PËR NJË SHËRBIM CILËSOR SOCIAL
PËR TË RINJTË DHE EMIGRANTËT E RI-KTHYER

Publikimi i këtij manuali realizohet në kuadër të projektit “Për një shërbim cilësor social
për të rinjtë dhe emigrantët e ri-kthyer” i cili zbatohet nga : Qëndra e Studimeve dhe
Zhvillimeve” me mbeshtetjen financiare të Lëviz Albania.
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Mendimet dhe opinionet e shprehura në të i përkasin autorëve dhe nuk përkojnë
domosdoshmërisht me qëndrimet e LëvizAlbania“
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Ky manual paraqet paketën e shërbimeve sociale ad-hoc.
Në këtë paketë shërbimesh ad-hoc paraqitet e qartë një njohje më e gjërë e
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emigracioni, sidomos të rinjve, por do t’u shërbeje edhe të rinjve të tjerë.
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Koordinimi Ndërsektorial

Objektivi i këtij sesioni është që të mundësojë arritjen e njohurive të duhura për aktorët
e ndryshëm në lidhje me shërbimet sociale në Bashki, të fokusuar në ri-integrimin e të
kthyerve.
•
Famljet shqiptare në përgjithësi si edhe familjet emigrante përballen me një
realitet të vështirë, që vështirëson ri-integrimin e tyre, kryesisht në fushat e arsimit,
mbrojtjes sociale dhe punësimit.

Situata e emigracionit në Shqipëri
Sipas statistikave të EUROSTAT, kthimi me i madh i kërkesave për azil në vitin 2016
nga vendet e ballkanit perëndimor është regjistruar në Shqipëri dhe Kosovë. Shumica
e Shqiptarëve që kërkuan azil gjatë vitit 2015 dhe 2016 vendosën të kthehen
vullnetarisht kur aplikimi i tyre nuk u pranua. Azili ekonomik sjell kosto materiale dhe
psikologjike mbi emigrantët dhe fëmijët e tyre; këto kosto janë më të dukshme kur ato
kthehen në Shqipëri. Shumë nga këto familje shitën asetet e tyre që të paguanin
koston e këtyre udhëtimeve. Në raste të tjera problematike, adoleshentët janë të
inkurajuar që të udhëtojnë vetëm, ose lihen nga prindërit e tyre me shpresën që ata të
sigurojnë leje qëndrimi , gjë që çon në vulnerabilitet dhe rrezik për trafikim.
Shërbimet sociale për të ri-kthyerit në Shqipëri janë të limituara, veçanërisht për
ri-integrimin e fëmijëve. Për shkak të kushteve të vështira që shumë familje hasin kur
ata ri-kthehen, fëmijët mund të hasin neglizhencë.

Kuadri ligjor.
Dy ligje të rëndësishme u aprovuan në vitin 2016 dhe që do të hyjnë shpejt në fuqi:
1.
Ligji mbi shërbimin e kujdesit social i cili sjell inpute të reja në lidhje me
shërbimet e komunitetit si dhe me rolin e aktorëve të ndryshëm në kujdesin social.
2.
Ligji mbi të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve, i cili për herë të parë përfshin
shërbimet për femijët e pa shoqëruar.

Ligji për shërbimin e kujdesit social.
Ky ligj ka si qëllim përcaktimin e rregullave për sigurimin dhe ofrimin e shërbimeve të
kujdesit shoqëror, të cilat ndihmojnë në mirëqenien dhe përfshirjen shoqërore të
individëve e të familjeve që kanë nevojë për kujdes shoqëror.
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Përfituesit e shërbimeve të kujdesit shoqëror.

Grupet kryesore të perfshira:
a) Familjet dhe çdo fëmijë, si dhe fëmija që gëzon mbrojtje ndërkombëtare në
Republikën e Shqipërisë, sipas legjislacionit në fuqi për azilin;
b) Personat me aftësi të kufizuara;
c) Të rriturit me probleme sociale, viktimat e dhunës, trafikimit, varësisë së provuar
ndaj drogës e alkoolit;
ç) Vajzat shtatzëna apo prindi i vetëm i një fëmije deri në moshën njëvjeçare;
d) Të miturit dhe të rinjtë në konflikt me ligjin, që kanë përfunduar periudhën e dënimit
dhe kanë nevojë për shërbime të kujdesit shoqëror, me qëllim ri-integrimin në shoqëri,
si dhe ata që gëzojnë mbrojtje ndërkombëtare me vendim të autoritetit përgjegjës për
azilin dhe refugjatët në Republikën e Shqipërisë;
dh) Të moshuarit në nevojë.

Llojet e shërbimeve të kujdesit shoqëror
Shërbimet e kujdesit shoqëror janë të organizuara si shërbime në komunitet,
institucione të kujdesit dhe familje për të gjitha kategoritë e identifikuara të
përfituesve.
Llojet e shërbimeve shoqërore janë si më poshtë:
a) Shërbimet parashoqërore;
b) Shërbimet në qendrat komunitare, përfshirë qendrat e zhvillimit;
c) Shërbimet në qendrat rezidenciale, përfshirë strehëzat;
ç) Shërbimet shoqërore në situatë emergjence;
d) Shërbimet e kujdesit alternativ për fëmijët pa kujdes prindëror;
dh) Shërbimet e specializuara;
e) Shërbimi i këshillimit me telefon ose on-line.
Shërbimet e kujdesit shoqëror janë shërbime rezidenciale kur është i pashmangshëm
dhe i papërshtatshëm ofrimi i tyre në familje apo komunitet.
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Përgjegjësia për zbatimin e sistemit të shërbimeve të kujdesit shoqëror
Zbatimi i sistemit të shërbimeve të kujdesit shoqëror, që financohen nga Buxheti i
Shtetit dhe nga buxhetet e Njësive të Qeverisjes Vendore, është përgjegjësi e
organeve publike të ngarkuara me këtë detyrë, në nivel qendror dhe vendor.
Institucionet kryesore përgjegjëse për administrimin e sistemit të shërbimeve të
kujdesit shoqëror janë si më poshtë:

•

Ministria përgjegjëse për çështjet sociale dhe institucionet e saj të varësisë

•

Qarku

•

Bashkia

Roli i ministrisë përgjegjëse për çështjet sociale.
Ministria përgjegjëse për çështjet sociale organizon dhe administron sistemin e
shërbimeve të kujdesit shoqëror, në përputhje me kërkesat dhe standardet e ofrimit të
tyre.

Ajo ka këto role dhe funksione kryesore:
a) Harton dokumentet e politikave të reformimit e të modernizimit të sistemit të
shërbimeve të kujdesit shoqëror, me synim rritjen e efektivitetit dhe ofrimin e tyre;
b) Harton dhe përditëson standardet minimale të ofrimit të shërbimeve;
c) Harton dhe/ose propozon akte ligjore e nënligjore për plotësimin e kuadrit
rregullator të funksionimit të sistemit të shërbimeve të kujdesit shoqëror;
ç) Përcakton kriteret dhe kushtet që duhet të përmbushin subjektet e ofrimit të
shërbimeve të kujdesit shoqëror;
d) Harton dhe ndërmerr fushata ndërgjegjësimi që inkurajojnë ndihmën, punën
vullnetare dhe format e tjera të mbështetjes në favor të individëve dhe familjeve në
nevojë për shërbime të kujdesit shoqëror;
dh) Harton dokumente bashkëpunimi mes aktorëve të përfshirë në zbatimin e sistemit
të shërbimeve të kujdesit shoqëror, me qëllim koordinimin e bashkëpunimit në mënyrë
efektive;
e) Programon, si zë më vete në buxhet, fondet për financimin e shërbimeve të kujdesit
shoqëror, që u delegohet bashkive si transfertë në fondin social;
ë)

Harton dhe miraton manuale trajnimi e edukimi për mënyrën e ofrimit të
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shërbimeve të kujdesit shoqëror nga ana e subjekteve ofruese, me qëllim zbatimin me
uniformitet të ligjit;
f) Këshillon dhe udhëzon njësitë e qeverisjes vendore në lidhje me strukturat që duhet
të ngrihen prej tyre për zbatimin e sistemit të shërbimeve të kujdesit shoqëror dhe
mënyrat e planifikimit e të ofrimit të shërbimeve;
g) Harton dhe paraqet për miratim nevojat për financim nga Buxheti i Shtetit për
aktivitetet e shërbimeve të kujdesit shoqëror.

Shërbimi Social Shtetëror.
Shërbimi Social Shtetëror është institucion në varësi të ministrisë përgjegjëse për
çështjet sociale.
Ai monitoron zbatimin e legjislacionit të shërbimeve shoqërore në të gjithë vendin,
nëpërmjet strukturave të njësisë qendrore dhe drejtorive rajonale.

Shërbimi Social Shtetëror ka këto role dhe funksione kryesore:
a) Harton dokumentacionin tip për përfituesit e shërbimeve shoqërore;
b) Kryen vlerësimin e nevojave të shërbimeve të kujdesit shoqëror;
c) Mbledh, analizon dhe përpunon informacionin mbi ecurinë e sistemit të shërbimeve
të kujdesit shoqëror dhe raporton periodikisht në ministrinë përgjegjëse për çështjet
sociale;
ç) Harton raportin vjetor të vlerësimit të nevojave për shërbime të kujdesit shoqëror
dhe kapaciteteve të shërbimeve publike e jopublike;
d) Trajnon personelin e njësive të qeverisjes vendore që mbulon aspektet e
shërbimeve shoqërore;
dh) Bashkërendon procesin e hartimit të planeve sociale, duke siguruar që këto plane
të përputhen me strategjitë kombëtare
e) Përditëson dhe mirëmban Regjistrin Elektronik Kombëtar me të dhënat për
përfituesit dhe subjektet kërkuese të kujdesit shoqëror;
ë) I dërgon ministrisë statistikat sociale të lidhura me shërbimet e kujdesit shoqëror
dhe pagesat sociale.
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Roli i Inspektoratit të Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror:
•
Inspektorati, që mbulon fushën e shërbimeve të kujdesit shoqëror, është
personi juridik publik buxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për çështjet sociale.
•
Inspektorati i Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror ka përgjegjësi të kontrollojë dhe
të verifikojë respektimin e kërkesave ligjore në fushën e shërbimeve të kujdesit
shoqëror.

Roli i Bashkisë.
Funksionet Eksluzive të Bashkisë për mirëqenien sociale:
Sipas ligjit të organizimit dhe funksionimit të pushtetit vendor bashkitë janë
përgjegjëse për :
•
Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për grupet në nevojë të
popullsisë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, pleqtë
•

Ndërtimin e shtëpive sociale

•

Krijimin dhe administrimin e faciliteteve për sigurimin e shërbimeve lokale

•
Në bashkëpunim me ministrinë e mirëqenies sociale , krijimin e fondit social për
financimin e shërbimeve
Bashkia ofron dhe administron shërbimet e kujdesit shoqëror brenda territorit të saj:
a) Duke identifikuar nevojat;
b) Duke vlerësuar nevojat në bazë të hartës së vulnerabilitetit;
c) Duke hartuar planin social vendor;
ç) Duke programuar buxhetet vendore;
d) Duke planifikuar shportën bazë të shërbimeve shoqërore;
dh) Duke kontraktuar ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror
e) Duke bashkërenduar me Shërbimin Social Shtetëror shërbimet e nevojshme të
kujdesit shoqëror.

Për administrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror pranë bashkive ngrihen
struktura të posaçme për shërbimet e kujdesit shoqëror.
•
Pranë çdo njësie administrative, në varësi të bashkisë, ngrihet njësia e
vlerësimit të nevojave dhe referimit.
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•
Bashkia cakton nga një punonjës social të njësisë së qeverisjes vendore për
gjashtë deri në dhjetë mijë banorë.
•
Bashkitë, me numër popullsie më pak se gjashtë mijë banorë, orientohen dhe
mbështeten në funksionet e tyre nga zyrat rajonale të Shërbimit Social Shtetëror

Roli i qarkut
•
Këshilli i qarkut harton planin social rajonal të bashkërenduar me planet sociale
të njësive të qeverisjes vendore dhe ia paraqet ministrisë përgjegjëse për çështjet
sociale.
•
Kryetari i qarkut vendos ofrimin e shërbimeve të specializuara në
bashkërendim rajonal të rasteve për shërbimet e kujdesit shoqëror të vendosura në
nivel rajonal.
•
Kryetari i qarkut krijon komitetin e planifikimit të nevojave “ad hoc”, të përbërë
nga përfaqësues të të gjitha strukturave vendore /rajonale dhe shoqërisë civile, me
pjesëmarrje vullnetare
Institucionet e përfshira në funksionimin e sistemeve të mbrojtjes së të ri-kthyerve
duke përfshirë sistemet e mbrojtjes sociale :
•

Shërbimet e migracionit

•

Zyrat e gjendjes civile

•

Zyrat e përkujdesit shoqëror

•

Zyrat e punësimit

•

Shërbimet shëndetësore

•

Zyrat dhe Institucionet e Arsimit

Arsyet e migrimit
Arsyet kryesore të migrimit janë kushtet e vështira social ekonomike si edhe kërkimi i
një jete më të mirë.

Cili është qëllimi i të gjithë këtyre institucioneve dhe aktorëve :
•
Ri-integrimi i të ri-kthyereve (vëmendje e vecantë i kushtohet fëmijëve dhe
familjve të tyre.
•

Pengimi i formave jo të ligjshme të migrimit.
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Përgjegjësitë e Institucioneve kryesore:
•
Drejtoria e Përgjithshme për Kufirin dhe Migracionin (në varësi të Ministrisë së
Punëve të Brendshme MPB).
•
36 Sportelet e Emigracionit (në 36 rrethe) janë pika e parë hyrëse për të
ri-kthyerit. Ata informohen dhe referojnë të ri-kthyerit për sherbime të tjera.
•

Drejtoria Rajonale e Shërbimeve Sociale Shtetërore

Shërbimi Social Shtetëror kryen intervista dhe vëzhgime te familjet për të vlerësuar
kushtet social-ekonomike të saj, si dhe gatishmërine e familjarëve për të pritur fëmijën
(në rastin e fëmijëve të pashoqëruar). Ky proces vlerësimi kërkon kohë dhe autoritetet
në vendin pritës njoftohen në mënyrë që të marrin masat paraprake

Si duhet të mblidhet infomacioni.
Metodika për mbledhjen e informacionit :
•

Pyetësor- anketim sasior në familje

•

Pyetësor për zyrat/institucionet përkatëse në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal

•

Intervista/fokus grupe me përfaqësues të shërbimeve në nivel lokal

•

Fokus grupe me familje /individë të rikthyer

E rëndësishme është që të gjitha të dhënat të diskutohen me institucuionet
përgjejgjëse prandaj është e rëndësishme koordinimi në nivel lokal dhe kombëtar.

Si mund të arrihet në integrimin social ?
Partneritetet e duhura:
•
MOU me Bashkitë (OJF-aktive me ekspertizën e duhur mund të bëjnë
partneritete me bashkitë përkatesë për organizimin e qendrave funksionale ose
dhënien e ekspertizës për ri-integrimin, lehtësimin e kooperimit me institucionet
shtetërore si edhe bizneset aktive).
•
MOU me SSS (Shërbimi Social Shtetëror) – ri-integrimi i femijeve dhe të rinjve
nga emigracioni dhe mbështetja e atyre ne risk për migrim të paligjshëm nëpërmjet
rritjes së kapaciteteve të punonjësve të Sherbimit Social Shtetëror, (marrëveshja e
bashkëpunimit mund të bëhet midis institucioneve të ndryshme dhe Shërbimit Social
Shtetëror për aspekte të ndryshme të ri-integrimit dhe përmiresimit të kushteve social
ekonomike).
•

Organizatat e shoqerisë civile të ndërmarrin aktivitete specifike në kuadër të
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qëndrave multifunksionale (qëndrat multifunksionale paraqiten me shumë interes pasi
sigurojnë ofrimin e shumë shërbimeve të koordinauara në një qendër).

Përqasja e duhur:
Emigracioni duhet parë në kontekst multidimensional.
Një nga modelet e përmennuara më sipër është ai i Qëndrave Multifunksionale
Qëndrat multifunksionale ofrojnë shërbime komunitare (me një minimum shërbimesh
sociale) të cilat janë të orientuara drejt ri-integrimit të të rikthyerve dhe familjeve të tyre
dhe që pengojnë format e migrimit të parregullt dhe të pasigurt .
Qendrat multifunksionale ofrojnë shërbime komuniteti (shërbime sociale). Llojet e
shërbimeve që mund të ofrohen përfshijnë :
•
Shërbimet e fokusuara në parandalimin, identifikimin e hershëm dhe
manaxhimin e rasteve por gjithmonë duke iu referuar shërbimeve sociale publike
ekzistuese.
•
Shërbime të mbështetjes të të rinjve , fëmijëve dhe të familjeve si programet
për prindërit, fuqizim ekonomik, fuqizim i komunitetit, programe të vullnetarizmit.
•

Shërbime arsimore duke përfshire mbështetje dhe klasat pas-mësimit.

Problemet që hasen në koordinimin e aktiviteteve:
Mos informim nga vendet e huaja për autoritetet shqiptare gjë që sjell mungesën e
kohës për të marrë masat e nevojshme.

