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Informata bazike për strategjinë

1. Përshkrimi i strategjisë së propozuar:

Strategjia për trajnimin e nëpunësve civilë synon krijimin e një shtrese kritike të nëpunësve

të trajnuar profesionalë civilë me njohuri dhe shkathtësi adekuate, që do ta afrojnë Kosovën

me shtetet anëtare të BE-së dhe integrimin e saj në këto struktura.

Strategjia e propozuar ka për qëllim që ta përmirësojë kornizën ekzistuese për nëpunësit

civilë të përcaktuar me strategjinë e mëparshme të trajnimeve (2011-2013).

2. Cilin prioritet qeveritar do ta trajtojë kjo strategji?

Strategjia  do të marrë parasysh ngritjen e kapaciteteve për nëpunësit civilë sipas neneve

33, 35, Paragrafi 3 dhe Nenit 58 të Ligjit për Shërbimin Civil nr. 03/L-149.

3. Arsyeja pse është e nevojshme strategjia e propozuar:

Arsyeja kryesore pse ka nevojë të ketë një strategji për trajnimin e nëpunësve civilë në

Kosovë është synimi i Qeverisë dhe i institucioneve për një administratë moderne,

profesionale dhe kompetente në nivelin qendror dhe lokal, e cila do të ofrojë shërbime

publike cilësore për qytetarët dhe personat juridikë.

4. Vitet gjatë të cilave do të zbatohet strategjia:

Strategjia për trajnime të nëpunësve civilë do të zbatohet në periudhën kohore 2016 – 2020

(brenda 5 viteve).

5. Lidhja me PVPE-në, nëse ka:

Plani i Veprimit i Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit (PVPMSA),2015, Pika 91.

Marrëveshja e Stabilizim Asocimit ndërmjet Kosovës dhe BE-së (MSA) e nënshkruar në

nëntor 2015 .

6. Lidhja me strategjitë e tjera sektoriale:

Strategjia e Reformës në Administratën Publike (2010-2013),

Plani i Veprimit për Reformën e Administratës Publike të Kosovës (2009-2012), Strategjia e

Qeverisjes Elektronike (2009-2015) dhe Plani i Zhvillimit Strategjik të MAP(2009-2013),

Strategjia për Modernizimin e Administratës Publike (2015-2020) dhe Projektplani i

Veprimit për Modernizimin e Administratës Publike (2015-2017).

7. A ka pasur strategji të mëparshme që e ka trajtuar këtë çështje?

Strategjia e Trajnimeve 2011-2013.
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8. Palët e interesit, duke i përfshirë edhe ministritë e tjera:

Faza paraprake për këtë dokument është përgatitur nëpërmjet intervistave në internet, me

nëpunës civilë të përzgjedhur, si mostër në nivelin qendror dhe lokal si dhe intervistat sy

më sy me zyrtarë të MBNj-ve, nëpunës civilë në pozita menaxheriale.

Pas hartimit të projektit fillestar është formuar grupi ndërministror, i cili do të finalizojë

këtë strategji. Po ashtu, kjo strategji do të kalojë nëpërmjet konsultimeve paraprake dhe

atyre publike në të cilat mund të kontribuojnë institucionet, të cilat kanë të punësuar

nëpunës civilë , si dhe qytetarët.

9. Përfshirja e pritur e donatorëve, qoftë në hartimin e strategjisë apo në financimin e saj:

Ka pasur konsultime të vazhdueshme me ekspertë të UNDP-së për hartimin e këtij

dokumenti. Ekspertët vendorë dhe ndërkombëtarë të UNDP-së e kanë mbështetur këtë

punë dhe janë konsultuar me propozuesin, gjegjësisht MAP/DASHC-in.

Për zbatimin e kësaj strategjie do të kërkohet financim edhe nga donatorë tjerë.

10. Rekomandojmë që strategjia e propozuar duhet të aprovohet nga Qeveria:

Për shkak të rëndësisë që ka strategjia deh aspekti gjithëpërfshirës i saj, si dokumen i

rëndësishëm që është, duhet të miratohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës, me një

vendim deri në fund të vitit 2015, për pesë (5) vitet e ardhshme, nga 2016 deri më 2020.

11. Muaji kur projektstrategjia do të dorëzohet në ZKM për shqyrtim në takimin qeveritar

apo për shqyrtim para aprovimit nga ministria:

Projektstrategjia do të dorëzohet në ZKM për shqyrtim në muajin dhjetor të vitit 2015.
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1. PERIUDHA KOHORE PËR STRATEGJINË E PROPOZUAR

Strategjia për Trajnime të Nëpunësve Civilë është hartuar për periudhën kohore  2016-

2020.

1.1 KËRKESAT E PËRSHKRUARA NË NENIN 9 TË UA NR. 02/2012

2. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Strategjia e propozuar ka për qëllim të përmirësojë kornizën ekzistuese për nëpunësit

civilë të përcaktuar me strategjinë e mëparshme të trajnimeve 2011-2013. Strategjia e

mëparshme e trajnimeve ka skaduar në vitin 2013. Sot, Republika e Kosovës përballet me

ndryshime të rëndësishme që kanë të bëjnë me funksionimin e sundimit të ligjit,

demokracinë dhe integrimin në BE. Kosova sapo ka nënshkruar, në nëntor të vitit 2015,

MSA-në me BE-në. Të gjitha këto aktivitete kërkojnë kapacitete përkatëse të nëpunësve

civilë. Rritja e vazhdueshme e këtyre kapaciteteve do të jetë prioritet i Strategjisë së re për

Trajnime të Shërbimit Civil, në periudhën kohore prej vitit 2016 deri në vitin 2020. Krijimi i

një shtrese të profesionistëve të trajnuar, me njohuri dhe shkathtësi adekuate do ta çojë

Kosovën drejt demokracisë efikase dhe integrimit në BE.

Pesë objektivat kryesore strategjike të Strategjisë së Trajnimeve të Nëpunësve Civilë:

 Objektivi 1): Ngritja e nivelit të profesionalizmit në shërbimin civil,

 Objektivi 20): Ngritja e nivelit të njohurisë së përgjithshme dhe specifike që

nevojitet për anëtarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian,

 Objektivi 3): Ngritja e nivelit të shërbimeve administrative që plotësojnë nevojat e

qytetarëve,

 Objektivi 4): Ngritja e nivelit të përdorimit të teknologjisë moderne në punën e

përditshme të nëpunësve civilë dhe

 Objektivi 5): Centralizimi i burimeve financiare për zbatimin e strategjisë.
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Veprimet e rekomanduara për përmbushjen e synimeve të strategjisë:

 Trajnime bazuar në nevoja shtetërore dhe nevoja personale të nëpunësve civilë të

karrierës,

 Trajnime dhe provime të detyrueshme shtetërore për nëpunësit civilë të karrierës,

 Trajnime të detyrueshme dhe licencimi i nëpunësve civilë që lëshojnë akte

administrative,

 Trajnime të përgjithshme dhe profesionale të nëpunëseve civilë, që merren me çështje

të përgjithshme dhe specifike të BE-së,

 Trajnime të specializuara për nëpunësit civilë të nivelit lokal,

 Trajnimi i trajnerëve, vendimmarrësve dhe i nëpunësve të lartë civilë,

 Trajnimi në fushën e komunikimit dhe të teknologjisë së informacionit dhe

 Forcimi i trajnimeve nga burimet vendore të financimit dhe të kontributeve të

donatorëve ndërkombëtarë.

