2017

Mekanizmi financiar për mbështetjen e
nxënësve jashtë shkolle dhe atyre në
rrezik për braktisjen e shkollës

1
Pergatitur nga Ilir Ciko

Hyrje
Braktisja e shkollës nga nxënësit në arsimin e detyruar është një problem shqetësues për sistemin
arsimor në Shqipëri dhe me pasoja afatgjata sociale për brezin e ri, familjet e tyre dhe shoqërinë
shqiptare në të ardhmen. Për fat të keq, detyrimi ligjor për ndjekjen e shkollës, së bashku me masat
shoqëruese që janë marrë deri tani, ka rezultuar i pamjaftueshëm për zgjidhjen përfundimtare të këtij
problemi. Nisma “Çdo Fëmijë në Shkollë” synon pikërisht trajtimin e plotë të kësaj çështjeje bazuar në
politika dhe instrumente të qëndrueshme bazuar në përvojat më të mira në këtë fushë të vendosura
në kontekstin e realitetit shqiptar.
Studimet e kryera kohët e fundit përfshijnë katër kategori të fëmijëve jashtë shkollës ose në rrezik për
ta braktisur atë1:

•
•

•
•

Fëmijë jashtë shkolle të dukshëm: fëmijët e moshës shkollore të cilët nuk e ndjekin shkollën
por janë të regjistruar në bazat e të dhënave arsimore; këta janë përgjithësisht fëmijë që e
kanë braktisur shkollën.
Fëmijë jashtë shkolle gjysmë të padukshëm: fëmijët e moshës shkollore të cilët nuk e kanë
ndjekur kurrë shkollën por të dhënat e tyre janë në një ose më shumë baza të dhënash të
qeverisë; është i mundur identifikimi i tyre duke lidhur të dhënat e regjistrimit me këto baza
të dhënash të qeverisë në nivelin e çdo fëmije.
Fëmijë jashtë shkolle të padukshëm: fëmijët e moshës shkollore të cilët nuk e kanë ndjekur
kurrë shkollën dhe që nuk janë regjistruar në asnjë nga bazat e të dhënave të qeverisë; prandaj
është e vështirë që këta fëmijë të gjenden dhe të identifikohen.
Fëmijët në rrezik: fëmijët e moshës shkollore të cilët janë në shkollë por janë në rrezik për ta
braktisur atë.