Hartimi i kuadreve të ndërhyrjeve :
•

Përmirësimi i manaxhimit dhe infrastrukturës së migrimit

•
Prioritizimi në poltikat qëndrore të qeverisë për sigurimin e shërbimve dhe
buxhetimin
•
Konsiderimi i migrimit të brendshëm një formë të rëndesishme të migrimit me
relevancë për politikë bërësit
•

Dhënia e asistencës së duhur për migrantët e rikthyer dhe azil- kërkuesit

•
Përfshirja e të gjitha institucioneve në dhënien e shërbimve për migrantët në
nivel lokal dhe elaborimi i proçedurave operacionale standarde.
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Administrimi i të dhënave
Ka një data bazë (regjistër elektronik) që adminsitrohet ne nível qëndror nëpërmjet
Shërbimit Social Shtetëror dhe aksesohet nga të gjitha Njësitë e Qeverisjes Vendore.
Çdo njësi ka për detyrë të hedhë të dhënat në regjistër dhe të raportojë në Shërbimin
Social Shtetëror.

Manaxhimi i rasteve
“Menaxhim i rastit” është sigurimi dhe bashkërendimi i referimit të individëve në nevojë
për kujdes shoqëror në të gjithë procesin e ofrimit të shërbimit, sa herë që të jetë e
nevojshme, deri në integrimin e plotë të tyre.

Partneriteti me operatorë privatë
Reforma e kujdesit social është drejtuar në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e
standarteve të shërbimit shoqëror si edhe rritjen e bashkëpunimit të shoqërisë civile
dhe operatorëve privatë.Me përmirësimin e kuadrit ligjor për liçensimin e OJF-ve, janë
lehtësuar proçedurat e ofruesve të shërbimeve që kërkojnë të marrin liçensëdhe është
rritur transparenca ndërmjet shoqërisë civile dhe organeve shtetërore. U krijua
Qendra Kombëtare e Liçensimit si institucion i drejtpërdrejtëi dhënies së liçenses.
Aktualisht shërbimet e kujdesit social jo-institucional janë shumë të kufizuara dhe
sektori shtetëror nuk ka kapacitetin e duhur për t’i siguruar në shkallë të gjerë. Kjo
bëhet akoma dhe më e vështirë për rastet e të ri-kthyerve.
Qeveria shqiptare mbështet ofrimin e kujdesit social në komunitet në masën më të
madhe të mundshme. Deinstitucionalizimi mbetet një sfidë pasi kërkon krijimin e një
rrjeti shërbimesh në territor, strukturim të proçeseve dhe proçedurave për manaxhimin
e rasteve dhe rritje të kapaciteteve të profesionistëve.
Paketa bazë e shërbimeve në nível lokal duhet të jetë mjeti kryesor për njësitë e
qeverisjes vendore në planifikimin dhe shpërndarjen e shërbimeve në komunitet
bazuar në nevojat e tyre. Shërbimi për të ri-kthyerit duhet të jetë pjesë e paketës së
shërbimeve.

Shërbimet e kujdesit social do të jenë:
•
Shërbime komunitare, shërbime mbështetëse per individët dhe familjet, qendra
të kujdesit ditor, programe formimi,etj
•

Shërbime të kujdestarisë- familje kudestare, familje me lidhje gjaku

•
Shërbime rezidenciale-streha, shtëpi strehimi, shtëpi rehabilitimi, institucione
rezidenciale, etj.
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Këto shërbime mund të kontraktohen nga organizatat jo-fitimprurese apo ofrues të
tjerë të shërbimeve,
Sipas strategjisë së decentralizimit, ofrimi i shërbimeve sociale do të bëhet në nivel
lokal me mbështetjen e qeverisë qëndrore dhe zyrave rajonale të ShSSh.Qeveria
qëndrore zhvillon politikat, legjislacionin, standartet për ofrimin e shërbimeve dhe
përgatit sistemin për kontrollin dhe vlerësimin e tyre.
ShSSh është përgjegjës për ngritjen e kapaciteteve dhe mbështetjen teknike në
njësitë vendore , si edhe përgjegjëse për monitorimin dhe vlerësimin.

Edukimi i vazhdueshëm profesional
Ministria përgjegjëse për çështjet sociale krijon një program të detyrueshëm për
edukimin e vazhdueshëm profesional, i quajtur “Programi i certifikimit për
profesionistët e shërbimeve të kujdesit shoqëror”, program i cili është sistem i bazuar
në cikle periodike, brenda të cilave profesionistët duhet të mbledhin një numër të
caktuar kreditesh të edukimit të vazhdueshëm profesional, bazuar në procedurat,
kriteret dhe standardet e miratuara nga Këshilli i Ministrave. Çertifikimi është proçesi
që profesionisti i shërbimeve të kujdesit shoqëror përfundon me përmbushjen
e kritereve të secilit cikël të programit të çertifikimit dhe lidhet me ecjen në karrierë të
profesionistit të ndihmës dhe shërbimeve shoqërore.
Profesionistët e ndihmës e të shërbimeve shoqërore janë të detyruar që t’i
nënshtrohen edukimit të vazhdueshëm profesional të përditësuar për të përmirësuar
njohuritë dhe aftësitë e tyre profesionale, në mënyrë që të rritin cilësinë e shërbimeve.
•
Punësimi ose kontratat në institucionet e kujdesit shoqëror, publike dhe
jopublike, pezullohen nëse profesionisti i shërbimeve të kujdesit shoqëror nuk merr
asnjë kredit të edukimit të vazhdueshëm.
•
Institucionet publike dhe jopublike të shërbimeve të kujdesit shoqëror janë të
detyruara të hartojnë dhe të zbatojnë programe të edukimit të vazhdueshëm për
profesionistët e tyre.

Mekanizmat e financimit
Buxheti i Bashkise : Njësia e qeverisjes vendore planifikon, ndërton, administron dhe
mirëmban rregullisht shërbimet e kujdesit shoqëror, të ofruara brenda territorit të saj
nëpërmjet buxhetit të njësisë së qeverisjes vendore

Tarifat e Shërbimeve të financuara nga Buxheti i Shtetit :
Bashkia, në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për çështjet sociale, krijon dhe
administron fondin social, nëpërmjet të cilit sigurohet mbështetje financiare për
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njësitë e qeverisjes vendore, me qëllim përmirësimin e standardeve e të kapaciteteve
administruese të shërbimeve ekzistuese të kujdesit shoqëror, krijimin e shërbimeve të
reja, si dhe për zhvillimin e politikave sociale.

Fondi social përbëhet nga:
a) Të ardhurat vjetore nga Buxheti i Shtetit;
b) Financime jashtë buxhetore nga organizata vendase apo të huaja ose persona të
tjerë;
c) Të ardhurat nga zbatimi i tarifave për shërbime të ndryshme të kujdesit shoqëror;
ç) Të ardhurat nga burimet e veta dhe nga pasuritë që zotëron ministria përgjegjëse
për çështjet sociale;
d) Të ardhurat nga burimet e veta dhe nga pasuritë që zotëron bashkia.

Fondet e financimit.
Në lidhje me financimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror nga Buxheti i Shtetit,
ministria përgjegjëse për çështjet sociale parashikon në buxhetin e vet fonde për
financimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror, të cilat u transferohen njësive të
qeverisjes vendore ku funksionojnë këto shërbime të kujdesit shoqëror. Në këtë rast,
ministri përgjegjës për çështjet sociale shpërndan dhe transferon në fillim të vitit, në
buxhetin e njësive të qeverisjes vendore, fondin social dhe transferta të tjera për
çdo shërbim të kujdesit shoqëror, duke marrë parasysh kriterin e nevojës më të madhe
dhe prioriteteve të çdo njësie të qeverisjes vendore në ofrimin e këtyre shërbimeve.
Metodologjia e llogaritjes së fondeve për financimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror
përcaktohet nga ministria përgjegjëse për çështjet sociale në bashkëpunim me
Ministrinë e Financave dhe miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

Ndërgjegjësimi dhe edukimi publik për parandalimin e problemeve sociale
përfshi edhe migrimin e paligjshëm
Duhet të synohet zhvillimi i fushatave ndërgjegjësuese mbi rëndesinë dhe mundesitë
e programit të mbrojtjes shoqërore, përfshi edhe të ri-kthyerit. Në fushatën e
ndërgjegjësimit duhet të përfshihen edhe ofruesit e shërbimeve, duke përdorur
plataforma të ndryshme mediatike, si media e shkruar apo mënyra të tjera alternative
kur individët ose familjet nuk kanë internet. Një mënyrë është krijimi i portaleve ose i
rrjeteve sociale me qëllim promovimin e sistemit të sherbimeve për të ri-kthyerit.
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Manaxhimi rasteve
Për të ri-kthyerit nga emigrimi

Objektivi i këtij sesioni është që të udhëzojë grupet e interesuara dhe institucionet
përgjegjëse për të mbështetur dhe fuqizuar familjet shqiptare në vendin e tyre të
origjinës në pengimin e migrimit te paligjshëm dhe në të njëjtën kohë të asistojë
përfituesit në proçesin e ri-integrimit kur ata kthehen në vendin e tyre të origjinës.

Sipas IOM përkufizimi i migracionit të kthimit është: Lëvizja e një personi që
kthehet në vendin e tij/saj të origjinës ose vendbanimit të zakonshëm pasi kalon të
paktën një vit në një vend tjetër. Ky kthim mund të jete vullnetar ose jo. Kthimi mund
të jetë i përhershëm ose i përkohshëm. Ai mund të vendoset në mënyrë të pavarur nga
migranti ose të detyrohet nga rrethanat e pafavorshme.

Përkufizimi i të kthyerit është : Çdo person që kthehet në vendin e tij/saj të origjinës,
pasi ka qenë migrant ndërkombëtar (minimalisht për një vit) në një vend tjetër. Kthimi
mund të jetë i përhershëm ose i përkohshëm. Ai mund të vendoset në mënyrë të
pavarur nga migranti ose të detyrohet nga rrethanat e papritura.

Përkufizimi i ri-integrimit : Ripërfshirje apo ritrupëzimi i një personi në një grup ose
proçes, psh, një migrant ne shoqeritë e vendit të tij të origjinës ose të qëndrimit të
zakonshëm.

Ne jemi tani në periudhën e ndryshimit të strukturave dhe përdorjes së termave të reja,
siç është edhe manaxhimi i rasteve.
“një proçes bashkëpunues i vlerësimit, planifikimit, lehtësimit dhe advokacisë
për opsionet dhe shërbimet për të plotësuar nevojat e të ri-kthyerve nëpërmjet
komunikimit dhe burimeve të vlefshme për të promovuar rezultate efektive”

Përvoja botërore tregon se vendet e origjinës përpiqen të përshtasin potencialin e të
kthyerve ndaj nevojave më të gjera të ekonomisë kombëtare, për shembull përmes
shpërndarjes së të rikthyerve në zonat më pak të zhvilluara të vendit, apo përqëndrimit
të të kthyerve në sektorë të veçantë të ekonomisë sipas nevojave, përmes inkurajimit
të punësimit, arsimimit, ndihmës mjekësore, etj. Gjithashtu praktika ka treguar
rëndësinë e fokusimit të ndihmës jo vetem tek i kthyeri por dhe tek familja e tij.
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Kriteret universale të vlerësimit të integrimit janë:
(i)
Relevanca, (ii) efikasiteti, (iii) efiçensa dhe (iv) qëndrueshmëria e mekanizmit të
ri-integrimit.

•
Relevanca e shërbimeve tregon se sa shërbimet e ri-integrimit janë relevante
në raport me parimet bazë të mekanizmit dhe nevojat e të kthyerve

•
Efikasiteti i shërbimeve tregon se sa mekanizmi i ri-integrimit dhe shërbimet
në funksion të ri-integrimit janë duke e arritur qëllimin e tyre.

•

Eficensa është ofrimi i shërbimeve me cilësi brenda kostove të parashikuara

•
Qëndrueshmëria- Domosdoshmëria e shërbimeve cilësore nuk është thjesht
e lidhur me situatën pas kthimit dhe vështiresitë që hasin të kthyerit. Ajo është e lidhur
me motivin e emigrimit nga Shqipëria. Krijimi i një ambienti mikpritës institucional për
kthimin lehtëson aksesin në shërbime dhe si rrjedhojë dhe ri-integrimin e shpejtë të
tyre.

Manaxhimi i rasteve (sociale) është një fushë shumë sfiduese. Ajo kërkon njohje dhe
kuptim të llojeve të ndryshme të manaxhimit të rasteve të gjitha të përmbledhura si një
i vetëm. Si rezultat shumë persona përgjegjës për çështjet sociale ankohen per kohën
e madhe që harxhojnë për t’u marrë me dokumentacionin dhe manaxhimin e rasteve.
Si rezultat, kjo mund të kthehet në një model frustrimi nën të cilin ata veprojnë.

Manaxhimi i kujdesit duhet të dallohet nga manaxhimi i rasteve. Manaxhimi i rasteve
është koordinimi i kujdesit shoqëror nëpërmjet individëve ose punonjësve sociale roli
i të cilëve është të sigurojnë performancën e detyrave kryesore të manaxhimit të
rasteve. Manaxhimi i kujdesit mund të konsiderohet si “manaxhimi i manaxhimit të
rasteve”. Eshtë në këtë mënyrë më i fokusuar dhe kryhet në nivele më të larta të
organizatës që lidhen me koordinimin dhe organizimin e kujdesit për klientë të
veçantë.
Manaxhimi i rasteve mund të shikohet si një performancë e një serie detyrash
kryesore në kujdesin afatgjatë siç janë kujdesi mjekësor, kujdesi psikologjik,
trajtimi/këshillimi për abuzimin me drogën, strehim, shërbime punësimi, kujdes për
fëmijën, dhe të tjera.
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Aktivitietet kryesore të manaxhimit të rastit janë:
(i)

Vlerësimi (ii) panifikimi (iii) lidhjet (iv) monitorimi (v) advokasia.

Qëllimi primar i manaxhimit të rasteve është dhënia e shërbimit për grupet e synuara
( në rastin tonë të ri-kthyerit), dhe jo manaxhimi i sistemeve ose i burimeve.

Manaxhimi i rasteve për integrimin e të rikthyerve nga migrimi është një ndërhyrje që
ka si bazë bashkëveprimin e komunitetit që vendos personin ( familjen, të riun,
fëmijën) në qendër të një modeli të agreguar të mbështetjes për të bërë të mundur
integrimin dhe të japi mbështetje për qëndrueshmërine e këtij integrimi ndërsa rrit
pavarësinë e tyre.

Manaxhimi i rastit është një proçes koordinimi dhe i orientuar nga qëllimi, për te marrë
në dorëzim rastet nga fillimi deri në fund, në mënyrë interaktive midis
një klienti ( individ ose familje e rikthyer) dhe manaxherit të rastit ose ekipit që merret
me manaxhimin e rastit.

Përqasja në manaxhimin e rasteve për migrim të pasigurt.
Manaxhimi i rasteve është i natyrës multi-disiplinare. Profesionistë të ndryshëm kanë
një rol të caktuar për të siguruar mirëqënien e fëmijëve, të rinjve dhe familjeve të tyre.
Eshtë e rëndësishme për çdo rast të ketë një manaxher rasti si edhe një plan të
përcaktuar ku të përfshihen të gjithë institucionet përgjegjëse.

Roli i punonjësit social si profesionist në fushën e manaxhimit të migracionit dhe të
ri-integrimit të të ri-kthyerve (manaxherët e rastit) njihet shumë pak në kontekstin
shqiptar dhe funksioni i tij shihet kryesisht në atë të këshilluesit apo të terapeutit dhe
jo atë të “burimit” të ndihmës për shërbime dhe akses në shërbime.

Në modelet e ofruara, punonjësit socialë që do të operojnë për grupin e përcaktuar
duhet të kenë një ngarkesë të caktuar për punonjës, psh 10-15 raste për punonjës ne
varësi të rasteve dhe të buxheteve përkatës.

Me qëllim që stafet përgjegjëse të kenë më shumë fleksibilitet dhe kapacitet për t’iu
përgjigjur nevojave të individëve ata duhet të kenë një buxhet të decentralizuar qe do
të shpenzohet në varësi te shërbimeve të kërkuara që nuk janë normalisht të vlefshme
nëpërmjet sistemeve të shërbimeve sociale. Ata duhet të jenë të lirë të organizojnë
paketat e duhura të sherbimit sipas nevojave të individëve të targetuar. Stafi duhet
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gjithashtu të mbajë rekorde të struktururara në menyrë që të krijohet një databaze që
do të ndihmojë në mirëmanaxhimin në të ardhmen.
Evidencat nga pika të ndryshme manaxhimi mund te sigurojnë nivele të rritura të
kujdesit ndaj komunitetit me përfitime të shënuara për të ri-kthyerit dhe familjet e tyre.

Rolet dhe përgjegjësitë kryesore
Një nga modelet e rekomanduara në studime të ndryshme, është ajo që bazohet në
një punonjës kyë, i cili vepron si manaxher rasti dhe që kryen të gjitha detyrat kryesore
të manaxherit. Ky punonjës duhet të vendoset në një agjenci të vetme,
në departamentin e shërbimeve sociale, dhe që të ketë një shkallë të konsiderueshme
të burimeve nën kontroll. Roli i agjencise mund t’i atribuohet Bashkisë, e cila me
reformën e re territoriale ka marrë funksionin e mbështetjes sociale të grupeve në
nevojë. Ka opsione të ndryshme rreth këtij modeli.

