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PRRMBLEDHJA EKZEKUTIVE

1.1 Hyere

Kontrolli i LartC i Shtetit auditoi projektin "Modernizimi i asistences Sociale" ne Ministrine e
Mirqenies Sociale, ne bazC te programit te auditimit te miratuar nga Kryetari i Kontrollit te Larte
te Shtetit nr. 271/1, date 17.03.2017, duke i kushtuar një vemendje te veçante geshtjeve që lidhen
me transaksionet financiare per skemen e Ndihmës Ekonomike si pjese integrale e raporteve qe i
paraqitet Bankës Boterore.
Auditimi u krye me zgjedhje, per vlerësimin e saktësise se raportimit financiar te transakioneve
ne lidhje me transakionet financiare per programin e NE dhe PAK te kryera ne vitin 2016.

Kontrolli i Lartë i Shtetit, mbështetur ne Ligjin nr. 154/2014, dt. 27.11.2014 "Për Organizimin
dhe Funksionimin e KLSH", dhe ne kerkesen e Misionit Rezident te Bankës Boterore ne Shqiperi,
si donator financues i Projektit "Modernizimi i Asistencës Sociale! SAMP" që implementohet ne
Ministrine e Mireqenies Sociale dhe Rinise, ne kuadrin e bashkepunimit dhe permbushjes se
misionit per te kontribuar ne përdorimin me efektivitet, efiçence dhe ekonomicitet te fondeve
publike, prones publike dhe asaj shteterore, zhvillimin e nje sistemi te përshtatshëm te
menaxhimit financiar, kryerjen si duhet te aktiviteteve administrative ka kryer auditimin financiar
te Komponentit 1 te Projektit, Programi i Ndihmes Ekonomike.
Auditimi i ketij projekti ka synuar çështje qe lidhen me auditimin e marreveshjeve të projektit me
huadhënesit, shkaqet dhe argumentimin e ndryshimit te marrëveshjes nese ka, menaxhimin
financiar te projektit, shkallen e realizimit te disbursimeve financiare te fondeve kundrejt nivelit

te programuar, mbi vleresimin dhe dhenien e opinionit mbi pasqyrat financiare per vitin 2016,
nese jane pergatitur ne përputhje me kuadrin e Raportimit Financiar te aplikueshem ne Shqipëri
dhe mbi auditimin e transaksioneve financiare te pagesave dhe vlerat e raportuara nen Programin
e Ndihmes Ekonomike dhe çështje te tjera gjate auditimit.

Opinion i Pakualifikuar;
Ne kemi audituar transaksionet financiare të programit tè programit të NE dhe PAK të

gjeneruara nga sistemi i thesarit. Në gjykimin tonë Pasqyrat Financiare të transaksioneve
japin një pamje të drejtë dhe të vërtetë nè të gjitha aspektet materiale. (Standardet
Ndërkombëtare tè A uditimit nr. 200)

Baza për Opinionin
Ne kemi kryer auditimin ne ptrputhje me kerkesat e manualit te auditimit financiar te KLSH si
dhe standardet nderkombëtare te auditimit financiar te zbatueshme per Institucionet Supreme te
Auditimit.
Sipas ketyre standardeve, prgjegjesite tona jane pershkruar tek pjesa, Pergjegjesite e Audituesit
per Auditimin e Pasqyrave Financiare, Sipas kerkesave etike, te cilatjane relevante per auditimin
tone ne institucionet buxhetore, KLSH eshte e pavarur nga Ministria e Mirdqenies Sociale dhe
Rinisedhe pergjegjesite e tjera etike janë përmbushur ne pajtim me këto kerkesa. Ne besojme se
deshmite e auditimit qe kemi marre janë te mjaftueshme dhe te duhura per sigurimin e bazes per
opinionin tone.
Ekzaminimi i Raportimit Financiar per vitin 2016 është ndermarrë ne perputhje me standardet e
njohura nderkombetarisht per Institucionet Supreme te Auditimit te INTOSAI-t, ISSAI 1000-
2999, ISSAI 300 dhe ISSAI 400, si dhe Standardei Ndërkombëtare te Auditimit SNA.
Auditimi u fakusua ne:

Raport Progresin e Projektit SAMP, qè përfshin Raportet Periodike (3- mujore), të Zyrés së
Menaxhimit te Projektit (PMT) nè MMRS për donatorin, Banka Botërore/ IBRD
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- Raportet Financiare Vjetore té Projektit SAMP, për Programin e Ndihmës Ekonomike, të
pérgatitura;
- Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin e Brendshëm në nivel të qeverisjes qendrore Ministria e
Mireqenies Sociale dhe Rinisé, Programi Ndihmës ekonomike, Shërbimin Social Shtetëror dhe në
nivel të qeverisjes vendore.

Veprimtaria financiare e Ministrise se Mirëqenies Sociale per projektin "Modernizimi i
Asistencës Sociale" zhvillohet ne përputhje me:
Ligjin nr. 154/2014, "Mbi Organizimin dhe Funksionimin e KLSf';
Ligj i nr. 10296, date 08.07.2010 "Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin", i ndryshuar,
Ligji nr. 9936, date 26.06.2008 "Per menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e
Shqipérisë",
Ligj i nr. 8379, dt. 29.07.1998 "Për hartimin dhe zbatimin e buxhetit të! Shtetit në Republikën e
Shqipérisë" me ndryshimet përkatëse
Standardet Nderkombetare te INTOSAI-t, ISSAI 300 "Standardet e Fushës së Auditimit
Shtetëror", ISSAI 400 "Standardet e Raportimit në Auditimin Shtetëror", ISSAI 1000 - 2999
"Udhëzues i Auditimit Financiar"
Ligjin nr. 84/2012, date 18.09.2012 "Per ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet
Shqipërisë dhe IBRD per financimin e projektit modernizimi i asistencës sociale" me
ndryshimet perkatëse;
Ligjin nr. Nr. 9936, date 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e
Shqipërisë", i ndryshuar;
VKM nr. 775, date 24.09.20 10 "Për administrimin e financimeve të huaja né Republikén e
Shqiperisë",
Li gjit nr. 9228, date 29.04.2004, "Pr kontabilitetin dhepasqyratfinanciare",
Udhezimit nr. 30, date 27.12.2011 "Per menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektoritpublik",
VKM nr. 452, date 01.07.1998 "Per disa masa në permirësimin e punës per financimin e
projekteve qëfinancohen nga donatore të huaj";
Udhezimin e Ministrisë së Financave nr. 8, date 17.02.2003 "Per evidentimin, regiistrimin,
perdorimin dhe raportimin e financimeve te huaja ne kuadrin e projekteve dhe marrëveshjeve
me donatorét e huaj ",
Udhezimin e Ministrisë se Financave nr. 20, date 24.12.2003 "Per përgatitjen e pasqyrave
financiare vjetore të njësive të menaxhimit, zbatimit te projekteve dhe marrëveshjeve me
donatore të huaj",
Ligji nr. 9355, date 10/03/2005 " Pér ndihmën dhe shérbimin shoqéror", te ndryshuar;
VKM nr. 787, date 14/02/2005 "Per percaktimin e kritereve e procedurave dhe të masës se
ndihmës ekonomike",
VKM nr. 904, date 12.12.2012 "Për percaktimin e kritereve, të procedurave dhe
dokumentacionit tc perfitimit të ndihmes ekonomike, në zonat pilot" me ndryshimet dhe
Udhezuesit perkatës të huadhenesit dhe/ose bashkWfinancuesve te tjerC per prokurimet e
fondeve të ndertimit, makineri-pajisje, sherbime te konsulences, te projekt-preventivit, te
supervizionit;
Dispozitat ligjore dhe nenligjore, qe rregullojne veprimtarinë e Njësive te Menaxhimit te

