aktiviteteve që
implementohen në
fushën e punësimit dhe
mirëqenies.

Ueb faqja i
plotëson
kërkesat e
përdoruesve
për informim

Aktivitete në
fushën e
punësimit dhe
të mirëqenjes
janë publikuar
në uebfaqe,
Numri i
vizitorëve që
klikojnë në
ueb faqe
është ngritur
për 30%

K2 2011K3 2011

MPMS,
ZKP/
NJTI

MAP/Komun
at

5,000

Buxheti i
Kosovës

3.3.6 Definimi i
platformës për
informim të publikut
dhe mediave mbi
veprimtarinë e MPMSsë.

Aktivitetet e
MPMS-së të
prezantuara
saktësisht në
mediat e
shkruara dhe
elektronike

Numri i
përgjigjeve të
kërkesave për
informim të
publikut

K1 2011K2 2012

MPMS,
ZKP/
NJTI

ZKM/MAP/
Mediat
Publike etj.

5,000

Buxheti i
Kosovës

3.3.7 Aplikimi i modelit
të E-Qeverisjes për disa
shërbime të cilat
ofrohen nga ministria

E-shërbimet e
ministrisë janë
përmirësuar

Numri i
klientëve që
aplikojnë
përmes qasjes
online

K1 2011K4 2011

MPMS,
NJTI

MAP,MAPL,
Komunat

20,000

Buxheti i
Kosovës

3.3.8 Promovimi dhe
publikimi i
dokumenteve për
ngritjen e dijes së
publikut rreth
shërbimeve të

Ngritja e
vetëdijes së
publikut (30%)
dhe
transparenca
për shërbimet
që ofrohen nga

Numri i
dokumenteve
të publikuara,
rezultatet e
hulumtimit të
klientëve

K1 2011K4 2011

MPMS,
ZKP,
Departa
mentet
tjera

Komunat/
OJQ-te

50,000

Buxheti i
Kosovës

50

51
ministrisë

ministria

Gjithsej kostoja e objektives operacionale Nr.3.3

0

117,000

Objektiva sektoriale:
3. Niveli i shërbimeve të ofruara nga MPMS-ja në harmoni të plotë me legjislacionin,sistemet dhe standardet e BE-së
Objektiva operacionale:
3.4 Decentralizimi i menaxhimit të sistemit financiar brenda MPMS dhe institucioneve vartëse të Ministrisë deri në vitin 2012
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

3.4.1 Implementimi
udhëzimeve për
menaxhimin dhe
shpenzimin e buxhetit
të planifikuar sipas
udhëzimeve dhe
kërkesave të Thesarit

Plotësimi i
kritereve për
certifikimin e
ministrisë në
menaxhimin e
financave

Performanca e
ministrisë ne
menaxhimin e
financave
është ngritur
për 50%

K1 2011K4 2011

MPMS,
ZSP, DB

MEF,Komuna
t

5,000

3.4.2 Krijimi i
infrastrukturës së
nevojshme për
transferin e
përgjegjësive në
menaxhimin e buxhetit
për institucionet lokale
të punësimit dhe
trajnimeve profesionale

Delegimi i
përgjegjësive
në menaxhimin
dhe
ekzekutimin e
buxhetit

Janë
identifikuar
elementet e
buxhetit të
cilat do të
menaxhohen
nga niveli lokal

K2 2011K4 2011

MPMS,
DB,
DMS,
DIPS,
DPP etj.

MEF,MAPL,
Komunat,
Donatoret

10,000

Burimet financiare
Tjera
(B.nj,
teknike)

Interne/veta
nake

Donatorët

Buxheti i
Kosovës

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar
nga BE-ja

Buxheti
Kosovës

Projekti
"Mbështe
tje MPMSse nga BEja"

51

52
3.4.3 Forcimi i
mekanizmave për
monitorimin dhe
inspektimin e
përgjegjësive të
deleguara në
menaxhimin e buxhetit

Mekanizmat
dhe kapacitetet
për monitorim
dhe inspektim
të përforcuar

Aktivitetet e
ekipeve te
monitorimit
dhe
inspektimit
janë shtuar
për 20%

K3 2011K4 2011

MPMS,
DB,
Departa
mentet
e MPMS

MEF,
Komunat
,DKBF

10,000

Buxheti
Kosovës

3.4.4 Shtrirja e
shërbimeve të auditimit
të brendshëm dhe
përgatitja e
rekomandimeve për
secilën
njësi(institucion,depart
ament) që është nën
përgjegjësinë e MPMS

Përfundimi i
auditiveve për
secilën njësi të
ministrisë

Raportet me
rekomandimet
për secilën
njësi

K2 2011K4 2011

MPMS,
NJAB,
DB,
NJKM
etj

MEF,Auditim
i Gjeneral,
NJABK

5,000

Buxheti
Kosovës

3.4.5 Organizimi i
strukturës së
brendshme të
ministrisë që merret me
planifikimin e
buxhetit,ekzekutimin e
shpenzimeve dhe
koordinimin e
donacioneve

Struktura dhe
përgjegjësitë e
definuara qartë

Funksionet e
planifikimit,
ekzekutimit
dhe
koordinimit
janë
përmirësuar
për 40%

K1 2011K2 2011

MPMS,
ZSP, DB

MAP,MEF,
MIE

3.4.6 Ngritja e
kapaciteteve të stafit të
autoriteteve lokale dhe
qendrore për
planifikimin e buxhetit
dhe menaxhimin e
financave

Stafi i trajnuar
plotësisht për
planifikimin e
buxhetit dhe
30% e stafit i
certifikuar për
menaxhimin e
financave

30 % e
zyrtarëve
financiare janë
certifikuar për
planifikim dhe
menaxhim të
financave
publike