Një staf i vetëm përkundrejt shumë stafeve që ndërmarrin detyra kryesore
Një model mund të jetë që disa detyra identifikohen si më të specializuara ose më me
kërkesa teknike se të tjerat. Ndoshta, një punonjës i specilaizuar mund të kryejë
detyra “komplekse” të verësimit dhe planifikimit të kujdesit, por staf më pak
i specializuar mund të ndërmarri detyrat e monitorimit dhe planifikimit të kujdesit.
Roli i manaxherit është të rrisë kapacitetet dhe të trajnojë Njësitë e Mbrojtes së
Fëmijëve dhe grupin MDT për të ndjekur një proçes cilësor dhe efektiv të
manaxhimit të rasteve me përqasje të fuqizimit të familjeve, fëmijëve dhe të
rinjve, expertizë teknike për përgjegjësinë që ata marrin në planin e veprimit të
rastit dhe përgjegjshmërinë ndaj mandatit qe iu jep atyre ligji si dhe mekanizmat
për shërbimet sociale, mbrojtjen e fëmijëve dhe mekanizmave të migrimit.

Ky model mund të ketë një tërheqje për agjencinë (bashkinë) që hasin vështirësi në
rekrutimin e stafit me kualifikimet e duhura. Humbja e vazhdueshmerisë së kontaktit
me klientët sjell si rrjedhojë dhe humbjen e feebekut. Kjo gjithashtu ka ndikim edhe në
të mësuarit me kalimin e kohës dhe nga rastet e manaxhuara.

Proçesi i manaxhimit të rasteve
Manaxhimi i rasteve duhet të jetë një proçes dhe jo një mbështetje një-herë dhe që
merr në konsideratë nivelin e nevojave të përfituesve që kanë nevojë për mbështetje
afatgjatë për të arritur integrimin. Mund të vendoset një synim minimum prej një viti
mbështetje të integruar për grupet e interesit.
Termi “proçes” përshkruan një sërë aktivitetesh. Pyetja që shtrohet është “ çfarë lloj
proçesi ? Proçesi mund të jetë një proçes “rutine” i cili është i “ zakonshëm “, “normal”,
“i përsëritshëm”. Manaxhimi i rasteve është për marrjen e proçeseve të cilat nuk janë
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të parashikuara më përpara.
Kujdesi ndaj të ri-kthyerve, në përgjithësi nuk është rutine, përderisa ka edhe
ndërhyrje ligjore. Investigimet për zbatimin e ligjit nuk janë rutinë sepse situatat
ndryshojnë vazhdimisht. Puna e personave përgjejgjës si dhe njohuritë e tyre nuk janë
gjithashtu rutinë.
Ndërhyrjet e integruara kanë si qëllim identifikimin e rasteve që planifikohet të ketë për
migrim të pasigurt ose të rinjtë e rikthyer nga migrimi jo ligjor.
Cilat janë fushat kryesore të ndërhyrjes:
•

Mbështetje psiko-sociale.

•

Fuqizim ekonomik

•

Mbështetje në raste emergjencash

•

Mbështetje për ri-integrimin në shkollë/edukim,

•

Mekanizma jo formalë të mbështetjes në komunitet.

Ndërhyrja në këto fusha i ndihmon ata që të kenë mundësi të bëhen vetë-dijshëm, të
kenë akses në rrjete sociale dhe të kenë shëndet psiko-social.
Aksesi në aktivitetet e gjenerimit të të ardhurave i ndihmon të ri-kthyerit që të
plotësojnë në mënyrë të pavarur nevojat e tyre bazë. Rrjetet sociale janë po aq të
rëndësishme për integrimin e tyre, pasi këto kontakte mund t‘i shoqërojnë ata gjatë
proçesit të integrimit duke iu siguruar ambient miqësor si dhe informacione të
ndryshme. Këto rrjete shërbejnë edhe për mbështetje emocionale gjë që ështe shumë
e rëndësishme për shëndetin mendor. Shumë të ri-kthyer, mund të përballen me
ndjenjat e turpit, humbjes, dëshpërimit, pasigurisë dhe stresit e cila vështirëson
proçesin e ri-integrimit. Mbështetja psikologjike është shumë e rëndësishme për të
lehtësuar ripërshtatjen dhe ri-integrimin e të kthyerve.
Kontrolli i burimeve:
Evidencat e manaxhimit të rasteve tregojnë se kontrolli mbi burimet është një faktor
kyç që bën të mundur që manaxherët e rasteve t’u pergjigjen në mënyrë më efektive
nevojave individuale të klientëve. Në mungesë të kontrollit të burimeve, manaxheri i
rasteve duhet t’u kërkojë mbështetje siguruesve të shërbimeve. Kjo gjë ka vështirësitë
e veta pasi proçesi i negocijimit është i vështirë dhe jo gjithmonë arrihet cilësia e
duhur në plotësimin e nevojave të individëve.
Ciki i plotë i manaxhimit të rasteve
Në rastin e manaxhimit të rasteve arranxhimi i shërbimeve dhe koordinimi shihen si
detyra qëndrore. Detyra të tjera të manaxhimit të rastit si psh këshillimi, trajtimi i stresit
psikologjik dhe tensionet e krijuara për arsye të ndryshme duhet të ndërmerren nga
persona të tjerë. Një cikël i plotë i manaxhimit të rasteve duhet të ndërmarri të gjitha
shërbimet duke përfshirë edhe atë të ndihmës psikologjike për të rikthyerit. Sigurisht
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që kjo është një detyrë e vështirë pasi duhet të ndërthuret me detyrat dhe strukturat e
institucionit që ka në manaxhim rastin.

Problemet që hasen
Raste të reja të të ri-kthyerve mund të kërkojnë edhe një vlerësim të situatës dhe si
rrjedhojë edhe burime shtesë për këtë qëllim. Si e tillë, modelet e ofruara të
manaxhimit janë më efektive në periudha afatshkurtra kohore se sa në periudha
afatgjata.
Rekrutimi i stafit do të vazhdojë të jetë një problem, duke marrë parasysh largimin e të
rinjve nga bashkitë respektive duke sjellë në ketë mënyrë edhe plakjen e popullsisë në
këto zona.
Një problem tjetër është edhe tendenca për emigrim të paligjshëm. Vëmendje e
veçante duhet t’i kushtohet rritjes së ndërgjegjësimit dhe aktiviteteve sensibilizuese
me fokus familjen dhe të rinjtë, me qëllim ndalimin e migrimit jo-të ligjshëm, ose
paralajmërimin e rreziqeve, pasojave si edhe tregimit të rrugëve ligjore të migrimit.

Sfidat e ri-integrimit
Ka një numër sfidash që has manaxhimi i rasteve që do të diktojnë të ardhmen e
cilësisë së shërbimeve dhe përkufizimin e fushës. Këto përfshijnë trainimin,
akreditimin, reputacionin, madhësinë e ngarkesës së rastit, largimin e stafit, kostot si
edhe politikat sociale të qeverisë apo të organizatave përgjegjëse.
Nuk është e mundur të parashikohet e ardhmja, por është e mundur të përcaktohet
shkalla e saktësisë se çfarë problemi “manaxhimi i rasteve” do të adresojë në
periudhë afatshkurtër për të përmirësuar shërbimet dhe për të identifikuar problemet e
mundshme që mund të keqësojnë efektivitetin e manaxherëve të rasteve në periudhë
afatgjatë. Përveç kësaj, ka evidenca të trendeve pozitive mbi të cilat mund të
ndërtohet manaxhimi i rasteve në të ardhmen.
Shpeshherë praktikat e manaxhimit të rasteve në shërbimet sociale mund të duken te
vakëta, pak suksese, si edhe dinamika organizative dhe politikat sociale mund të jenë
shpesh të vështira për t’u negocijuar.
Përveç kësaj, një nga detyrat më të rëndësishme të një manaxheri rasti është të lërë
një vizion pozitiv te klienti, duke u dhënë atyre shpresë edhe në situata në dukje të
pashpresa. Njerëzit ndërmarrin profesione të tilla, nëse ata besojnë që ndryshimi
pozitiv është i mundur edhe në rastet më të vështira.
Një nga tendencat më premtuese të manaxhimit të rasteve është “përmiresimi” i
vazhdueshëm i trainimeve për praktikuesit e shërbimeve dhe manaxherëve të rastit.
Por nga ana tjetër, paraqitet një shumellojshmëri rastesh. Ndërsa ky fenomen tregon
një mënyrë të gjerë për këtë fushë, nuk ka një marëveshje se kush do të jetë praktika
aktuale dhe nëse do të ketë një praktikë model ose një institucion përgjejgjës për
çertifikimin e manaxherëve të rasteve. Pra është e qartë se manaxherët e rasteve
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duhet të jenë të aftë dhe të kenë të qartë detyrat e tyre. Jo çdokush mund të
konisderohet si “ manaxher rasti”.
Një sfidë tjetër që ka efekt tek manaxhimi i rastit është ngarkesa e rastit. Ka
fatkeqësisht shumë pak të dhëna që të japin mundësinë që të përcaktosh ngarkesën
e një rasti. Për më tepër nuk ka të dhëna që lidhen edhe me buxhetet përkatëse për
çdo etapë të shërbimit.
Lëvizja e stafit është një sfidë në shërbimin social. Arsyeja është – shumë stres pune
dhe pagë e ulët. Megjithatë, duke qenë se manaxhimi i rasteve bëhet i rëndesishëm
duhet të merren masa për rritjen e pagesës.
Meqë zhvillimi dhe mbajtja e marëdhënieve të mira me individët është kusht themelor
në manaxhimin e rasteve, levizja e stafit mund të luajë rol negativ në arritjen e
rezultateve.
Rasti bëhet më problematik kur punonjësi social pasardhës merret me problemet e
trashëguara nga e kaluara për të rivendosur besimin. Kështu, manaxherët e rastit
hasin probleme nga lëvizja e stafit jo vetëm për vete por edhe për klientët.
Niveli i koordinimit
Një vështirësi tjetër qëndron në kuptimin e koordinimit në vetvete. Ka katër nivele në
të cilën ndodh koordinimi. Manaxhimi i rasteve përbën vetëm një nga këta nivele. Keto
katër nivele janë :
•
Planifikimi
përgjegjëse

strategjik

dhe

koordinimi

ndërmjet

agjensive/institucioneve

•

Bashkëpunimi ndër-profesional në ekipe multi-disiplinare

•

Manaxhimi i rastit

•
Koordinimi i aktiviteteve/shërbimeve të ndryshme, reduktimi i duplikimeve nga
dhënës të ndryshëm shërbimesh
Një problematikë nga pikpamja e eficensës së mekanizmit të ri-integrimit është edhe
pamjaftueshmëria e fondeve të vëna në dispozicion për ri-integrimin nga institucione
të ndryshme. Kjo është një vështirësi që vjen si rezultat i planifikimit të pamjaftueshëm
të burimeve financiare dhe njerëzore për masat e ri-integrimit nga institucionet
përgjegjëse.
Nëse bashkia merr përsipër të punësojë manaxherë rastesh duhet gjithashtu të
buxhetojë për shërbimet në funksion të manaxhimit të rastit.
Një nga mundësitë për të bërë të mundur manaxhimin e rasteve është ngritja e
fondeve nëpërmjet organizatave donatore dhe shoqatave të ndryshme.
Rrugët e ri-integrimit në Shqipëri
Elementi kryesor i mekanizmit të ri-integrimit janë Sportelet e Migracionit që ndodhen
në 36 zyra punësimi vendore dhe rajonale në mbarë vendin, të cilat vlerësojnë nevojat
e ri-integrimit të migrantëve të kthyer dhe i referojnë ata tek shërbimet publike
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ekzistuese, si shërbimi shëndetësor, arsimor, i punësimit dhe kështu me rradhë.
Krijimi i këtyre mekanizmave ilustron përpjekjet e vendit për të konsoliduar
institucionet që ofrojnë shërbime dhe mbështetje sociale dhe për të rritur aksesin e
popullsisë në këto shërbime publike.
Regjistrimi në sportelet e Migracionit bëhet mbi baza vullnetare. Specialisti i Sportelit
të Migracionit zhvillon një intervistë për të vlerësuar nevojat e të kthyerit, sidomos
nevojat më urgjente. Edhe pse pritshmeritë e të ri-kthyerve janë që Sportelet e
Migracionit të ofrojnë një gamë shërbimesh publike për të kthyerit, kjo nuk është e
mundur për shkak të komponentëve të ndryshëm që përmban ri-integrimi dhe që
kërkojnë ndërhyrje të ofruesve të ndryshëm të shërbimeve (shërbime punësimi,
shërbime shëndetësore, shërbime arsimore, etj). Përsa i përket punësimit, sportelet e
migracionit nuk arrijnë të ndihmojnë të ri-kthyerit në zonat rurale. Sipas statistikave
kombëtare, të kthyerit në zonat rurale konsiderohen të vetë-punësuar nëse familja
zotëron sipërfaqe toke. Kur ata konsiderohen të vetë punësuar në bujqësi, nuk mund
të kërkojnë përfitime papunësie ose ndihmë ekonomike ose shërbime të tjera
ndërmjetësimi për punë.
Studimet e kryera tregojnë se ka dy kategori nevojash pas kthimit, ato të
menjëhershme dhe ato afatgjata. Nevojat e menjëhershme lidhen me sigurimin e të
ardhurave për vete dhe për familjen (punësimin) por dhe aksesin në ato që quhen
nevoja bazë si shërbimet mjeksore, etj. Në nevojat afatgjatë përfshihen : arsimimi i
mëtejshëm ( arsimi profesional), ndihmë për hapje biznesi, strehim etj. Përkundrejt
gjithë pritshmërive se sportelet e migracionit do t’u ofrojnë shërbime direkte
të kthyerve, kjo nuk është e mundur sepse shërbimet publike kanë një gamë të
kufizuar ose sepse cilësia e tyre nuk i kënaq të rikthyerit. Pamundësia për të adresuar
kërkesat e të kthyerve për shërbime më specifike dhe më cilësore vë në pikpyetje
ekzistencën e mekanizmit të riintegrimit në vend. Pjesa tjetër e nevojave adresohet
nga rrjeti i shërbimeve ku sporteli i referon.
Niveli i dytë në të cilin vepron mekanizmi i ri-integrimit është ai i marrjes së shërbimeve
që janë kryesisht ato publike dhe me akses të gjerë për të gjithë shtetasit sipas
kritereve të përcaktuara. Ka një perceptim të përgjithshëm mes të ri-kthyerve se
qeveria është e angazhuar për të ndihmuar por nuk ka më tepër informacion për këtë
angazhim. Anketimet e ndryshme me të kthyerit tregojnë se në varësi të plotësimit të
nevojave të tyre ata rikonsiderojnë vendimmarrjen e tyre për të qëndruar në Shqipëri
apo për të emigruar përsëri.
Legjislacioni shqiptar që mundëson ofrimin e shërbimeve në funksion të ri-integrimit të
shtetasve të kthyer, ka nevojë për ndryshime të thella për të adresuar të gjitha çështjet
që lidhen me të kthyerit. Reformimi i bazës ligjore do të luajë një rol përcaktues në
institucionalizimin e shërbimeve të ri-integrimit në të ardhmen në Shqipëri.

Monitorimi i ri-integrimit
Modelet botërore të ri-integrimit sugjerojnë që ndihma për ri-integrim të ofrohet në faza
dhe të monitorohet në çdo fazë në mënyrë që të sigurohet që nevojat e të kthyerve në
faza të ndryshme të plotësohen me efikasitet. Njohja e përgjegjësive dhe
bashkepunimi ndërinstitucional është kyç për funksionimin e sistemit të referimit dhe

19

shkëmbimin reciprok të informacionit ndërmjet Sporteleve të Migracionit dhe gjithë
institucioneve të tjera që ofrojnë shërbime mbështetëse për lehtësimin e riintegrimit të
të ri-kthyerve.
Ne bazë të manaxhimit të rasteve, duhet të përcaktohen dhe indikatorët e ri-integrimit
, të cilat duhet të maten në një periudhë të caktuar kohore

Mjetet për të monitoruar ri-integrimin dhe vlerësimi i impaktit të tyre
Çështja e parë që trajtohet është “Kush” duhet dhe mund të përfshihet në ndërtimin
dhe vënies në veprim të indikatorëve si dhe “për kë” sistemi i indikatorëve duhet të
hartohet.
Institutucionet dhe organizatat lokale, janë aktorët kryesorë që duhet të përfshihen në
ndërtimin e “Sistemit të indikatorëve“. Kjo jo vetëm se ata duan të
monitorojnë treguesit e integrimit, por edhe sepse ato duhen të përfshihen në
monitorimin e politikave të tyre.
Ka gjithashtu një interes akademik në hartimin e një sistemi indikatorësh. Për
shembull, për të adresuar në çfarë mase iniciativat e ri-integrimit mund të ndihmojnë
në reduktimin e pasojave negative të mundshme të globalizimit. Ose, në çfarë mase
iniciativat për ri-integrimin e të ri-kthyerve kanë efekt pozitiv në përmirësimin e
kushteve të jetës të një rajoni të caktuar.
Aktorët kryesorë të përfshirë:
•

Shërbimi social shtetëror

•

Institucionet e Shëndetit Publik

•

Shkollat/institucionet arsimore

•

Pushteti Vendor

•

Organizatat e shoqërise civile

•

Organizatat e komunitetit.

