e qytetarëve të komunës së Tetovës

Projekti është i ﬁnancuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur Maqedoni
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Hyrje
Projek adresoi mungesën e një sistemi për monitorimin në lidhje me
efek vite n, transparencën dhe përgjegjshmërinë e pushte t vendor në
komunën e Tetovës duke zhvilluar dhe zbatuar një metodologji të
përshtatshme monitorimi. Për më tepër, indikatorët për monitorimin e
efek vite t ﬁskal, transparencës, përgjegjshmërisë dhe barazisë gjinore u
përfshinë në fushën e mbrojtjes sociale.
Zhvillimi i mje t të monitorimit u parapri nga një vlerësim i kompetencave të
vetëqeverisjes lokale për të siguruar mbrojtje sociale për komunitetet lokale.
Rezultatet e monitorimit iu shpërndanë eksper t dhe publikut të gjerë,
organizatave joqeveritare dhe palëve të tjera të interesuara përmes raporteve
tremujore për monitorim.
Mje dhe gjetjet e monitorimit u prezantuan dhe u dorëzuan përfaqësuesve të
pushte t vendor përgjegjës për planiﬁkimin, zba min dhe rapor min e
poli kave sociale lokale në një punëtori, duke siguruar përfshirjen e qeverisë
lokale që nga ﬁllimi i projek t dhe sigurimin e hapësirës për përmirësime të
ardhshme.
Gjetjet e monitorimit u prezantuan në dy debate publike dhe i'u komunikuan
publikut të gjerë si pjesë e një fushate të mediave sociale që arri në 20,000
njerëz.
E projektuar për të përfshirë grupe të rrezikuara dhe për të përmbushur pritjet
e tyre për transparencë, përgjegjshmëri dhe eﬁkasitet të pushte t lokal në
ofrimin e shërbimeve të mbrojtjes sociale, rezultatet e monitorimit ofruan
dëshmi për ndryshime.
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Përshkrimi i problemit
Problemi / çështja kryesore e adresuar nga
ky projekt është mungesa e një sistemi për
m o n i t o r i m q ë l i d h e t m e e fe k v i t e n ,
transparencën dhe përgjegjshmërinë e
vetëqeverisjes lokale në fushat e kompetencës së j,
veçanërisht në fushën e mbrojtjes sociale të qytetarëve.
Kjo fushë (e cila ka të bëjë me fushat e shoqatës, përbërësit dhe
palët e interesuara - për shkak të zakoneve dhe prak kave të
vendosura në shoqëri, kujdesin ndaj fëmijëve, të moshuarit dhe njerëz
të pafuqishëm në familje për tu përballuar nga gratë) është zgjedhur si
lëndë e ndjekjes në korniza të kë j procesi.
Programi i Mbrojtjes Sociale të Komunës së Tetovës për vi n 2019 parashikon
ak vitete për përkrahjen e fëmijëve pa prindër dhe fëmijëve me nevoja të
veçanta; kujdesi për fëmijët me au zëm dhe përfshirjen e fëmijëve rom;
promovimi i barazisë gjinore; qendra këshilluese për dhunë familjare.
Fatkeqësisht, shumë pak nga këto ak vitete janë ﬁnancuar në të vërtetë nga
buxhe i vetëqeverisjes lokale.
Gjithashtu, vetë qytetarët nuk kanë qasje në këto programe, ata nuk kanë
informacion mbi zba min e tyre (programin dhe buxhe n) dhe ndikimi tek
qytetarët nuk matet fare me zba min e ak viteteve të parashikuara në
programe.