2.2 HYRJE

Qëllimi kryesor i kësaj strategjie është që krijimi i një shërbimi civil profesional,

modern dhe ndërkombëtarisht i krahasueshëm. Puna profesionale e nëpunësve civilë

të Kosovës do të ndërtohet mbi vlerat e etikës, llogaridhënies dhe transparencës, në

funksion të ofrimit të shërbimeve administrative në mënyrë efektive për qytetarët pa

dallim.

Trajnimi i përhershëm dhe efikas  i nëpunësve civilë në Kosovë lidhet me proceset e

Reformës së Administratës Publike (RAP), në pajtueshmëri me objektivat e Strategjisë

për Modernizimin e Administratës Publike 2015-2020 dhe në veçanti me menaxhimin

e burimeve njerëzore.

- Kjo strategji është e lidhur me këto dokumente:

a) Dispozitat specifike në ligjet e miratuara:

- Ligji nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil (LSHC) dhe

- Ligji nr. 03/L-147 për Pagat e Nëpunësve Civil (LPSHC)
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b) Dokumentet e BE-se për Kosovën:

- Komisioni i BE-së , raportet vjetore të progresit për Kosovën 2010-2015 dhe

- Parimet dhe raportet e SIGMA-s për administratën publike (OECD/EU).

- Dokumentet e Qeverisë së Republikës së Kosovës:

- Strategjia për Modernizimin e Administratës Publike   2015-2020,

- Plani i Veprimit për zbatimin e Strategjisë për Modernizimin e Administratës

Publike 2015-2017,

- Marrëveshja për Stabilizim Asociim( MSA) e nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe

BE-së  në nëntor të vitit 2015,

- Plani i Veprimit për Partneritet Evropian (PVPE) dhe

- Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 2016-2018.

Qëllimi kryesor i kësaj strategjie është trajnimi i nëpunësve civilë në Kosovë me synim

që të jetë një shërbim civil modern, profesional dhe kompetent në administratën

qendrore dhe lokale, i cili ofron shërbime publike administrative. Strategjia ka për qëllim

ta përmirësojë kornizën ekzistuese te trajnimeve për nëpunësit civilë, e cila  ishte e

përcaktuar me strategji të mëparshme të trajnimeve.

Strategjia do të sigurojë objektiva të reja të trajnimeve, të prioriteteve dhe të përgjegjësive

institucionale për zbatimin e tyre. Një administratë publike e ndërtuar mbi parimet

evropiane, si një faktor kyç për ofrimin e shërbimeve për qytetarin dhe afër tij, është

synimi kryesor i Qeverisë. Qeveria e Kosovës beson thellë se administrata publike duhet

të jetë në shërbim të qytetareve dhe e bazuar në vlera e jo në interesa të ngushta.

Prioritet i Qeverisë është miratimi i Strategjisë për Trajnimet e Nëpunësit Civilë për

periudhën kohore 2016-2020. Strategjia do të marrë parasysh ndërtimin e kapaciteteve

për nëpunësit civilë në bazë të neneve 33, 35, Paragrafit 3, si dhe Nenit 58 të LSHC-së,

sipas të cilit pjesëmarrja në programe të trajnimeve për nëpunësit civilë është e drejtë

dhe detyrim i tyre.

Strategjia është përgatitur nga Ministria e Administratës Publike, sipas Ligjit nr. 03/L-

149 për Shërbimin Civil. Departamenti i MAP-it përgjegjës për mbështetje operative dhe

logjistike në përgatitjen e strategjisë është Departamenti i Administratës së Shërbimit

Civil. LSHC-ja përcakton që Instituti i Kosovës për Administratë Publike është
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institucioni administrativ përgjegjës për zbatimin e politikave dhe strategjive të

trajnimit, edukimit dhe ngritjeve të kapaciteteve në shërbimin civil në bashkëpunim me

organizatat e tjera buxhetore që punësojnë nëpunës civilë.

2.3 METODOLOGJIA

Strategjia është përgatitur nga Ministria e Administratës Publike. Gjatë hartimit të

dokumentit ka pasur konsultime të vazhdueshme me institucionet përfituese, si dhe me

ekspertët  vendorë dhe ekspertët  e angazhuar nga UNDP-ja. Hartimi i  kësaj strategjie u

realizua me pjesëmarrje të akterëve kryesorë të nivelit qendror dhe lokal. Me këtë rast

është përgatitur një analizë paraprake, posaçërisht, për identifikimin e nevojave të

trajnimeve në Shërbimin Civil të Kosovës.

Metodologjia për hartimin e Strategjisë së re është përgatitur bazuar ne dy metoda

shkencore,  anketës në internet dhe intervistave sy më sy.

Teknika e anketës është shoqëruar me mbledhjen e të dhënave dhe vlerësimin statistikor

te të dhënave të mbledhura. Për verifikimin e gjetjeve është përdorur një kombinim i

analizës sasiore dhe asaj cilësore. Të dhënat sasiore janë mbledhur duke përdorur një

pyetësor sasior në internet me një mostër të mjaftueshme të nëpunësve civilë të

përzgjedhur rastësisht. Përderisa, informatat cilësore janë mbledhur duke përdorur

intervistat  me zyrtarët në institucionet kryesore (qendrore dhe lokale) të Kosovës.

Te dhënat sasiore janë mbledhur duke përdorur një pyetësor sasior në internet, që është

përdorur për të mbledhur të dhëna sasiore me 31 pyetje, ku 5 pyetje masin perceptimet

personale të nëpunësve civilë, dhe 11 të tjera janë përdorur për të mbledhur të dhëna

demografike. Thelbi i pyetësorit ka 15 pyetje testuese me të cilat maten tri fusha kryesore

të kompetencave profesionale:

1) Kompetencat personale: kapaciteti i të kuptuarit, llogaridhënia,

2) Kompetencat sociale: puna në ekip, rrjetëzimi,

3) Kompetencat teknike, njohuritë themelore të sistemit ligjor kombëtar të

administratës shtetërore, rregullimi i shërbimit civil, i financave publike, i luftës

kundër korrupsionit, i vlerësimit të ndikimit rregullativ (VNR), i kapacitetit të

hartimit të akteve formale dhe legjislacionit e BE-në.
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Meqë shumë pyetje ishin me zgjedhje të shumëfishta, nga kjo anketë janë mbledhur të

dhëna për 92 variabla të ndryshme. Numri i përgjithshëm i nëpunësve civilë, të cilët janë

pjesë të vlerësimit të nevojave për trajnime dhe që punojnë për institucionet, sipas

informatave të Ministrisë së Administratës Publike, është rreth 19.000.1 Ky numër i

përgjithshëm përbëhet prej 12.364 punonjësve në nivel qendror dhe 5.957 nëpunësve

civilë në nivel komunal. Shpërndarja e këtyre të punësuarve është paraqitur ( Tabela 1) si

më poshtë.