Kriteret e përgjithshme për zbatimin e një sistemi indikatorësh
Pavarësisht nga objektivi kryesor, dimensionet, dhe konteksti në të cilën do të
mblidhen të dhënat, duhet të theksohet se një sërë problemesh mund të ndodhin, në
përdorimin dhe monitorimin e këtyre indikatorëve. Këto probleme lidhen me burimin e
të dhënave ( nuk ka burime të mjaftueshme informacioni), cilësia e të dhënave
( që është shumë e rëndësishme për të bëre krahasimet e duhura), interesi dhe
gatishmëria e institucioneve bashkë-përgjegjëse për të siguruar informacionin.
Monitorimi i ri-integrimit bëhet duke u nisur nga vlefshmëria e informacionit
të mëposhtëm:
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•
Kushtet socio-ekonomike dhe socio-demografike të të kthyerve para largimit
nga Shqipëria, gjatë migracionit dhe pas kthimit
•

Arsyet për largimin nga vendi dhe për kthimin në Shqipëri

•
Përvojat e integrimit në vendin e fundit të destinacionit dhe ndikimi i tyrë në
vendimin e tyre per t’u kthyer në Shqipëri
•
Proçesi i kthimit ne Shqipëri dhe mundësia e qëndrimit; lidhjet me vendin e
fundit të migracionit
•

Mbeshtetja per ri-integrim dhe pervoja e ri-integrimit te te kthyerve ne Shqiperi.

Sigurimi i këtij informacioni mundëson idenitifikimin e faktorëve të brendshëm në
përvojën migratore të të kthyerve, si edhe të faktorëve të jashtëm.
Kjo qasje bën të mundur:
1.
Kuptimin e shtrirjes së përvojës së migracionit, si edhe kontekstit social dhe
institucional në vend, për të ndikuar në modelet e ri-integrimit
2.
Krahasimin e faktorëve të ndryshëm që kanë motivuar dhe trajtuar fazat
migratore.

Koncepti i integrimit
Një çështje e rëndesishme në hartimin e sitemit të indikatorëve, është kuptimi i
integrimit dhe ri-integrimit, dhe si ai kontekstualizohet në raste të ndryshme që do të
manaxhohen.

Koncepti i integrimit i referohet një proçesi kur individët ose grupet lëvizin nga konditat
e izolimit total ose pjesor drejt një unifikimi tërësor ose pjesor. Ai pranohet gjerësisht
të jetë një proçes përshtatje i individëve që kthehen nga migracioni dhe që
përcaktohet si nga faktorë objektive dhe nga faktorë subjektivë. Integrimi mund të jetë
ekonomik, ose social, kulturor, mund të jetë midis shteteve dhe krahinave të
ndryshme. Treguesit e tij mund të përfshijnë nivelet e papunësisë, të pagës, sigurinë
e vendeve të punës, strehimin, kujdesin mjeksor, arsimin, etj. (IOM, 2006c).
Megjithatë, në literaturë nuk ka një përkufizim të integrimit.
Në këto rrethana, përkufizimi që ne duam të japim për integrimin,do të varet shumë
edhe nga rastet që kemi në zonën respektive ( njësi administrative, bashki, rajon)
duke përfshirë edhe koncepte të tjera të përfshirjes ekonomike dhe sociale, si edhe
bashkëpunimin dhe koordinimin.
Ata që hartojnë të dhënat ( indikatorët) dhe përdoruesit duhet të marrin vendime
bazuar edhe në kontekstin aktual politik të vendit.
Një çështje tjetër konsiston në dualitetin midis integrimit “formal’ dhe ‘jo-formal’ ose
integrim ‘real’. Në tipologjinë Ondrats ( Ondarts, 1992 :6), ‘real’ i referohet integrimit
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‘formal’ ose ‘i institucionalizuar’, domethenë ‘bazuar në marëveshje formale dhe
diskurse’ . Integrimi formal dhe real mendohen si dy proçese paralele, të cilat janë
relativisht autonomi e para jo domosdoshmërisht implikon të dytën, dhe anasjelltas.
Integrimi formal zakonisht është i drejtuar nga shteti, ndërsa integrimi real mund të
ndodhë, edhe pa shumë interferime nga ana e institucioneve shtetërore.
Integrimi dhe ri-integrimi është një fenomen social multi-dimensional që përfshin
shumë disiplina. Kjo pjesërisht shpjegon dhe faktin që ekzistojnë shumë teori ( disa
herë që plotësojnë njëra tjetrën, dhe herë të tjera konkuruese). Bazuar në këto
informacione, ne synojmë që të ndërtojmë sisteme të thjeshta të dhënash, lehtësisht
të zbatueshme dhe të monitorueshme nga të gjithë aktorët.

Si sigurohet përfshirja e të gjithë rasteve në llogaritjen e indikatorëve
Manaxhimi i rasteve duhet në të gjitha rastet të bëhet në konsultim dhe me
pjesmarrjen e plotë të të rinjve dhe familjeve të tyre. Duhet të kërkohet motivimi i të
rinjve për të hartuar planin e tij të veprimit për ri-integrim.
Eshtë e rëndësishme që të ruhet konfidencialiteti, dhe informacioni të ndahet vetëm
kur nevojitet me qëllim që të pengohet stigmatizimi i mëtejshëm dhe marxhinalizimi, të
mos pengohet vetë-besimi , interesi, dhe siguria.

Familjet e pranueshme për manaxhim rastesh
Familjet e pranueshme për proçesin e manaxhim rasti mbështeten nga institucionet
përgjegjëse ose nga projekte të ndryshme, vetëm kur ata janë të ri-kthyer
nga emigrimi, dhe janë në nevojë për ri-integrim ( kjo duhet të shikohet nga
informacionet që japin institucionet e ndryshme pergjegjëse, si edhe raportet sociale).
Përfituesit në risk për migrim të paligjshëm do të jenë të pranueshme për proçesin e
manaxhimit e rastit në mënyrë që të parandalohet risku në lidhje me mbrotjen e të
drejtave të tyre.
Dëshira e përfituesve për të përmbushur detyrimet sociale si psh, regjistrimi në zyrat
e punësimit, në Arsim ( kryesisht profesional), kontroll i shëndetit. Këto duhet të jenë
konditat kryesore për të qenë përfitues përpara se të fillojë procesi i ri-integrimit të
tyre. (kjo duhet të verfikohet nga raporte të ndryshme sociale dhe informacione të
marra nga institucionet përgjegjëse.

Proçesi për manaxhimin e rasteve në risk ose të ri-kthyer nga migrimi i pasigurt
Identifikimi dhe referimi
Identifikimi dhe referimi i rasteve bëhet nga të gjithë aktorët që janë në kontakt me
migrantët ose familjet në risk dhe kanë përgjegjësi për mbrojtjen dhe ri-integrimin e
tyre, ose kontribuojnë për to. Këto institucione perfshijnë, Drejtoritë e Shërbimeve
Sociale në Bashki, Zyrat për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijeve ( për grupmoshën
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femijë), Zyrat e Punësimit, dhe Qëndrat e Arsimit Profesional, Zyrat e
Arsimit/institucionet arsimore, në zonat përkatëse, Zyrën e Shërbimit Social Shtetëror
( drejtoritë rajonale), Organizatat e Shoqërise Civile si edhe organizatat e komunitetit.
Bashkia krijon një data bazë të rateve me referale nga të gjithë institucionet që
shërben gjithashtu për proçesin e prioritizimit.

Prioritizimi i rasteve
Fushat e nevojave që vlerësohen për prioritizim janë :
•

Arsim/Punësim

•

Integrimi Social

•

Shëndetësia dhe jetesa

•

Ligjore

•

Marëdhënie familjare

•

Siguria

Proçesi i marrjes së vendimit:
Marrja e vendimit për manaxhimin e rastit bëhet në dy drejtime:
1.
Rastet e ri-kthyera ose në risk për migrim të pasigurt të referuar nga drejtoritë
e bashkisë ose nga shërbimi social shtetëror, për të cilat informacionet janë mbledhur
dhe një plan individual veprimi është përgatitur për ndërhyrje.
2.
Ri-integrimi ose parandalimi i migrimit të pa sigurt – bazuar në data bazën e
krijuar nga bashkia për rastet e ndryshme të rikthyera nga migrimi ose të identifikuara
në risk mblidhet një komsion për prioritizimin e rasteve me përfaqësues të
institucioneve të ndryshme përgjegjëse. Duhet të jenë të paktën 3 institucione
përfaqësuese. Institucionet duhet të jenë qeveria qëndrore, qeveria lokale, organizatat
të ndryshme të përfshira në proçes. Bazuar në kriteret e elixhibilitetit dhe të prioritizimit
komisioni prioritizon rastet për tu mbështetur nga secili institucion. Duhet të ketë një
vendim të dakortësuar se cili plan vepron më mirë për secilin rast në varësi të
nevojave të tyre.
3.

Aprovimi i brendshëm nga institucione të ndryshme

Pasi rasti përzgjidhet, secili institucion dakortëson për të zbatuar planin e veprimit
bazuar edhe në buxhetet përkatëse.
1.

Ri- integrimi i të rinjve dhe familjeve të tyre:
Mbështetja për ri-integrim duhet të bëhet në paramtrat e mëposhtëm:

•

Duhet të sigurohet për

12-24 muaj
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mbas rikthimit dhe duhet të fillojë

menjeherë pas rikthimit ose identifikimit. Për raste speciale (kur nevojitet asistencë
substanciale) rekomandohet mbështetje për 24 muaj.
•
Assitenca duhet të jepet bazuar në vlerësimin e punonjësve socialë të
kualifikuar që janë në kontakt me këta grupe shoqërore çdo muaj, ku ata kanë
mundësi të kryejnë edhe biseda të ndryshme informimi dhe këshillimi.

•

Kërkesat në termat e mbështetjes për ri-integrim:

2.

Pas arritjes:

•
Nëse familja është ri-kthyer kërkohet akomodim i menjëhershëm i familjes
(akomodim i përkohshëm që siguron kohën e mjaftueshme për të punuar me
individin/grupin në nevojë për të gjetur zgjidhjen e mundshme ose akomodim në
apartamente të marra me qera ose në shtepitë e tyre (kur kjo është e mundshme).
•

Shërbim shëndetësor

•
Familja i referohet shërbimeve sociale në bashkinë ku ata janë kthyer
(shërbimet sociale marrin notifikim, së bashku me informacionin nga vendi i
emigrimit).
•

Sigurohet transporti i individit ose i familjes.

3.
Për një periudhë 3-4 muaj nga rikthimi duhet të plotësohen nevojat e
mëposhtme
•

Rishikimi i planit të punës të dakortësuar me institucionet përgjegjëse

•
Vlerësimi i kushteve social ekonomike të të riut dhe të familjes. Shikohen
marëdhëniet familjare dhe shoqërore.
•
Të sigurohet që të rinjtë, dhe familjet të kenë të gjithë dokumentacionin zyrtar
(çertfikatën, kartën e identitetit,kartën e shëndetit (ose te jetë i regjistruar në qendër
shëndetësore), që janë të domosdoshme për të aksesuar shërbimet.
•
Bërja e mundur e shërbimeve të specializuara (nëse nevojiten) dhe aksesimi i
tyre (psh sigurimi i transportit).

•
Nëse individi ose familja është ri-kthyer fillojnë proçedurat për asistencë
punësimi.

4.

Brenda 6 muajve nga arritja në Shqipëri:

•
Sigurimi që i riu është ri-integruar në Arsim Profesional – sa më shpejt të jetë e
mundur, por jo më shumë se 9 muaj pas rikthimit.
•

Sigurimi që i riu nuk është viktimë e diskriminimit për shkak të statusit të tij.
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•
Monitorimi i progresit të të riut – dhe takime të rregullta me të rinjtë gjë që
mundëson komunikimin e vazhdueshëm dhe rritjen e besimit në mbështetjen që po i
jepet.
•
Nëse është e nevoshme të mundësohen takime me psikologë ose mjekë të
specializuar për ide më konkrete për të përmirësuar situatën.
•

Mbështetje psiko-sociale për integrim më të mrë social

•

Integrimi dhe përfshirja në aktivitete kulturore dhe sportive

•

Mbështetje për të mundësuar fuqizimin e tyre ekonomik .

5.

Pas 12 muajve të arritjes në Shqipëri:

•

Rishikohet plani në bashkëpunim me të riun dhe familjen për herë të dytë

•

Vazhdimi i monitorimit te situatës dhe asistencë kur nevojitet

•
Individi është përfshirë në kurs/arsim profesional dhe merr një kualifikim të
caktuar.
•
I riu ka ide për të filluar një biznes, ose punësohet pranë një ndërmarrje që
kërkon kualifikimin e tij
•

I riu ka plane pozitive për në Shqipëri

Duhet të theksohet që shumica e të kthyerve i përkasin fuqise punëtore aktive. Si
rrjedhojë, është e rëndësishme të vlerësohet ndikimi i kthimit mbi tregun e punës si
dhe ndikimi i mundësisë së punësimit në vendimin për të qëndruar në Shqipëri ose për
të ri-migruar. Ofruesit e shërbimeve në ndihmë të ri-integrimit duhet të përmiresojnë
shërbimet në lidhje me orientimin e të kthyerve drejt aktiviteteve prodhuese dhe që
gjenerojnë punësim lokal, veçanërisht në zonat rurale

6.

Moitorimi për mbështetjen e ri-integrimit.

Përfshin një mjet monitorimi për të çekuar progresin e individit dhe të familjes. Ky mjet
propozon kontrolle që bëhen në periudha 6 mujore, 12 dhe 18 mujore pas mbërritjes
në Shqipëri ( vendi i origjinës). Mbas çdo kontrolli monitorimi në periudha të ndryshme
kohore, duhet të jepet informacioni i duhur në menyrë që të bëhen rishikimet e duhura
të planit si edhe të propozohen ndërhyrje konkrete.
Me qëllim që monitorimi të bëhet më i saktë, të gjithë institucionet përgjegjëse dhe
punonjësit socialë duhet te japin kopje të raporteve të tyre, dhe i gjithë dokumentacioni
duhet të ruhet dhe të manaxhohet nga një institucion lokal siç është psh. Bashkia.
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Indikatorët për mbylljen e rastit
Arsimi: Individi është regjistruar dhe/ose regjistrohet në arsimin profesional
Integrimi social- Individi nuk vuan forma të ndryshme të diskriminimit.
Punësimi: Individi starton një biznes ose punësohet (punesim i qëndrueshëm) që
siguron të ardhura për të jetuar.
Strehimi: Strehim komfort që siguron kushtet bazë të jetesës në të.
Shëndeti: Individi merr falas shërbimin shëndetësor nga shteti
Ligjore: të gjitha dokumentet ligjore të kërkuara.
Siguria: asnjë rrezik për sigurinë e personit

Dokumentacioni dhe monitorimi :
Për manaxhimin e rasteve duhet të përdoret një format i standardizuar dhe i
kontekstualizuar sipas nevojave. Ky format duhet të perfshijë:
•

Vlerësimin fillestar (përpara kthimit në atdhe)

•

Vlerësimi situatës pas ri-kthimit

•

Historiku jetësor

•

Takimet dhe vizitat në familje

•

Rezultatet e monitorimit

•

Progresin i bërë në periudha të ndryshme kohore.

Çfarë nevojitet për të bere të mundur manxhimin e rasteve:
1.
Ngritje kapacitetesh dhe asistencë teknike: Trajnimi i profesionistëve që
merren me rastet e migrimit është shumë i rëndësishëm dhe kyç në proçesin e
ri-integrimit. Institucionet përgjegjëse duhet të kenë burimet e mjaftueshme dhe
kapacitetet e duhura për të manaxhuar rastet, pasi manaxhimi i rasteve për ri-integrim
është një proçes që i përgjigjet çështjeve jo vetëm të fokusuara të një individi, por në
një spektër më të gjerë ku përfshihen shumë çështje sociale të lidhura me
vulnerabilitetin dhe bashkërendimin e nevojave.

2.
Ndërtimi shërbimeve në nivel lokal : Qëndrat multifunksionale të komunitetit
janë një model shumë i mirë për t’u aplikuar. Këto qendra ngrejnë burime të
qëndrueshme lokale që i përgjigjen proçesit të manaxhimit të rasteve, me shërbime të
integruara të përshtatura në kushtet aktuale të rastit, dhe planit të punës të
dakortësuar nga të gjitha institucionet përgjegjëse,
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3.
Ndërtimi i mekanizmave: Duhet të ndërtohen mekanizma të qëndrueshme që
të drejtohen nga institucionet lokale në bashkëpunim me qeverinë qëndrore dhe
organizatat e shoqërise civile.

Plani i veprimit për personat përgjegjës për ri-integrimn
Qëllimi i planit të veprimit është të nxisë përfshirjen e të gjithë aktorëve dhe personat
e ri-kthyer dhe të eliminojë pengesat për të patur akses në shërbimet publike dhe pë
të mundësuar ri-integrimin e tyre.
Për përgatitjen e planit të veprimit janë marrë parasysh:
1.
Mosdiskriminimi që garanton që të rikthyerit të sigurojnë shërbime publike të
barabarta me të tjerët
2.
Barazia, përshirë barazinë gjinore, që siguron që të gjitha grupet e
të ri-kthyerve të kenë mundësi të barabarta.
3.