Projekteve, etj

(shtje të tjera
Kontrolli i Lartd i Shtetit ka audituar Raportet Financiare Vjetore te Programit Ndihma
Ekonomike (NE), te pergatitura nga Projekti "Modernizimi i Asistences Sociale" nd Ministrine e
Mirëqenies Sociale dhe Rinise per periudhën 1 Janar 2016 - 31 Dhjetor 2016.

] Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) raporton një opinion per vertetesine dhe saktesine e pasqyrave
financiare. Ekzaminimi i Raporteve Financiare per vitin 2016, eshtë ndermarre nI përputhje me
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standardet e njohura ndërkombdtarisht per Institucionet Supreme te Auditimit ISSAI 1000-2999,
te INTOSAI-t, ISSAI 200, ISSAI 300 dhe ISSAI 400 si dhe Standardet Nderkombetare te
Auditimit, SNA, duke fokusuar veprimtariné ne transaksionet financiare te kryera nen Programin
e Ndihmes Ekonomike si dhe menaxhimin financiar dhe kontrollin lidhur me fondet e luvruara
nen këte komponent. Mbshtetur ne keto Standarde ky auditim Usht planifikuar dhe kryer duke
arritur siguri te arsyeshme që pasqyrat dhe raportet financiare nuk përmbajne gabime materiale.
Auditimi i Programit te Ndihmes Ekonomike u realizua me pUrzgjedhje të transaksioneve,
evidences mbështetëse dhe gjendjeve të llogarive të paraqitura ne Raportin Financiar te Vitit
2016. Auditimi përfshin vierësimin e parimeve te kontabilitetit dhe raportimit financiar te
përdorura po ashtu dhe pasqyrimin e deklaratave financiare ne pergjithesi.
Per komponentin e pare te Projektit, si rezultat i mosrealizimit ne kohe te disa indikatoreve dhe
ristrukturimit te tij, referuar marreveshjes se ratifikuar dhe Manualin Operacional të Projektit, që
nenkuptojnë objektivat që lidhen me disbursimet, nuk jane kryer pagesat (transhet) te cilat ishin
parashikuar të jepen sipas realizimit kohor te indikatoreve. Mos realizimi i indikatorëve përveç
efektit financiar (pagesat, transhet) ka ndikuar edhe ne arritjen e qëllimit te këtij projekti i cili do
te mbeshtese reformat duke promovuar drejtesiné dhe efikasitetin e pCrfitimeve te asistences
sociale për familjet dhe individet ne nevojö, te cilet nuk mund të sigurojnë plotesimin e nevojave
jetike baze, per shkak te aftesive dhe mundesive te kufizuara social ekonomike.
Nen Komponentin 1, shpenzimet aktuale nen Programin Buxhetor "Ndihma Ekonomik", për
periudhen objekt auditimi 1 janar - 31 Dhjetor 2016, perfshijnë shumCn 4,546,925,000 leke dhe
per PAK 15,155,649,000 lekë,

Përgjegjësia e Menaxhimit
Njësia e Menaxhimit të Projektit (PIU) nuk ka pergjegjesi të drejtperdrejt per hartimin e pasqyres
financiare te transaksioneve per programin e NE dhe PAK. PIU nuk ka akses të drejtpërdrejt ne
sistemin e thesarit por me ane te kerkesave zyrtare mer kete raport dhe ja bashkëlidh raportit te
progresit q i dorezon Bankes Boterore.

Përgjegjësia e Audituesit të KLSH për auditimin e pasqyrave financiare.
Pergjesia jonë është qle të shprehimn një opinion pur sakctësinë e transakisoneve financiare, ne
baze te auditimit tone. Auditimi eshtë kryer në përputhje me Standardet Ndërkombetare te
Auditimit. Kuto standarde kurkojnë që ne t'i prmbahemi kërkesave etike, të planifikojmë dhe të
kryejmb auditimin për të marrë siguri të arsyeshme, për faktin nëse transaksionet financiare, nuk
kane gabime materiale, pra pasqyrat ne teresi nuk përmbajne gabime materiale qoftd nga
mashtrimi ose gabimi. Siguria e arsyeshme i referohet një niveli të pranueshëm sigurie, por nuk
garanton asnjëhere sigurine absolute, dhe auditimi ne pajtueshmëri me standardet nuk
presupozohet që te zbulojë gjithnje një gabim material kur ai ekziston. Auditimi perfshin kryerjen
e procedurave per te marre deshmi auditimi rreth shumave dhe raportimit te shifrave
transaksioneve financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke perfshire
ketu edhe vleresimin e rreziqeve nga gabimi material, qoftë per shkak te mashtrimit apo gabimit.

Përputhshmëria me kërkesat ligjore për Raportimin Financiar
Raporti që i dorezohet Bankes Boterore behet sipas kerkesave dhe termave te miratuara nga
banka.

1.2 Metoda e Auditimit.
Per arritjen e objektivave, metoda e auditimit u bazua tek kombinimi i testeve të ndryshme te
auditimit. Nu kryerjen e auditimit jane perdorur metoda e bazuar ne funksionimin e sistemit te
kontrollit te brendshëm, metoda e bazuar ne procedurat baze dhe në procedurat analitike. Pas
testimit te kryer, per te kuptuar sesi funksionon sistemi i kontrollit te brendshëm dhe pas marrjes
se informacionit ne menyre te përgjithshme, ne ushtrimin e auditimit per zbatimin e
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rregullshmërisë financiare u bëne teste lidhur me zbatimin e ligjeve dhe akteve nönligjore ne fuqi,
per te parë nöse ekzistojnö gabime, parregullsi dhe veprime tö paligjshme.
Percaktuam materialitetin në masën 2% pör zonat e llogarisë te planifikuara per t'u audituar, duke
pörcaktuar faktorin e riskut (0.7%).
Mbasi pörcaktuam materialitetin dhe faktorin e riskut per kötë fushö rezultuan çështjet per tu

shqyrtuar per zonat e Ilogarisë 606 "Ndihma ekonomike ".