Metoda më e përshtatshme e projektimit mostrës për këtë anketë ishte me dy faza të

mostrimit të rastësishëm:

Faza 1) Përzgjedhja e institucioneve në nivelin qendror dhe lokal,

Faza 2) Marrja e përgjigjeve. Nga 2848 ftesa me e-mail tek nëpunësit civilë të përzgjedhur

rastësisht, rreth 200 prej tyre janë kthyer si të padërguara. Sipas mostrës 2648 e-mail janë

dërguar me sukses. Edhe pse, në intervistat në internet pothuajse të gjitha përgjigjet janë

pranuar brenda tri ditëve të para pas dërgimit të e-mailit, për hir të sigurisë, dhe për ta

marrë parasysh kohën e pushimeve vjetore (gusht), nëpunësve civilë u janë dhënë dy

javë (4-15 gusht 2014) kohë për t’u përgjigjur. Numri i përgjithshëm i intervistave

efektive ishte 334, nga të cilat 325 ishin në gjuhën shqipe dhe 9 në gjuhën serbe. Numri i

përgjithshëm i intervistave, duke qenë 334, nënkupton që intervali i besueshmërisë është

5.3% në nivel të besueshmërisë 95%. Meqë nuk ka asnjë rast të vetëm në çdo variabël, ku

saktësia prej më pak se 5.3% është vendimtare në përcaktimin e rëndësisë statistikore të

ndonjë faktori të veçantë të mbledhur në të dhënat e kësaj ankete, intervali i

besueshmërisë është i mjaftueshëm për të nxjerrë gjetje kryesore për secilin variabël të

matur.

Me fjalë të tjera, madhësia e mostrës prej 334 intervistave lejon saktësi më të madhe

statistikore të studimit se që kërkon çdo subjekt i veçantë, dhe për këtë arsye një madhësi

më e madhe e mostrës vetëm sa do ta rriste pak më shumë saktësinë e studimit, por

gjithsesi nuk do të prodhonte gjetje të ndryshme. Lista e intervistave në internet dhe lista

e respondentëve të intervistave sy më sy e bërë për institucionet, është bashkangjitur në

tabelat nr. 1 dhe 2 të këtij dokumenti.

1 Numri i nëpunseve civil rreth 19.000 është marr sipas te dhënave qe janë marrur nga siitemi i pagave për vitin 2013, andaj edhe
metotologjia e ndjekur qe është bazuar ne dy metoda shkencore, anketës në internet dhe intervistave sy më per vleresimi e nevojave
për trjanime dhe të gjitha kalulimet për planin e veprimit janë bërë duke u bazuar në këtë numer, mirepo në raportin mbi gjnedjen në
Sherbimin civil për vitin 2104 numri i nepunseve civil rezulton te jetë 17.258.
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Tabela 1: Lista e intervistave në internet

Nr. Institucioni Nr. nëp. civilë Madhësia e mostrës
së synuar

1 Sekretariati i Këshilli Gjyqësor 1531 242
2 Shërbimi Policor i Kosovës 1145 182
3 Ministria e Punëve të Brendshme 1056 167
4 Min. e Financave 998 159
5 Ministria e Punës & MS 905 144
6 Ministria e Shëndetësisë 647 102
7 Min. e Arsimit Shkencës dhee Teknologjisë 578 91
8 Zyra e Kryeministrit 519 83
9 Ministria e Drejtësisë 471 76
10 Universiteti i Prishtinës 400 64
11 Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve 395 64
12 Këshilli Prokurorial i Kosovës 384 61

13 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe zhvillimi
Rural 290 45

14 Ministria e Mjedisit dhe  Planifikimit Hapësinor 258 42

15 Ministria e Administratës Publike 257 42
16 Ministria e Infrastrukturës 242 38
17 Agjencia Kosovare e Pronës 233 38
18 Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës 221 34
19 Ministria e Punëve të Jashtme 219 34
20 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 187 30
21 Sekretaria e Kuvendit të Kosovës 172 27
22 Auditori Gjeneral i Kosovës 148 23
23 Ministria e Zhvillimit Ekonomik 122 19
24 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 112 19
25 Ministria për Komunitete dhe Kthim 76 11
26 Shërbimi Doganor 74 11
27 Ministria për Integrime Evropiane 72 11
28 Sekretariati i Komisionit Qendror Zgjedhor 70 11
29 Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale 66 11
30 Avokati i Popullit 47 8
31 Presidenca 43 8
32 Gjykata Kushtetuese 42 8
33 Ministria e Diasporës 40 8
34 Agjencia Kundër Korrupsion 40 8
35 Komisioni i Pavarur për Media 31 0
36 ARKEP (ART) 29 0
37 Agjencia e Aviacionit Civil 28 0
38 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik 26 0
39 Instituti Gjyqësor i Kosovës 25 0
40 Agjencia për  Ndihme juridike Falas 21 0
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Tabela 2:  Lista e respondentëve të intervistave sy më sy:

41 Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës 18 0
42 Njësia e Inteligjencës Financiare 17 0
43 Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave 17 0
44 Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina 17 0
45 Organi Shqyrtues i Prokurimit Publik 16 0
46 Akademia e Shkencave dhe Arteve 16 0
47

47

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e te Dhënave

Personale

14 0
48 Agjencia Kosovare e Konkurrencës 12 0

49 Paneli Zgjedhor për Parashtresa dhe Ankesa 10 0
50 Këshilli i Kosovës për Trashëgimin Kulturore 7 0
51 Zyra Rregullative për Energji 0

Gjithsej për qeverinë qendrore 12364 1924
Komunat 5957 928
TOTAL

18321 2848

N

r.

Institucionet e qeverisë qendrore
1 Zyra e Kryeministrit/Udhëheqësi i Divizionit të Burimeve Njerëzore
2 Instituti i Kosovës për Administratë Publike / Përfaqësuesi
3 Ministria e Administratës Publike / përfaqësuesi i DASHC-it
4 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal/ Udhëheqësi i Divizionit të Burimeve Njerëzore
5 Ministria e Integrimit Evropian / Udhëheqësi i Divizionit të Burimeve Njerëzore
6 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë/ Udhëheqësi i Divizionit të Burimeve

Njerëzore7 Ministria e Drejtësisë/ Udhëheqësi i Divizionit të Burimeve Njerëzore
8 Ministria e Financave/ Udhëheqësi i Divizionit të Burimeve Njerëzore
9 Ministria e Punëve të Brendshme / Udhëheqësi i Divizionit të Burimeve Njerëzore
10 Ministria e Punëve të Jashtme/Udhëheqësi i Divizionit të Burimeve Njerëzore (është ftuar nuk

është përgjigjur)

11

11

11

1

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale / Udhëheqësi i Divizionit të Burimeve Njerëzore
11

2

Ministria e Shëndetësisë / Udhëheqësi i Divizionit të Burimeve Njerëzore
13 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë/ Udhëheqësi i Divizionit të Burimeve Njerëzore
14 Ministria e Zhvillimit Ekonomik / Udhëheqësi i Divizionit të Burimeve Njerëzore
N

r.