Respektimi i pavarësisë së vendimmarrjes së personave me aftësi të kufizuar

4.
Garantimi i aksesueshmërisë nëpërmjet mënjanimit të pengesave të të gjitha
llojeve
5.

Përfshirja që mundëson pjesmarrjen e të gjithë personave të ri-kthyer.

6.

Konsultimi i të gjithë grupeve të interesit si dhe aktorëve të ndryshëm

7.
Integrimi i të ri-kthyerve në termat e të drejtave të tyre në përputhje me
legjislacionin në fuqi
Plani i Veprimit parashtron këto lloje aktivitetesh në fushat e mëposhtme:
•

Aksesueshmëria në shërbimet publike

•

Pjesëmarrja në jetën shoqërore

•

Barazia gjinore

•

Punësimi dhe Arsimi e Formimi Profesional (AFP),

•

Arsimimi

•

Kujdesi social

•

Kujdesi shëndetësor dhe

•

Nxitja e bashkëpunimit, koordinimit dhe Monitorimit e Vlerësimit.

Zbatimi i planit të veprimit duhet të monitorohet nga bashkia si edhe drejtoritë e
shërbimit social shtetëror, dhe agjencië e tjera përgjegjëse për ri-integrimin.
Duhet të kryhet një monitorim i jashtëm nga grupet e synuara, organizata të shoqërisë
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civile, institucionet kmbëtare për mbrojjen e të drejtave të njeriut.
Zbatimi i suksesshëm i Planit të Veprimit do të varet nga bashkëpunimi i ngushtë
ndërmjet aktorëve të ndryshëm, duke përfshirë njësitë e qeverisjes qendrore dhe
vendore dhe shoqërinë civile
Aksesueshmëria
Aksesueshmëria që do të thotë mënjanimi i pengesave të të gjitha llojeve përfshin
•

Aksesin në shërbime publike

•

Aksesin në informacion

Lidhur me monitorimin e zbatimit të aksesueshmërisë, Bashkia do të organizojë
trajnime për pikat e kontaktit që do të monitorojnë zbatimin e standardeve të
aksesueshmërisë në shërbimet publike dhe në informacion.
Aksesi në shërbimet publike përshin realizimin e nevojave të menjëhershme që kanë
të bejnë me sigurimin e të ardhurave për vete dhe për familjen siç është psh punësimi,
por edhe aksesi në shërbimet bazë siç janë shërbimet mjeksore, si edhe realizimin e
nevojave afatgjata. Mbështetja për shërbimet publike afatgjatë përfshin aksesin në
punësim, arsim profesional, ndihmë për të hapur biznes, strehim, etj.
Pjesëmarrja në jetën shoqërore
Kjo është thelbësore për kuptimin e të drejtave dhe ri-integrimin e të ri-kthyerve. Kjo
bëhet akoma më e rëndësishme për grupet që kanë nevojë për ndihmë psikosociale,
personat me aftësi të kufizuar, ata që i përkasin popullsisë rome, grupet e ndryshme
vulnerabël etj.
Qëllimet strategjike të Planit të Veprimit janë:
1.
Të ofrohet akses i barabartë në shërbime dhe informacion për personat e
ri-kthyer.
2.
Të mundësohet për personat e ri-kthyer të jenë pjesë e jetës shoqërore dhe
publike në Shqipëri.
Për të rritur pjesmarrjen në jetën shoqërore ky plan veprimi parashikon:
•
Organizimin e trainimeve me zyrtarët rajonalë/lokalë të kthimit, zyrtarë të
qëndrave sociale, drejtorisë së shkollave, të rinj dhe familjet e tyre
•
Krijimi i qëndrës multifunksionale ku do të ketë programe konkrete për
socializimin e të ri-kthyerve
•
Mbështetje për ri-përteritjen e të gjitha kontakteve të personave të ri-kthyer në
zonën që ata jetojnë
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Barazia gjinore
Arritja e barazisë gjinore dhe reduktimi i diskriminimit gjinor për të rinjtë dhe të
ri-kthyerit është një nga drejtimet kryesore që merret në konsideratë për ri-integrimin
e të kthyerve.
Strategjitë për barazinë gjinore si edhe eksperiencat e mëparshme pë ri-integrimin
kanë evidentuar një angazhim dhe përfshirje gjithnjë e më në rritje të Qeverisë së
Shqipërisë, në adresimin e çështjeve të diskriminimit të gruas. Duke u mbështetur në
këto themele të forta, përpjekjet për të avancuar drejt barazisë gjinore dhe adresimin
e drejtë të çeshtjeve të grave do të synojnë përmirësimin e mëtejshëm të
bashkërendimit të punës midis organizatave dhe institucineve të ndryshme dhe
sigurimin e shërbimeve të mjaftueshme e të aksesueshme, si dhe ngritjen e
mekanizmave monitorues efektivë e të qëndrueshëm të ri-integrimit.

Parimet kryesore që udhëheqin këtë strategji janë:
Barazia gjinore, kusht për një ri-integrim të sukseshëm dhe një shoqëri të drejtë
e socio-ekonomikisht të zhvilluar – njohja dhe respektimi i barazisë gjinore;
përmirësimi i statusit social ekonomik dhe shëndetësor i grave, edukimi, duke iu ofruar
mundësi të barabarta njëlloj si burrave ashtu edhe grave.

Ndjeshmëri dhe trajtim i barabartë ndaj nevojave të veçanta të të dyja gjinive
( për të rinjtë dhe të ri-kthyerit). Veprimet e parashikuara duhet të ofrojnë mundësi
të barabarta për trajtimin në përshtatje me këto nevoja.

Koordinim dhe bashkëpunim ndër-institucional –nisur nga natyra komplekse e
ri-integriit institucionet dhe të gjithë aktorët dhe partnerët e interesuar, duhet të
punojnë së bashku duke koordinuar veprimet për të adresuar sa më efektivisht
pabarazitë dhe padrejtësitë ne ri-integrimin e të ri-kthyerve.

Aktivitetet kryesore
•

Ofrimi i informacionit në përshtaje me nevojat e grupeve të veçanta.

•
Krijimi i një baze të dhënash me rastet e diskriminimit ndaj grave të ri-kthyera
të cilat do të furnizojnë sistem elektronik kombëtar të regjistrimit të rasteve të dhunës
ose diskriminimit .
•
Caktimi i detyrave pë koordinatorët vendorë dhe trajnimi i tyre për të përfshirë
në axhenden e tyre edhe këto raste.
•
Nxitja e trajnimit profesional dhe punësimit të grave dhe vajzave nëpërmjet
masave që mbështesin pjesëmarrjen e grave në tregun e punës.
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•
Krijimi i nje fondi special për gratë e ri-kthyera për mbështetje për të hapur nje
aktivitet që gjeneron të ardhura
•
Bashkëpunim me ofruesit e shërbimeve për të siguruar një paketë shërbimesh
falas për një periudhë 1 vjeçare.
•
Takime sensibilizuese mbi rëndësinë e përqasjes gjinore të kordinatorëve të
Njësive të Qevesrisjes Vendore
•
Përmirësimi i kapaciteteve profesionale të mësuesve dhe psikologëve të
shkollave për aplikimin në praktikë të çështjeve të ri-integrimit

Arsimi, Punësimi dhe arsimi profesional
Gjithashtu, Plani i Veprimit parashikon aktivitete që synojnë përmirësimin ose
zgjerimin e programeve ekzistuese siç janë arsimi dhe formimi profesional, punësimi,
shërbimet sociale. Një prej aspekteve të tij të rëndësishme është edhe nxitja e zbatimit
të standardeve që janë miratuar tashmë nga qeveria për të gjitha shërbimet. Aktivitetet
kryesore jane:

•
Të rritet pjesëmarrja në tregun e punës dhe të promovohen mundësi të
barabarta për punë
•
Të sigurohet arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët dhe të rinjtë
e ri-kthyer.
•

Buxhetimi për të mbështetur aktivitete që lidhen me arsimin profesional

•

Koordinim me qëndrat e arsimit profesional dhe trainimit.

•

Iniciimi i aktiviteteve që promovojnë arsimin profesional për të ri-kthyerit.

Arritja e këtyre qëllimeve kërkon ngritjen e strukturave të reja brenda bashkisë ose në
zyrat rajonale, si p.sh. zyrat për vlerësimin e nevojave, dhe koordinimin e shërbimeve
të ofruara nga institucionet qëndrore dhe nga Bashkitë. Një rëndësi të vecantë ka
edhe ngritja dhe institucionalizimi i pikave fokale që punojnë për ri-integrimin e të
ri-kthyerve. Bashkëpunimi me organizata të shoqërisë civile ka gjithashtu rëndësi
themelore, pasi ato mund të rrisin ndërgjegjësimin rreth proceseve të ri-integrimit të
të ri-kthyerve, si dhe ofrimin e ekspertizës për zhvillimin e standardeve dhe
shërbimeve të reja për të gjithë grupet e popullsisë.
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Kujdesi social dhe kujdesi shendetësor
Nëpërmjet këtij plani veprimi synohet:
3.
Të përmirësohet cilësia e jetës së personave të ri-kthyer nëpërmjet
shërbimeve/përfitimeve të aksesueshme, të përballueshme financiarisht, të fokusuara
te klienti dhe sa më pranë tij në komunitet.
4.
Të sigurohet një kujdes shëndetësor i aksesueshëm, i përballueshëm për
personat e ri-kthyer.
5.
Të krijohen sinergji midis sektorëve të ndryshëm për nxitjen e integrimit të
personave të ri-kthyer në mënyrë gjithëpërfshirëse, të vazhdueshme dhe të
qëndrueshme.

Koordinimi
Ka katër nivele në të cilën ndodh koordinimi. Aktivitiet kryesore do të përqëndrohen
në:
•
Planifikimi
përgjegjëse

strategjik

dhe

koordinimi

ndërmjet

agjensive/institucioneve

•

Bashkëpunimi ndër-profesional në ekipe multi-disiplinare

•

Manaxhimi i rastit

•
Koordinimi i aktiviteteve/shërbimeve të ndryshme, reduktimi i duplikimeve nga
dhënës të ndryshëm shërbimesh

Monitorimi dhe vlerësimi
Modelet botërore të ri-integrimit sugjerojnë që ndihma për ri-integrim të ofrohet në
faza dhe të monitorohet në çdo fazë në mënyrë që të sigurohet se nevojat e të
kthyerve në faza të ndryshme plotësohen me efikasitet. Njohja e përgjegjësive dhe
bashkëpunimi ndërinstitucional është kyç për funksionimin e sistemit të referimit dhe
shkëmbimin reciprok të informacionit ndërmjet Sporteleve të Migracionit dhe gjithë
institucioneve të tjera që ofrojnë shërbime mbështetëse për lehtësimin e ri-integrimit
të të kthyerve.
Ne bazë të manaxhimit të rasteve, duhet të përcaktohen dhe indikatorët e
ri-integrimit , të cilat duhet të maten në një periudhë të caktuar kohore
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Informimi i Publikut
Përmes ketij grupi aktivitetesh synohet të adresohen këto grupe përfituesish:
•

Të ri-kthyerit

•

Institucionet që ofrojnë shërbime publike

•

Publiku i gerë

Njëkohësisht, do të ofrohen aktivite ndërgjegjësimi në çështjet e përfaqësimit,
pjesëmarrjes dhe anti-diskriminimit. Normat sociale, vlera dhe besime të ngulitura
thellë, të cilat janë barriera në sjelljen dhe arritjen e ndryshimeve sociale do të
adresohen gjithashtu për të bërë të mundur realizimin e planit të veprimit në mënyrë
të suksesshme

Grupi i dytë dot jetë publiku i gjerë. Qëllimi kryesor i fushatave për ndërgjegjësimin e
publikut dhe aktivitete e tjera që synojnë pjesëmarrje të gjerë publike, mbetet rritja e
tolerancës dhe pranimi i të ri-kthyerve si pjesë e shoqërisë.

Ofruesit e shësrbimeve do të përfshihen në aktivitete ndërgjegjësuese përmes
trajnimeve dhe sesioneve orientuese në mënyrë që të jenë më efektivë në hartimin
dhe zbatimin e planeve për ri-integrimin e tyre. Qëndrimi pozitiv i stafit kundrejt
kushteve të komuitetit të ri-kthyer është i rëndësishëm për përshpejtimin e procesit të
përfshirjes së tyre sociale