Në auditimet e kryera morém parasysh materialitetin dhe auditimin mbi bazé risku duke audituar

të gjitha transaksionetfinanciare që lidhet me Ndihmen Ekonomike dhe PAK në tre njësi.
U mbështetëm në punen e auditit te brendshem pasi kjo strukturö öshtë e ngritur dhe ështe pjesë
efektive e mjedisit te kontrollit, duke dhöne ndihmesö ne drejtim te risqeve te punes ne menyre te
strukturuar dhe mund tö japö siguri per operacionet dhe procedurat e nö vazhdim.
Po köshtu nga ana jonö u pörshkrua edhe struktura e autoriteteve si legjislacioni autorizues,
rregullat e vendosura sipas legjislacionit autorizues, shumat e autorizuara per 2016, struktura
organizative, caktimi i pergjegjösisö dhe autoritetit, burimet njerëzore, etj
U pörshkruam politikat dhe procedurat, integriteti dhe Vlerat Etike, procesi i vleresimit te riskut
duke marre ne konsiderate faktoret e brendshöm dhe tö jashtëm qö mund te ndikojne nu arritjen e
objektivave dhe te ofrojnë nje baze per menaxhimin e tyre.
Per t'u siguruar qe fondet buxhetore janu tö plota dhe te vlefshme u audituan zonat e llogarisö

606 "Ndihma ekonomike", per te parö nöse veprimet jane te rregullta, te plota dhe tö regjistruara.

Auditimi ështe mbështetur ne: Ligjin nr. 154/2014, "Mi Organizimin dhe Funksionimin e
KLSI"; Ligji nr. 10296, datö 08.07.2010 "Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin", i
ndryshuar, Ligji nr. 9936, date 26.06.2008 "Per menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e
Shqiperise", Ligji nr. 8379, dt, 29.07.1998 "Per hartimin dhe zbatimin e buxhetit te Shtetit në
Republiken e Shqiperisë" me ndryshimet pOrkatëse Standardet Nderkombëtare të 1NTOSAI-t,
ISSAI 300 "Standardet e Fushés sé Auditimit Shtetéror", ISSAI 400 "Standardet e Raportimit në
Auditimin Shteteror", ISSAI 1000 - 2999 "Udhezues i Auditimit Financiar" Ligjin nr. 84/2012,
date 18.09.2012 "Per ratifikimin e marréveshjes se huas ndërmjet Shqiperisé dhe IBRD për
financimin e projektit modernizimi i asistencés sociale" me ndryshimet perkatese; Ligjin nr. Nr.
9936, date 26.6.2008 "Per menaxhimin e sistemit buxhetor në Republiken e Shqipërisö", i
ndryshuar; VKM nr. 775, date 24.09.2010 "Per administrimin e financimeve te huaja ne
Republiken e Shqiperisë", Ligjit nr. 9228, date 29.04.2004, "Per kontabilitetin dhe pasqyrat
financiare", Udhözimit nr. 30, date 27.12.2011 "Per menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit
publik", VKM nr. 452, date 01.07.1998 "Per disa masa nëpërmirësimin epunëspërfinancimin e
projekteve qéfinancohen nga donatorë te huaj"; Udhezimin e Ministrisö se Financave nr. 8, date
17.02.2003 "Per evidentimin, regiistrimin, përdorimin dhe raportimin e financimeve te huaja ne
kuadrin e projekteve dhe marréveshjeve me donatoret e huaj", Udhezimin e Ministrisö sö
Financave nr. 20, date 24.12.2003 "Per përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore të njesive te
menaxhimit, zbatimit te projekteve dhe marrëveshjeve me donatore te huaj", Ligji nr, 93 55, date
10/03/2005 " Per ndihmen dhe shërbimin shoqëror", te ndryshuar; VKM nr. 787, date 14/02/2005
"Per percaktimin e kritereve e procedurave dhe të mases se ndihmes ekonomike", VKM nr. 904,
datë 12.12.2012 "Per percaktimin e kritereve, te procedurave dhe dokumentacionit te perfitimit te
ndihmës ekonomike, në zonat pilot" me ndryshimet dhe Udhözuesit përkatös të huadhënösit
dhe/ose bashkefinancuesve te tjerö per prokurimet e fondeve tö ndörtimit, makineri-pajisje,
shörbime te konsulences, te projekt-preventivit, te supervizionit; Dispozitat ligjore dhe nënligjore,
qö rregullojne veprimtarinë e Njösive te Menaxhimit të Projekteve, etj.
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1.3 Objektivi i auditimit
Objektivi i përgjithshm i angazhimit është auditimi i Programit te Ndihmes Ekonomike të
identifkuar si Program i Shpenzimeve të Ligjshme, përfkshirë nje vlerësim t administrimit te
programit, mbikqyrjen dhe kontrollin.

Objektivi i auditimit financiar përfshin dhëneen e opinionit mbi deklaratat financiare të programit
për vitin 2016 (periudha 1 Janar - 31 Dhjetor 2016) tek donatori, Banka Botrore.

1.4 Qëllimi i auditimit
Auditimi financiar është kryer sipas Standardeve Ndërkombëtare pör Institucionet Supreme të
Auditimit (ISSAI 1000 - 2999) të publikuara nga Organizata Ndërkombetare e Institucioneve

Supreme të Auditimit (INTOSAI), pJesë e tè cilt është dhe Kontrolli i Lartd i Shtetit si dhe
Standardet Ndrkombtare th Auditimit (ISA 200).

oAuditimi i pasqyrave financiare përfshin ekzaminimin dhe verdsimin e informacionit financiar
dhe dhbnien e opinioneve:

- Nëse pasqyrat financiare japin një pame të vërtetë dhe të drejtë tv performancës

financiare tè programit pr periudhn 1 Janar -31 Dhjetor 2016;
- Nëse regiistrimet e transaksioneve dhe sistemeve financiare jan në pajtueshmëri me

kuadrin ligior dhe rregullator në fuqi;
- Për përshtatshmërinë e sistem t të kontrollit t brendshëm lidhur me Programin e

Ndihmës Ekonomike;
- Si dhe për të gjitha çështjet të cilat dalin apo kanë të bë jnë me auditimin.

2. Përmbledhje
Kontrolli i Lartë i Shtetit (kptu e n vazhdm KLSH), me kërkesë të Misionit Rezident të Bankës
Botërore në Shqipëri, ka ushtruar auditimin financiar në kuadrin e Projektit "Modernizimi i
Asistencës Sociale", ne Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinise duke fkusuar veprimtarinj në
transaksionet financiare ti kryera n n Programin e Ndihmès Ekonomike pr 2016
si dhe menaxhimin financiar dhe kontrollin lidhur me fondet e lëvruara nën kë komponent.