Specifikat e grupeve të mësipërme janë të ndryshme dhe të tilla janë dhe mënyrat për zgjidhjen e tyre.
Lëvizjet e shpeshta migratore brenda dhe jashtë vendit e vështirësojnë edhe më tej evidentimin e
nxënësve jashtë shkolle dhe trajtimin e rasteve sipas specifikave të mësipërme. Një punë voluminoze
dhe e mirë është kryer në drejtim të evidentimit të fëmijëve jashtë shkolle sipas kategorive të
mësipërme nga ana e Unicef dhe Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve në Bashkinë e Durrësit.
Përvoja e mirë e përftuar në këtë bashki ka ndikuar dukshëm në evidentimin e saktë të rasteve dhe
rikthimin e një numri të mire fëmijësh në shkollë.
Përdorimi i sistemeve të teknologjisë, funksionaliteti i sistemit EMIS dhe bashkëpunimi
ndërinstitucional i të gjithë institucioneve, qeveritare dhe vendore që disponojnë të dhëna rreth
fëmijëve jashtë shkolle është thelbësor në suksesin e trajtimit të kësaj çështjeje. Arritja gjatë vitit 2015
e marrëveshjes institucionale mes tre ministrive kryesore të përfshira në këtë proces përbën një
progres të rëndësishëm për bashkërendimin e punës në funksion të evidentimit dhe trajtimit të
rasteve të fëmijëve jashtë shkolle.
Qëllimi i këtij raporti është formulimi i një mekanizmi financiar të përshtatshëm për të mbështetur
qeverinë qëndrore dhe atë lokale në ofrimin e ndihmës financiare për fëmijët jashtë shkolle.
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Konteksti për nevojën e një mekanizmi financiar për fëmijët jashtë
shkolle.
Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014–2020 (në vijim, SZHAPU) miratuar me VKM 11
/2016 është një nga përbërësit e Planit Strategjik të Arsimit 2014–2020. Ajo ndjek Strategjinë
Kombëtare të Arsimit Para Universitar 2009-2013 dhe i shërben përsosjes së sistemit arsimor. Ky
dokument është thelbësor për komponentin e Investimit në Kapitalin Njerëzor dhe Kohëzionin Social
në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (2015-2020), në të cilën objektivat strategjike për
zhvillimin e arsimit janë të ndërthurura në një kuptim më të gjerë me ato të zhvillimit social dhe
integrimit.
Reforma e decentralizimit të qeverisjes vendore dhe reforma në ofrimin e shërbimeve sociale janë
duke riorganizuar funksionin e shërbimeve të kujdesit social dhe ndarjen e përgjegjësive ndërmjet dy
niveleve të qeverisjes. Duke iu referuar Strategjisë Kombëtare për Decentralizimin dhe Qeverisjen
Vendore për periudhën 2015-2020, shërbimet e kujdesit social parashikohen si funksione të
përbashkëta ndërmjet qeverive qendrore dhe lokale ku qeverisja vendore do të jetë përgjegjëse për
ofrimin e shërbimeve, ndërsa qeveria qëndrore do të vazhdojë të hartojë politikën sektoriale, të
përcaktojë dhe të kundërshtojë standardet dhe të ofrojë kontributin kryesor financues në skemën
sociale.
Në përgjithësi mbështetja financiare për shërbimin e ndihmës sociale për shtresat ne nevojë në
Shqipëri është në nivele të ulta, duke përfaqësuar vetëm 4% të buxhetit të përgjithshëm që nga viti
1998 deri më sot (me luhatje shumë të vogla ndërmjet 5% dhe 4%). Shërbimi i ndihmës sociale ofrohet
kryesisht si ndihmë në para të gatshme (96% e fondeve të ndihmës sociale nga Ministria përgjegjëse
për shërbimin social). Ky funksion financohet kryesisht nga qeveria qendrore, ndërkohë që qeverisja
vendore në thelb vepron si agjent i fondeve të pushtetit qëndror që shpërndajnë ndihmë sociale.
Kontributi i drejtpërdrejtë i qeverisë qëndrore është ende shumë modest.
Reforma e qeverisjes lokale dhe administratës territoriale po përpiqet të japë një rol më të
rëndësishëm për bashkitë e krijuara.
Nevoja e përdorimit të një mekanizmi financiar për fëmijët jashtë shkolle buron nga rrethanat aktuale
të trajtuara në seksionin e mëparëshëm. Sipas të dhënave nga institucionet shtetërore rezulton se
numri i fëmijëve jashtë shkolle, ndonëse i ulët në shkallë vendi, përbën një problem shqetësues për
shoqërinë shqiptare. Mekanizmat e tjerë të përdorur për të nxitur dhe mbështetur rikthimin apo
futjen në sistemin arsimor të fëmijëve që kanë braktisur shkollën apo nuk kanë hyrë në të, do të
vazhdojnë të luajnë rol të rëndësishëm në drejtim arritjes së objektivit “Çdo Fëmijë në Shkollë”, por
roli i tyre mbetet ende i pamjaftueshëm për plotësimin e këtij objektivi.
Si ilustrim i këtyre mekanizmave mund të përmendet kushtëzimi i marrjes së ndihmës ekonomike për
familjet në nevojë, me konfirmimin që fëmijët e tyre kanë ndjekur rregullisht shkollën. Ky mekanizëm
natyrshëm mbështet prirjen për të çuar fëmijët në shkollë, por nga diskutimet me institucionet
përkatëse rezulton se një masë e tillë perceptohet më tepër si një pengesë burokratike shtesë ndaj së
cilës duhet gjetur një zgjidhje se sa si një masë efektive në ndihmë të fëmijëve jashtë shkolle. Realisht,
në shumë raste familjet e kushtëzuara nga një masë e tillë synojnë zgjidhjen e problemit duke

përmbushur formalisht detyrimet përkatëse por pa shfaqur aspak interes për sigurimin e arsimimit të
fëmijëve të tyre.
Tabela1. Situata aktuale e ofrimit të shërbimeve të kujdesit social - Funksionet

Ministria përgjegjëse: Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
- Përcakton politikat dhe standardet për planifikimin dhe shpërndarjen e shërbimeve të
kujdesit social / përcakton mjetin për Paketën Standarde të Shërbimeve për Kujdesin Social
- Ofron suport teknik dhe financiar për organet e pushtetit vendor dhe sektorin privat /
Transfertat e buxhetit qëndror
- Mbikqyrje dhe kontroll/ nëpërmjet Inspektoriateve të kontrollit

Njësia e varësisë
- Ngritje e kapaciteteve dhe mbështetje teknike për NJQV
- Monitorim dhe vlerësim në bashkëpunim me Pushtetin Vendor