Bashkia në vazhdim të përpjekjeve të saj për të rritur transparencën dhe
llogaridhënien para taksapaguesve duhet të vlerësojë si të domosdoshme mbajtjen e
informuar të publikut mbi progresin gjatë zbatimit të planit të veprimit.
Për të përmbushur këtë detyrë, Bashkia duhet të sigurojë krijimin e një portali në
faqen elektronike të bashkisë i cili do të ketë informacionet e nevojshme për te
ri-kthyerit si dhe të gjitha kërkesat dhe vendimet përkatëse të qeverisë për shërbimet
ndaj tyre.
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Komunikimi në proçesin e ri-integrimit pë të ri-kthyerit
Sipas përkufizimit të IOM, ri-integrimi mund të përcaktohet si një ri-përfshirje ose
ri-futje të një personi në një grup ose proçes; psh: të një migranti në shoqërinë e vendit
të tij/saj të origjinës. Ri-integrimi është kështu një proces që mundëson të
rikthyerit të marrin pjesë përsëri në jetën sociale, kulturore, ekonomike të vendit
të tij/saj të origjinës.
Proçesi i ri-integrimit kërkon në mënyrë të vazhdueshme një komunikim dhe
transmetim të informacionit nga një person në një tjetër. Çdo funksion për ri-integrimin
ekonomik, social dhe psikosocial përfshin forma të komunikimit direkt ose indirekt.
Komunikimi mund të përcaktohet si një proçes i transmetimit të informacionit dhe
kuptimi i përbashkët nga një person në një tjetër.
Dy elementët kryesorë në komunikim janë dërguesi dhe marrësi. Dërguesi inicijon
komunikimin. Në rastin e ri-integrimit, dërguesi është personi që do të dërgojë mjë
mesazh ose concept tek te tjetrët. Marrësi është individi që i dërgohet mesazhi.
Mesazhi është rezultat i kodimit që merr formën e gjuhës verbale, joberbale ose të
shkruar. Mesazhi dërgohet nëpermjet kanaleve të komunikimit –bisedë pallë për ballë,
telefon, e-mail ose raport i shkruar. Marresi ç’kodon mesazhin e marrë në një
informacion me kuptim. Feedbacku ndodh kur marrësi i përgjigjet mesazhit të
dërguesit dhe i kthen mesazh dërguesit.
Elementët në proçesin e komunikimit përcaktojnë cilësine e komunikimit. Një problem
në ndonjë nga këto elemente mund të reduktojë efektivitetin (Keyton, 2011). Psh, për
të informuar individët e ri-kthyer (gjuha e shkruar) mund të përdoren tabela,
fletëpalosje, broshura,mesazhe në televizion, e-maile, letra të shkruara, etj.
Komunikimi verbal përfshin bisedat ballë për ballë, shprehjet e fytyrës, telefon,
kompjuter, mesazhe te regjstruara, etj. Gjestet joverbale, shprehjet e fytyrës, pozicioni
i trupit dhe edhe veshja mund të transmetojë mesazhe. Individët ka të ngjarë t’i
perceptojnë informacinet si të favorshme kur ato janë konform me pritshmëritë e tyre,
vlerat dhe nevojat. Kur feedback nuk ndodh kemi të bëjmë me komunikim të
njëanshëm. Komunikimi i dyanshëm ndodh kur ka feedback dhe është më i
dëshirueshëm.
Çelësi për të qënë i suksesshëm ne proçesin e ri-integrimit është aftësia e personave
të agjencisë përgjegjëse për të bashkëpunuar me aktorët e tjerë (grupet e interesit,
shkollat, bizneset, pushtetin qëndror, etj) dhe të zhvillojë një kuptim të përbashkët të
asaj çfarë synohet të arrihet – ku do të shkohet, kuptim i përbashkët të angazhimit të
secilit aktor me qëllim realizimin e synimit dhe objektivit kryesor.Ndërtimi i
marëdhenieve dhe bashkëpunimit mes agjencive të ndryshme dhe me grupet
e interesit kërkon një komunikim efektiv.
Psh, duke patur parasysh arritjen e ri-integrimit ekonomik , mbështetja për të
ri-kthyerit në vendin e tyre të origjinës në përgjithësi konsiston në pritjen, transportin
dhe asistencën e ri-integrimit si dhe monitorimin dhe vlerësimin. Përveç asistencës
bazë të pas-kthimit një numër përgjegjësish janë hartuar me qëllim që të sigurohet
ofrimi i duhur i asistencës drejt promovimit të ri-integrimit ekonomik. I gjithë ky proçes
kërkon një komunikim të dy-anshëm të të gjithë aktorëve të përfshirë.
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Autori, George Bernard Shaë ka shkruar: Problemi më i madh me komunikimin është
iluzioni se ai është kryer. Në rastin e integrimit ekonomik mund të ndodhë që
mjeshtëritë që ka fituar migranti mund të mos përshtaten me kërkesat ose tregun e
vendit të tij/saj të origjinës, dhe në varësi të rrjeteve të tij shoqërore dhe familjare mund
të hasi veshtirësi të futet në sektorin privat. Për më tepër, në varësi të kohës që ka
shpenzuar jashtë shtetit, aktiviteti ekonomik në komunitetin e rikthimit mund të jetë
tejet i ndryshëm nga ai i vendit të migrimit. Tregu i punës mund të ketë kërkesa të ulta
dhe mundësitë ekonomike mund të jenë të pakta për popullsinë në përgjithësi, dhe jo
vetëm për të ri-kthyerit. Këto janë sifida që duhen të konsiderohen në gjetjen e rrugëve
sa më efektive të komunikimit dhe përfshirjen e aktorëve si biznesi privat, shkollat
profesionale, etj.
Një kanal i rëndesishëm komunikimi është ai i individit me familjen e tij/saj. Ndërsa
migranti ka punuar jashtë shtetit, mundet që të ketë derguar remitancat për të
ndihmuar në mirëqenien e familjes në vendin e origjinës. Si rrjedhojë kthimi i migrantit
(ndërpreja e remitancave) mund të çojë në vulnerabilitete të reja për të tjerët si psh:
aksesi në arsim, kujdes shëndetësor, strehim, etj. Mbështetja e individit për të siguruar
një komunikim të shëndetshëm me familjen është shumë e rëndësishme për të
minimizuar pasojat negative të vulnerabilitetit.
Për ri-integrimin social, strategji të tilla si ri-integrimi në grupe dhe krijimi i rrjeteve të
të ri-kthyerve kontribuon në ri-integrimin social të të ri-kthyerve që nuk kanë rrejte
sociale ose kanë fare pak në vendet e tyre të origjinës. Qendra të tilla si qëndra
komunitare ndihmojnë integrimin e tyre nëpërmjet aktiviteteve social kulturore,
mbështetjeve psikologjike etj.
Komunikimi për të siguruar ri-integrimin social ka sfidat e veta.Të kthyerit jo gjithmonë
perceptohen pozitivisht nga ata që nuk kanë migruar asnjëherë. Mund të ketë
tensione midis popullsisë lokale që jeton në varfëri dhe atyre që lënë vendin për një
jetë më të mirë. Për më tepër, gara për standarte sociale dhe role, të cilat mund të
ndryshojnë gjatë mungesës së të kthyerve mund të rrisi tensionet midis popullsisë
lokale dhe të ri-kthyerve që marrin asistencë financiare. Kjo sjell si nevojë përçimin e
mesazheve të duhura dhe në menyren e duhur tek të gjitha grupet e interesit. Duke
qënë se komunikimi është një proçes kompleks, dhënës dhe marrës, bllokimet në
secilën fazë të komunikimit, mund të bllokojnë të gjithë transferimin e kuptimit të plotë
te ri-vendosjes së marëdhënies së bashkëjetesës dhe mirëkuptimit. Të kthyerit duhet
të përshtaten me strukturat e ndryshuara të mbështetjes në komunitetet e kthimit.
Familja e të ri-kthyerit dhe rrjetet shoqërore shpesh ndryshojnë kur ai/ajo është jashtë
shtetit sidomos kur periudha kohore është e gjatë. Kështu, shpesh të ri-kthyerit duhet
të rindërtojnë rrjetet e tyre që janë të rëndësishme për kapitalin social, informacionin,
dhe aksesin në tregun e punës. Kjo është veçanërisht thelbësore për migrantët
vulnerabël ose ata që janë subjekt i dhunës, trafikimit, etj.
Ri-integrimi psikosocial kërkon një komunikim efektiv dhe pa barriera psikosociale
dhe sociale. Ky komunikim duhet të shoqërohet me një ndërgjegjësim të aktorëve për
rëndësinë e këtij ri-integrimi pasi mungesa e ndërgjegjësimit për rëndësinë e
ri-integrimit psikosocial pengon zbatimin sistematik të shërbimit të mbështetjes
psikosociale për të rikthyerit.
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Të rikthyerit janë në një pozicion unik, pasi ata përjetojnë dy herë përshtatjen me
shoqerinë: një herë në arritjen në destinacion (vendi i migrimit) dhe gjithashtu në
vendin e kthimit (vendi i origjinës). Kur migranti kthehet në vendin e origjinës proçesi i
përshtatjes përsëritet. Kjo varet nga faktorë të ndryshëm si kohëzgjatja e migrimit,
koha që ai/ajo synonte të migronte, lidhja e migrantit me familjen gjatë kohës së
migrimit, rrjetet shoqërore në vendin e origjinës si edhe shkalla e integrimit në vendin
pritës (të integrimit).
Të rikthyerit në përgjithësi përpiqen të krijojnë identitete transkombëtare domethënë
kombinimi i më të mirave të dy botëve. Megjithatë duke mos u përshtatur në të
dy shoqëritë (vendin pritës dhe atë të origjinës) mund të vështiresojë konceptin se kujt
i përkasin që mund të rezultojë në çrregullime psikologjike të tyre. Kjo afekton
negativisht jetesën dhe qëndrueshmerinë e të ri-kthyerit.
Barrierat në proçesin e komunikimit
Çdo distraksion fizik mund të ndikojë në efektivitetin e komunikimit , ku mund te futet
një telefonatë, ndërpreja nga vizitorë, largësia midis njerëzve, muret, etj. Njerëzit
zakonisht i marrin barrierat fizike si të mirëqëna, por shpesh ato mund të shmangen.
Psh, në një zyrë që ka një komunikim në lidhje me migrimin, ndërprerjet e komunikimit
nga telefonata ose nga futjet e vizitorëve mund të shmangen duke vënë udhëzues te
sekretaria.
Fjalët që ne zgjedhim, si i përdorim dhe kuptimi që iu japim shkaktojnë shumë barriera
komunikimi. E njëjta fjalë mund të ketë kuptime të ndryshme për njerëz të ndryshëm.
Fjalë të tilla si efiçensë, produktivitet i rritur, profesionalizëm, kanë kuptim tjetër për
punonjësin e bashkisë dhe kuptim tjetër për përfituesin.
Teknollogjia gjithashtu luan rol në barrierat e komunikimit. Sot grupe të ndryshme dhe
ekspertë të fushave të ndryshme përdorin një terminologji të specializuar. Dhe nëse
njerëzit nuk kuptojnë fjalët, ata nuk mund të kuptojnë mesazhin.
Tre koncepte të rëndësishme shoqërohen me barriera psikologjike dhe sociale: fushat
e eksperiencës, filtrimi dhe largësia fizike. Fushat e eksperiencës përfshijnë të
kaluarën e njerëzve, perceptimet, vlerat, nevojat dhe pritshmëritë.Kur fushat e
eksperiencës së dërguesit përputhen shumë pak me atë të marrësit, komunikimi
behet më i vështirë. Filtrimi do të thotë që shpesh ne dëgjojmë dhe shohim atë që
emocionalisht duam të dëgjojmë dhe të shohim. Filtrimi vjen nga nevojat dhe interesat
tona që çojnë drejt dëgjimit. Barrierat psikologjike shpesh përfshijnë një largësi
psikologjike midis njerëzve që është e ngjashme me largësite fizike.
Fushat kryesore ku komunikimi thyhet më shpesh janë:
Sinqeriteti- Pa sinqeritet, ndershmëri, të qënit të drejtpërdrejtë dhe vërtetësi- të gjitha
përpjekjet për komunikimin janë të destinuara të dështojnë.
Ndjeshmëria- Studimet tregojnë që mungesa e ndjeshmërisë është një nga pengesat
kryesore të komunikimit efektiv. Një person që merret me ri-integrimin është i
ndjeshëm kur e shikon botën me sytë e të ri-kthyerit.
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Vetëperceptimi- Ka të bëjë se si secili aktor ndikon në aftësinë për të komunikuar në
mënyrë efektive. Një vetëperceptim i shëndetshëm por real është një element i
rëndësishëm në komunikimin me të tjerët.
Perceptimi i roleve- Nëse njerezit nuk e dinë se cili është roli i tyre, rëndësinë e rolit
dhe çfarë pritet prej tyre, ata nuk do të dinë çfarë të komunikojnë, kur të komunikojnë
dhe me kë të komunikojnë.
Përpjekjet për të shtrembëruar mesazhin – në komunikim shpesh ka kurthe të
ndërgjegjshme ose të pandërgjegjshme për të shtrembëruar mesazhin.
Imazhet- Një pengesë tjetër për komunikimin e suksesshëm është dhe imazhi i
dërguesit dhe marrësit. Për shembull, përfaqësuesit e bashkisë shikohen shpesh si jo
të informuar mirë për proçesin e ri-integrimit. Nga ana tjetër, disa përfaqësues të
bashkisë i shohin aktorët e tjerë si jo aktivë dhe bashkëpunues. Këto shikime çojnë në
qëndrimet “ne –ata”.
Aftësia për të komunikuar- Disa mënyra që ne komunikojmë ngrenë barriera duke
penguar diskutime ose duke bërë të tjerët të ndihen inferiorë, të mërzitur, të varur, më
ankues, etj.
Aftësia për të dëgjuar- Shpesh, njerëzit nuk e vlerësojnë rëndësinë e të dëgjuarit,
nuk kujdesen mjaftueshëm të përfshihen aktivisht në atë çfarë të tjerët thonë, dhe nuk
janë të motivuar të zhvillojnë aftësitë e domosdoshme për të patur artin e dëgjimit.
Kultura- Trashëgimia e kulturës, paragjykimet, shpesh shërbejnë si barriera për
komunikim. Fakti që mund të jesh nga zonat e thella, i ri apo i vjetër, mashkull ose
femër, kanë provuar të jenë pengesa për komunikim.
Tradita- Eksperiencat e kaluara në bashki apo njësitë përgjegjegjëse për migracionin,
ndihmojnë për të përcaktuar kur, çfarë, dhe si, ne marrim dhe japim.
Kushtet- Mënyra në të cilën kushtëzohet komunikimi nga ambienti influencon
saktësinë e mesazheve të dërguara dhe të marra. Nëse punohet me drejtues ose
aktorë të cilët inkurajojnë ndarjen e informacionit, ne shpejt jemi të kushtëzuar që të
komunikojme siç duhet.
Zhurma- Një barrierë e madhe në komunikim është ajo që ekspertët e quajnë zhurmë.
Zhurma konsiston në faktorët e jashtëm në kanalet dhe perceptimet e brendshme dhe
eksperiencat brenda burimit dhe marrësit që afektojnë komunikimin.
Feedback – feedbacku nganjëherë mund ta pengojë komunikimin më shumë se
ç’mund ta ndihmojë atë. Të gjithë specialistët dhe njerëzit e përfshirë kanë nevojë për
më shumë trainime se si ta përdorin feedbackun në mënyrën e duhur.
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Përmirësimi i efektivitetit të komunikimit
Komunikimi efektiv është një proçes dy-anësh që kërkon përpjekje dhe aftësi nga
dërguesi dhe marrësi. Të gjithë personat përgjejgës do të përcaktojnë rolin e tyre në
proçesin e komunikimit.
Përgjegjësitë e dërguesit
Shumë teoricienë të komunikimit kanë përcaktuar 10 udhëzime për komunikimin e
mirë, të cilat janë të aplikueshme kryesisht te dërguesi. Këto udhëzime, bashkë me
kuptimin bazë të proçesit të komunikimit, duhet të krijojnë një bazë të mirë për një set
efektiv të aftësive të komunikimit ndërpersonal të cilat agjencitë përgjegjëse do t’i
përdorin me aktorë të ndryshëm.
1.
Personat përgjegjës per t’u marrë me të ri-kthyerit duhet të qartësojnë
idetë e tyre para se të komunikojnë. Sa më sistematikisht ata analizojnë problemin
ose idenë që do të komunikojnë, aq më i qartë ai bëhet. Ky është hapi i parë drejt
komunikimit efektiv. Shumë komunikime dështojnë për shkak të planifikimit jo të
mjaftueshëm. Planifikimi i mirë mund të konsiderojë synimet, qëndrimet dhe nevojat e
atyre që marrin komunikim dhe atyre që afektohen nga ai.
2.
Personat përgjegjës duhet të përcaktojnë qëllimin e vërtetë të çdo
komunikimi. Para se ata të komunikojnë, duhet të pyesin veten se çfarë ata duan të
arrijnë me mesazhin e tyre – marrin informacion, inicijojnë aksione, ose ndryshojnë
qëndrimin e personit tjetër. Ata duhet të identifikojnë qëllimin e tyre kryesor dhe pastaj
të përshtasin gjuhën e tyre, tonin, dhe përqasjen totale për t’i shërbyer objektivit. Ata
nuk duhet të përpiqen të arrijnë shumë me çdo komunikim. Sa më konçiz fokusi i
mesazhit, aq më të mëdha janë shanset për sukses.
3.
Personat përgjegjës duhet të konsiderojnë kontekstin fizik dhe njerëzor.
Kuptimi dhe qëllimi jepet jo vetëm me anë të fjalëve. Faktorë të tjerë influencojnë
impaktin e përgjithshëm të komunikimit, dhe personat përgjejgjës për të rikthyerit
duhet të jenë sensitiv ndaj kontekstit të pergjithshëm në të cilin ata
komunikojnë- rrethanat në të cilat një vendim është marrë ose një njoftim është bërë,
konteksin fizik-nëse komunikimi është bërë në privat ose diku tjetër, klima sociale që
rrethon marrëdheniet e punës brënda secilës agjenci ose midis agjencive
( institucioneve) të ndryshme, zakonet dhe praktikat- shkallën në të cilën komunikimi
përputhet me, ose niset nga, pritshmëritë e audiencës. Pra, si të gjitha gjërat jetësore,
komunikimi duhet të jetë i aftë të përshtatet me ambientin.
4.
Personat përgjegjës duhet të konsultojnë me të tjerët, kur është e
përshtatshme, planin e komunikimit. Konsultimet sjellin këndvështrime të
ndryshme të shikimit të mesazhit. Për më tepër, ata që kanë ndihmuar në planin e
komunikimit, janë të gatshëm të mbështesin aktivisht.
5.
Personat përgjegjës duhet të jenë të ndërgjegjshëm ndërsa komunikojnë
për mbitonet ose përmbajtjen bazë të mesazhit. Toni i zërit, shprehja dhe
gatishmëria e dukshme në përgjigjet e të tjerëve ka shumë ndikim në atë çfarë ai që
komunikimi do të arrijë.
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6.
Personat përgjegjës duhet të kapin rastin kur ai jepet, që të përçojnë
diçka që ka vlerë ose ndihmon marrësin e mesazhit. Marrja në konsideratë
e interesave dhe nevojave të personit tjetër- duke u përpjekur për t’i parë gjërat nga
pozitat e tjetrit- shpesh thekson mundësinë për të përçuar diçka me përfitim të
menjëhershëm ose me një sërë vlerash për personin tjetër. Stafi i agjencive është më
i përgjegjshëm se administratorët e tyre, që marrin në konsideratë edhe interesat e
stafit.
7.
Personat përgjegjës duhet të ndjekin në vazhdimësi komunikimin e tyre.
Përpjekjet e personit për të komunikuar mund të humbin, dhe ai/ajo mund të mos e
dijë kurrë nëse ka patur sukses ne thënien e së vërtetës dhe arritjen e qëllimit, nëse
nuk e ndjek në vazhdimësi se si ka depërtuar mesazhi. Ai/ajo mund ta bëjë këtë me
anë të pyetjeve,duke inkurajuar marrësin e mesazhit që të shprehi reagimin e tij, duke
ndjekur kontaktet, ose nga rishikimi i performancës,
8.
Personat përgjegjës duhet të komunikojnë si për sot ashtu edhe për
nesër. Megjithëse komunikimi mund të ketë si synim primar që të plotësojë kërkesat
e një situate imediate, ato duhet të planifikohen duke patur në mendje të kaluarën
nëse do të kenë konsistencë nga këndvështrimi i marrësit. Komunikimi duhet të jetë
konsistent me një sërë interesash dhe synimesh. Për shembull, nuk është e lehtë të
komunikosh performancën e dobët të kolegëve që merren me çështje të caktuara për
të ri-kthyerit, megjithatë kjo duhet bërë sa më shpejt të jetë e mundur dhe në mënyrën
e duhur për të mos përkeqësuar situatën.
9.
Personat përgjegjës duhet të jenë të sigurt se veprimet e tyre mbështetin
komunikimin. Në analizat finale, gjëja më bindëse e komunikimit nuk është ajo çfarë
thuhet, por ajo çfarë bëhet. Kur veprimet e liderave ose qëndrimet e tyre
kundërshtojnë fjalët e tyre, të tjerët çvlerësojnë atë çka ata thanë.
10.
Personat përgjegjës duhet të kërkojnë jo vetëm të kuptohen por edhe të
kuptojnë – të jenë dëgjues të mirë. Të dëgjuarit është një nga aftësitë më
të rëndësishme, më të vështira, dhe më të neglizhuara në komunikim. Ajo kërkon që
personi që jep mesazhin të përqëndrohet jo vetëm në kuptimin që personi tjetër
shpreh, por gjithashtu edhe në kuptimin e nënkuptuar, fjalët e pathëna dhe të atyre të
thëna nën zë që mund të jenë më shumë thelbësore. Kështu personi duhet të mësojë
të dëgjojë me veshin e brendshëm nëse ai do ta njohë nga brenda personin tjetër.
Përgjegjësitë e marrësit
Komunikimi varet nga aftësia jo vetëm për të dërguar por gjithashtu për të marrë
mesazhe. Kështu, aftësia për të dëgjuar rrit në mënyrë efektive proçesin e
komunikimit. Por shumë nga ne nuk janë dëgjues të mirë. Aftësitë efektive të të
dëgjuarit mund të zhvillohen. Më poshtë janë 10 rrgullat pë dëgjim të mirë (kneen,
2011):
1.