Takim për zhvillimin e metodologjisë
për ndjekje me konsultentët nga
Shoqata ESE Shkup
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Qëllimet dhe detyrat
Të bëhet vlerësimi i vetëqeverisjes lokale dhe të zhvillonohet një
metodologji monitorimi me tregues të efek vite t, transparencës dhe
përgjegjshmërisë në fushën e mbrojtjes sociale
Të prezantohet metodologjia për monitorimin e vetëqeverisjes lokale
dhe raportet e monitorimit (dy tre mujor) me rekomandime për përmirësimin
e efek vite t, përgjegjshmërisë dhe transparencës së qeverisjes lokale në
fushën e mbrojtjes sociale me rekomandime të zhvilluara dhe të përfshira për
përmirësime
Të realizohen ak vitete për të rritur, ndërgjegjësim publik dhe për të
inkurajuar kërkesat e publikut për eﬁkasitet, llogaridhënie dhe transparencë
të vetëqeverisjes lokale në fushën e mbrojtjes sociale
Takim për shqyr min e Programës për mbrojtje
sociale me përfaqsuesit e Sektorit për punë
publike pranë Komunës së Tetovës

Qasjet e përdorura,
metodat dhe instrumentet
Monitorimi i Buxhe t - përfshin monitorimin e procesit të
planiﬁkimit, mira mit, zba mit dhe rapor min për zba min e programeve
lokale dhe poli kave për mbrojtjen sociale nga një program dhe nga
perspek va e buxhe t.
Analiza e buxhe t përfshin analizën e procesit të planiﬁkimit dhe rapor mit të
programeve lokale dhe poli kave për mbrojtje sociale nga aspek i programit
të buxhe t.
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Grupet e qëllimit me të cilat u punua
¶ Përfaqësues të qeverisjes lokale (posaçërisht përfaqësues përgjegjës për
planiﬁkim, realizim dhe rapor m për poli kat sociale lokale)
¶ Ekspert publiku
¶ Organizata qytetare (posaçërisht organizata
qytetare lokale)
¶ Qytetarët e komunës së Tetovës (posaçërisht
kategori e rrezikuar e qytetarëve gratë)

Rezultatet e arritura
¶

¶

¶

¶

¶
¶

¶

¶

Intervju lidhur me metodologjine e përga tur
me përfaqsues nga Sektori për punë publike

Publiku lokal është i informuar, i mo vuar dhe i përfshirë në monitorimin dhe
kërkimin e përgjegjësisë në zba min e programeve dhe poli kave sociale
lokale.
Autoritetet lokale kanë një burim thelbësor për ﬁllimin e ndryshimit në pjesën
e planiﬁkimit, mira mit, zba mit dhe rapor min në qëndrimin e programeve
dhe poli kave sociale lokale.
Manda , fushëveprimi, roli, kapacite i brendshëm, struktura e qeverisjes
vendore janë të vlerësuara për sa i përket përgjegjësisë, transparencës dhe
efek vite t.
Krijimi i metodologjisë për ndjekjen e programeve dhe poli kave të mbrojtjes
sociale të qeverisjes vendore, përfshirë transparencën, llogaridhënien dhe
treguesit e efek vite t, treguesit e transparencës ﬁskale / buxhetore dhe
treguesit e barazisë gjinore.
Ka një kup m të qartë në mes të përfaqësuesve të vetëqeverisjes lokale në
metodologjinë për monitorimin dhe prezan min në mbledhje një-ditore
Janë zhvilluar raportet e monitorimit tremujor në formën e info-graﬁkëve të
përbërë nga gjetjet dhe rekomandimet për përmirësimin e efek vite t të
pushte t lokal
Rezultatet nga monitorimi u janë transmetuar të paktën 50 personave
(publiku, ekspertët, përfaqësues të organizatave qytetare dhe përfaqësues të
qeverisë lokale) në dy debate publike.
Janë informuar dhe janë përfshirë më së paku 20,000 njerëz nëpërmjet
fushatës në mediat sociale
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Detyrat e realizuara
¶ Vlerësim i vetëqeverisjes lokale dhe zhvillimi i metodologjidë së

monitorimit me tregues të efek vite t, transparencës dhe
përgjegjshmërisë në fushën e mbrojtjes sociale
¶

Metodologjia e pregaditur për monitorim i është prezantuar
vetëqeverisjes lokale dhe janë përpiluar raporte monitorimi me
rekomandime për përmirësimin e efek vite t, përgjegjshmërisë dhe
transparencës së vetëqeverisjes lokale në fushën e mbrojtjes sociale.