Pushteti Vendor
- Vlerësim dhe planifikim
- Ofrimi i shërbimeve sociale

Përfituesi
- Personi me nevoja

Është e qartë se përmirësimi i cilësisë së arsimit, përfshirë infrastrukturën e shkollave, mësimdhënien,
kurrikulat, aktivitetet jashtëshkollore etj. janë faktorë parësorë për të ngjallur apo mbështetur
interesin e fëmijëve dhe familjeve të tyre për t’i dërguar ata në shkollë. Ndaj investimet në sistemin
arsimor padyshim do të ndihmojnë edhe në reduktimin e numrit të fëmijëve jashtë shkolle por duke
qenë se faktorët kryesorë të këtij problemi janë ata socialë, format e mbështetjes financiare për
fëmijët jashtë shkolle mund të ndihmojnë edhe më mirë për tërheqjen e tyre drejt shkollës.
Mekanizmi i financimit të shërbimeve të kujdesit social (siç përcaktohet në strategjinë sektoriale)
mund të përfshijë buxhetin e qeverisë qendrore, të ardhurat e qeverive vendore (siç janë taksat dhe
të ardhurat nga pronat dhe aktivitetet e tjera të komunave, kontributet nga përfituesit e shërbimeve
të kujdesit social; donacionet, sponsorizimet dhe individët e tjerë).
Bazuar në situatën aktuale dhe kapacitetet reale të NjQV-ve, shërbimet e kujdesit social të paktën në
afat të mesëm do të financohen kryesisht përmes fondeve të dedikuara nga qeveria qëndrore, të
transferuara nga ministria përgjegjëse tek NJQV-të. Pjesa më modeste do të jetë kontribut nga buxheti
i NJQV-ve dhe gjithashtu nga agjencitë e donatorëve dhe organizatat jofitimprurëse.
Funksionimi i një mekanizmi financiar në mbështetje të fëmijëve jashtë shkollës në thelb mbart një
problem i cili duhet patur parasysh dhe vlerësuar në vazhdimësi. Ndërkohë që sistemi i incentivave
financiare ka kuptim në rastet pozitive të lidhura me rezultatet dhe pjesëmarrjen e fëmijëve në
shkollë, dhënia e një ndihme të tillë për fëmijët që janë jashtë shkollës përbën një rast diskriminues
kundrejt nxënësve që shkojnë rregullisht në të dhe potencialisht mund edhe të ndikojë negativisht
duke shtyrë fëmijët që janë në rrezik braktisjeje të shkollës për ta braktisur atë për të mundësuar

përfitimin e mbështetjes financiare, pra duke prodhuar edhe rezultate të kundërta nga ato që priten.
Për më tej, një situatë e tillë nëse nuk administrohet efektivisht, mund të ketë edhe pasoja në buxhetet
përkatëse të cilat mund të tejkalojnë buxhetet e parashikuara për këtë qëllim.

1. Mekanizmi Financiar
1.1

Kuadri për mekanizmin financiar për fëmijët jashtë shkolle

Mekanizmi financiar për fëmijët jashtë shkolle duhet të jetë në linjë me kornizën logjike të ofrimit të
shërbime sociale për komunitetin.
Krijimi i një skeme financiare të qëndrueshme që mbështet shërbimet e kujdesit social monetar ose
jo kërkon angazhime financiare nga të dyja nivelet e qeverisjes –Bashkitë dhe Qarqet, si qeveri lokale
e mandatuar me ligj (139/2015 "Për Vetëqeverisjen e Qeverisjes Vendore") dhe Ministrinë e Linjës
në emër të qeverisë qendrore e cila përcakton politikën specifike të sektorit.
Dy burime të tjera të financave përfshijnë mbështetjen e partnerëve (donatorët, organizatat
ndërkombëtare / lokale) dhe kontributin e drejtpërdrejtë të bartësit e shërbimeve që mbulojnë
tërësisht ose pjesërisht shërbimin social përkatës. Burimet financiare duhet të mbulojnë ofrimin e
shërbimeve sociale të identifikuara nga paketa e shërbimit social, të përmbushura të paktën brenda
një standardi minimal të miratuar kombëtar.
Standartet minimale të përcaktuara më herët duhet të përpunohen më tej deri në atë masë që të
sigurohet një referencë për qëllimet e buxhetimit për ofruesit e shërbimeve. Në fund të fundit,
mekanizmi financiar duhet të përmbushë këto dy elemente: (i) shërbimin specifik të identifikuar
brenda pakos së shërbimit dhe (ii) koston për mbulimin e standardit minimal kombëtar.
Përcaktimi i standarteve minimale kombëtare del jashtë objektivit të punës së këtij punimi dhe
natyrisht, në rastet e financimit nga ana e buxhetit të shtetit, kjo do të kërkonte një vlerësim të plotë
të rasteve të fëmijëve jashtë shkolle dhe implikimeve buxhetore që do të rridhnin prej financimit nga
buxheti i shtetit (përmes Ministrisë së Arsimit) i një programi të posaçëm për këtë qëllim.
Në rastin konkret të pilotimit të kësaj nisme në bashkinë e Durrësit, zgjidhja është më e thjeshtë pasi
përmes monitorimit të kryer për fëmijët jashtë shkolle, bashkia nëpërmjet një vendimi të Këshillit
Bashkiak mund të miratojë dhe përdorë fonde pikërisht për këtë qëllim.
Megjithëse ky rast mbetet një financim pilot, është e nevojshme që mekanizmi financiar për këtë
qëllim të konceptohet I plotë e në pajtim me kuadrin ligjor në fuqi ndaj dhe vazhdimi i këtij punimi
paraqet funksionimin e mekanizmit financiar për fëmijët jashtë shkolle, në një formë plotë që
përfshin edhe mundësinë e financimit nga ana e buxhetit të shtetit përmes Ministrisë së Arsimit, si
një politikë kombëtare në kuadër të nismës “Çdo Fëmijë në Shkollë”.
Pavarësisht pilotimit të këtij mekanizmi në bashki të vetme, dhe mbështetur në fondet e veta të
kësaj bashkie, edhe në këtë rast del si i nevojshëm hartimi i standarteve minimale që do të
mbulohen përmes këtij mekanizmi. Për këtë qëllim është e nevojshme që të përcaktohen (i) kriteret