Pusho së foluri. Ju nuk mund të dëgjoni nëse jeni duke folur.

2.
Lehtësoje folësin. Ndihmoje një person të ndihet i lirë kur flet. Ky zakonisht
quhet ambient tolerant.
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3.
Tregoji folësit se ti do të dëgjosh. Shiko dhe vepro si i interesuar. Mos lexo
emailet ndërsa dikush flet. Dëgjo të kuptosh më tepër sesa të kundërshtosh.
4.
Mos bëj veprime të pamatura. Mos shkarravit, shtyp, ose mos bej shuk letrat.
Mbylle derën nëse eshtë më qetë.
5.
Të jesh i ndjeshëm me folësin. Përpiqu të ndihmosh veten që të shikosh nga
pozitat e tjetrit.
6.

Të jesh i duruar. Jepi kohë vetes. Mos e ndërprit folësin.

7.

Ruaj gjakftohtësinë. Çdo person i zemëruar merr kutptimin negativ të fjalëve.

8.
Shko me lehtësi te argumenti dhe kritika. Këto i vendosin njerëzit në
pozicion mbrojtës, dhe ata mund të nervozohen. Mos argumento: Edhe nëse fiton, ti
humb.
9.
Bëj pyetje. Kjo e inkurajon një folës dhe tregon se ju po dëgjoni. Kjo ndihmon
për të trajtuar çështjet më mirë.
10.
Pusho së foluri. Kjo është e para dhe e fundit, sepse të gjitha udhëzimet varen
nga kjo. Nuk mund të bësh një dëgjim të mirë ndërsa je duke folur.
Të dëgjuarit aktiv
Ka pesë udhëzues që mund të ndihmojnë personat përgjegjës të jenë dëgjues më
aktivë ( Rogers & Farson)
1.
Dëgjo përmbajtjen e mesazhit. Marrësi duhet të përpiqet të
dëgjojë ekzaktësisht atë çfarë dërguesi thotë ne mesazh
2.
Dëgjo ndjenjat. Marrësi duhet të përpiqet të identifikojë si ndihet dërguesi në
termat e përmbajtjes së mesazhit. Kjo mund të bëhet duke e pyetur: Çfare po
përpiqet të thotë?
3.
Përgjigju ndjenjave. Marrësi duhet t’i bëjë të ditur dëgjuesit se ndjenjat e
tij/saj, si edhe përmbajtja e mesazhit janë kuptuar.
4.
Vë re të gjitha sugjerimet, verbale dhe jo verbale. Marrësi duhet të jetë
sensitiv ndaj mesazheve joverbale, sikurse dhe ndaj mesazheve verbale. Nëse
marrësi merr mesazhe mikse, atëherë ai duhet të qartësohet.
5.
Rifrazo mesazhin e dërguesit. Marrësi mund të rithotë ose parafrazojë
mesazhet verbale dhe joverbale si feedback për dërguesin. Marrësi mund ta bëjë
këtë duke lejuar dërguesin të japë më shumë informacion.
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Si të nisni biznesin tuaj

KAPITULLI I

Të rinjtë, si të nisësh një biznes, hapat që duhen ndjekur
Sfida e parë për ju është të gjeni idenë e duhur, e cila përputh burimet, interesat,
aftësitë dhe përvojat tuaja me nevojat e tregut dhe klientëve të tij. Një mënyrë për të
krijuar ide biznesi është të vëzhgoni objekte të përdorimit të zakonshëm (në shtëpi,
në rrugë, në dyqane) dhe mendoni për përmirësimet për të cilat njerëzit do të ishin të
gatshëm të paguanin
Të bësh biznes në kohët e sotme duket si një hap i rrezikshëm nga shumë njerëz.
Por eksperienca e shumë bizneseve të suksesshme ka treguar si nisja duhet bërë
në një kohë kur shumë sektorë kanë problem financiare. Arsyeja ka të bëjë me
shpenzimet pasi shumë pajisje apo mjete që të duhen për të hapur biznesin mund t’i
marrësh me çmime të lira. Më poshtë janë renditur disa nga hapat që duhet të
ndjekin të rinjtë përpara se të hapin një biznes.
1.1 Si lindin idetë e biznesit?
Mundësitë e biznesit gjenden rreth e rrotull jush. Sfida e parë për ju është të gjeni
idenë e duhur, e cila përputh burimet, interesat, aftësitë dhe përvojat tuaja me
nevojat e tregut dhe klientëve të tij. Një mënyrë për të krijuar ide biznesi është të
vëzhgoni objekte të përdorimit të zakonshëm (në shtëpi, në rrugë, në dyqane) dhe
mendoni për përmirësimet për të cilat njerëzit do ishin të gatshëm të paguanin. Pjesa
më e madhe e sipërmarrjeve janë të suksesshme, sepse ata kanë sjellë ndryshime
në produktet apo shërbimet ekzistuese të cilat ishin vlerësuar më parë nga klientët.
Një mënyrë tjetër për të krijuar ide është të imagjinoni “Nëse do të kisha…” të tregoni
një dëshirë, kërkesë apo nevojë për një objekt apo shërbim i cili nuk është i
disponueshëm apo që është vështirë për tu siguruar. Ka nevoja të cilat vijnë me
kohë dhe burojnë nga një ndryshim i interesave individuale apo teknologjisë.
Mendoni për shembull për nevojat që kanë lindur së fundmi (p.sh. telefonat celularë,
kasetofonat, çantat e shpinës, patinat).
1.2 Zgjedhja e ideve
Ndërsa krijoni ide biznesi më e mira është të jeni mendje hapur. Mendoni për sa më
shumë ide të jetë e mundur dhe bëni një listë me të gjitha mundësitë e biznesit që ju
vijnë ndër mend. Në krye të një flete të pastër shkruani një aktivitet që ju doni të
kryeni (vëreni si titull). Përdorni një faqe tjetër për çdo aktivitet apo interes që ju keni.
Në secilën faqe, listoni sa më shumë objekte që mund të identifikoni.
Përdorni imagjinatën për ti transformuar këto objekte në produkte apo shërbime të
cilat ju mund ti shisni. Rishikoni listat që sapo keni përgatitur dhe përpiquni të
përcaktoni potencialin e suksesit për secilën ide. Zgjidhni idenë për të cilën mendoni
se keni aftësitë e duhura. Duke analizuar aftësitë tuaja ndaj “biznesit” të planifikuar,
ju do të kuptoni se cila ide ju përshtatet më shumë. Për çdo objekt të listuar, kryeni
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një kontroll realizueshmërie duke ju përgjigjur pyetjeve të mëposhtme:
1-Sa i përgjigjet nevojës produkti apo shërbimi?
2-Si prodhohet? Ç’lloj pajisjeje apo material nevojiten për të prodhuar objektin apo
shërbimin?
3-Ku mund ta blini materialin. Sa mund të kushtojë ai?
4-A ka ndonjë gjë që ju nevojitet për biznesin dhe që është e vështirë për t’u gjetur
(p.sh. gjendje e pakët e lëndës së parë, pajisje të shtrenjta apo teknologji e
papërshtatshme)?

1.3 Informacioni
Ka shumë institucione dhe agjenci që japin informacion mbi mundësitë e
vetëpunësimit dhe se si të ngresh kompaninë tënde. Këto zakonisht përfshijnë
dhomat e tregtisë, agjencitë e zhvillimit të biznesit, shërbimet e punësimit, bankat
dhe institucionet e mikrokredisë, organizatat komunitare, shërbimet publike si
bashkitë dhe autoriteti i taksave. Në ditët e sotme mënyra më e mirë për të gjetur
informacionin është nëpërmjet Internetit, por edhe numëratorëve të telefonit (faqet e
verdha dhe të bardha) dhe mund të jenë të dobishme edhe listat e shërbimeve lokale
publike dhe private. Është gjithashtu e rëndësishme gjetja e burimeve të asistencës
dhe ekspertizës. Për shembull, mund të jetë një ide e mirë të vizitoni një organizatë
punëdhënësish për të marrë informacion të dorës së parë mbi tendencat ekonomike.
Nëse nuk jeni të sigurtë për informacionin që ju nevojitet dhe ku ta gjeni atë, vizita në
një bibliotekë lokale publike mund të jetë një pikë e mirë për të filluar. Një mundësi
tjetër është edhe të pyesni fqinjët, miqtë dhe pjesëtarët e familjes. Ata mund te
njohin dikë që mund t’ju ndihmojë.

1.4 Analiza e tregut
Hapi më i rëndësishëm për përcaktimin e realizueshmërisë e idesë së biznesit është
vëzhgimi nga afër i tregut. Suksesi i një biznesi varet shumë nga mënyra se si është
targetuar. Për të gjetur nëse një ide biznesi ka treg, nevojitet të njihen se kush janë
klientët potencialë, cilat janë nevojat dhe dëshirat e tyre dhe se çfarë çmimesh mund
të paguajnë ata për produktet dhe shërbimet e ofruara. Analiza e tregut kërkon
mbledhjen e informacionit mbi:
-Produktin apo shërbimin dhe procesin e prodhimit;
-Pajisjen dhe furnizimet që ju nevojiten për të filluar biznesin, si edhe aftësitë që
kërkohen për drejtimin e biznesit
-Vendin më “të mirë” për të vendosur biznesin tuaj (p.sh. kryqëzime të rrugëve,
pranë shërbimeve, rrjeteve të komunikimit)
-Konkurruesit tuaj kryesorë (d.m.th. ata të cilët shesin ose prodhojnë produkte apo
shërbimeve të ngjashme)
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-Klientët tuaj potencialë (dmth ata të cilët do të blejnë produktet dhe shërbimet tuaja
dhe arsyet pse ata do t’i blejnë këto produkte apo shërbime nga ju).
Mbani parasysh parimin 80/20: për pjesën më të madhe të sipërmarrjeve, rreth 20
për qind e klientëve blejnë 80% të produkteve apo shërbimeve të tyre. Kjo
nënkupton që pjesa më e madhe e klientëve të blejnë vetëm 20 për qind që mbetet.
Kështu është e rëndësishme që ju të zhvilloni strategjinë tuaj të marketingut duke
targetuar ato klientë të cilët do të blejnë pjesën më të madhe të produkteve apo
shërbimeve.

1.5 Dështimi i idesë
Analiza e tregut ju ndihmon të zbuloni sa e realizueshme është ideja juaj e biznesit
përpara se të investoni kohë dhe para. Gjatë kësaj faze ju mund të zbuloni se ideja
juaj e biznesit ka pak mundësi të jetë e suksesshme (ajo mund t’ju kushtojë shumë,
asnjë nuk është i interesuar etj). Mesatarisht, vetëm dy nga dhjetë ide biznesi mund
të jenë potencialisht të mundshme dhe vetëm një mund të jetë realisht
e realizueshme. Pra, mbani lart entuziazmin dhe përkushtimin, dhe përpiquni përsëri
me një ide tjetër.
1.6 Shpenzimet fillestare
Shumë sipërmarrës të rinj nuk i kushtojnë shumë vëmendje planifikimit financiar,
duke besuar se do të jetë e lehtë për të siguruar fonde shtesë nëse biznesi do të
shkojë mbarë ose nëse ideja është e mirë. Megjithatë, shumë biznese të reja
kërkojnë më tepër para se plani fillestar. Çfarë janë shpenzimet fillestare? Hapi i
parë në planifikimin financiar është përcaktimi i shpenzimeve fillestare. Këto janë një
nga kostot për të filluar biznesin (pajisje, mobilie, furnizime, rinovime, licenca, dhe
shpenzime të tjera administrative dhe ligjore). Shpenzimet e kryera për hapjen e
biznesit njihen si shpenzime operative. Ç’lloj strukture biznesi është më e mira për
mua? Forma e biznesit e zgjedhur për sipërmarrjen mund të ndikojë në shpenzimet
fillestare dhe operative. Për shembull, një strukturë e dobët biznesi mund të rezultojë
në ekspozimin ndaj detyrimeve, ngarkesës dhe taksave të panevojshme gjatë
kryerjes së veprimeve. Kur zgjidhni një strukturë për sipërmarrjen tuaj duhet të
merrni parasysh:
-numrin e njerëzve pjesëmarrës në biznes
-rolin e secilit prej partnerëve në biznes dhe mundësinë për tu tërhequr nga
sipërmarrja;
-burimet financiare të nevojshme.
-nëse keni nevojë për licencë për të drejtuar biznesin tuaj
Është ide e mirë që të kërkohen këshilla profesionale për të trajtuar disa nga këto
çështje. Këshilla për biznesit jepen nga dhomat lokale e tregtisë dhe agjencitë e
zhvillimit të biznesit. Kontabilistët, juristët dhe bankierët mund t’ ju ndihmojnë për të
përzgjedhur formën më të mire për ndërmarrjen tuaj.
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KAPITULLI II

Pesë këshilla si të filloni një biznes të suksesshëm
Richard Branson është themeluesi dhe drejtuesi ekzekutiv i Virgin Group, që
përfaqëson mbi 400 kompani në sektorë të ndryshëm por mjaft të suksesshme në
vetvete. Suksesi i tij në biznes shërben si baza mbi të cilën këshillat e tij marrin
vërtetë vlerë qoftë edhe nëse i konsideroni ato thjesht teorikisht.
Si drejtues i suksesshëm Richard ka zënë vendin e tij të pazëvendësueshëm edhe
në botën e këshillave praktike për biznesin. Eksperienca e tij e gjatë, si dhe aftësia
për të komunikuar qartë dhe saktë, e kanë lejuar të dallohet edhe në sferën e
shkrimeve të biznesit. Dhe është pikërisht një prej shkrimeve të tij (Five top tips to
starting a successful business), të cilin e kemi përkthyer për këtë shkrim. Përveç
hyrjes tonë; titulli dhe përmbajtja e mëposhtme janë plotësisht të përkthyer nga
shkrimi i tij.
Autor: Richard Branson

2.1 Dëgjoni më shumë se sa flisni
Ne kemi dy veshë dhe një gojë, ndaj edhe përdorimi i tyre në proporcion nuk është
një ide e keqe! Për të qënë një udhëheqës i mirë ju duhet të jeni edhe një dëgjues i
mirë. Idetë e shkëlqyera mund të vijnë nga burimet më pak të pritshme, ndaj edhe
duhet t’i mbani veshët gjithnjë të hapur ndaj këshillave të vlefshme. Kjo nënkupton
që mbase duhet t’i ndiqni komentet nëpër faqet online me të njëjtin interes sa edhe
shënimet e takimeve të bordit drejtues, ose t’i pyesni punonjësit që janë direkt në
kontakt me klientët për opinionin e tyre po aq sa edhe Drejtorët e Përgjithshëm. Dil
jashtë dhe bëhu i dëgjueshëm ndaj njerëzve për të mësuar prej tyre.

2.2 Mbajini gjërat të thjeshta
Për t’u dalluar në biznes shpesh të duhet të gjesh zgjidhje radikale. Por askush nuk
tha që për t’u dalluar duhet të gjesh patjetër një zgjidhje komplekse. Aktualisht ka me
mijëra zgjidhje të thjeshta biznesi për probleme të ndryshme që presin të marrin
zgjidhjen e re dhe të madhe të biznesit. Mbi të gjitha, duhet të kesh një përqëndrim
drejt risive (inovacionit), por pa u përpjekur që të rikrijosh rrotën. Një ndryshim i vogël
që sjell përmirësim është më i efektshëm se sa pesë ndryshime të komplikuara që e
bëjnë situatën edhe më keq.

2.3 Jini krenar për punën tuaj
Javën e kaluar mora pjesë në aktivitetin e përvitshëm “Virgin Stars”, ku vlerësojmë
disa prej njerëzve që kanë punuar më fortë nëpër kompanitë e grupit
Virgin. Pavarësisht të gjitha kompanive tona, kombësive dhe personaliteteve të
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ndryshme të mbledhur të gjithë nën një çati, ishte veçanërisht me interes të shihje se
çfarë ato kishin të përbashkët. Një prej tyre ishte krenaria për punën e tyre, si dhe në
kompaninë që ata përfaqësonin. Mos e harroni kurrë që personeli juaj janë në fakt
mbështetësit më të mëdhenj të brandit (emrit) tuaj dhe kur ju i kushtoni vëmendje
krenarisë së tyre në punë bën që kjo të tregohet menjëherë në mënyrën se si ata
trajtojnë klientët tuaj.