Projekti "Modermzim s Asisencës Sociale", është financim i Bankës Ndëkombëtare për
Rindërtimin dhe Zhvillimi (IBRD)/Banka Botërore, dhe përfshin investimin n shumë 38
milion Euro n i formë huajde p erfrinë shqiptare.
Objektivi i Projektit t Modernizimit të Asistencës Sociale rshtl të mbështesë zbatimin e
reformave t Qeverise për te përmirësuar barazind dhe efikasitetin e programeve tn saj ti
asistenc s sociale. Projekti synon t( nxise gjithashtu parimin e transparenc s ndërsektoriale për te
mbështetur këto objektiva duke patur si qnllim të kontribuojë në reduktimin e varferisë dhe
cënueshmCrisë prmes shërbimeve më efektive të asistencës sociale,

(Projekti do t arrijë objeki ftiej nëprmjet zbatimit të dy komponentëve ti mëposhtëm:
eForcimi i Zbatimit dhe Performancës së Programeve të Asistencës Sociale;

Objektivc i kètij komponenti shte mbshtetja e rezultateve nga përmirësimet në programet
kryesore të asistencs sociale. Ky komponent do të mbështesë përmirdsimin e implementimit si
tek programi Ndihmës Ekonomike (NE) dhe PAK ashtu edhe prfitimet e asistencPs s aftësive tè
kufizuara në fushat kryesore të identifikuara në hartën e gjerë të reformave:

(a) parametrat e programit (kriteret e pranueshmërisë dhe proceset e marrjes);
(b) administrimi i përfìtimeve proceset e biznesit, menaxhimi i informacionit, mekanizmat
e pagesave, raportimi dhe monitorimi;
(c) mbikëqyrja dhe kontrollet.

-Asistenca Teknike për të Forcuar Kapacitetin për Zbatîmin e Programeve të
Asistencës Sociale.
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KONTROLLI I LARTÉ l SHTETIT
RAPORT PÉR AUDItIMIN FINANCIAR E USHTRUAR NE MIN1 STRINÉ E MIRÉQENIES
SOCIALE DUE RINISÉ PÉR PROJEKTIN "MODERNIZIMI I ASISTENCES SOCIALE"

Objektivat e ketij komponenti janë forcimi i kapaciteteve per permirdsimin e implementimin ne

përfitimet e ofrimit te asistences sociale. Ky komponent do të financojd aktivitete te perzgjedhura

te asistences teknike dhe investimeve.

Të dy komponentët janë te lidhur natyrshëm përmes pCrcaktimit të kuadrit te rezultateve. Në

mënyrë specifike, asistenca teknike për pë5rmirësimet e sistemneve ne kapacitetin e Qeverisë, të

mbeshtetura nga Komponenti 2, do te kontribuoje per te permiresuar zbatimin e programeve të

asistencës sociale dhe arritjen e rezultateve, te cilat do te aktivizojné disbursimet sipas

Komponentit 1.
Periudha e implementimit është planifikuar të zgjasë 5 vjet, duke parashikuar të perfundojë ne

Qershor te vitit 2017. Në memon sqaruese 31 tetor-3 nëntor 2016 Banka Botërore i ka kbrkuar

Ministrise të ndërmarrë hapat e duhur ligjor per zgjatjen e afatit te pCrfundimit të projektit me 12-

18 muaj brenda muajit dhjetor 2016. Per rrjedhojë Ministri i MSR me shkresën nr. 7770 datë

30.12.2016 ka dërguar në Ministrinë e Financave kërkesen per zgjatjen e datës se mbylljes se

projektit me 18 muaj. Në pCrgjigje të kesaj me shkresen 8164/15 date 26.01.2017 te Ministrit të

Financave drejtuar Bankes BotUrore është kerkuar shtyrja e afatit të mbylljes se projektit

"Modernizimi i Asistencës Sociale" deri në 31.12.2018. Banka Boterore me shkresën e datës

06.02.2017 ka dhënë aprovimin e saj duke e vendosur si date per mbylljen e projektit datën

31.20.2018.
Auditimi financiar i ushtruar nga KLSH, shtriu fusheveprimin vetëm në Komponentin I të

Projektit "Fuqizimi i implementimit dhe performancës sé Programit té Asistencés Sociale" i cili

mbështetet në rezultatet aktuale të dala nga implementimi i ndryshimeve per permiresim në

programet kryesore të asistencës sociale (Ndihma Ekonomike dhe Përfitimet për Mbéshtetje pér

Paaftési).
Zbatimi i planit të reformave per të përmirësuar barazinë dhe efikasitetin kërkon shumë Iloje

inputesh. Mbështetja e ketij Komponenti do të sigurohet nepermjet bashkë-financimit të

programit ligjor te shpenzimeve (në nnyré rimbursimi), dhe disbursimit kundrejt përmirCsimeve

te matura ne zbatim (veprimet dhe rezultatet) që çojne në permiresimin e performances

(rezultateve), sipas nj C qasje financimi te bazuar nU rezultate (Result-Based Financing).

Ndn Komponentin 1, per Programin e Ndihmës Ekonomike dhe Pagesat per Paaftësind, sistemet e

administrimit te perfituesve do të modernizohen per të permiresuar eficencen nëpërmjet krijimit

të nje Regjistri KombCtar në Sistemin te Menaxhimit te Informacionit (MIS). Sistemi i

Menaxhimit Informacionit/ Regjistri Kombëtar per çdo program i mundeson vendimmarresve te

kenë akses per indikatorët kyç të programit per te monitoruar progresin, per raportimin te publik

dhe fuqizimin e vendimmarrjes te mirinformuar.

Marrëveshja e Huasë parashikon qe disbursimet né Komponentin e paré kushtëzohen nga arritja e

Indikatoréve té Disbursimit në çdo kohë gjatW periudhës se programit. Në total jane vendosur 17

indikatorë, kundrejt te cileve do të matet performanca e Projektit dhe do te realizohet mbështetja

financiare nga donatori.

7



KONTROLLI.I LARTÉ I SHTETIT
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1. Mbi auditimin e marrëveshjeve të projektit me huadhënesit, ndryshimet e tyre nëse kane,

shkaqet dhe argumentimi i ndryshimit.

Per realizimin e Projektit "Modernizimi i asistencés Sociale" ështe lidhur marrëveshja e

financimit me Banken Ndërkombëtare per Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD) dhe QeverisC

Shqiptare, e cila Usht ratifikuar me ligjin nr.84/2012, date 18.09.2012 "Për ratiìkimin e

marréveshjes sé huas ndërmjet Shqipërisë dhe IBRD pér financimin e projektit të modernizimit të

asistencës sociale ".
Më date 17.02.2012, Banka Botrore ka miratuar PAD (dokumenti i vlerësimit të projektit), ne të

cilin janë përcaktuar objektivat e projektit, pjesët perberëse, nën komponentët, treguesit qe duhet

të arrijë zbatimi i projektit si dhe indikatorCt për arritjen e tyre.
Banka Botërore ka rene dakord t'i japë hua Huamarresit/Qeverise Shqiptare, në bazë të termave

dhe kushteve të përcaktuara nC marrdveshje, shumën 38,000,000 Euro, shume, e cila mund te

konvertohet herO pas here nepermjet konvertimit të monedhës nO pUrputhje me dispozitat e

marrëveshjes se huas, për të ndihmuar financimin e projektit. Marreveshja është bOre efektive më

datën 31.10.2012 dhe disbursimni fillestar (tërheqja e huas) eshtC bëré në Maj të 2013 për

komponentin e dytë (pjesa e dyté e projektit) dhe në Shkurt të 2014 per plotësimin e indikatorit tO

parë per komponentin e parë (pjesa e parë e projektit).
Bazuar në termat dhe kushtet e përcaktuara apo tO pdrmendura nO marreveshjen e ratifikuar me

ligjin nr. 84/2012, datë 18.09.2012, huamarrësi mund të terheqë të ardhurat e huas në përputhje

[1 a- Tërheqje sipas kushteve te vendosura nU seksionin IV të programit 2 të marrëveshjes pér

pjesën I të projektit, si rimbursim të një pjese të programit të miratuar të shpenzimeve;

b- terhegje të te ardhurave te huasë né lidhje me pjesën 2 të projektit, per të financuar

sherbimet e konsulentëve dhe kostot operative;
c- si dhe nO lidhje me tarifen fillestare ku tarifa fillestare e pagueshme nga Huamarrësi

është e barabartë me ¼ (0.25%) te shumës se huas.