e përfitimit të mbështetjes financiare për nxënësit në shkollë si dhe (ii) institucioni përgjegjës për
përdorimin e fondit përkatës.

•Njësia e varësisë

•Ministria e Arsimit, Rinisë dhe
Sporteve

•monitoron ofrimin e benefiteve
monetare
•ndjek aplikimet për përfitim të
benefiteve
•vleresimi dhe monitorimi i ofrimit
të ndihmës financiare
•monitorimi dhe vlerësimi në nivel
lokal
•monitorimi i standarteve të ofrimit
të ndihmës financiare
•zhvillimi i kapaciteteve

•përcaktimi i politikave dhe
standarteve të planifikimit dhe
shpërndarjes
•suport financiar dhe teknik për
autoritetet vendore
•mbikqyrje dhe kontrol

•Drejtoria përgjegjëse për
planifikimin ndihmës (jemi te
Arsimi apo sociale?)
•monitorimi i politikave dhe
prioriteteve të sistemit arsimor
•jep instruksione dhe asiston në
përgatitjen e planeve lokale

Nivel
Qëndror

Nivel
qëndror

/ niveli i
parë

/ niveli i
dytë

Niveli lokal

Nivel lokal

/ niveli i
dytë

/ niveli i
parë

• Zyrat rajonale (DAR)
•monitorimi i implementimit të skemave
të përfitimeve monetare
•monitorimi i ofrimit të mbështetjes
•asistojë pushtetin vendor në dhënien e
ndihmës financiare
•raporte periodike mbi ofrimin e
shërbimeve dhe nevojat e territorit
•krijimi i komisionit ad hoc për vlerësimin
e aplikimeve për përfitimet e ndihmës
financiare
•asistimi i procesit të planifikimit të NJQVve dhe sigurimi i ofrimit të shërbimeve në
përputhje me prioritetet strategjike
•të raportojnë periodikisht te ministria
përgjegjëse

• Bashkitë
•kanë nevojë për vlerësim dhe planifikim
•krijimi i "qëndrave për ndihmën
financiare"
•të sigurohet se një minimum shërbimesh
sociale ofrohen nëpërmjet skemave te
ndryshme operacionale (jashtë bashkive)
•monitorimi i shërbimeve të financuara
nga bashkitë
•krijimi i shërbimeve në kontakt me
komunitetin
•koordinim me institucionet përkatëse
mbi nevojat për ndihma financiare

Kriteret për përfitimin e mbështetjes financiare nga nxënësit jashtë shkolle duhet të jenë të fokusuara
drejt këtij grupi si dhe të jenë lehtësisht të verifikueshme. Të tilla mund të jenë:
•

Përfshirja e femijëve në grupimet fëmijë jashtë shkolle të dukshëm, gjysëm të dukshëm apo
të padukshëm (i domosdoshëm).

•
•
•
•
•

Nxënësit që kanë përfituar statusin e jetimit
Nxënësit që kanë humbur kujdestarinë prindërore, me vendim gjykate të formës së prerë
Fëmijët që gëzojnë statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik; etj.
Përparësi mund të kenë nxënësit nga grupimet vulnerabel si romet vajza etj.
Përparësi duhet të kenë nxënësit që kanë braktisur prej një kohe relativisht më të gjatë
shkollën.