Takim për prezen min e metodologjisë së përga tur
për ndjekje me përfaqsuesit t Sektorit për punë
publike pranë Komunë së Tetovës

¶

Janë realizuar ak vitete për ngritjen e
vetëdijes publike dhe inkurajimin e
kë r ke s av e p u b l i ke p ë r e ﬁ ka s i t e n ,
përgjegjshmërinë dhe transparencën e
qeverisjes lokale në fushën e mbrojtjes
sociale.

Aktivitetet e realizuara
1.
Përga tja e një vlerësimi të përgjegjësisë, transparencës dhe
efek vite t të vetëqeverisjes lokale në fushën e mbrojtjes sociale
2.
Zhvillimi i metodologjisë për monitorimin e programeve dhe
poli kave për mbrojtjen sociale të pushte t lokal
3.
Prezan mi i mje t të zhvilluar dhe procesi i monitorimit të
vetëqeverisjes lokale
4.
Është realizuar ndjekje e eﬁkasite t, përgjegjshmërisë dhe
transparencës së qeverisjes lokale në fushën e mbrojtjes sociale
5.
Shpërndarja e gjetjeve nga raportet tre mujore me publikun,
publikun ekspert, përfaqësuesit e organizatave joqeveritare dhe
përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale
6.
Zba mi i një fushate në mediat sociale për të rritur ndërgjegjësimin e
publikut dhe nxitjen e kërkesave të publikut për eﬁkasitet, përgjegjshmëri
dhe transparencë të vetëqeverisjes lokale në fushën e mbrojtjes sociale
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Monitorim dhe evaluim i projektit
Në drej m të arritjes së indikatorëve kryesorë të suksesit të caktuar,
projek është monitoruar dhe vlerësuar nga personat që zbatojnë
ak vitetet (ekipi menaxhues i projek t).
Monitorimi dhe vlerësimi u realizua në bazë të një kornize të vendosur për
monitorim dhe vlerësim, duke mbledhur rregullisht dhe analizuar të dhëna
për secilin ak vitet të kryer në kuadër të projek t.
Në këtë mënyrë është ndjekur zba mi dhe realizimi i projek t në drej m të
planit dhe arritjes së rezultateve të planiﬁkuara është monitoruar
vazhdimisht. Evaluimi vlerësoi me notë se sa mirë u implementua projek si
dhe ndikimi dhe ndryshimet që u arritën.

Takim për prezen min e metodologjisë së
përga tur për ndjekje me Kryetaren
e Komunës së Tetovës

Intervju lidhur me metodologjinë e përga tur
për ndjekje me përfaqsues të Sektorit për
punë publike
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Pjesëmarrja e publikut
Gjatë kë j projek ishte kryer promovimi dhe shpërndarja e informacionit
rreth projek t dhe rezultatet e arritura dhe që në disa mënyra.
Rapor i përga tur për vlerësimin e manda t (kompetencës), fushëveprimit,
rolit, a ësisë së brendshme dhe strukturës së vetëqeverisjes lokale në drej m
të përgjegjësisë, transparencës dhe efek vite t u nda ﬁllimisht me
përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale dhe më pas me publikun e gjerë.
E punuar metodologji e zhvilluar për ndjekjen e programeve dhe poli kave
për mbrojtjen sociale të qeverisjes lokale, duke përfshirë treguesit për
transparencë, llogaridhënie efek vitet, treguesit për transparencë ﬁskale /
buxhetore dhe treguesve për barazinë gjinore është prezantuar dhe ndarë me
përfaqësuesit e pushte t lokal të cilët janë përgjegjës për planiﬁkimin,
zba min dhe rapor min për poli kat sociale lokale në një mbledhje pune,
duke siguruar përfshirjen e vetëqeverisë lokale që nga ﬁllimi i projek t.
Raportet tremujore të monitorimit të kryer në formën e info - graﬁkëve të të
përbëra nga gjetjet dhe rekomandime për përmirësimin e eﬁkasite t të
vetëqeverisjes lokale, u bartën dhe u dorëzuan të paktën 50 personave,
ekspertë dhe publiku i gjerë, organizatat qytetare, përfaqësuesit e qeverisjes
lokale dhe palët e tjera të interesuara përmes dy debateve publike.
Gjithashtu u realizua edhe fushata për media sociale, për të
ndarë gjetjet e monitorimit që arritën të paktën 20,000
njerëz.