[i Ky projekt synon të ndihmoje zbatimin e reformave per pUrmirësimin e barazise dhe efikasitetit të

programeve te asistencës sociale si dhe ngritjen e një sistemi të qéndrueshem financiar tO skemës.

Projekti zbatohet sipas nje qasjeje të financimit të bazuar nO rezultate.

Projekti pdrbëhet nga dy komponente to nderlidhur midis tyre.
Komponenti i paré "Forcimi i Zbatimit dhe Performancës se Programeve të Asistencës

Sociale", synon të mbështese rezultatet aktuale që vijnë nga zbatimi i pbrmirUsimeve në

programet kryesore tO asistences sociale. Ky komponent realizohet nëpermjet arritjes se

Indikatorëve te Lidhur me Disbursimin (DLI), qC jane gjithsej 17 (pas ndryshimit tO marrëveshjes

jane 16 indikatorë) dhe të cilet korrespondojne me objektivat e reformUs: barazia dhe efikasiteti.

NO këtë mUnyrë Banka Botërore rimburson Qeverine (Ministrinë e Financave) per njd pjese te

shpenzimeve to Ndihmbs Ekonomike per transfertat e fondeve kundrejt arritjes dhe verifikimit te

rezultateve.
Komponenti i dyté "Asistenca teknike per forcimin e kapacitetit zbatues për programet e

ndihmës sociale", financon aktivitetet per asistencë teknike te nevojshme per të forcuar

kapacitetet e qeverisë në nivel qendror dhe lokal me qellim zbatimin e permiresimeve qe priten te

bëhen ne sistemin e asistences sociale dhe arritjen nO ketë menyré to rezultateve të pritshme.

Zbatimi i këtij komponenti ndjek procedurat standarde te Bankes Boterore per investimet

teknike. Ky komponent kontribuon nO arritjen e Indikatorëve tO Lidhur me Disbursimin (DLI) nOn
komponentin 1.

Huamarrësi, nepërmjet MMSR, monitoron dhe vlerëson progresin e projektit dhe përgatit raportet

e projektit nO perputhje me dispozitat e ligjit nr.84/2012, date 18.09.2012 "Për ratifikimin e

marrëveshjes sé huas ndërmjet Shqipërisë dhe IBRD përfinancimin e projektit të modernizimit të
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KONTROLLI LARTÉ I SHTETIT
RAPORT PÉR AUDITIMIN FINANCIAR E USIHTRUAR NÉ MINISTRINÉ E MIRIQENIES-

SOCIALE DHE RNI~SÉ PÉR PROJEKTIN "MODERNIZIMI I ASISTENCÉS SOCIALE"

asistencés sociale " dhe mbi bazen e treguesve te pranueshUm për Banken. Çdo raport i projektit

mbulon periudhen e një semestri kalendarik, dhe i dorëzohet Bankes jo me vone se nje muaj pas

perfundimit te periudhes se mbuluar nga ky raport. Konkretisht per vitin 2016 janë dorezuar 4

raporte progresi 3-mujore ne gjuhen shqipe dhe anglisht, dhe konkretisht:
Per tremujorin e pare eshtë dCrguar raporti i progresit (01 Janar- 31 Mars 2016) me shkresen nr.

74, date 29.04.2016.
Per tremujorin e dyte ështe ddrguar raporti i progresit (01 Prill- 30 Qershor 2016) me shkresen nr.

129, data 29.07.2016.
Per tremujorin e trete është derguar raporti i progresit (01 Korrik- 30 Shtator 2016) me shkresën

nr. 194, datë 31.10.2016,
Per tremujorin e katert eshtC dërguar raporti i progresit (01 Tetor- 31 Dhjetor 2016) me shkresen

nr. 16, date 31.01.2017.

Per realizimin e gjithe aktiviteteve te parashikuara per realizimin e DLI ne PAD e miratuar ne

17.02.2012 burimet e financimit per një pjesë te aktiviteteve parashikohen te financohen nga

Shtetit Shqiptar dhe/ose nga Bashkimi Europian,
Në total shuma qe duhet te financohej nga Shteti Shqiptar dhe /ose IPA 2013 eshtë 1,041,200

Euro ndërkohe qe me Memon Sqaruese (Aide Memoire) per aktivitetet e datave 4-15 qershor

2012 pasi kane filluar procedurat per sigurimin e fondeve te asistences teknike nga IPA 2013

eshte hartuar nja plan aktivitetesh te detajuar per gjithë aktivitetet qb do te realizohen pér 17 DLI-

t. Financimi i kCtyre aktiviteteve qe ne total Ushte 2,313,440 Euro do te financohet per shumen

1,140,000 Euro nga kredia (komponenti 2) dhe pjesa tjeter prej 1,173,440 Euro (2,313,440 -

1,140,000) pretendohej se do te sigurohej nga fondi IPA 2013. Duke qene se fondi IPA 2013 nuk

u sigurua aktivitetet e parashikuara u mendua te financohen nga ristrukturimi i kredisë:

1. Me shkresen e datës 22.12.2015 drejtuar Ministrisë se Mireqenies Sociale dhe Rinise, Banka

Botërore propozoi te amendohet Marreveshja e ratifikuar me ligjin nr.84/2012, date 18.09.2012.

2. Me shkresen nr, 21/16, date 16.05.2016 drejtuar Ministrise se Financave kerkon te

ristrukturohet projekti.
3. Me shkresen nr. 1382/2 date 30.3.2016 mbi ristrukturimin e projektit "Modernizimi i

Asistences Sociale" drejtuar Ministrit te Financave kerkohet ristrukturimi i projektit me fokus

fushat e meposhtme:
Përfshirja ne projekt dhe financimi i aktiviteteve te rishikuara per asistence teknike, te

planifikuara fillimisht per tu financuar nga fondet e IPA 2013 dhe qe jane te domosdoshme per

zbatimin e fazes se dyte te reformave per ndihmen ekonomike (NE) dhe asistencen per personat

me aftesi te kufizuara (PAK).
Me 29 qershor 2016 Keshilli i Ministrave ka miratuar ne parim amendamentin e propozuar te

marreveshjes se kredise. Paketa e ristrukturimit te marreveshjes financiare te projektit eshte

miratuar nga Kuvendi ne 10 nentor 2016, pUrmes Ligjit Nr 117/2016 "Per ratifikimin e

ndryshimit te marreveshjes se huase ndermjet Shqiperise dhe Bankes Nderkombutare per

Rindértim dhe Zhvillim per financimin e projektit "Modernizimi i Asistences Sociale" te

ratifikuar me ligjin nr. 84/2012" me ndryshimet e me poshtme:
1. Eliminimi i DLI 15, qe lidhet me shtrirjen e reformes se aftesise se kufizuar ne nivel kombëtar.