Pushteti lokal
1 Komuna e Gjilanit/ Drejtori i Administratës
2 Komuna e Ferizajt/Drejtori i Administratës
3 Komuna e Kamenicës/ Drejtori i Administratës
4 Komuna e Kllokotit/ Drejtori i Administratës
5 Komuna e Kaçanikut / Drejtori i Administratës
6 Komuna e Hani i Elezit/ Drejtori i Administratës
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2.4. SFONDI I INFORMATAVE TË PËRGJITHSHME

Ligji i Shërbimit Civil përcakton rregullat për menaxhimin dhe organizimin e

përgjithshëm të Shërbimit Civil jo politik dhe të paanshëm. Rregullat në Shërbimin Civil

janë: Kushtet e punës, të drejtat dhe detyrimet e stafit, sjellja personale, avancimi në

karrierë, zhvillimi profesional, koordinimi, mbikëqyrja dhe hartimi i politikave të

trajnimit, edukimit dhe ngritja e kapaciteteve në Shërbimin Civil të Kosovës.

IKAP është përgjegjës për zbatimin e politikave dhe strategjive të trajnimit, edukimit dhe

zhvillimin e kapaciteteve të Shërbimit Civil. Përkundër ligjit, dokumenteve të tjera të

politikave dhe Strategjisë për Trajnimet e Shërbimit Civil 2011-2013, trajnimi i nëpunësve

civilë nuk ishte në përputhje të plotë me analizën paraprake të përgatitur enkas për këtë

dokument strategjik. Organizatat ndërkombëtare donatore, gjithashtu, kanë ofruar forma

të ndryshme të zhvillimit të kapaciteteve në periudhën kohore 2011-2013, duke përfshirë

trajnime në një varg temash. Këto organizime rrallëherë janë të regjistruara zyrtarisht nga

departamentet e burimeve njerëzore në shërbimin civil. Nuk ka pasur raste kur IKAP-i, si

instituti përgjegjës për zbatimin e politikave të trajnimeve, ka pranuar raporte nga

ministritë përfituese apo donatorët mbi trajnimet e ofruara. Bazuar në analizën cilësore, e

cila është kryer kryesisht përmes intervistave sy më sy, dhe analizën sasiore, e cila është

kryer kryesisht përmes pyetësorit në internet, në vijim është paraqitur një përmbledhje e

gjetjeve. Nga 15 pyetjet kryesore, të cilat matin kompetencat profesionale të nëpunësve

civilë, janë identifikuar 9 fusha të trajnimeve të detyrueshme dhe 6 fusha të identifikuara

për trajnime të rekomanduara apo opsionale.

Tabela në vijim paraqet fushat e trajnimeve të detyrueshme dhe atyre opsionale.
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Tabela 3: Rezultatet e anketës sasiore

Nevojat për trajnime të detyrueshme dhe
provim shtetëror

Nevojat për trajnime të rekomanduara apo
opsionale

P9. Marrëveshjet ndërkombëtare P6. Kompetenca personale (ndarja e detyrave)

P10. Organet e Administratës Shtetërore (e
drejta e administrative shtetërore)

P7. Kompetenca sociale (ndarja e detyrave dhe
përgjegjësive në rrethana të pazakonta)

P13. Kontrolli i financave publike P8. Njohuri themelore të degës legjislative të
Kosovës (Kuvendi)

P14. Kundërkorrupsioni dhe planifikimi  i
integritetit

P11. Organet mbikëqyrëse të Shërbimit Civil të
Kosovës

P15. Vlerësimi i Ndikimit Rregullativ (VNR) P12. Pjesëmarrësit e shërbimit civil.

P16. Procesi i hartimit të akteve formale P18. Ndarja e akteve legjislative të BE-së

P17. Parimet udhëzuese të akteve formale

P19. Dallimi ndërmjet akteve legjislative të BE-
së

P20. Procedurat paraprake të vendimeve të
Gjykatës Evropiane të Drejtësisë

(P9-20 – përgjigjet e vlerësuara në pyetjet nga pyetësori në internet)

Të dhënat e mbledhura nga anketa tregojnë se shpërndarja e nivelit të kompetencave

profesionale është mesatare, dhe se nuk ka pasur njësi të identifikueshme, ose grupe të

veçuara, që mund të kenë nevoja të veçanta të trajnimit. Kjo ka të bëjë vetëm me nivelin e

kompetencave profesionale. Trajnimet e veçanta janë të nevojshme për grupe të

ndryshme të nëpunësve civilë, bazuar në natyrën e funksioneve të tyre, formimit

profesional, kërkesave të punës etj. Për pjesën cilësore të hulumtimit, është përdorur

metodologjia e intervistave të detajizuara. Grupe te synuara për këtë lloj intervistash ishin

udhëheqësit e divizioneve të burimeve njerëzore në kuadër të ministrive dhe drejtorët e

administratës në komunat e Kosovës.

Grupet e synuara për këto intervista janë ndikuar më tej me anë të teknikave të

përzgjedhjes është bërë në mënyrë të rastësishme, përkatësisht së pari janë identifikuar

nivelet pastaj pozitat renda këtyre niveleve. Përzgjedhja është bërë në bazë të numrit të
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nëpunësve civilë të punësuar në çdo institucion. Në nivel të ministrisë, përfaqësimi ishte

më i lartë për shkak të faktorit të rëndësisë. Rreth 63% të ministrive janë të përfshira në

hulumtim. Në nivel komunal përqindja ishte rreth 16% e komunave të përfshira. Numri i

përgjithshëm i komunave është ndarë në tri kategori,në bazë të numrit të nëpunëseve

civilë të punësuar në çdo komunë. Nga secila kategori (e madhe, e mesme dhe e vogël)

janë përzgjedhur dy komuna për t’u përfshirë.

Gjetjet nga intervistat janë tre këndëzuar përmes dokumenteve të ndryshme mbështetëse.

Intervistat janë realizuar nga 11-25 gusht të vitit 2014. Analiza paraprake sasiore dhe

cilësore ka treguar se shumica e stafit të shërbimit civil (sipas mostrës përfaqësuese) në

departamente të ndryshme, në nivel qendror dhe nivel lokal, nuk kanë njohuri të

mjaftueshme mbi sistemin ekzistues ligjor të Kosovës dhe nuk kanë njohuri mbi

legjislacionin evropian (acquis) në fushëveprimin e politikave të tyre. Ky efekt negativ

plotësohet nga lëvizjet e shumta të stafit në ministritë e linjës.