K2 2011K4 2011

MPMS,
DB,
Depart.
e MPMS

MEF,MAPL,
IKAP ,OJQ-te

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
financuar
nga BE-ja
20,000

Mbështet
ja nga
ekspertet
e
Projektit
te
ndryshme

Projekti
"Mbështe
tje MPMSse nga BEja"

Buxheti
Kosovës

Donatoret
e
ndryshëm

52

53
Gjithsej kostoja e objektives operacionale Nr.3.4

0

50,000

Objektiva sektoriale:
3. Niveli i shërbimeve të ofruara nga MPMS-ja në harmoni të plotë me legjislacionin,sistemet dhe standardet e BE-së
Objektiva operacionale:
3.5 Ristrukturimi i organizimit të brendshëm të MPMS-së dhe përcaktimi i qartë i përgjegjësive menaxheriale sipas rekomandimeve të FRIDOM deri në 2012
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

3.5.1 Hartimi i
rregullores së
brendshme të punës së
ministrisë për definimin
e përgjegjësive në bazë
të hierarkisë dhe
mënyra e aplikimit të
vendimmarrjes

Roli dhe
përgjegjësia e
secilës njësi
brenda
ministrisë e
definuar

Ngritja e
përgjegjësisë
së stafit për
50%

K1 2011K2 2011

MPMS,
ZSP, DL,
Departa
mentet
tjera

ZKM,MAP,
SKQ

3.5.2 Funksionalizimi i
bordit të drejtorëve
(menaxhmentit të lartë)
për adresimin e sfidave
dhe prioriteteve të
fushave që mbulon
ministria

Menaxhmenti i
ministrisë
funksional
përgatitur për
të marrë
vendime

Se paku dy
takime ne
muaj te
zhvilluara që
adresojnë
sfidat dhe
kujdesen për
caktimin dhe
monitorimin e
prioritete

K1 2011K1 2011

MPMS,
ZSP,
Departa
mentet
e MPMS

ZKM,SKQ

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

2,000

Burimet financiare
Tjera (B.nj,
teknike)

Interne/veta
nake

Grupi
punues
brenda
MPMS-se

Buxheti i
Kosovës

Donatorët

Buxheti i
Kosovës

53
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3.5.3 Fuqizimi i
strukturës së
menaxhimit të
burimeve njerëzore,
njësisë së auditimit dhe
komunikimit me
publikun

Performanca e
ministrisë dhe
transparenca
është ngritur

Përgjegjësit
janë
identifikuar,
strukturat
janë
përgatitur për
kryerjen e
detyrave

K1 2011K2 2011

MPMS,
NJBNJ,
NJAB,
ZKP

MAP,MEF,

3.5.4 Krijimi i një
funksioni/mekanizmi
profesional për
dizajnimin e
politikave,hartimin e
planeve, përgatitjen e
projekteve dhe
koordinimin e
donacioneve për fushën
që mbulon ministria

Ekipi apo
njësia(departa
menti,divizioni)
i themeluar në
përbërje prej
disa
profesionisteve
që do punojnë
në dizajnimin e
dokumenteve
të ndryshme të
politikave dhe
strategjive të
ministrisë

Është arritur
pajtueshmëri
rreth
përshkrimit të
punës së
njësisë, Numri
i
dokumenteve,
politikave te
hartuara apo
projekte të
cilat adresojnë
sfidat e
punësimit dhe
të mirëqenies

K1 2011K1 2011

MPMS,
ZSP,
Kabineti
i
Ministrit

ZKM,MAP,
SKQ,MIE

3.5.5 Krijimi i
mekanizmit unifikues
që do të menaxhojë me
të gjitha ankesat dhe
vendimet e shkallës së
dytë në ministri

Shqyrtimi
ankesave te
shkalles II-të ne
kohen e duhur
nga nje njesi
brenda MPMSse

Mekanizmi
unifikues i
themeluar,
numëri i
ankesave të
marrura,
numëri i
ankesave të
zgjidhura

K1 2011K2 2011

MPMS,
ZSP ,
Depart.
MPMS

Komunat

10,000

Buxheti i
Kosovës

Buxheti i
Kosovës

10,000

Buxheti i
Kosovës

54
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3.5.6 Rishikimi i rolit të
departamenteve dhe
TEIP-së, bazuar në
përgjegjësit dhe
funksionet që i kanë
apo që do t'i ushtrojnë.

Përgjegjësitë
dhe funksionet
e secilit
departament
apo agjenci të
definuara

Rishikimi i
kompletuar,
rekomandimet
e aprovuara,
Strukturat
organizative
dhe
përshkrimet e
punës për
secilin
departament
dhe njësi të tij
të aprovuara

K1 2011K2 2011

MPMS,
ZSP,
Kabineti
i
Ministrit
etj

ZKM,MAP,
SKQ

3.5.7 Krijimi i një
mekanizmi
institucional që ka për
detyrë të hartoj
(zhvilloj) procesin se si
marrëveshjet bilaterale
në sektorin e punësimit
dhe çështjeve sociale
mund të themelohen

Themelimi i
njësisë(divizioni
t) që do të
punojë në
fushën e
koordinimit të
sigurimeve
sociale dhe
marrëveshjet
bilaterale

Procesi i
hartuar,
Përgatitja dhe
nënshkrimi i
së paku 2
marrëveshjeve
në vit në
fushën e
punësimit apo
të mirëqenies

K1 2011K2 2011

MPMS,
ZSP,
Kabineti
i
Ministrit

ZKM,MPJ,
MSH,MIE

3.5.8 Transferimi i
përgjegjësive të
buxhetit ,financave dhe
prokurimit në një
njësi(departament) të
përbashkët

Një njësi me
përgjegjësi
menaxheriale
për buxhet,
financa dhe
prokurim,
performanca e
rritur për 30%