Thelbi i ketij DLI-je kishte per qellim te shfrytezonte sistemin e menaxhimit te informacionit

(SMI) per personat me aftesi te kufizuara (PAK) per te administruar programin per rrjedhen e

përfituesve ne mbare vendin I ciii eshte menduar te jete nje pjesë e numrit te perfituesve ne fazen

e projektimit. Me informacionin aktual ky DLI nenkupton nje zbatim ndarkombetar te reformes

se aftësise se kufizuar per pothuajse te gjithë perfituesit gje qe ështe pertej fusheveprimit te

projektit aktual dhe nuk mund te realizohet brenda afatit kohor te zbatimit te projektit .

2. Ngushtimi ifushës sé DLI 7 né zonat pilot, Si me siper, rivlersimi i te gjithe perfituesve qUjane

subjekti riçertifikimit vjetor nC kete DLI, do te sjelle rivlersimin e te gjithe perfituesve te PAK,

gje qe del pertej qellimit te ketij indikatori.
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Katega 36,765.000 1.045,000 1.045.000 9.690.000 9.690.000 5.700.000 3.800.000 7.790.000 3,990.000 18.525.000

Sa i përket periudhés objekt auditimi (01 Janar - 31 Dhjetor 2016), janë disbursuar në total
332,153.43 Euro.
Gjate vitit 2016 ishin planifikuar te realizohen tre indikator: DLI-12,15,16 por në fakt jane
realizuar dhe disbursuar vetem dy indicator DLI-6,13.
DLI-6: "Kriteret e rishikuara te vleresimit, procedurat e biznesit dhe marrëveshjet institucionale per
Programin e Ndihmës pér Personat me Aftesi te Kufizuara, bazuar ne modelin social,"
DLI-13: "Faza e pare e Sistemit te Informacionit të Menaxhimit e Programit te Ndihmes per
Personat me Aftesi te Kufizuara zhvillohet dhe testohet, duke perfshirë modulet funksionale per
një regjistër kombetar te aplikantëve të rinj të Programit tb Ndihmës për Personat me Afiesi të
Kufizuara dhe përfituesve ekzistues, vlerësimin e kritereve të pranueshmërisë dhe ricertifikimit,
regjistrimin në program, leshimin e urdhrit të pagesCs dhe raportimin."
Afatet e realizimit të indikatoréve në POM dhe PAD nuk korrespondojné midis tyre dhe as me
realizimin faktik té DLI-ve. Gjithashtu njésia e zbatimit të projektit nuk ka hartuar ndonjë plan të
rishikuar pér zbatimin e DLI-ve né mënyrë të tillë qé DLI fakt té pérkojné me DLI plan duke
pasur parasysh edhe vonesat e projektit në fazënfillestare.

Me Shkresën nr. 3676 më 16.06.2016 i MMSR per térheqjen e trashit te huasd (tete dhe nente):
MMSR ka plotësuar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm per terheqjen e trashit të tetë dhe te
huase, i cili perfshin:
1-Protokollin e kushtit global te disbursimit si kusht per disbursimin e kredisë IBRD 8141-AL.
2-Protokolli i Indikatorit DLI 6, i cili lidhet me rishikimin, konsultimin dhe miratimin e kritereve
të vleresimit, procedurave të biznesit dhe marrëveshjet instilucionale per personat me aflesi te
kufizuar, bazuar në modelin social.
3-Protokollin e Indikatorit DLI 13, i cili lidhet me zhvillimin dhe testimin e Fazës se Pard te
Sistemit të Menaxhimit të Informacionit te personave me aftesi të kufizuar duke pdrfshire module
funksionale per njC regjister kombetar të aplikantëve të rinj dhe perfituesit ekzistues, vlerësimi i
pranueshmerisë së tyre, riçertifikimi, futja në program, nxjerrja e urdherpagesave dhe raportimin.

Gjithsej janë 7 DLI te parealizuara (DLI 4,7,11,12,14,15 dhe 16) te cilat priten të realizohen ne
vijim. Data c mbylljes së projektit te ështe percaktuar data 30 Qershor 2017, afat ky i
pamjaftueshëm pér pérmbushjen e 7 DLI të parealizuara. Nd dhjetor 2016 Ministria e Mireqenies
Sociale dhe e Rinisë me shkresen nr. 7770 date 30.12.2016 drejtuar Ministrise së Financave
kerkon zgjatjen e afatit ligjor të mbylljes se projektit, ku MMSR dhe Banka Boterore kane rene
dakord per nje zgjatje prej 18 muajsh te dates se mbylljes se projektit, Ministria e Financave me
shkresdn nr. 8164/15 date 26.1.2017 drejtuar Bankes Boterore kerkon shtyrjen e afatit ligjor deri
me 31.12.2018. Ne pergjigje të shkreses më sipër më date. 06.02.2017 Banka Boterore pranon
shtyrjen e afatit ligjor deri më 31,12.2018.

Grupi i punes se projektit eshte përgjegjds per drejtimin e zbatimit te reformave në programet e
ndihmëés sociale dhe sigurimit te aktiviteteve në kuadër të implemnentimit të projektit. Me urdhër
Ministri nr. 265 date 25.10.2013 "Per ngritjen e Grupit te Punës per drejtimin dhe koordinimin e
projektit "Modernizimi i Asistences Sociale" me perberjen si vijon:
I. Znj.Bardhylka Kospiri, Zëvendesministre
2. Znj.Itena Ndroqi, Sekretare e Pergjithshme
3. Znj.Enkeleda Lopari, Keshilltare e Ministrit
4. Znj.Denada Seferi, Drejtore e Politikave të Sherbimeve Sociale
5. Znj.Etleva Bisha, Drejtore e Përgjithshme e Sherbimit Social Shteteror
6. Znj.Mirlinda Karçanaj, Drejtore e Pdrgjithshme e AKSHI
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7. Prfaqesues nga Instituti i Statistikave
8. Pdrfaqesues nga Ministria e Financés ne nivel Drejtor i Pergjithshbm.