Nëpunësit civilë, të cilët do t’i përmirësojnë njohuritë dhe përvojën e tillë duhet të

mbahen në pozitat e tyre, pavarësisht nga ndryshimet politike, meqë duhen vite për ta

arritur nivelin e dëshiruar të kualifikimit për detyrat e socializuara të shërbimit civil.

Shqyrtimi se sa është aplikuar Strategjia e Trajnimit të Nëpunësve civil të Kosovës 2011-

2013 është me rëndësi të madhe. Ishte vështirë të identifikohen faktorët që kanë

mundësuar apo penguar zbatimin e saj. Rishikimi i dokumenteve kryesore strategjike

(strategjia e fundit, ligjet relevante, strategjitë e tjera sektoriale, politikat, raportet,

statistikat e IKAP-it mbi numrin e trajnimeve dhe pjesëmarrësve, etj.) siguron informata

mbi politikën e përgjithshme për menaxhimin e burimeve njerëzore, zhvillimin

profesional, si dhe aftësinë e institucioneve që lidhin këto aspekte.

Vlerësimi cilësor i trajnimeve të organizuara dhe të realizuara për nëpunësit civilë në

periudhën kohore 2011-2013 tregon se nuk kishte asnjë dëshmi sistematike për trajnimet e

ndjekura nga nëpunësit civilë , që punojnë në nivel të ministrive, nuk ka asnjë bazë të

vetme të dhënash në asnjë ministri ku do të ruheshin të dhënat e tilla. Shumica e

ministrive nuk kanë fare dëshmi, gjersa disa prej tyre mbajnë shënime në lidhje me

trajnimet përmes raporteve përmbledhëse të trajnimeve, por që këto rezultate janë të

pamjaftueshme. Në disa ministri punonjësit raportojnë për trajnimet e ndjekura, ndërsa
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në të tjera nuk ka fare raportim. Është vërejtur se nuk ka praktikë standarde të

bashkëpunimit ndërmjet IKAP-it dhe të ministrive. Përderisa disa ministri kanë deklaruar

një formë të bashkëpunimit, të tjerat nuk kanë deklaruar fare bashkëpunim. Zakonisht,

trajnimet nuk kanë qenë të detyrueshme dhe nuk ka pasur ndikim në përformancën e

nëpunësve civilë. Pjesëmarrësit e trajnimeve të IKAP-it zakonisht kanë pranuar vetëm

certifikatë të vijueshmërisë. Në nivel komunal, nuk ka fare dëshmi të trajnimeve të

vijuara për vitin e mëparshëm. Situata është e njëjtë në të gjitha komunat e anketuara.

Drejtorët e administratës në komuna nuk kanë qenë në gjendje të ofrojnë ndonjë dëshmi

mbi numrin e trajnimeve të vijuara për vitet e kaluara, madje as një numër të përafërt.

Është vërejtur se në komunat e reja të themeluara si pjesë e decentralizimit ka organizata

donatore, por megjithatë ende nuk ka dëshmi nëse ofrohen trajnime të mëtejme.

Vlerësimet e nevojave për trajnime të kryera nga ministritë nuk janë dërguar tek IKAP-i,

prandaj dhe nuk janë harmonizuar me IKAP-in. Shumica e ministrive kryejnë vlerësime

të tyre në mënyrë që të sigurojnë mundësi të trajnimit për stafin e tyre, qoftë përmes

donatorëve qoftë përmes burimeve të veta. Në ministri, nuk ka kritere të përzgjedhjes për

përcaktimin e asaj se cilët punonjës duhet të marrin pjesë në trajnime. Ky proces nuk

është në nivelin e dëshiruar, meqë ende ka probleme me përcaktimin e përshkrimeve të

qarta të detyrave të punës për të gjithë nëpunësit civilë. Pa pasur një përshkrim të qartë

dhe të zbatueshëm të punës për të gjithë nëpunësit civilë, nuk do të mund të kemi sistem

efektiv të trajnimit. Nuk ka sistem të ngritjes në detyrë në baza meritore. Vijimi i

trajnimeve nuk është i lidhur me ngritjen në detyrë apo rritjen e pagave. Lëvizshmëria në

bazë të aftësive të mësuara është pothuajse jo ekzistuese. Në nivel komunal nuk kryhen

vlerësimet e nevojave për trajnime. Zakonisht, nëpunësit civilë në nivel komunal ftohen

të marrin pjesë në trajnime, qoftë nga niveli i ministrive, qoftë nga donatorë të ndryshëm.

Në shumicën e rasteve, ftesat për të marrë pjesë në trajnime, të cilat vijnë nga IKAP-i ose

donatorët, adresohen për pozita të veçanta në komuna. Shqetësimi është se nuk ka lëvizje

të stafit. Të njëjtët persona mbajnë pozitat e njëjta për disa vite. Prandaj, niveli i motivimit

për zhvillimin të karrierës nuk është në nivelin e dëshiruar. Në disa raste, është cekur se

trajnimet janë tërheqëse vetëm nëse mbahen jashtë vendit, meqë pjesëmarrësit gjithashtu

e kanë mundësinë që ta vizitojnë një shtet të huaj. Zakonisht zyrtarët e nivelit të lartë,

drejtorët, ndjekin vetëm trajnimet më të mira. Madje, edhe bursat zakonisht strukturoren
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vetëm për t’i përmbushur kriteret e zyrtarëve të nivelit të lartë. Ndonëse shumë zyrtarë

ambiciozë marrin pjesë në trajnime për zhvillim profesional atyre nuk u jepet mundësia

për ngritje në detyrë. Shumë prej të anketuarve besojnë se me hyrjen në fuqi të

Rregullores për Sistematizimin dhe Klasifikimin e Vendeve të Punës do të krijohet një

sistem më i mirë i ngritjes në detyrë i bazuar në merita.

Shih tabelën numër. 4

Tabela 4: Rezultatet e anketës cilësore

Gjetja e parë Nuk ka dëshmi sistematike të trajnimeve të ndjekura nga nëpunësit civilë që
punojnë në nivel ministrie. Në asnjë ministri nuk ka bazë te të dhënave ku do të
ruheshin këto informata.

Gjetja e dytë Procesi i përcaktimit të prioriteteve të nevojave për trajnime është procesi më i
vështirë për ministritë, si dhe për IKAP-in. Ka kërkesa dhe nevoja të shumta e të
ndryshme për trajnime.

Gjetja e tretë Në nivel komunal nuk bëhen vlerësime të nevojave për trajnime.

Gjetja e katërt Shumica e të anketuarve kanë raportuar për nivel të ulët me trajnimet e ofruara
nga IKAP-i. Ata kanë ngritur çështjen e mungesës së bashkëveprimit, shembujve
praktikë, si dhe trajnuesve me kualifikime të ulëta.