Intervju lidhur me metodologjinë e përga tur
me përfaqsues të Sektorit për ﬁnanca
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Vlerësimi i procesit të planiﬁkimit
dhe miratimi i Programit Social për
mbrojte dhe buxheti për ﬁnancimin e tij

Gjetjet e monitorimit të kryer në formën e info graﬁkëve

A janë të kyçura organizatat qytetare gjatë procesit të
planiﬁkimit të Programit për mbrojtje sociale nga ana e
komunës?
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A janë të përfshirë qytetarët në procesin e planiﬁkimit të
Programit për Mbrojtje Sociale nga komuna?
A ka marrë komuna ndonjë propozim / kërkesë nga palët e
jashtme për avansimin e Programit për mbrojtje sociale?
A ka propozime të pranuara të cilat janë të përfshira dhe të
buxhetuara në Programin e mbrojtjes sociale?
Programi i mbrojtjes sociale a bazohet në gjetje nga një analizë
e kryer më parë?
A është këshilluar komuna me burrat dhe gratë rreth
aktiviteteve të planiﬁkuara në programin për mbrojtje sociale
nëpërmjet Komisionit për mundësi të barabarta për burrat dhe
gratë?
A ka pësuar programi për mbrojtje sociale ndryshime në
prezantimet/konsultimet e realizuara?
A ka pasur diskutim nga ana e këshilltarëve në lidhje me
Programin për mbrojtje sociale?
A ka pësuar ndryshime Programi për mbrojtje sociale pasi që
është diskutuar në seancën e këshillit?
A iu përgjigjet Programi për mbrojtje sociale ndarjeve
strategjike të komunës dhe popullatës lokale?
A është miratuar buxheti i komunës para miratimit të Programit
për mbrojtje sociale?

2018 2019

ûû
ûû
ûû
ûû

üü
üü

ûû
ûû
ûû

üü
üü

Ÿ
Ÿ

BUXHETI KOMUNA L i vitit 2018 u miratua në 27.12.2017
BUXHETI KOMUNAL i vitit 2019 u miratua në 25.12.2018

Ÿ

1% e fondeve nga buxheti i përgjithshëm i komunës për 2018 dhe 2019
është lënë mënjanë për realizimin e aktiviteteve të Programeve për
mbrojtje sociale për 2018 dhe 2019.

Ÿ

Programi i Mbrojtjes Sociale 2018 është
Miratuar në seancën e 4 (30.03.2017)

Ÿ

Programi i Mbrojtjes Sociale 2019 është
miratuar në seancën e 14-të (25.12.2018)

J

Programi i miratuar i mbrojtjes sociale për vitin
2018 është publikuar në ﬂetoren
zyrtare me 03.04.2017
i cili është publikuar në veb faqen e komunës
www.tetova.gov.mk/getbulletin.aspx

Programi i miratuar i mbrojtjes sociale për vitin
2019 është publikuar në ﬂetoren
zyrtare me 28.12.2018
i cili është publikuar në veb faqen e komunës
www.tetova.gov.mk/getbulletin.aspx

Programi për mbrojtje sociale dorëzohet
deri te Ministria për Punë dhe politikë sociale

Nuk ka informacione publike në dispozicion
për konsultime të organizuara me publikun e
gjerë në procesin e planiﬁkimit dhe miratimit
të Programit për mbrojtje sociale.
Propozim Programi i mbrojtjes sociale për
vitin 2018 dhe 2019 nuk është shpallur.