Pavarësisht kritereve të miratuara për këtë qëllim, rekomandohet që ofrimi i mbështetjes financiare
për nxënësit jashtë shkolle të mos jetë automatik, pra jo çdo nxënës që përmbush kriteret detyrimisht
do të përfitojë edhe mbështetjen financiare. Sugjerohet që krahas plotësimit të kushteve të
nevojshme për përfitimin e kësaj mbështetjeje, çdo nxënës të konsiderohet rast pas rasti nga një ekip
që do të ngarkohet për këtë qëllim që do të përfshinte mësuesin përkatës, punonjësin social dhe
drejtuesit e shkollës.
Përcaktimi i profilit përfitues të mbështetjes financiare për nxënësit jashtë shkolle kërkon detajim dhe
plotësim të mëtejshëm në bashkëpunim me institucionet e arsimit, në mungesë të ekzistencës së
standarteve kombëtare për këtë qëllim.
Nga ana tjetër, në kushtet aktuale, bazuar në diskutimet me institucionet arsimore në Durrës dhe
Ministrinë e Arsimit, për shkaqe teknike të buxhetit duket e pamundur që një fond i tillë të mund të
kanalizohet në shkollat përkatëse, të paktën edhe për vitin arsimor 2017-2018. Ndaj financimi do të
duhet të kryhet në bashkëpunim midis DAR dhe bashkisë deri në mundësimin e ofrimit të zërit specifik
për secilën shkollë në buxhetin e arsimit.
Është e nevojshme që shkollat duhet të përfshijnë një sistem transparent të konfirmimit të
pjesëmarrjes së nxënësve në mësim për të mundësuar në rastet përkatëse edhe mbështetjen
financiare për këtë qëllim. Rekomandohet që pagesat që do të kryhen nga shkolla për nxënësit jashtë
shkolle, në rastet kur përmbushin kriteret dhe për të cilat është marrë vendimi përkatës rast pas rasti,
të realizohen përmes transfertave dy herë në vit, pas ndjekjes me sukses të çdo semestri mësimor.

Rrjedha e punës në ofrimin e mbështetjes financiare
Më poshtë paraqitet në mënyrë të detajuar ofrimi i shërbimit publik të shërbimeve sociale, i cili mund
të përdoret për të treguar rrjedhën institucionale të punës në rastin e ofrimit të ndihmës financiare
për fëmijët jashtë shkolle duke patur në konsideratë që Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, e cila
ka përgjegjësinë institucionale për trajtimin e e kësaj mbështetjeje.
Politika kombëtare e përcaktuar në Strategjinë sektoriale (Strategjia e Zhvillimit të Arsimit
Parauniversitar 2014-2020) mandaton Ministrinë2, në emër të qeverisë qëndrore, të hartojë objektivat
kombëtare. Ligji mbi organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore mandaton qeverinë qëndrore
për të përcaktuar standardet për shërbimet e kujdesit shoqëror dhe NJQV për të ofruar këto shërbime
2

Në rastin e ofrimit të ndihmës financiare për nxënësit e shkollave do të jetë Ministria e Arsimit, Rinise dhe
Sporteve ose në rast se NJQV do të kërkojë të përdorë Fondin Social si burim të të ardhurave do të jetë Ministria
përgjegjëse për krijimin dhë shpërndarjen e këtij fondi të krijuar me ligj.

si funksione të veta. Pushteti vendor duhet të ofrojë shërbimet e kujdesit social sipas standardit të
përcaktuar nga qeveria qëndrore dhe ta përmirësojë më tej standardin lokal.
Objektivat e përbashkëta të qeverisjeve të të dy niveleve (si pushteti qëndror dhe ai lokal) janë:
•
•

Ofrimi i shërbimeve të kujdesit social brenda standardeve minimale
Rritja e efikasitetit të buxhetimit kombëtar dhe lokal nëpërmjet përmirësimeve në procesin e
planifikimit të shërbimeve të kujdesit social

Objektivi i parë (standartet minimale) mund të arrihen nëpërmjet:
•
•

•
•
•
•

Rishikimit të legjislacionit sektorial për ofrimin e decentralizimit të mëtejshëm të shërbimeve
të kujdesit social për shtresat në nevojë dhe rritjen e përfshirjes sociale në nivel lokal;
Përmirësimi i mekanizmave të përdorura për identifikimin e nevojave për ndihmë sociale /
kujdesi/ ndihmë monetare bazuar në procedurat standarde dhe metodologjitë përkatëse të
nënkuptuara;
Paketa e shërbimit të kujdesit social/ndihmës monetare do të ofrohet nga NJQV bazuar në
argumentimin dhe paraqitjen e tipologjisë së re të shërbimit;
Zhvillimi i standardeve dhe kostos për njësinë për shërbimet që do të ofrohen;
Zhvillimi i sistemit të ri të integruar për shërbimet e kujdesit social në nivel rajonal dhe lokal
bazuar në standardet e miratuara për të gjitha grupet e synuara;
Rritja e kapaciteteve të qeverisjes vendore për planifikim më të mirë dhe ofrimin e ndihmës
sociale (identifikimi i nevojave sociale, menaxhimi, monitorimi i sistemit dhe shërbimeve etj.)