Midis Grupit td Koordinimit te Projektit të Modernizimit të Asistenees Sociale gjate vitit 2016janë realizuar dy takime: takimi i paré mé 29.01.2016 ku si çeshtje per diskutim ka qene:Analiza e gjashte mujorit të dyte të vitit 2015, zbatimi i projektit lidhur me komponentin e dytë,aktivitetet e parashikuara per t'u realizuar në tremujorin e pare 2016, ngritja e regjistrit elektronikne nente rajonet e vendit, pilotimi i sistemit te vleresimit të aftesise se kufizuar, regjistrielektronik i pUrfituesve të aftësisë se kufizuar dhe takimi i dytë më 24.10.2016 ku çeshtjet qdjan6 trajtuarjanb: mbi procesin e shtrirjes se skemes së ndihmës ekonomike ne 9 qarqe :t vendit,reforma e vlerbsimit te aftësisë se kufizuar dhe Indikatorët e Lidhur me Disbursimin e parashikuarper tu realizuar deri në fund te 2016.
Konstatohet se nuk ka relacione shpjeguese mbi tematikat qé do të trajtoheshin në mbledhjet, tëcilat duhet tu dërgoheshin paraprakisht grupit giithashtu mbledhjet e realizuara nuk kanë pasurnjë qéllim vendimmarrje né fund ose ndonjé program ku parashikon se çfaré do të rezullojë pasmbledhjes.

Per zbatimin e projektit, banka dhe huamarrësi kanë rene dakord per plotesimin e disa kushteveku rendisim:
Programi 2, A. "Marréveshjet e zbatimit",

pika 5. Huamarrësi garanton qé gjatë gjithë periudhes st zbatimit té projektit, fondet enevojshme buxhetore të vihen Qdo vit në dispozicion për qëllimet e zbatimit të projektit.vika 6. Huamarrésinépérrmjet MMRS zbaton projektin né përputhje me manualinoperacional të projektit dhe nuk ndryshon, shtyn zbatimin, ndérpret, pezullon dhe/oseshfuqizon manualin operacional të projektit, qofté né tërési apo pjeserisht, pamarréveshjen paraprake të Bankës.

Sipas seksionit II janë percaktuar marrëdhëniet ndërmjet paleve per Raportimin, monitorimin dhevlerësimin e projektit (ku do te ketë raportime nga hua marrési pér progresin e projektit Qdosemestër, si dhe problematika nga raportet e inspektimit në tre rajonet pilot dhe kanalizimi ikëtyre problematikave).

Seksioni IL B. "Menaxhimifinanciar, raportet inanciare dhe auditimet".Huamarresi ka detyrim të mbajd nje sistem të menaxhimit financiar dhe të kryejë raportimeti periodike "Për raporte financiare të ndërmjetme të pa audituara për projektin", duke mbuluartremujorin, ne atë forme dhe permbajtje qe eshtd e pranueshme per Banken si dhe auditimin epasqyrave financiare qd mbulon periudhdn e njd viti fiskal te Huamarrësit dhe që duhet tidorezohet Bankes jo më vone se gjashtd muaj pas pUrfundimit të kesaj periudhe; dhe vihen nëdispozicion të publikut ne nje kohë dhe mEnyre qd bshtë e pranueshne per Banke. Huamarrësi menënshkrimin e marrëveshjes se huas ka deklaruar angazhimin e tij ndaj objektivave të projektit.Gjatë vitit 2016 është bërë auditimi financiar i vitit 2015 i cili éshtë jashtë afatit té parashikuarnga Marrëveshja nderkohe qé auditimi për vitin 2016 pritet të kryhet brenda 6-mujorit të part tëvilit 2017.

Shlyerja e huas per principalin e saj do ta bëhet sipas grafikut te amortizimit të pdreaktuar nëprogramin 3 te Marreveshjes se Huase. Data e pageses se principalit ta pare eshte 15 shtator 2019deri në 15 shtator 2039 keshtu që ende nuk eshtë kryer asnje pagese per principalin e huas.
Marreveshja ka pësuar ndryshime në planifikimin e indikatorëve duke eleminuar, riformuluar sidhe ndryshim të afateve kohore bazuar në ligjin nr. 117/2016 për ratiikimin e ndryshimit tt
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marrëveshjes sé huas ndérmjet Shqipérisé dhe Bankës Ndérkombétare për rindértim dhe zhvillim
pér financimin e projektit "Modernizimi i Asistencés Sociale"

éshtja I -Mbi auditimin e marréveshjeve të projektit me huadhënësit, ndryshimet e tyre
nése kanë, shkaqet dhe argumentimi i ndryshimit

Per realizimin e Projektit "Modernizimi i asistencës Sociale" eshtë lidhur
marrCveshja e financimit me Banken Nddrkombetare per Rindertim dhe
Zhvillim (IBRD) dhe Qeverise Shqiptare, e cila është ratifikuar me ligjin
nr. 84/2012, date 18.09.2012 "Per ratifikimin e marreveshjes se huas
ndermjet ShqipUrisë dhe IBRD per financimin e projektit td modernizimit
te asistencës sociale".
Më date 17.02.2012, Banka Botërore ka miratuar PAD (dokumenti i
vleresimit te projektit), në te cilin jane percaktuar objektivat e projektit,
pjeset perbërese, nën komponentet, treguesit qe duhet te arrije zbatimi i
projektit si dhe indikatoret per arritjen e tyre.
Banka Botërore ka rene dakord t'i jape hua Huamarresit/Qeverise
Shqiptare, ne bazd te termave dhe kushteve te pCrcaktuara ne marreveshje,
shumen 38,000,000 Euro, shume, e cila mund te konvertohet here pas
here nepërmjet konvertimit te monedhes ne perputhje me dispozitat e
marreveshjes se huas, per te ndihmuar financimin e projektit. Marrëveshja
ështC bere efektive me daten 31.10.2012 dhe disbursimi fillestar (terheqja
e huas) eshtë bere nC Maj te 2013 per komponentin e dyte (pjesa e dyte e
projektit) dhe ne Shkurt te 2014 per plotesimin e indikatorit te pare per
komponentin e pare (pjesa e pare e projektit).
Ky projekt synon te ndihmoje zbatimin e reformave per përmiresimin e
barazise dhe efikasitetit te programeve te asistences sociale si dhe ngritjen
e nje sistemi te qendrueshem financiar te skemes. Projekti zbatohet sipas