L

Nuk është publikuar asnjë propozim për
ndryshime dhe plotësime në Programin e
Mbrojtjes Sociale për vitin 2018 dhe 2019.
Raportet mujore mbi zbatimin e Programit për mbrojtje sociale nuk
publikohen.

Gjetjet e monitorimit të kryer në formën e info graﬁkëve

!

Vlerësimi i nivelit të transparencës në
procesin e planiﬁkimit, adoptimit dhe
realizimit të Programit Social për mbrojte
dhe buxhetit të saj

Raporte gjysmë - vjetore për zbatimin e Programit për mbrojtje
sociale nuk publikohen.
Raporti i auditimit nuk është
në dispozicion publik.
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Vlerësimi i procesit të zbatimit të Programit
për mbrojtje sociale në Komunën e Tetovës
dhe buxheti i të njejtës

Gjetjet e monitorimit të kryer në formën e info graﬁkëve

2018 2019
Zbatimi i buxhetit të Programit për mbrojtje Sociale

11.7% 42.3%

Zbatimi i buxhetit të komunës

62.2% 83.1%

Dallimi në % në zbatimin e buxhetit në komunë dhe
buxhetit për Programin për mbrojtje sociale

0.7%

2.9%

Përqindja e mjeteve nga Programi i Mbrojtjes Sociale të cilat
paguhen për kontraktorët e jashtëm për të ofruar shërbime në
dobi të komunës

95%

95%

Dallimi në përqindjen e zbatimit të buxhetit të Programit
për mbrojtje sociale në periudhën aktuale në krahasim me
të njëjtën periudhë të një viti më parë ......................... 2.2%

Përqindja e fondeve të parashikuara
për zbatimin e aktiviteteve të Programit
për mbrojtje Sociale për vitet
0%
2018 dhe 2019
MPPS

100%
të hyrat
vetanake
0%
nga komuna
donacione e Tetovës

2018 2019

A ka propozuar Komisioni për aktivitete shoqërore projekte
shtesë dhe aktivitete në hap me vitin buxhetor, cilat janë dhe të
njejtat a kanë qenë të kyçura në Program?

Komisioni për mundësi të barabarta mes grave dhe burrave a
ka propozuar projekte shtesë dhe aktivitete gjatë vitit buxhetor,
cilat janë dhe a kanë qenë të njejtat të kyçura në Programin për
mbrojtje sociale për vitin 2018 dhe 2019?
A ka qenë i ndryshuar Programi për mbrojtje sociale gjatë vitit
2018 dhe 2019, çka ka qenë e ndryshuar, dhe për cilën arsye ka
qenë ndryshimi dhe a ka pasur ndikim në aktivitetet aktuale
dhe buxheti i Programit për mbrojtje sociale për vitin 2018 dhe
2019?
A ka qenë realizimi për Programin për mbrojtje sociale për
vitin 2018 dhe 2019 lëndë e diskutimit në ndonjërën nga
seancat e këshillit të komunës?

û û
û û
û û

Komisioni për Aktivitete Publike
Këshilli Komunës gjatë
adoptimit të tij dhe miratimit

A ekziston devijim nga afati i paraparë për realizimin e secilës nga
aktivitetet dhe pse?
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Aktivitete të cilat realizohen nga ana e organizatave qytetare të cilat ﬁnansohen dhe
përmbahen nga ana e komunës së Tetovës nëpërmjet thirjes vjetore për ﬁnansimin e
projekteve në fushën e sportit, kulturës dhe arsimit në
numër më të madh të rasteve realizohen në vitin e
njejtë për të cilën është aplikuar.