Sikurse u përmend edhe më sipër, në mungesë të standarteve kombëtare për mbështetjen financiare
të nxënësve jashtë shkolle dhe të financimit nga buxheti I shtetit për këtë qëllim, qeverisja vendore
(Bashkia Durrës në rastin pilot) duhet të përcaktojë kriteret e përfitimit të kësaj mbështetjeje
financiare nga fondet e veta (fondi social).
Objektivi i dytë (përdorimi efektiv i parave publike) mund të arrihet nëpërmjet:
•
•
•
•

Shqyrtimit të strukturave organizative në nivel të NJQV për të siguruar një qasje të integruar
në lidhje me shërbimet e ofruara;
Shqyrtimi i sistemit të skemës së ndihmës sociale / kujdesit/ndihmës ekonomike, përmes fazës
së pilotimit bazuar në sistemin e vlerësimit;
Zhvillimi i sistemit / mekanizmit të alokimit të fondeve që mbështet shërbimet e kujdesit social
në nivel lokal dhe kombëtar;
Krijimi i mekanizmit financiar në nivel kombëtar që do të mbështesë shërbimet sociale.

Bazuar në këtë kontekst të dhënë ligjor më poshtë paraqitet rrjedha e punës operacionale për ofrimin
e mbështetjes financiare për nxënësit jashtë shkolle, si një funksion publik.

Funksioni i
ndihmës/kujdesit

Pushteti Qëndror

Pushteti vendor

Ministria përgjegjëse për arsimin

Bashkia

1. Formulimi i politikave dhe standarteve
- formulimi i politikave objektiva të qarta dhe të matshëm
afatmesëm dhe afatgjatë

1. Vlrerësimi i nevojave

-përcaktimi i paketës së shërbimeve sociale minimale
- përcaktimi i standarteve minimale oër cdo shërbim të caktuar

- vlerësimi i nevojave për shërbime sociale dhe
dobësitë egzistuese

- përcaktimi i kostove për njësi të shërbimeve sociale të ofruara

- fondet dhe kapacitete egzistuese

-përcaktimi qartë i i roleve dhe përgjegjësive institucionale në
të gjitha nivelet

2. Planet lokale të shërbimeve sociale

2. Vlerësimi i shërbimeve
aktuale sociale

- përgatitja e planit lokal (vjetor afat
mesëm dhe afatgjatë).

- vlerësimi i shërbimeve aktuale
dhe standarteve

- krahasimi i planit me fondet e
disponueshme për të përcaktuar
boshllëqet buxhetore

- vlerësimi i fondeve publike dhe
kapaciteteve njerëzore për
ofrimin e shërbimeve sociale

- përcaktimi i standarteve lokale për
secilin shërbim

3. Plani i DRA

3. Planifikimi financiar

- mbështetja e pushtetit vendor në
përgatitjen e planit për ndihmën

- të sigurohet që planet janë të
qëndrueshëm nga ana financiare

- nëse standartet minimale nuk arrihen
nga fondet e pushtetit vendor ateherë
kjo pjesë të financohet me anë të
fondeve nga buxheti qendror/ministria
përgjegjëse

- të kërkohet suport nga ministria
përgjegjëse për të arritur standartet
minimale nëse ka boshllëk
- të përfshihet ndihma sociale në
buxhetet vjetore dhe planet buxhetore
afatmesme

Funksioni i ndihmës/kujdesit

Pushteti qëndror

Pushteti vendor

Ministria përgjegjëse për arsimin

Bashkia

4. Ofrimi i shërbimeve- asistenca

4. Ofrimi i ndihmës/kujdesit

- të ndihmojë pushtetin vendor në
kontraktimin e ofruesit të shërbimeve

- përgatitja e planit vjetor operacional të
detajuar

- zhvillimi i kapaciteteve për ofrimin e
shërbimeve

- plani i shpërndarjes / i) shërbime brenda
bashkisë; ii) nënkontraktorë iii) OJQ; iv) skemat
PPP apo tendera

5. Monitorim dhe raportim
5. Monitorimi dhe raportimi
- monitorimi i ofrimit të shërbimeve sociale
nga ofruesit publikë dhe jopublikë (standartet)
- inspektimet nga
- sistemi i manaxhimit të të dhenave

- monitorimi i shpërndarjes së ndihmws të
suportuara nga fondet e qeverisë qëndrore dhe
OSR funds
- inspektimi i kontratave të prokurimit dhe
zbatimi i tyre (në raste të caktuara/kur ka të
tilla)