Njësia e
themeluar,
përgjegjësitë e
transferuara,
të dhënat
statistikore

K1 2011K2 2011

MPMS,
ZSP,
Kabineti
i
Ministrit

MAP,MEF

Buxheti i
Kosovës

20,000

Ekspertët
nga vendet
e BE-se

Buxheti i
Kosovës

TAEX-i

Buxheti i
Kosovës

55
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3.5.9 Zvogëlimi i njësive
të tepërta dhe shuarja
apo mos krijimi i njësive
të të panevojshme në
kuadër të
departamenteve

Eliminimi dhe
fuzionomi i disa
njësive të
panevojshme
brenda
strukturave
aktuale të
departamentev
e

Të gjitha
departamente
t dhe zyrat
kanë krijuar
strukturë të
qartë
organizative
dhe
vendimmarrës
e

K1 2011K2 2011

MPMS,
ZSP,
Kabineti
i
Ministrit
, me
Departa
mentet
tjera

MAP,DRAP

3.5.10 Centralizimi i
funksionit të arkivit të
ministrisë si dhe
klasifikimi i
dokumenteve për
arkivim dhe regjistrim

Arkiva e
centralizuar
funksionon dhe
regjistri është
me 50% të
dokumenteve
të digjitalizuara

Numëri i
dokumenteve
të akivuara,
numëri i
dokumenteve
të
digjitalizuara

K1 2011K2 2012

MPMS
,ZSP,
DSHQA

MAP,
Komunat

20,000

Buxheti i
Kosovës

3.5.11 Aplikimi i një
sistemi të menaxhimit
të përformances për
shërbimet që ofrohen
nga ministria

Kriteret për
menaxhimin e
performancës
të aplikuara tek
¾ e kategorive
të shërbimeve

Kriteret për
menaxhimin e
përformances
të caktuara,
kategoritë e
shërbimeve të
identifikuara

K2 2011K4 2011

MPMS,
ZSP,
DAP,
ZBNJ,

MAP,
Komunat

10,000

Buxheti i
Kosovës

Gjithjej kostoja e objektives operacionale Nr.3.5

Buxheti i
Kosovës

0

72,000

Objektiva sektoriale:
4. Zhvillimi I bashkëpunimit me vendet e rajonit (anëtare të BE-së dhe atyre jashtë BE-së) për rritjen e mundësive për punësim të fuqisë punëtore nga Kosova.

56

57
Objektiva operacionale:
4.1. Krijimi i infrastrukturës së përshtatshme për ofrimin e trajnimeve profesionale për punëkërkuesit e regjistruar në Zyrat Komunale të Punësimit deri në vitin 2011
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Institucion
i
përgjegjës

Institucioni
Mbështetë
s

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

Burimet financiare
Tjera (B.nj,
teknike)

Interne/veta
nake

Donatorët

4.1.1. Vazhdimi i arritjes
se marrëveshjeve të
bashkëpunimit me
shtetet e rajonit për
ofrimin e trajnimeve
profesionale .

Mirëmbajtja e
marrëveshjeve
aktuale të
bashkëpunimit

Numri i
marrëveshjeve
të
nënshkruara,
numri i
trajnimeve të
implementuar
a

K2 2011
K4 2012

MPMS

MPJ,AKB,
Oda
Ekonomike,
Ambasada

10,000

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti
KE

4.1.2. Vlerësimi i
nevojave dhe
identifikimi i
profesioneve të cilat
nuk mbulohen nga
shërbimet e aftësimeve
profesionale ne Kosove

Identifikimi i
kategorive te
profesioneve
që nuk
mbulohen në
Kosovë

Raportii
vlerësimit me
kategorinë e
profesioneve

K2 2011
K3 2011

MPMS

MASHT,
AKB, Oda
Ekonomike,
Komunat

10,000

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti
KE

4.1.3. Caktimi i
kritereve për
nënshkrimin e
marrëveshjeve dhe
kontraktimin e ofruesve
joqeveritar të
brendshëm dhe të
jashtëm për ofrimin e
shërbimeve të
aftësimeve profesionale

Hartimi i
kritereve për
nënshkrimin e
marrëveshjeve
dhe kontratave

Kriteret për
nënshkrimin e
marrëveshjeve
dhe
kontratave te
aprovuara

K2 2011
K3 2011

MPMS

MASHT,
AKB,
Komunat

5,000

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti
KE

57
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4.1.4. Përgatitja dhe
shpallja e shprehjes se
interesit për propozim
projekte nga ofruesit
joqeveritar të
brendshëm dhe të
jashtëm për ofrimin e
aftësimeve profesionale

Publikimi i
shpalljes se
interesit për
pranimin e
propozim
projekteve

Numri i
propozim
projekteve të
dorëzuara

K3 2011
K4 2011

MPMS

MASHT,AK
B, Komunat

4.1.5. Nënshkrimi i
marrëveshjeve te
bashkëpunimit dhe
kontratave me ofruesit
jo qeveritar të
brendshëm dhe
jashtëm për ofrimin e
aftësimeve
profesionale.