Rekomandime për përmirësimin
e efektivitetit , përgjegjshmërisë
dhe transparencës së vetëqeverisjes
lokale në fushën e mbrojtjes sociale
i) Procesi i planiﬁkimit dhe mira

mit të Programit të Mbrojtjes Sociale

në komunën e Tetovës
Të merren masa për të përfshirë qytetarët dhe organizatat e shoqërisë
civile në procesin e planiﬁkimit të programit për mbrojtje sociale
Ÿ Të sigurohen mbledhje të propozimeve/kërkesave nga vende të tjera të
jashtme për të promovuar Programin për Mbrojtje Sociale
Ÿ Të vazhdohet të organizohen konsul me me burrat dhe gratë për të
planiﬁkuar ak vitete në Programin e Mbrojtjes Sociale për të përmbushur
nevojat e tyre
Ÿ

ii)

Procesi i implemen mit të Programit të Mbrojtjes Sociale të
komunës së Tetovës dhe buxhe t të të njejtës
Të merren masa për të informuar qytetarët për procesin e planiﬁkimit,
vendimit dhe zba min e buxhe t komunal
Ÿ Të merren masa për informimin e qytetarëve në planiﬁkimin e buxhe t të
komunës dhe përfshirjen e publikut në senacën ku diskutohen dokumentet
e buxhe t
Ÿ Të merren masa për të rritur a ësinë për të zbatuar buxhe n e programit
dhe për të siguruar zba min e ak viteteve
Ÿ Të merren masa për të përmirësuar kapacitetet e planiﬁkimit të
programeve në mënyrë që t'iu përgjigjen nevojave reale të qytetarëve
dhe të parashikohen veprime dhe masa reale.
Ÿ
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iii) Niveli i transparencës në procesin e planiﬁkimit, mira

mit dhe
zba mit të Programit të Mbrojtjes Sociale në komunën e Tetovës
Ÿ

Të merren masa për të siguruar informacion të disponueshëm publikisht
për konsul me të organizuara me publikun e gjerë në procesin e
planiﬁkimit të Programit të Mbrojtjes Sociale

Ÿ

Të merren masa për të publikuar Dra Programet e Mbrojtjes Sociale dhe
propozimet për ndryshimet e tyre

Ÿ

Të merren masa për të publikuar raportet mujore, dy-vjeçare dhe vjetore
për zba min e Programit të Mbrojtjes Sociale dhe rapor t të audi mit
(nëse programi ka qenë subjekt i audi mit të jashtëm)

Ÿ

Të vazhdohet me publikimin e programeve të miratuara të mbrojtjes
sociale në web -faqen e komunës

Deba i parë publik për prezen min e gjetjeve
nga monitorimi i realizuar

Deba i dytë publik për prezen min e gjetjeve
nga monitorimi i realizuar

Deba i parë publik për prezen min e gjetjeve
nga monitorimi i realizuar

Deba i dytë publik për prezen min e gjetjeve
nga monitorimi i realizuar
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Korniza metodologjike e programeve dhe poli kave për
mbrotje sociale të qeverisjes lokale duke përfshirë tregues
për transparencë, llogaridhënie dhe efek vitet, tregues për
transparencë ﬁskale/lokale dhe tregues për barazi gjinore

Vlerësimi i procesit të planiﬁkimit dhe mira mit të
Programit për mbrojtje sociale dhe buxhe t të së njejtës
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Vlerësimi i procesit të planiﬁkimit dhe mira mit të
Programit për mbrojtje sociale dhe buxhe t
të j për ﬁnansimin e të njejtës
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Vlerësimi i procesit të planiﬁkimit dhe mira mit të Programit për
mbrojtje sociale dhe buxhe t të j për ﬁnansimin e të njejtës
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