2.5 OBJEKTIVAT

Prioritet i Qeverisë do të jetë miratimi i strategjisë së re të trajnimeve për nëpunësit civilë

për periudhën kohore 2016-2020. Strategjia e re do të marrë parasysh ndërtimin e

kapaciteteve për nëpunësit civilë në bazë të neneve 33, 35, Paragrafi 3, si dhe Nenit 58 të

LSHC-së, sipas të cilit pjesëmarrja në programe të trajnimeve për nëpunësit civilë është e

drejtë dhe detyrim i tyre. Në Strategjinë e re do të jenë pesë objektiva kryesore strategjikë

, si në vijim:

Objektivi 1): Ngritja e nivelit të profesionalizmit në shërbimin civil. Qëllimi kryesor i

këtij objektivi është rritja e njohurive, shkathtësive dhe kompetencave aktuale të

nëpunësve civilë, duke u mundësuar atyre që  në mënyrë efektive dhe efikase t’i marrin

përsipër detyrat gjithnjë e më komplekse.

Objektivi 2): Rritja e nivelit të njohurive të përgjithshme dhe specifike të nevojshme për

anëtarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Anëtarësimi i ardhshëm në BE është një
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nga synimet themelore politike për Kosovën. Kosova në nëntor të vitit 2015 ka

nënshkruar Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit ndërmjet Kosovës dhe BE-së. Detyra e

përgatitjes për anëtarësim në BE kryesisht mbështetet tek nëpunësit civilë. Familjarizimi

me çështjet që kanë të bëjnë me BE-në është objektiv i rëndësishëm për nëpunësit civilë.

Objektivi 3): Rritja e cilësisë të shërbimeve administrative që përmbushin nevojat e

qytetarëve. Qytetarët e Kosovës janë klientë që ju ofrohen shërbime, administrative

ngjashëm me ato në sektorin privat. Fuqizimi i qasjes  për ofrimin e shërbimeve është

objektivi kryesor i trajnimeve të shërbimit civil. Ambicia themelore është që nëpunësit

civilë t’i kuptojnë dhe plotësojnë kërkesat legjitime të qytetarëve. Aplikimi i Ligjit të ri të

Procedurës Administrative (i cili në nëntor 2015 është në fazën e fundit të miratimit të

legjislacionit në Kuvend dhe ende nuk është miratuar) do të ishte vendimtar për këtë

objektiv.

Objektivi 4): Ngritja e nivelit të përdorimit të teknologjisë moderne në punën e

përditshme të nëpunësve civilë. Nëpunësit civilë duhet të jenë të trajnuar në përdorimin

e teknologjisë së re në punën e tyre të përditshme, duke përfshirë komunikimin

elektronik. Trajnimet duhet t’i përmirësojnë konceptet e ndërlidhura ngushtë ne proceset

organizative dhe komunikuese , e-qeverisjen dhe e-administratën.

Objektivi 5) Centralizimi i burimeve financiare për zbatimin e strategjisë.

Për zbatimin e Strategjisë  për Trajnimin e Nëpunësve Civilë, IKAP-it, është e nevojshme

t’i jepen mjetet e nevojshme financiare, nga institucionet tjera, nëpërmjet centralizimit të

buxhetit. Ky objektiv do të zbatohet në dy faza. Në fazën e parë duhet të bëhen,

identifikimi dhe analiza e mjeteve buxhetore të parapara për trajnime, të shpërndara

nëpër institucione tjera dhe në fazën e dytë të bëhet centralizimi i mjeteve buxhetore,

bazuar në koncept dokumentin e përgaditur nga MAP-i për mbulimin e nevojave për

trajnimet e nëpunësve civilë , si pjesë e politikave të reja të propozuara.
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2.6 ALTERNATIVAT E KONSIDERUARA

Ekipi i propozuar i ka shqyrtuar alternativat e mundshme për këtë dokument.

Objektivat kryesore në këtë dokument janë propozuar në përputhje me studimin

krahasues të dokumenteve të ngjashme të vendeve tjera të rajonit të Ballkanit

Perëndimor, të Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kroacisë, Maqedonisë, Malit të Zi

dhe Serbisë. Të gjitha vendet e lartë përmendura të Ballkanit Perëndimor zyrtarisht

kanë miratuar objektiva të ngjashme, ashtu siç janë propozuar për Kosovën, që kanë të

bëjnë me trajnimin e nëpunësve civilë. Në disa raste, këto objektiva janë caktuar në

dokumentet e strategjisë duke vendosur parimet themelore për reformën e përgjithshme

të administratës publike. Në rastet tjera, objektivat e trajnimit të nëpunësve civil janë

përfshirë në raportet e misionit të institucioneve të trajnimit. Objektivat e zhvillimit janë

të dukshme në Shqipëri dhe rëndësi e veçantë u jepet në Kroaci dhe Mal të Zi.

Trajnimeve që kanë të bëjnë me BE-në, u jepet vëmendje e posaçme në Serbi, Bosnjë e

Hercegovinë dhe Kroaci. Këtij lloji të trajnimit i jepet shumë prioritet edhe në ish-

Republikën Jugosllave të Maqedonisë dhe në Mal të Zi. Prandaj, Strategjia e re e

propozuar për Kosovën bazohet në objektivat krahasuese të rajonit. Objektivat kryesore

alternative për Kosovën , në vend të atyre të propozuara, mund të jenë:

1. Efikasiteti dhe efektiviteti i aktiviteteve të trajnimit,

2. Kontrolli i elaboruar i cilësisë së aktiviteteve të trajnimit dhe

3. Analiza më sistematike të nevojave të trajnimit.

Këto tri alternativa, objektiva mund të jenë të rëndësishme sikurse ato të propozuarat.

Efikasiteti dhe efektiviteti në planifikimin dhe koordinimin e aktiviteteve të trajnimit

duhet të mundësojë shmangien e dyfishimit dhe mbivendosjes së trajnimeve zyrtare.

Duhet të sigurohet përfitimi maksimal dhe i qëndrueshëm ekonomik i nëpunësve civilë

me shfrytëzimin e burimeve financiare, që janë në dispozicion për trajnim.

Kontrolli i elaboruar i cilësisë së aktiviteteve të trajnimit duhet gjithashtu të sigurohet

përmes përfshirjes së profesionistëve më të mirë për zhvillimin e programeve të

trajnimit. Është shumë e nevojshme përgatitja e moduleve relevante dhe angazhimi i

trajnerëve të cilët kanë dijeni mbi fushat specifike dhe kanë aftësitë e duhura për trajnim.
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Monitorimi i vazhdueshëm i procesit, duke përfshirë vlerësimin e nevojave të trajnimit,

zhvillimin e programeve të trajnimit, duhet të mundësojnë cilësinë maksimale të

trajnimit. Analiza më sistematike të nevojave të trajnimit, gjithashtu, do të sigurojë

shqyrtimin sistematik të programeve ekzistuese të trajnimit për përmirësimin e planit të

tyre sistematik dhe të vazhdueshëm të programeve të reja për të përmbushur nevojat e

reja të nëpunësve civilë.