Blerja e
shërbimeve nga
OJQ-të dhe
kompanitë
private

Marrëveshjet
dhe kontratat
e
nënshkruara,
numri i
shërbimeve të
ofruara

K3 2011
K4 2012

MPMS

MASHT,
MKRS,
Komunat

Gjithjej kostoja e objektives operacionale Nr.4.1

5,000

1,000,000

0

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti
KE

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Kosvet VI,
Bautiful
Kosova,
Lux
Developm
ent

1,030,000

Objektiva sektoriale:
4. Zhvillimi I bashkëpunimit me vendet e rajonit(anëtare të BE-së dhe atyre jashtë BE-së) për rritjen e mundësive për punësim të fuqisë punëtore nga Kosova.
Objektiva operacionale:
4.2. Negocimi dhe hartimi i marrëveshjeve te bashkëpunimit me shtetet e rajonit,vendeve të BE-së dhe jashtë saj, për punësimin sezonal të fuqisë punëtore të Kosovës deri në
2013
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Institucion
i
përgjegjës

Institucioni
Mbështetë
s

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

Burimet financiare
Tjera (B.nj,
teknike)

Interne/veta
nake

Donatorët

58
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4.2.1. Analiza e gjendjes
aktuale dhe identifikimi
i pengesave të
mundshme për fillimin
e negocimit për arritjen
e marrëveshjeve

Identifikimi i
pengesave dhe
i problemeve të
ndryshme

Publikimi i
raportit,
rekomandimet
e hartuara

K2 2011
K3 2011

MPMS

4.2.2. Implementimi i
rekomandimeve të dala
nga raporti i hartuar ,që
krijon mundësinë e
inicimit të përgatitjeve
për negocim.

Plotesimi i
kushteve për të
filluar
negocimin e
marrëveshjeve

Rekomandime
e aprovuara,

K3 2011
K4 2011

MPMS

4.2.3. Krijimi i
mekanizmit funksional
dhe mandatimi i grupit
punues për negocimin
dhe hartimin e
marrëveshjeve për
punësim sezonal.

Funksionalizimi
i mekanizmit
teknik dhe
profesional

Grupi punues i
themeluar,
mekanizmi i
formuluar

K3 2011
K4 2011

MPMS

4.2.4 Inicimi
procedurave për fillimin
e negociatave me
shtetet të cilat kanë
gatishmëri pranimin e
fuqisë punëtore në
vendin e tyre

Caktimi i një
agjende për të
filluar
diskutimet ne
mes të grupeve
punuese apo
diskutim për
hartimin dhe
nënshkrimin e
marrëveshjeve
për punësim
sezonal jasht

Takimet e
zhvilluara te
grupeve
punues,
pajtueshmëria
rreth agjendës

K3 2011
K4 2013

MPMS

MPJ,MIE,
Oda
Ekonomike
,AKB

MPJ,AKB,
Oda
Ekonomike
,Komunat

10,000

5,000

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i

Pershkrimi i
kushteve per
fillimin
e
negociatave
MPJ,MIE,
AKB, Oda
Ekonomike
,Komunat

MPJ,MIE,
AKB, Oda
Ekonomike
,Komunat

10,000

10,000

59

60
vendit
4.2.5 Hartimi dhe
nënshkrimi i
marrëveshjeve për
punësim sezonal në
mes të Republikës së
Kosovës dhe shteteve
nga vendet e ndryshme.

Minimum dy
marrëveshje
për çdo vit

Numri i
dokumenteve
të propozuara,
numri i
marrëveshjeve
të arritura

K3 2011
K4 2013

MPMS

4.2.6 Fillimi i zbatimit
dhe monitorimit të
marrëveshjeve të
arritura në mes të dy
shteteve,për punësimin
sezonal të fuqisë
punëtore

Angazhimi i
qytetarëve të
Kosovës në
punësim jasht
vendit

Numri i
personave të
punësuar,
numri i
kontratave të
implementuar
a

K2 2011
K4 2013

MPMS

MPJ,MIE,
AKB, Oda
Ekonomike
,Komunat
,Ambasada

50,000

MPJ,MIE,
AKB, Oda
Ekonomike
,Komunat,
Ambasada

100,000

Gjithsej kostoja e objektives operacionale Nr.4.2

Kostoja totale e Objektives Strategjike Nr.4 "Zhvillimi I bashkëpunimit me vendet e
rajonit(anëtare të BE-së dhe atyre jashtë BE-së) për rritjen e mundësive për
punësim të fuqisë punëtore nga Kosova"

0

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i

185,000

Investime
t Kapitale

Shpenz.
Oper.

-

1,215,000

60

61

Objektiva sektoriale:
5. Sistemi pensional tre shtyllës, i drejtë,funksional ,me burime të qëndrueshme financiare,i cili i plotëson kërkesat nga e drejta e sigurimeve sociale,për të gjitha
kategoritë e pensioneve.
Objektiva operacionale:
5.1 Reformimi I shtyllës së parë të Sistemit Pensional në Kosovë,me qellim të konsolidimit , harmonizimit ,unifikimit dhe plo tësimit të skemave pensionale , të cilat financohen
nga Buxheti i Kosovës.
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

5.1.1 Hartimi dhe
finalizimi i Projektligjit
për "Skemat Pensionale
të financuara nga
shtetit"

Aprovimi i
projektligjit nga
Kuvendi për
“skemat
pensionale të
financuara nga
shteti”

Ligji i hartuar,
ligji i aprovuar

K1 2011
K3 2011

MPMS
,DAPK
,DL

MEF,
Shoqata ,
Sindikata e
Pensionistëv
e,Menaxhme
nti i Trepçës.

5.1.2 Harmonizimi dhe
nxjerrja e akteve
nënligjore bazuar në
dispozitat e projektligjit
për "Skemat Pensionale
të financuara nga
shteti"

Nxjerrja dhe
hartimi i akteve
nënligjore

Numri i akteve
nënligjore të
nxjerrura, dhe
numri i akteve
të
nënshkruara
nga Ministri.