2.4 Zbavituni, suksesi do të vijë më vonë
Nëse puna që po bëni nuk ju jep kënaqësi, atëherë gjasat janë që jeni duke e bërë
gabim! Nëse në mëngjes, kur zgjoheni, ju duket sikur po shkoni të bëni detyrën,
atëherë mbase ka ardhur momenti për të bërë diçka tjetër. Në qoftë se ju jeni duke ia
kaluar mirë, atëherë gjasat për krijimin e një atmosfere pozitive dhe plot risi do jenë
edhe më të larta dhe kështu edhe biznesi juaj do të përparojë. Një buzëqeshje dhe
një shaka mund të bëjnë shumë më mirë, ndaj mos nguroni të shikoni edhe anën
zbavitëse të punëve.

2.5 Bëjeni copa-copa dhe filloni nga e para
Nëse jeni një sipërmarrës të cilit nuk i del me sukses sipërmarrja e parë, atëherë
mirë se erdhët në klubin tonë! Çdo biznesmen i suksesshëm ka përjetuar dështime
në udhëtimin e vet – ajo që ka rëndësi është se si ju mësoni prej këtyre
eksperiencave. Mos u dekurajoni nga një apo disa dështime, përkundrazi, ngrihuni
sërish në këmbë, pastrohuni, dhe përpiquni të kuptoni se çfarë nuk funksionoi. Në
atë moment do arrini të gjeni pikat pozitive, analizoni pikat ku mund të
përmirësoheni, pastaj bëjeni copa-copa nismën tuaj dhe filloni nga e para.

KAPITULLI III

HAPAT - Përgatitja e planit të biznesit

3.1. Përgatitja e planit të biznesit
Përgatitja e planit të biznesit është një prej hapave të parë në rrugëtimin për fillimin
e biznesit të ri. Plani i biznesit ju mundëson që të planifikoni dhe të vlerësoni
mënyrën se si do të realizohen të gjitha komponentet e biznesit si dhe lehtëson
prezantimin e biznesit pranë palëve tjera.
“Nëse dështoni të planifikoni, ju planifikoni të dështoni,” kishte thënë Benjamin
Franklin. Kjo thënje i përshtatet shumë biznesit dhe plani i biznesit pikërisht ndikon
në drejtimin e ndërmarrësve drejt planifikimit. Nuk është e rastësishme
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që menaxherët e suksesshëm kalojnë shumicën e kohës në planifikim.
Paige Broën nga Booking Markets, konsideron se shkruarja e planit të biznesit ju
ndihmon të përballeni me investitorët potencial.
Nëse dështoni të planifikoni, ju planifikoni të dështoni!
“Hartimi i planit të biznesit ose vendosja e informatave të nevojshme për investitorët
potencial, ju ndihmon që të mendoni më saktë për atë që dëshironi të bëni dhe se ku
dëshironi të arrini. Është me rëndësi të mbahet mend që në momentin që shtypet
plani i biznesit, menjëherë i kalon afati i përdorimit dhe ka nevojë për rifreskim të
vazhdueshëm. Prandaj, nuk duhet të konsiderohet si një listë e detyrave. Është më
shumë një udhërrëfyes për biznesin,” thotë Paige Broën.
Sipas drejtorit të Ëise Business Plans, Joseph Ferriolo, plani i biznesit ka për bazë
hulumtimin dhe ndihmon në parandalimin e problemeve në të ardhmen. “Arsyeja
kryesore pse shkruhet plani i biznesit është shumë e thjeshtë. Ju nuk e dini se çfarë
nuk dini për biznesin tuaj dhe ambientin e biznesit në të cilin operon biznesi juaj.”
Hulumtimi rreth biznesit dhe ambientit të biznesit ofron indikacione të qarta se a
është e qëndrueshme idea e biznesit, a janë të nevojshme produktet dhe shërbimet
që ofron biznesi juaj, shuma e mjeteve financiare të nevojshme për fillimin e biznesit
dhe cilat janë qëllimet e biznesit.
“Ju nuk e dini se çfarë nuk dini për biznesin tuaj dhe ambientin e biznesit në të cilin
operon biznesi juaj.” – J. Ferriolo #planibiznesit
Përveq kësaj, shkruarja e planit të biznesit poashtu ndihmon rreth financimit të
biznesit. Nëse keni nevojë për të marrë një kredi apo keni nevojë për financim nga
investitorë potencial, atëherë plani i biznesit është më se i nevojshëm. Kredidhënësit
do të interesohen se si do të arrihet të paguhen kistet e kredisë ndërsa investitorët
do të interesohen se çfarë kthimi në investim do të ketë.
3.2 Përmbajtja e planit të biznesit
Çdo plan i biznesit duhet të shkruhet qartë duke e vendosur lexuesin në shënjestër.
Preferohet të shkruhet me paragrafe të shkurtëra, të përfshihen diagrame, skica,
foto, lista, tabela, etj. Poashtu, kujdesuni që në plan janë përfshirë të gjitha aspektet
e biznesit. Më poshtë, paraqesim pjesët që duhet të përfshihen në planin e biznesit.
3.3 Përmbledhja ekzekutive
Zakonisht kjo është pjesa e parë e planit të biznesit. Kjo pjesë i ofron lexuesit një
përmbledhje të përgjithshme të biznesit tuaj duke mos hyrë në analiza të thella.
Edhe pse kjo është pjesa më e rëndësishme e planit të biznesit, ekspertët sugjerojnë
që kjo pjesë të shkruhet në fund.
Zakonisht plani i biznesit përgatitet për një qëllim të caktuar. Pasi që të përfundohen
të gjitha detajet tjera në pjesët tjera të planit, është më lehtë të shkruhet përmbledhja
ekzekutive dhe t’i përshtatet qëllimit të caktuar për çfarë është përgatitur plani i
biznesit, qoftë ajo financimi përmes kredisë, kërkesa për financim pranë
investitorëve apo prezentimi i idesë së biznesit pranë partnerëve strategjik potencial.
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3.4 Përshkrimi i kompanisë
Kjo pjesë përshkruan qëllimet e biznesit tuaj dhe mënyrën se si do të plotësoni
nevojat e tregut. Përshkrimi i kompanisë poashtu do të duhej të përshkruante
përparësitë konkurruese të biznesit tuaj që ju mendoni se do ta bëjnë biznesin tuaj
më të suksesshëm.
3.5 Analiza e tregut
Analiza e tregut përshkruan hulumtimin e tregut që keni bërë përfshirë specifikat e
tregut të synuar dhe arsyet që ndikojnë që segmenti i caktuar i tregut të jetë i
interesuar për produktin apo shërbimin tuaj.
3.6 Organizimi dhe menaxhimi
Në këtë pjesë të planit të biznesit përshkruhet organizimi i kompanisë përfshirë
strukturën organizative dhe ekipin përgjegjës për menaxhimin e kompanisë.
3.7 Produktet dhe shërbimet e ofruara
Këtu ofrohen përshkrime të produkteve dhe shërbimeve që ofrohen nga kompania.
Karakteristikat dhe detajet që veçojnë produktet e shërbimet tuaja nga ato të
konkurrencës ndihmojnë lexuesin për të kuptuar më saktë ofertën e kompanisë tuaj.
3.8 Marketingu dhe shitja
Kjo pjesë ofron informata rreth metodologjisë që do të përdorni për të depërtuar në
tregun e synuar si dhe strategjitë që do të zbatohen për të zhvilluar biznesin. Po
ashtu, përfshihen informata rreth strategjive dhe aktiviteteve të shitjes.
3.8 Parashikimet financiare
Këtu përshkruhen të arriturat e planifikuara financiare për periudhën e ardhshme prej
3 deri 5 vite. Investitorët potencialë, kredidhënësit apo partnerët potencial të biznesit
mund të kërkojnë informata financiare të tilla për t’u siguruar që kanë marrë vendim
të duhur dhe se investimi do të jetë i qëlluar.
3.9 Kërkesa për financim
Nëse plani i biznesit është përgatitur për të bërë kërkesë për kredi apo për ndonjë
asistencë financiare tjetër, atëherë duhet të përfshihet edhe kërkesa për financim.
Kjo pjesë përfshin specifika rreth asaj se sa mjete financiare janë të nevojshme tani
dhe sa janë të nevojshme në të ardhmen.
3.10 Fleksibiliteti
Pjesët e paraqitura më lartë shërbejnë si një shembull praktik dhe kurrsesi nuk duhet
të merren si të pa ndryshueshme. Plani i biznesit duhet të reflektoj llojin e biznesit që
ju dëshironi të filloni.
3.11 Angazhimi i ekspertëve për përgatitjen e planit të biznesit
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Nëse nuk mund të gjeni kohën e duhur për të përgatitur planin e biznesit, ju mund të
angazhoni ekspertë të jashtëm për të ndihmuar në këtë drejtim. Por, keni parasysh
që duhet të gjeni ekspertët e duhur me përvojën adekuate për të siguruar që kualiteti
i planit të biznesit i plotëson kriteret e nevojshme për të arritur qëllimet tuaja.
Por, gjatë përgatitjes së planit të biznesit nuk duhet të mashtroni vetëvetën duke
ekzagjeruar shifrat financiare për të siguruar financimin. Zakonisht, investitorët dhe
bankat bëjnë edhe analizën e tyre financiare për të krahasuar numrat me
parashikimet tuaja financiare. Planet e biznesit të pabazuara në hulumtime të tregut
apo me shifra financiare spekulative mund të ndikojnë negativisht në arritjen e
qëllimeve tuaja pasiqë plani i biznesit do të konsiderohet si jo serioz nga investitorët
potencialë.
3.12 Nevoja për azhurnim të rregulltë
Plani i biznesit nuk është një dokument që përgatitet vetëm një herë dhe nuk
rivizitohet më.
Preferohet që plani i biznesit të rivizitohet në intervale të rregullta kohore çdo muaj
apo çdo tre muaj për të rifreskuar informatat e tregut dhe parashikimet financiare.
Azhurnimi i rregulltë ju mundëson që të jeni në dijeni për ecurinë e realizimit të planit
dhe të bëni korrigjimet e duhura për të siguruar arritjen e parashikimeve dhe
qëllimeve tuaja.

KAPITULLI IV

Resurse tjera
Ekzistojnë resurse të shumta që mund të ndihmojnë në përgatitjen e planit
të biznesit dhe në listën e mëposhtme paraqesim disa prej tyre:

4.1 Faza I-re Plani strategjik

A zotëron gjithshka qe nevojitet per t’u vetepunesuar?.....................
1.Ҫ’kuptojmë me vetëpunësim?....................................
2. A është vetëpunësimi zgjedhja e duhur për ju?................

47

1. Vetë vlerësimi per veten tuaj
2. percakto vizionin e biznesit
3. Identifikimi i aftësive, informacionit dhe mbështetjes në dispozicion
4. të vendosur nëse do të vazhdoni
5. Përcaktoni mundësinë
6. hulumtimi i tregut dhe konkurrencës
7. Të intervistoni pronarët e bizneseve të ngjashme
8. Identifikoni burimet e nevojshme
9. Identifikoni elementet e kostos së operimit
10. Vlerësoni biznesin Approuch
11. përcaktoni kërkesat e reja të entitetit
12. Identifikimi i mundësive të vazhdueshme të blerjes së biznesit
13. Kërkoni mundësitë e ekskluzivitetit
14. përmbledhni qasjen e biznesit
15. Vlerësoni rrezikun dhe përfitimet potenciale
16. vlerësoni madhësinë e tregut dhe qëndrueshmërinë
17. Vlerësoni konkurrencën
18. vlerësoni disponueshmërinë e burimeve të nevojshme
19. Vlerësoni pjesën reale të tregut
20. Të përcaktoni kërkesat financiare
21. Të rishikoni përshtatshmërinë personale
22. Vlerësoni përfitueshmërinë fillestare
23. Shqyrtoni dhe modifikoni planin strategjik
24. Konfirmoni vendimin për të vazhduar
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4.2 Faza II-te.- Përcaktoni biznesin

- Krijimi i ideve të biznesit......
- Kërkimi i infromacionit dhe krijimi i rrjeteve....

1. Oportuniteti
2. Përcaktoni tregun
3. Regjistroni informacionin në dispozicion
4. Krijo planin e analizës së tregut
5. Zbatimi i planit të analizës së tregut
6. Identifikimi i konkurrencës
7. Përmblidhni tregun
8. Identifikoni tregun e synuar të tregut
9. Identifikoni materialet dhe furnizimet e nevojshme
10. Përzgjidhni një qasje të lehtë
11. Identifikoni burimet e personelit të menaxhimit
12. Identifikimi i kërkesave të personelit
13. Identifikimi i lëndëve të para të nevojshme
14. Identifikoni shërbimet e nevojshme
15. Përmblidhni shpenzimet operative dhe parashikimet financiare
16. Vlerësoni rreziqet dhe shpërblimet potenciale
17. Vlerësoni madhësinë dhe stabilitetin e tregut
18. Vlerësoni disponueshmërinë e resurseve të nevojshme
19. Parashikimet e kthimit financiar
20. Rishikimi dhe modifikimi i përshtatshmërisë së biznesit
21. Konfirmo vendimin për të vazhduar
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4.3 Faza III-te.- Plani për veprim

- Analiza e tregut

1. Zhvilloni një plan biznesi të detajuar 5-vjeçar
2. Përshkruani vizionin dhe mundësitë
3. Supozimet e listës
4. Përshkruani tregun
5. Përshkruani biznesin e ri
6. Përshkruani pikat e forta, dobësitë, masat dhe kërcënimet
7. Vlerësoni volumin e shitjeve gjatë periudhës së fillimit 1 ditor
8. Parashikimi i kostove
9. Vendosja e strategjisë së çmimeve
10. Të ardhurat e parashikuara
11. Përmblidhni deklaratën financiare pro-forma
12. Zhvillimi i analizës së çastit
13. Zhvillimi i projeksionit të rrjedhës së parasë
14. Identifikimi i licencimit dhe kërkesave të lejimit të lejeve
15. Zhvilloni planin e fillimit
16. Zhvillimi i strategjisë së shitjeve dhe marketingut
17. Zhvillimi i strukturës së shpërndarjes
18. Përshkruani rrezikun dhe mundësitë
19. Publikimi i plamit të biznesit
20. Konfirmoni vendimin për të vazhduar

50

4.4 Faza IV-rt - Vazhdoni me planin e fillimit te Start-up

Burimet
- Burimet njerëzore.......................................
- Shpenzimet fillestare dhe raportet e të ardhurave................
Financimi
-Burimet e financimit......................................................
-Burimet e manaxhuese..................................

Plani i biznesit
- Plani i biznesit ............................................
- Si të shkruani planin e biznesit..........................

1. Zgjidhni vendndodhjen
2. Krijimi i strukturës së biznesit
3. Zgjidhni një emër
4. Identifikimi i implikimeve
5. Disponueshmëria e emrit të hulumtimit
6. Zgjidhni një bankë
7. Vendosja e llogarive
8. Vendosja e linjës së kredisë
9. Zgjidhni përfaqësimin ligjor
10. Përzgjidhni kategoritë e tatimeve të biznesit
11. Zgjidhni burimin e financimit të kapitalit
12. Kryerja e fondeve të kapitalit
13. Vendosja e bazës së kontrollit operativ
14. Zgjidhni dhe vendosni sistemin e llogaridhënies
15. Marrja e lejeve dhe lejeve të kërkuara
16. Marrja e sigurimit të nevojshëm
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17. Vendosja e planit të sigurisë
and Development Center (SDC)
18. Zhvillimi i programit tëStudies
marketingut
19. Krijimi dhe programi reklamues
20. Zhvillimi i logos
21. porosisni materialet promovuese
22. Sigurimi i objekteve fizike
23. Hapësira e sigurt e operimit
24. Zgjidh harduerin e rrjetit kompjuterik
25. Përzgjidhni softuerin kompjuterik
26. Krijimi i shërbimeve publike
27. Sigurimi i mobiljeve dhe pajisjeve
28. Lëvizni në
29. Sigurimi i stafit
30. Intervistimi dhe testimi i kandidatëve
31. Të filloje punësimi personelit
32. trajnim i stafit
33. Fillimi i biznesit
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Formulari i Aplikimit

Të dhëna të ndërmarrjes:

1.

Emri i Ndërmarrjes
Përfaqësuesi/personi i autorizuar për
të bërë aplikimin
Adresa
Rruga
Qyteti
Tel
Fax
E-mail
Ëebsite:
Viti i krijimit
Statusi Ligjor
Përqindja e pronësisë së huaj
Kualifikimi si SME

Numri i stafit

Xhiro vjetore (Lek)

Mikro

< 10

< 10 milion

E vogël

< 50

< 50 milion

Viti aktual(V)

Parashikimi për vitin e
ardhshëm (V+1)

Produktet /shërbimet kryesore

2. Informacion për ndërmarrjen:
Aktiviteti i
Ndërmarrjes

Viti i fundit
(V-1)

Shitjet totale
Numri i
punonjësve
%e
kapacitetit në
shfrytëzim
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3. Produkti (produktet):

Prodhuar sipas regjimit

%

% që secili produkt zë në
totalin e prodhimit

Produktet kryesore
të prodhuar

Për Eksport
Për tregun vendas
Totali

100%

4. Synimet
V

V+1

V+2

Shitjet e synuara

PERSONELI PËRKATËS PËR PROJEKTIN.
Kualifikimi
(Fusha)

(Titulli)

Ju lutem
konsideroni
vetëm
personelin e
përhershëm
dhe të
përkohshë
m të
punësuar
zyrtarisht.
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Përkohshëm

Përhershëm.

(Nr)

(Nr)

(Periudha)