Këto alternativa të lartëpërmendura janë shumë të rëndësishme. Mirpo, një përputhje me

propozimin tonë, këto nuk janë qëllimet kryesore të kësaj strategjie

Qëllimet kryesore qëndrojnë te pesë objektivat e propozuara

Pesë objektivat e propozuara përputhen me zhvillimet kryesore strategjike në rajonin e

Ballkanit Perëndimor. Ekzistojnë disa çështje specifike lidhur me Kosovën si pesë

objektivat e propozuar, të cilat do të ofrojnë kornizë financiare të mjaftueshme për

implementimin e kësaj Strategjie.

Kosova nuk është vend i izoluar, prandaj dokumentet strategjike për trajnimin e

nëpunësve civilë duhet të përmbajnë prioritetet krahasuese me prioritetet e ngjashme me

vendet fqinje edhe për sa i përket kërkesave të BE-së. Ngritja e kapaciteteve të

nëpunësve civilë, për të punuar në përputhje me procesin e anëtarësimit në Bashkimin

Evropian, për Kosovën është esenciale, sipas dokumenteve tjera strategjike-shtetërore.

Objektivat alternative duhet të përfshihen si nënobjektiva dhe/apo masa në Planin e

Veprimit, të cilat do të përgatiten pas miratimit të strategjisë së propozuar nga Qeveria e

Kosovës. Trajnimi i niveleve të ndryshme të nëpunësve civilë, i cili do të përfshihet në

Planin e Veprimit si prioritet, është gjithashtu një nënobjektiv alternativ i Qeverisë së

Kosovës për trajnimin e nëpunësve civilë. Për anëtarësim në BE do të ishte e

rëndësishme edhe futja e trajnimeve të fokusuara për nëpunësit civilë profesional, që

merren me çështjet specifike të BE-së. Në anën tjetër, në Planin e Veprimit mund të

merret parasysh edhe futja e trajnimeve të specializuara të pushtetit lokal.

Këto alternativa, janë në përputhje me objektivat kryesore të propozuara dhe duhet të

përfshihen në Planin e Veprimit, i cili do të përgatitet në bazë të kësaj strategjie.
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Sipas pikave 2.8.6 të Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2012, për dokumentet strategjike

që kërkojnë përgatitjen e një Plani të Veprimit si një dokument të veçantë, kjo pjesë e

strategjisë duhet të specifikohet në detaje atëherë kur të bëhet hartimi i Planit të

Veprimit. Plani i Veprimit përfshinë një periudhë tri vjeçare të zbatimit me mundësi të

rishikimit vjetor i cili duhet të përgaditet në afat prej tre muajve pas miratimit të

Strategjisë nga Qeveria e Kosovës.

2.7 RRJEDHA E REKOMANDUAR E VEPRIMEVE

Rrjedha e propozuar e veprimit, që konsiderohet si mënyra më efektive për përmbushjen
e objektivave, duke pasur parasysh kufizimet buxhetore dhe çështjet e zbatimit, është si
në vijim:

Plani i Veprimit për këtë strategji duhet të jetë në një dokument të veçantë në përputhje
me UA 02/2012.

Qeveria e Kosovës, bazuar në këtë strategji, do të zhvillojë Planin e Veprimit me

aktivitete të rëndësishme dhe propozimin financiar, i cili duhet të specifikojë në hollësi

veprimet në vijim.

- NGRITJA E MËTUTJESHME E NIVELIT TË PROFESIONALIZMIT NË SHËRBIMIN CIVIL:

o Trajnime hyrëse për nëpunësit civilë të sapo punësuar, të angazhuar në Shërbimin

Civil dhe

o Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të nëpunësve civilë përmes trajnimeve

profesionale dhe atyre të karrierës.

- NGRITJA E MËTUTJESHME E KAPACITETEVE NË INSTITUCIONE PËR IMPLEMENTIMIN E

OBLIGIMEVE QË DALIN NGA MSA-ja DHE KORNIZA PËR ANËTARËSIM,ADERIM NË BE

Ngritja e kapaciteteve njerëzore në institucionet përkatëse për harmonizimin e

legjislacionit kombëtar me aquis të BE-së, me synim përmbushjen e kërkesave nga MSA-

ja.
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-PËRMIRËSIMI I NIVELIT TË SHËRBIMEVE ADMINISTRATIVE QË PËRMBUSHIN NEVOJAT E

QYTETARËVE

o Ngritja e kapaciteteve të nëpunësve civilë për implementimin e procedurave

administrative.

-NGRITJA E NIVELIT TË PËRDORIMIT TË TEKNOLOGJISË MODERNE TË INFORMACIONIT NË

KRYERJEN E DETYRAVE DITORE TË NËPUNSËVE CIVILË

o Trajnime në fushën e TI-së përmes programeve bazike

o Trajnime në fushën e TI-së përmes programeve të avancuara

o Centralizimi i burimeve financiare për zbatimin e Strategjisë

o Politikat e centralizimit të buxhetit për trajnimin  e nëpunësit civil

ZHILLIMI I VLERËSIMIT TË NEVOJAVE PËR TRAJNIM NË NIVELIN QENDROR

DHE LOKAL

Vlerësimi i tillë do të mbështesë angazhimin e burimeve financiare nga BE-ja (P.E.

instrumenti për aderim, I.E IPA) dhe donatorë tjerë ndërkombëtarë (P.E. UNDP, GIZ etj.)

për trajnime të nëpunësve civilë.

Për të zbatuar këtë strategji, korniza e rishikuar duhet të rregullojë, që një pjesë e

ndarjeve buxhetore për trajnime, nga organizatat buxhetore (praktika aktuale e

buxhetimit për trajnime) të mund të alokohet në fazën e dytë dhe të transferohet tek

IKAP-i si institucioni përgjegjës për trajnimin e nëpunësve civilë. IKAP-i duhet të ketë në

dispozicion kapacitete të mjaftueshme financiare dhe të MBNJ-së për të ofruar trajnime

në të gjitha fushat e përgjegjësisë të përcaktuara me këtë strategji.

Programet e trajnimit të nëpunësve civilë sipas strategjisë së re do të bazohen në

rishikimin sistematik të programeve ekzistuese të trajnimit për të përmirësuar

strukturën e programeve të reja në mënyrë që të përmbushen nevojat e reja të nëpunësve

civilë. Cilësia e aktiviteteve trajnuese do të sigurohet përmes përfshirjes së zyrtarëve të

burimeve njerëzore të institucioneve në pozita udhëheqëse dhe të përfaqësuesve të

donatorëve, të OJQ-ve të cilët veçse kanë siguruar ngritje të kapaciteteve në zhvillimin e

burimeve njerëzore në Kosovë. Aktivitetet e tilla do të ndihmojnë në hartimin e një
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strategjie të re për programet e reja të trajnimeve, si dhe përgatitjen e temave përkatëse

dhe angazhimin e trajnerëve të cilët do të kenë njohuri të fushave specifike dhe do t’i

kenë aftësitë e duhura trajnuese.