K1 2011
K3 2011

MPMS
,DAPK
,DL

MAPL,
MEF,
MPB

5.1.3 Hartimi dhe
aprovimi i një akti
nënligjor që do të
rregullonte procedurat

Aprovimi i
Udhëzimit
Administrativ

Numri i
punëtorëve që
do të fitojnë
të drejtat në

K1 2011
K3 2011

MPMS
,DAPK
,DL

MAPL,
MEF,MPB
Komunat

Kostoja totale
Investime
kapitale

Burimet financiare

Kosto
Variabileoperuese

Tjera (B.nj,
teknike)

19,032,600

Këshillimet
e ofruara
nga
ekspertet
e B.
Botërore

Interne/veta
nake

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

5,000

Donatorët

Projekti i
KE TAEX-i

Buxheti i
Kosovës
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dhe të drejtat për
pranimin e stazhit
pensional për
punëtorët e dëbuar nga
puna gjatë viteve 19901998

bazë të stazhit
pensional,
Udhëzimi
administrativ i
hartuar dhe
aprovuar

5.1.4 Përgatitja e
kampanjave apo
fushatave të
vetëdijesimit dhe
informimit e
pensionisteve për të
drejtat dhe përfitimet
nga shtylla e I-rë e
sistemit pensional

Informimi i
publikut dhe
pensionisteve
për të drejtat e
pensionimit në
shtyllën e parë

Kampanja për
informim
është
dizajnuar,
kampanja për
informim
është
implementuar

K1 2011
K2 2011

MPMS,
DAPK
,ZKP

MAPL,
Komunat

10,000

Buxheti i
Kosovës

5.1.5 Fuqizimi dhe
rishikimi i ciklit të
proceseve duke filluar
nga procedurat e
aplikimit, regjistrimit,
vendimmarrjes,
aprovimit të pagesave
dhe monitorimit

Definimi i
përgjegjësive
në gjitha
proceset ,
regjistrim,
vendimmarrje,
aprovim të
pagesave dhe
monitorim

Pajtueshmëria
rreth
përgjegjësive,
numri i
manualeve të
publikuara
dhe në
posedim të
stafit

K1 2011
K3 2011

MPMS ,
DAPK,
Zyrat
Regjiona
le

MEF,
Komunat

10,000

Buxheti i
Kosovës

5.1.6. Regjistrimi i të
dhënave të gjithë
përfituesve në kuadër
të softuerit të Sistemit
të Integruar Informativ
dhe informatizimi i të
dhënave nga arkivat e
vjetra

Integrimi dhe
informatizimi i
të dhënave,
përputhshmëri
e të dhënave të
përfitueseve
me formatin
elektronik

Të dhënat e të
gjithë
kategorive të
skemave të
regjistruara në
formë
elektronike

K2 2011
K1 2012

MPMS,
NJTI
DAPK,
Zyrat
Regjiona
le

Komunat,
MAP

30,000

Buxheti i
Kosovës

Gjithsej kostoja e objektives operacionale Nr.5.1

20,000

20,000

19,087,600
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Objektiva sektoriale:
5. Sistemi pensional tre shtyllësh, i drejtë,funksional ,me burime të qëndrueshme financiare,i cili i plotëson kërkesat nga e drejta e sigurimeve sociale,për të gjitha
kategoritë e pensioneve.
Objektiva operacionale:
5.2 Krijimi dhe ndërtimi i një kornize ligjore për Fondin e Kursimeve Pensionale në Kosovë , sipas pagesës së kontributeve nga të punësuarit dhe punëdhënësit.
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

5.2.1 Përgatitja e një
studimi apo analize për
identifikimin e
zbrazëtirave ligjore dhe
pengesave në kuadër të
shtyllës së II-të.

Identifikimi i
pengesave dhe
zbrazëtirave
ligjore

Raporti me
rekomandimet
i publikuar

K1 2011
K2 2011

MPMS,
DIPS,
DAPK

BQK,MEF,
TPK

5.2.2 Hartimi dhe
përgatitja e Projektligjit
për Fondin e Kursimeve
Pensionale të Kosovës.

Aprovimi i
projektligjit

Seancat e
grupit punues

K2 2011
K3 2011

MPMS

BQK,MEF
MSH, TPK
etj.

5,000

5.2.3 Harmonizimi dhe
nxjerrja e akteve
nënligjore të parapara
me dispozitat e këtij
projektligji.

Nxjerrja dhe
hartimi i akteve
nënligjore.

Numri i akteve
nënligjore të
aprovuara

K3 2011
K4 2011

MPMS ,
MEF,
DAPK
BQK

BQK,MEF
MSH, TPK
etj.

5,000

Gjithjej kostoja e objektives operacionale Nr.5.2

10,000

0

Burimet financiare
Tjera (B.nj,
teknike)

Interne/veta
nake

Donatorët

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i

20,000

Objektiva sektoriale:
5. Sistemi pensional tre shtyllësh, i drejtë, funksional, me burime të qëndrueshme financiare, i cili i plotëson kërkesat nga e drejta e sigurimeve sociale, për të gjitha
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kategoritë e pensioneve.
Objektiva operacionale:
5.3 Rinegocimi dhe arritja e Marrëveshjeve Bilaterale në fushën e sigurimeve sociale, me fokus negocimet në fushën e të drejtave të sigurimit pensional dhe invalidor
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

5.3.1 Krijimi i grupit
punues ndërministror,
për caktimin e
prioriteteve dhe
bashkëpunimin me
ekspertet që do të
ofrojnë këshilla në këtë
fushë

Themelimi i nji
grupi punues
për adresimin e
çështjeve
përmes një
plani punues

Vendimi i
aprovuar nga
Qeveria në
përbërje prej
Ministrive ,
prioritetet dhe
plani punues i
formuluar

K1 2011
K1 2011

MPMS,
DL, DIPS

ZKM,MPJ,
MSH , MIE

5,000

5.3.2 Vlersimi i
nevojave per
ndryshimin e kornizës
ligjore , që të lehtësoj
inicimin për negocimin
e marrëveshjeve
bilaterale në fushën e
sigurimeve sociale