- raporte periodike mbi ofrimin e shërbimeve
dhe nevojat e territorrit

6. Përfituesi i shërbimit
6. Auditimi

- përdor ose përfiton shërbimin

- Auditimi i shërbimeve sociale të financuara
nga Fondet e krijuara ose fondet e qeverisë
qendrore

- ankohet nëse shërbimi nuk është brenda
standarteve minimale
-të konsultohet në cdo hap të procesit të
planifikimit dhe shpërndarjes së shërbimit
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Ky është procesi thelbësor i rrjedhës së punës të cilat ligjërisht parashikohen të realizohen nga disa
aktorë institucionalë të përfshirë në këtë proces.
Më poshtë jepen detaje mbi mekanizmin finaciar të dizenjuar në mbështetje të nxënësve jashtë
shkolle, në të dy nivelet e qeverisjes qëndrore dhe lokale.

Mekanizmi financiar në mbështetje të nxënësve jashtë shkolle – cikli i buxhetimit
Për të vënë në funksionim një sistem të kujdesit/ndihmës sociale që kërkon zhvillimin e politikave,
standardeve dhe ndërhyrje kyçe në shërbimet specifike nga qeveria qëndrore dhe ofrimin konkret të
shërbimit nga NJQV, është e nevojshme të hartohen mjete të përshtatshme për të lejuar përcaktimin
e qartë të roleve dhe përgjegjësive ndërmjet niveleve të ndryshme të qeverisjes.
Proceset janë hartuar në mënyrë të tillë që përpiqen të lidhin kalendarin e planifikimit të politikave,
duke shmangur dublikimin dhe duke koordinuar nivele të ndryshme të institucioneve publike dhe
qeverisjes (në linjë me Sistemin e planifikimit të Integruar3).
Mekanizmi financiar konsiston në disa faza :
➢ Faza I: zhvillimi i politikave dhe planifikimi në nivel makro (përgjatë Q4 – Q1)
o Përcaktimi i objektivave në afat të mesëm dhe afatgjatë
o Miratimi i paketës së shërbimeve sociale minimale në nivel kombëtar – pjesë e kësaj
pakete do të jetë edhe ofrimi ndihmës monetare për nxënësit jashtë shkolle
o Llogaritja dhe miratimi i standardeve të Shërbimeve të Kujdesit Social për paketën e
detyrueshme shërbimeve të kujdesit social që do të ofrohet dhe kostoja minimale e
pranueshme për njësi për çdo standard – llogaritet dhe miratohet kostoja minimale e
ofrimit të ndihmës si pjesë e paketës së shërbimeve të kujdesit social, këtu përfshihet
edhe kostoja minimale që mund të ofrohet në shkallë kombëtare për nxënësit jashtë
shkolle.
o Këshilli i Bashkisë miraton standardin lokal të shërbimit – miraton standartin në
ofrimin e ndihmës për nxënësit jashtë shkolle. Në rastin e pilotimit në Bashkinë Durrës,
ky standart, bazuar në kriteret e përcaktuara siç trajtohet më sipër, përbën bazën për
buxhetimin e shërbimit.
o Ministria përkatëse4, Ministria e Financave, Këshilli i Ministrave përgatisin dhe
miratojnë Programin Ekonomik.
o Ministria e Financave cakton tavanet sipas ligjit të buxhetit.
➢ Faza II: Vlerësimi i nevojave dhe planifikimi i detajuar (Q3 – Q4)
o Vlerësimi i nevojave në nivel lokal (bashki dhe qark) – përcaktohen nevojat për ndihmë
financiarë të nxënësve jashtë shkollës.

3

VKM 692 datë 10.11.2005
Ministria e Arsimit në rastin e ndihmës financiare për nxënësit Ministria e çështjeve sociale në rastin e Fondit
Social/ Ministria e Arsimit në rastin e ndihmës financiare për nxënësit
4
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o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Vlerësimi i fondeve lokale dhe kapaciteteve njerëzore – vlerësohen mundësitë që
bashkia ka në ofrimin e këtij shërbimi
Qarku mbledh nevojat për shërbime për të mbuluar paketën minimale brenda
standarteve kombëtare nga bashkitë të cilat kanë boshllëk buxhetor
Organizimi i tavolinave të rrumbullakta me OJQ për të marrë në konsideratë
kontributin e tyre për këto shërbime (financimi i nxënësve jashtë shkolle nga palët e
treta/OJQ).
Pushteti vendor zhvillon plane lokale bazuar në vlerësimin e nevojave dhe dobësitë e
vërejtura në konsultim me partmerët dhe grupet e interesit.
Qarku fillon negocimet me Ministrinë përgjegjëse për mbulimin e deficiteve
buxhetore.
Ministria përgjegjëse aprovon tavanet për mbulimin e defiçiteve financiare.
Bashkitë përgatisin planet trevjeçare buxhetore ku përfshihen edhe fondet e
shërbimeve sociale (viti buxhetor shërben si viti i parë i buxhetit afatmesëm trevjeçar)
ku përfshihet edhe fondi për financimin e nxënësve jashtë shkolle.
Këshilli bashkiak miraton PBA (dhe planin e shërbimeve/ndihmës si pjesë e PBA )
Qeveria miraton PBA dhe informon Kuvendin.
Ministria përgjegjëse dërgon të dhënat finale të fondit pushtetit vendor për të
përgatitur buxhetin vjetor.
Pushteti qendror dhe ai lokal përgatisin buxhtet vjetore.
Buxheti vjetor aprovohet nga qeveria dhe Kuvendi.
Buxheti vjetor miratohet nga keshilli bashkiak dhe dekretohet nga prefekti.