Sipas Strategjisë së re, monitorimi i vazhdueshëm i procesit, duke përfshirë vlerësimin e

nevojave për trajnime, hartimi i programeve të trajnimeve, zbatimi dhe vlerësimi i

ndikimit të tyre, do të mundësojnë cilësi maksimale të trajnimeve.

Strategjia, gjithashtu, do të mbulojë planifikimin dhe koordinimin e aktiviteteve

trajnuese të cilat do të mundësojnë shmangien e dyfishimit dhe mbivendosjes së

programeve të trajnimit. Në këtë mënyrë do të sigurohet përfitim maksimal nga ana e

nëpunësve civilë me përdorimin e burimeve financiare publike dhe të donatorëve në

dispozicion për trajnime.

Secila nga fazat e mësipërme do të kërkojë bashkëpunim të gjerë dhe marrëveshje me

përfituesin kryesor - Departamentin e Administratës së Shërbimit Civil/MAP, para

finalizimit të çdo faze të procesit.

Një konsideratë tjetër gjatë procesit do të jetë diskutimi me organizata të tjera donatore,

që po ashtu ofrojnë forma të ndryshme të zhvillimit të kapaciteteve, duke përfshirë

trajnime, mbi një varg temash, disa prej të cilave janë të natyrës së specializuar. Trajnimi

i shërbimit civil është komponent i rëndësishëm i menaxhimit të burimeve njerëzore të

Qeverisë së Kosovës. Prandaj, financimi duhet të orientohet gjithnjë e më shumë nga

buxheti qendror dhe burimet e tjera publike. Nëpunësit civilë individualë, që ndjekin

programe trajnuese nuk janë të detyruar t’i bartin shpenzimet e pjesëmarrjes. Burim

financimi për realizimin e strategjisë së trajnimeve është Buxheti i Republikës së Kosovës

dhe donatoret e mundshëm. Prandaj, fondet e organizatave buxhetore, që transferohen

drejtpërsëdrejti në  kodin buxhetor të IKAP-it, duhet të jenë burim kryesor financimi për

trajnimin e nëpunësve civilë.
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2.8 HAPAT E ARDHSHËM PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË

Do të hartohet Plani i Veprimit, si dokument i veçantë për periudhën tre vjeçare. Në kuptim të

kërkesave të ardhshme të trajnimit në Planin e Veprimit të cekur më lartë, Qeveria e Kosovës do

t’i mbledhë parashikimet e nevojave për trajnime në fusha të veçanta të politikave dhe do të

zhvillojë një program gjithëpërfshirës të trajnimeve të shërbyesve civilë.

MAP-i do të ndërmarrë veprime për të siguruar që objektivat strategjike dhe masat kryesore për

zbatimin e objektivave strategjike rregullohen në Planin e Veprimit. Monitorimi i aktiviteteve

kryesore të përfshira në Planin e Veprimit dhe raportimi për rezultatet e arritura do të bëhet

përmes raporteve vjetore të MAP-it për Qeverinë. Raportet duhet të përfshijnë përmirësimet e

nevojshme dhe ndryshimet e rekomanduara.

2.8.1 Vlerësimi vjetor i aplikimit të Strategjisë dhe i Planit të Veprimit

Vlerësimi i zbatimit të kësaj Strategjie dhe i Planit të Veprimit do të bëhet përmes

mekanizmit të identifikuar dhe të shpjeguar në Planin e Veprimit. Institucionet kryesore

që janë përgjegjëse drejtpërdrejtë për monitorimin e zbatimit të Planit të Veprimit janë

MAP/DASHC dhe IKAP-i. Për të siguruar koordinim në arritjen e objektivave, Qeveria e

Kosovës duhet të emërojë nga një koordinator për secilën objektivë.

Koordinatorët duhet të përgatisin vlerësimin vjetor të aplikimit të këtij dokumenti

strategjik dhe të raportojnë tek ministri përgjegjës për administratën publike. Afati i

fundit për përgatitjen e raportit vjetor është 31 marsi i çdo viti. Kostot e trajnimit  për

zbatimin e objektivave strategjike dhe të Planit të Veprimit 2016 -2018  do të balancohen

në raportin vjetor për vitin paraprak.

Duke u bazuar në këto raporte, nga të gjithë koordinatorët, DASHC/MAP do t’i

propozojnë ministrit të Ministrisë së Administratës Publike planin e ri vjetor të punës

për zbatimin e kësaj strategjie dhe Planit të Veprimit. Ministri do të raportojë çdo vit tek

Qeveria, te Komisioni për Modernizim të Administratës Publike dhe të Këshilli i

ministrave për Reformën e Administratës Publike. Qeveria mund të vendosë që
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institucionet buxhetore me buxhet për trajnime, të cilat kanë nevoja specifike për

trajnime për nëpunësit e tyre civilë, të centralizojnë buxhetet e tyre ekzistuese duke i

transferuar ato në llogarinë buxhetore të IKAP-it.

2.9 SHTOJCAT

Për përgatitjen e kësaj strategjie është zhvilluar një dokument i veçantë konceptual. Ai përfshinë

të dhëna të hollësishme për:

-Metodologjinë e detajuar e hulumtimit,

-Analizën e hollësishme paraprake,

-Vlerësimin e strategjisë së mëparshme,

-Hulumtimin e hollësishëm të dokumentacionit përkatës mbi këtë temë (studime, tekste

ligjore, dokumente të politikave),

-Vlerësimin e të dhënave dhe të dokumenteve ekzistuese për trajnimin e nëpunësve

civilë të kryera nga IKAP-i, organet e tjera administrative dhe donatorët ndërkombëtarë,

në periudhën kohore 2011-2013,

-Pyetësorët e hulumtimit, që janë të bashkangjitur në Shtojcën 1 dhe Shtojcën 2 të këtij

dokumenti,

-Përshkrimin e konsultimeve,

-Përshkrimin e vlerësimit të ndikimit financiar,

-Përshkrimin e projektvendimit të propozuar të Qeverisë së Kosovës,

-Teknika e anketës është shoqëruar me mbledhjen e të dhënave dhe vlerësimin

statistikor te të dhënave të mbledhura. Për verifikimin e gjetjeve është përdorur një

kombinim i analizës sasiore dhe asaj cilësore. Trekëndëshi i metodave hulumtuese

sasiore dhe cilësore ka rritur vlefshmërinë dhe besueshmërinë e rezultateve të paraqitura

në atë dokument në pjesën e analizave empirike.

Dokumenti është në dispozicion në Ministrinë e Administratës Publike (MAP) dhe në

Departamentin e Administrimit të Shërbimit Civil (DASHC).