Indetifikimi i
nevojave për
ndryshime
ligjore dhe
procedurale

Raporti me
rekomandimet
për Qeverinë
dhe Kuvendin
e Kosovës

K1 2011
K2 2011

MPMS,
DAPK,
DL

ZKM,MPJ,
MSH , MIE

5,000

5.3.3 Harmonizimi dhe
adoptimi i legjislacionit
primar dhe sekondar
sipas rekomandimeve
të raportit të publikuar

Harmonizimi
dhe aprovimi i
akteve ligjore
dhe nënligjore

Të gjitha aktet
ligjore dhe
nënligjore të
aprovuara

K3 2011
K2 2012

MPMS,
DAPK,
DL

ZKM,MPJ,
MSH , MIE

10,000

Burimet financiare
Tjera (B.nj,
teknike)

Interne/veta
nake

Donatorët

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i
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5.3.4 Ngritja e
kapaciteteve të grupit
punues ,përmes një
programit trajnimit për
fillimin e negociatave
për arritjen e
marrëveshjeve me
shtetet e BE-së dhe të
regjionit.

Anëtarët e
grupit punues
kompetent për
negocimin e
marrëveshjeve
në fushën e
sigurimeve
sociale

Numri (2-3) i
kurse te
trajnimit apo
Punëtori të
organizuara,
numri i
pjesëmarrësve
, numri i
pjesëmarrësve
që kan kaluar
me sukses
trajnimin

K2 2011
K3 2011

MPMS,
DAPK,
DL

ZKM,MPJ,
MSH , MIE

5.3.5 Krijimi i një
agjende të përbashkët
për ri-fillimin e punës së
grupit punues me
përfaqësuesit e shtetit
të Republikës së
Maqedonisë dhe
Zvicrës.

Arritja e
marrëveshjes
për agjendën e
fillimit të punës
së grupeve të
eksperteve

Marrëveshja
për agjendën
e formuluar,
numri i
takimeve me
numrin e
përfaqësuesve
të tjerë

K2 2011
K4 2011

MPMS,
DAPK,
DL

ZKM,MPJ,
MSH , MIE,
Ambasadat

20,000

5.3.6 Inicimi
procedurave për fillimin
e negociatave me
shtete tjera në
regjion(Kroacinë,Malin
e Zi ,Bosnje e
Hercegovinën,
Slloveninë, Serbin dhe
shtetet e BE-së
(Gjermaninë,Austrinë,Fr
ancën ,Italinë ,Belgjikën
dhe Danimarkën)

Caktimi i një
agjende për të
filluar
diskutimet ne
mes të grupeve
punuese

Takimet e
zhvilluara te
grupeve
punues në çdo
vit me secilin
shtet

K2 2011
K4 2013

MPMS,
DAPK,
DL

ZKM,MPJ,
MSH , MIE,
Ambasadat

10,000

30,000

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i
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5.3.7 Hartimi dhe
nënshkrimi i
marrëveshjeve të
sigurimeve sociale në
mes të Republikës së
Kosovës dhe shteteve
të lartpërmendura 5.3.5
dhe 5.3.6

Dokumentet e
Marrëveshjeve
Bilaterale te
hartuara dhe të
nënshkruara

Numri i
marrëveshjeve
të hartuara,
numri i
marrëveshjeve
të
nënshkruara

K2 2011
K4 2013

MPMS,
DAPK,
DL

ZKM,MPJ,
MSH , MIE,
Ambasadat

20,000

5.3.8 Fillimi i zbatimit
dhe monitorimit të
marrëveshjeve të
arritura në mes të dy
shteteve,për realizimin
e të drejtave të
qytetarëve.

Realizimi i të
drejtave dhe
përfitimeve të
qytetarëve

Numri i
qytetarëve që
realizojnë të
drejtat dhe
raportet e
monitorimit

K2 2011
K4 2013

MPMS,
DAPK,
DL

ZKM,MPJ,
MSH , MIE,
Ambasadat

100,000

Gjithsej kostoja e objektives operacionale Nr.5.3

0

Këshillimet
nga
ekspertët
e BE-së

Buxheti i
Kosovës

Projekti i
KE TAEX-i

Buxheti i
Kosovës

200,000

Objektiva sektoriale:
5. Sistemi pensional tre shtyllësh, i drejtë,funksional, me burime të qëndrueshme financiare,i cili i plotëson kërkesat nga e drejta e sigurimeve sociale,për të gjitha
kategoritë e pensioneve.
Objektiva operacionale:
5.4 Vendosja e një skeme të qëndrueshme dhe efikase e pensioneve , beneficioneve dhe shërbimeve për Familjet e Dëshmorëve , Invalidëve dhe Familjeve të Viktimave Civile
të Luftës
Aktivitetet

Caku

Indikatorët e
performancës

Kohëzgjatja
Fillimi Mbarimi

Institucioni përgjegjës
Instituci
oni
përgjegj
ës

Institucioni
Mbështetës

Kostoja totale
Investime
kapitale

Kosto
Variabileoperuese

Burimet financiare
Tjera
(B.nj,
teknike)

Interne/veta
nake

Donatorët
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5.4.1 Finalizimi i
Projektligjit për
Statusin dhe të Drejtat
e Familjeve të
Dëshmorëve ,
Invalidëve , Veteranëve
,Pjesëtarëve të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës ,
Viktimave Civile dhe
Familjet e tyre .

Aprovimi i
projektligjit nga
Kuvendi i
Kosovës.

Ligji i hartuar,
ligji i aprovuar,
Numri i
qytetarëve që
përfitojnë nga
ligji

K1 2011
K1 2011

MPMS,
DILFD,
DL, ZKM

MSH , MEF ,
MASHT,
MTP,MEM ,
MAP,MMPH
dhe Shoqatat
e Luftës

5.4.2 Harmonizimi dhe
nxjerrja e akteve
nënligjore bazuar në
dispozitat e projektligjit
në kuadër të aktivitetit
5.4.1

Nxjerrja dhe
hartimi i akteve
nënligjore.