➢ Faza 3: Zbatimi i buxhetit dhe ofrimi i mbështetjes (T1 – T4)
o Ministria e Financave nxjerr udhëzimet e ekzekutimit të buxhetit, edhe instruksionet
e përdorimit të fondeve.
o Ministria përgjegjëse (Arsimit) aprovon transfertat për secilën bashki.
o Drejtoria e thesarit regjistron planet tremujore tëfondeve për secilën bashki si pjesë
të transfertës së kushtëzuar.
o Institucionet publike – DAR dhe në të ardhmen, shkollat, ofrojnë mbështetjen për
nxënësit jashtë shkolle sipas kritereve të miratuara për këtë qëllim.
➢ Faza 4: Monitorimi raportimi dhe auditimi (T1 – T4)
o Hartimi i raporteve tremujore mbi ofrimin e ndihmës
o Rifreskimi i vazhdueshëm i listave të nxënësve jashtë shkolle, sipas kategorive
përkatëse
o Monitorim dhe inspektim vjetor nga Drejtoria përkatëse dhe Zyrat rajonale / DAR
o Auditim i dedikuar bazuar në indikacione
o Hartimi I raportit vjetor si pjesë e raportit vjetor të egzekutimit të buxhetit
Për secilën fazë janë identifikuar institucionet si edhe dokumentat që do të përgatiten në trajtë të
thjeshtuar përsa i përket aktivitetit të Njësive të Pushtetit Vendor. Gjithashtu, është paraqitur edhe
një model i vendimit përkatës të Këshillit Bashkiak për krijimin dhe përdorimin e fondit në
mbështetje të nxënësve jashtë shkolle.
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Institucione Njësitë e Qeverisjes Qëndrore

Institucione Njësitë e Qeverisjes Vendore

Janar

T3 – T4
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Keshilli bashkiak
miraton buxh dhe
pakete fiskale

fiskale

Prefektura konfirmon buxhetin

PO

NJQV egzekuton buxhetin

NJQV dergon planet trevjecare dhe vjetore per
regjistrim ne thesar

T1 –T4

NJQV ofron ndihmen financiare perfiesve

-Drejtoria e
sherbimeve sociale
pergatit planin e
shperndarjes, grupin e
synuar, perfituesit

NJQV / Drejtoria e Buxhetit dhe Financa

Drejtorite rajonale inspektojne mbi
perdorimin e fondit

-Raportet nga
thesari per
perdorimin e fondit

-Raportet nga thesari
per perdorimin e fondit
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Aneks
Draft – Vendim i Keshillit Bashkiak

K Ë SH I LL I

B A SH K I A K
PROJEKT

V E N D I M NR.________ DATË ___________

PËR
MIRATIMIN DHE PËRDORIMIN E FONDIT PËR DHËNIE
NDIHMË FINANCIARE NXËNËSVE JASHTË SHKOLLE TË
ARSIMIT BAZË
Mbështetur në nenin 8 pika 2, nenin 9 pika 1/1.1, shkronjat “a” dhe “b”; nenin 29
pika 1, nenit 54 pika k dhe nenin 55 pikat 2 dhe 6 të Ligjit nr.139/2015, datë
17.12.2015 për “Vetëqeverisjen vendore”:
V E N D O S I:
1
2
3
4
5

Miratimin dhe krijimin e Fondit për dhënie ndihmë financiare nxënësve
jashtë shkolle të arsimit bazë.
Shpërndarja e Fondit bëhet sipas udhëzuesit operacional bashkëlidhur
këtij vendimi.
Efektet financiare të pikës 1 do përballohen nga buxheti i bashkisë për
vitin _____
Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria __________________
Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6 të nenit 55 të Ligjit
nr.139/2015 për “Vetëqeverisjen vendore”dhe pas konfirmimit ligjor nga
Institucioni i Prefektit te Qarkut _____________

KRYETARI
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