Numri i akteve
nënligjore të
nxjerrura, dhe
të
nënshkruara
nga Ministri.

K1 2011
K4 2011

MPMS,
DILFD,
DL, ZKM

MSH , MEF ,
MASHT,
MTP,MEM ,
MAP,MMPH
dhe Shoqatat
e Luftës

5.4.3 Ndërtimi i
objekteve të banimit
social për zgjidhjen e
çështjes së strehimit
për familjet e
dëshmorëve dhe
invalidëve të luftës

Strehimi dhe
sigurimi i
banesave për
familjet e
dëshmorëve
dhe invalidëve
të luftës

Numri i
banesave të
ndërtuara,
numri i
familjeve te
strehuara

K2 2011
K4 2013

MPMS,
DILFD,

MEF , MAPL
,Komunat
dhe Shoqatat
e Luftës

5.4.4 Fuqizimi dhe
rishikimi i ciklit të
proceseve duke filluar
nga procedurat e
aplikimit,regjistrimit,
vendimmarrjes
,aprovimit të pagesave
dhe monitorimit.

Definimi i
përgjegjësive
në gjitha
proceset

Vendimet apo
manualet e
publikuara
dhe në
posedim të
stafit

K1 2011
K3 2011

MPMS,
DILFD,

MEF,
Komunat

5,281,586

Buxheti i
Kosovës

Buxheti i
Kosovës

Buxheti i
Kosovës

3,000,000

10,000

Buxheti i
Kosovës
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5.4.5. Regjistrimi i të
dhënave të gjithë
përfitueseve në kuadër
të softuerit të Sistemit
të Integruar Informativ
dhe informatizimi i të
dhënave për te gjithë
përfituesit.

Baza e
informatave të
të dhënave e
integruar e të
gjithë
përfituesve në
format
elektronik

Të dhënat e të
gjithë
kategorive të
skemave të
regjistruara në
formë
elektronike

K2 2011
K1 2012

MPMS,
NJTI
DILFD,
Zyrat
Lokale

Komunat,
MAP

Gjithsej kostoja e objektives operacionale Nr.5.4

Kostoja totale e Objektives Strategjike Nr.5 "Sistemi pensional tre shtyllësh, i
drejtë,funksional, me burime të qëndrueshme financiare,i cili i plotëson kërkesat
nga e drejta e sigurimeve sociale,për të gjitha kategoritë e pensioneve"

30,000

3,000,000

Buxheti i
Kosovës

5,321,586

Investime
t Kapitale

Shpenz.
Oper.

3,020,000

24,629,186
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ANEKSI FINANCIAR
Objektiva Strategjike I:
Rritja e shkallës së punësimit dhe forcimi i trajnimeve profesionale
sipas kërkesës së tregut të punës.

2011-2013
K.Kapitale

K.Operative

1.1 Përmirësimi i shërbimeve publike të punësimit në bashkërendim me nevojat e tregut të
punës deri ne vitin 2012

0

320,000

1.2 Themelimi i një sistemi të besueshëm të Informatave të Tregut të Punës deri ne fund te
vitit 2011

100,000

210,000

1.3 Rritja e kapaciteteve të trajnimeve profesionale për punëkërkuesit (të papunët) për 35%
deri me 2013

2,850,000

9,201,000

1.4 Sigurimi i cilësisë së QAP-ve dhe plotësimin e kushteve për akreditim e certifikim deri
në vitin 2012

250,000

475,000

1.5. Përmirësimi i infrastrukturës ligjore dhe implementimit të ligjeve që garantojnë kushtet
për ambient të sigurt dhe shëndoshë në punë deri 2012.

0

675,000

8,000,000

4,020,000

0

290,000

1.6 Zgjerimi i programeve aktive të tregut të punës dhe punësimi i punëkërkuesëve të
regjistruar ne ZKP deri 2013
1.7 Nxitja e punësimit përmes programit "Punësim i Bazuar në Shtëpi" për personat me
aftësi të kufizuara deri ne 2013
Total Kosto (K.Kapitale & K. Operative)

11,200,000

Kosto Totale e Objektivës Strategjike Nr.1

15,191,000

26,391,000

Objektiva Strategjike II:
2011-2013

Rritja e mirëqenies sociale përmes ofrimit të mbështetjes për familjen
në komunitet dhe puna në drejtim të zvogëlimit të varfërisë në Kosovë

K.Kapitale

K.Operative

2.1 Përmirësimi i mekanizmave për identifikimin e varfërisë dhe sigurimi i të dhënave e
informacioneve te nevojshme për zyrtarët e Ministrisë dhe institucioneve tjera deri ne vitin
2012

3,150,000

4,040,000
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2.2 Ngritja e nivelit të shërbimeve për 20 % në vit te autoriteteteve lokale dhe qendrore, për
ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare bazuar në praktikat e vendeve të BE-së.
2.3 Zhvillimi dhe ngritja e nivelit të shërbimeve në komunitet-familje(de-institucionalizimi)
deri në vitin 2013
2.4 Zhvillimi i formave alternative për ofrimin e shërbimeve sociale dhe promovimin e
përfshirjes sociale në bashkëpunim me partneret qeveritar dhe joqeveritar deri në vitin
2013
2.5 Avancimi i formave mbrojtëse për shërbime të fëmijëve dhe parandalimi në përfshirjen
e dukurive të ndryshme që dëmtojnë shëndetin e tyre deri në vitin 2013

Total Kosto (K.Kapitale & K. Operative)

50,000

65,000

1,700,000

485,000

0

160,000

50,000

255,000

4,950,000

Kosto Totale e Objektivës Strategjike Nr.1

5,005,000

9,945,000

Objektiva Strategjike III:
Niveli i shërbimeve të ofruara nga MPMS-ja në harmoni të plotë me
legjislacionin, sistemet dhe standardet e BE-së
3.1 Harmonizimi i legjislacionit të fushës së punësimit dhe mirëqenies me atë të BE-së
deri në 2013
3.2 Hartimi dhe implementimi i planit të trajnimit për ngritjen e kapaciteve të burimeve
njerëzore të MPMS-së deri në 2012
3.3 Standardizimi i sistemit të komunikimit dhe menaxhimit të të dhënave që t'i sigurojë
Ministrisë zhvillimin e politikave të punësimit dhe mirëqenies deri në vitin 2013
3.4 Decentralizimi i menaxhimit të sistemit financiar brenda MPMS dhe institucioneve
vartëse të Ministrisë deri në vitin 2012
3.5 Ristrukturimi i organizimit të brendshëm të MPMS-së dhe përcaktimi i qartë i
përgjegjësive menaxheriale sipas rekomandimeve të FRIDOM deri në 2012
Total Kosto (K.Kapitale & K. Operative)

Kosto Totale e Objektivës Strategjike Nr.1

2011-2013
K.Kapitale

K.Operative

0

54,000

0

94,000

0

117,000

0

50,000

0

72,000
0

387,000

387,000
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Objektiva Strategjike IV:
Zhvillimi i bashkëpunimit me vendet e rajonit (anëtare të BE-së dhe
atyre jashtë BE-së) për rritjen e mundësive për punësim të fuqisë
punëtore nga Kosova.
4.1. Krijimi i infrastrukturës së përshtatshme për ofrimin e trajnimeve profesionale për
punëkërkuesit e regjistruar në Zyrat Komunale të Punësimit deri në vitin 2011
4.2. Negocimi dhe hartimi i marrëveshjeve te bashkëpunimit me shtetet e rajonit,vendeve
të BE-së dhe jashtë saj, për punësimin sezonal të fuqisë punëtore të Kosovës deri në 2013
Total Kosto (K.Kapitale & K. Operative)

2011-2013
K.Kapitale

K.Operative

0

1,030,000

0
0

Kosto Totale e Objektivës Strategjike Nr.1

185,000
1,215,000

1,215,000

Objektiva Strategjike V:
Sistemi pensional tre shtyllës, i drejtë,funksional ,me burime të
qëndrueshme financiare,i cili i plotëson kërkesat nga e drejta e
sigurimeve sociale,për të gjitha kategoritë e pensioneve.
5.1 Reformimi I shtyllës së parë të Sistemit Pensional në Kosovë,me qellim të konsolidimit ,
harmonizimit ,unifikimit dhe plotësimit të skemave pensionale , të cilat financohen nga
Buxheti i Kosovës.
5.2 Krijimi dhe ndërtimi i një kornize ligjore për Fondin e Kursimeve Pensionale në Kosovë
, sipas pagesës së kontributeve nga të punësuarit dhe punëdhënësit.
5.3 Rinegocimi dhe arritja e Marrëveshjeve Bilaterale në fushën e sigurimeve sociale, me
fokus negocimet në fushën e të drejtave të sigurimit pensional dhe invalidor
5.4 Vendosja e një skeme të qëndrueshme dhe efikase e pensioneve , beneficioneve dhe
shërbimeve për Familjet e Dëshmorëve , Invalidëve dhe Familjeve të Viktimave Civile të
Luftës
Total Kosto (K.Kapitale & K. Operative)

Kosto Totale e Objektivës Strategjike Nr.1

Total Kosto (K.Kapitale & K. Operative) e Planit të Veprimit
Kosto Totale e Planit të Veprimit 2011-2013

2011-2013
K.Kapitale

K.Operative

20,000

19,087,600

0

20,000

0

200,000

3,000,000
3,020,000

5,321,586
24,629,186

27,649,186

19,170,000
46,427,186
65,597,186
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Përgatitja e këtij dokumenti u realizua nga grupi ministror i themeluar me vendim të Sekretarit të Përgjithshëm në MPMS dhe ofrimi i
këshillave të ekspertëve nga projekti “Mbështetje me Asistencë Teknike MPMS” i financuar nga fondet e BE-së dhe implementuar
nga kompania WYG International Ltd. në këtë përbërje;
Grupi Punues
Mentor Morina -DMS
Nazmie Krasniqi-ZSP
Behxhet Gaxhiqi-Kabineti Ministrit
Hafiz Leka-DPP
Gani Ismajli-DPP
Besa Dodaj-DPP
Qazim Gashi-DMS
Ganimete Shala-DMS
Ylfete Ramosaj-DMS
Izet Shala-DAPK
Bajram Azemi-DILFD
Minire Begaj-DL
Avdi Podvorica-DIPS
Muhamet Binaku-TEIP
Lulzim Karaxha-ZIE
Shpetim Kalludra-DPP1
Anëtarët nga Projekti
Peter Newman-Udhëheqës i Ekipit WYG International
Marius Haulica-Ekspert për zhvillimin institucional për politikat e punës dhe punësimit
Peter Woods-Ekspert ndërkombëtar për politika të punësimit
Arsim Bruçaj-Ekspert për mbështetjen e zhvillimit të planit të veprimit
Fatmir Burjani-Ekspert lokal për zhvillimin e politikave
Vehbi Mujku-Këshilltar për zhvillimin e politikave sociale
Vahidin Nurshaba-Zyrtar mbështetës i projektit

1

Emrat e anëtarëve të selektuar me ngjyrë të kaltër edhe pse nuk kanë qenë në vendimin e nënshkruar nga
Sekretari i Përgjithshëm ,kanë zevendësuar mungesën e kolegëve dhe i janë bashkangjitur grupit të punës.
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