Gjetja 1 një qasjeje te financimit te bazuar ne rezultate,
Projekti perbehet nga dy komponente te ndërlidhur midis tyre:
Komponenti i pare "Forcimi i Zbatimit dhe Performances se Programeve
te Asistences Sociale", synon te mbeshtesd rezultatet aktuale qe vijne nga
zbatimi i permiresimeve ne programet kryesore te asistences sociale.
Komponenti i dytë "Asistenca teknike per forcimin e kapacitetit zbatues
per programet e ndihmes sociale", financon aktivitetet per asistence
teknike te nevojshme per të forcuar kapacitetet e qeverisë ne nivel qendror
dhe lokal me qëllim zbatimin e permiresimeve qe priten te bUhen ne
sistemin e asistences sociale dhe arritjen ne kete menyre te rezultateve te
pritshme.
Per realizimin e gjithë aktiviteteve të parashikuara per realizimin e DLI ne
PAD e miratuar ne date 17.02.2012 burimet e financimit per nje pjese te
aktiviteteve parashikohen te financohen nga Shtetit Shqiptar dhe/ose nga
Bashkimi Europian.
Duke qene se fondi IPA 2013 nuk u sigurua aktivitetet e parashikuara u
mendua te financohen nga ristrukturimi i kredise.
Paketa e ristrukturimit të marrëveshjes financiare të projektit eshte
miratuar nga Kuvendi në 10 nëntor 2016, përmes Ligjit Nr. 117/2016 "Për
ratifikimin e ndryshimit te marreveshjes se huas ndermjet Shqipërisë dhe
Bankës Ndërkomabëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e
projektit "Modernizimi i Asistencës Sociale" te ratifikuar me ligjin nr.
84/2012 me ndryshimet e md poshtme:
1. Eliminimi i DLI 15, qe lidhet me shtrirjen e reformes se aftesise se
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kufizuar në nivel kombëtar.
2. Ngushtimi i fushës së DLI 7 në zonat pilot, rivleresimi i te gjithë
përfituesve që janë subjekt i riçertifikimit vjetor në kCtë DLI.
3. Rishikimi i formulimit të DLI 13 dhe 14, për të genë në koherencë me
disa ndryshine té bëra në dizenjimin për zhvillimin e Sistemit të
Menaxhinit të Informacionit për aftësite e kufizuara.
4. Fokusimi i DLI 16 dhe 17, vetëm tek ndihma ekonomike.
Për arsye të ndryshimit të kornizës ligjore nga ana e Delegacionit të
Bashkimit Europian, financimi i fondeve IPA 2013 nuk u bë i mundur.
Duke qend se aktivitetet e asistencës teknike kanë njé rendësinë te veçantë
per suksesin e zbatimit të projektit, këto aktivitete, të rishikuara për të
qenë në përputhje me statusin aktual të reformave, do të përfshihen nën
finaneimin e Bankës Boterore, nepërmjet një rialokimi prej 1.65 milion
Euro (rreth 4.5% e huas) nga komponenti 1 tek komponenti 2 (nëpërmjet
eliminimit të DLI-15).
Në kët mënyrë shuma totale e finaneimit nën komponentin I është ulur
nga 36,765 milion Euro në 35.115 milion Euro, ndërkohë që shuma totale
e financimit nën komponentin 2 do të rritet nga 1.14 milion Euro në 2.79
milion Euro.
Ky ndryshim i marrëveshjes jo vetbm ka ristrukturuar kredinë por,gjithashtu ka sjell edhe ndryshime ne rezultate të projektit duke fshire apo
ngushtuar spektrin e DLI-ve.

Niveli .i I lartë
Prioritetit

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në bashkëpunim me Ministrinë
e Finaneave të marri masa që projekti "Modernizimi i asistencs sociale"

. mos të pësojë me ristrukturime, ndryshime apo fshirje në spektrin e DLI-Rekomandimi ve, të cilat sjellin ndryshime nga objektivat dhe qllimet e vet projektit
duke sjell një impakt jo të kënaqshëm në reformen për ndihmCn
ekonomike për familjet dhe individët né nevojë.

Afati për
zbatimin e Në vijimësi
rekomandimit

[ 2. Mbi auditimin e menaxhimit financiar të projektit, shkaléën e realizimit të disbursimevefinanciare të fondeve kundreft projektit, shkallén e realizimit të disbursimeve finaneiare tëfondeve.

Projekti i Modernizimit të AsistencCs Sociale financohet nga huaja nr. 8141 - AL, dhunë ngaBanka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD) ne vlerën e 38 milion Euro, bazuar nëmarrëveshjen e huas të nënshkruar ndërmjet Qeverise Shqiptare dhe Bankës Ndérkombëtare përRindCrtim dhe Zhvillim (IBRD), Ratifikuar në parlament ne 18 shtator 2012 me ligjin nr. 84/2012dhe dekretuar nga presidenti i republikës në 09 tetor 2012, marrëveshje e cila eshtë ndryshuar nendntor 2016 me ligjin 117/2016. Ky projekt synon të ndihmojë zbatimin e reformave nga ana ehuamarrësit për permiresimin e barazise dhe efikasitetit të programeve të ndihmës sociale si dhe
ngritjen e një sistemi te qëndrueshëm financiar të skemCs.

Duke qend se projekti perfshin komponente të ndryshem, që kanë mekanizma të ndryshdm tefinancimit, atehere dhe qasja e kontabilitetit per seeilin komponent do te jetë e ndryshme. Ekipi iMenaxhimit të Projektit në MMSR (EMP), e eila është dhe agjencia zbatuese, Eshtë në krye të tëaspekteve fiduciare te zbatimit të aktiviteteve ne kuadër te projektit, ndjek dhe eshte subjekt i
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procedurave tradicionale të Bankës Botërore dhe kërkesave fiduciare për projektet e investimeve
të kredisd, përfshirë purdorimin e një llogarie tu caktuar (DA).
Disbursimi i fondeve të kredisë me IBRD do të behet në përputhje me programin 2, seksionin II,

pika B, "menaxhimi financiar, raportet financiare dhe auditimet" të marrëveshjes së huas.
Huamarrësi mund të tërheqë te ardhurat e huas në përputhje me përcaktimet e bëra në

marrëveshjen e huas, sipas dispozitave të nenit II, të kushteve te përgjithshme, si dhe udhezimeve

të cilat specifikohen nga Banka me njoftim per Huamarrësin.

Në Seksionin II/A te Marrëveshjes së Huase kerkohet nga Huamarrusi që nepdrmjet MMSR-së, të
kryhej raportimin, monitorimin dhe vieresimin e progresit te projektit ne përputhje me dispozitat

e paragrafit 5.08 te kushteve te përgjithshme dhe mbi bazen e treguesve te pranueshem per
Banken. Këto raporte mbulojne periudhën e një semestri kalendarik dhe i dorezohen bankes jo
mC vone se një muaj pas përfundimit të periudhës së mbuluar nga ky raport. Nga auditimi
rezulton që Njësia e Menaxhimit te Projektit ka raportuar rregullisht tek Ministria e Financave
mbi situatën financiare të projektit.
Gjithashtu nu seksionin II/B/I të marrëveshjes së huas, percaktohet se Huamarrësi mban ose merr
masa për mbajtjen e një sistem menaxhimi financiar në përputhje me dispozitat e paragrafit 5.09
të kushteve të përgjithshme."Manuali operacional i projektit" kapitulli katër përcakton se per
zbatimin e projektit, Huamarrësi do te keté personel shtesë në Drejtorinë e Politikave të
Sherbimeve Sociale në MMSR, me terna reference të pranueshme për Bankën dhe me
ekspertizen e pérshkruar mé poshté, dhe do të mbajë siç kërkohet personelin në fjalë gjate gjithëIi periudhés së zbatimit të projektit: ekspertizë né menaxhim, monitorim dhe vlerésim projekti,
prokurime dhe menaxhim financiar.
Për këtë qëllim ështU ngritur Njësia e Menaxhimit të Projektit (PMT), e eila ka nu pdrbdrje të saj
një menaxhere projekti, nje specialiste prokurimesh dhe një financiere me qëllim te koordinimin,
monitorimin dhe vleresimin e të gjitha aspekteve të zbatimit të projektit, sipas termave të
referencës të pranueshme nga Banka, duke përfshirë dhe prokurimin e mallrave dhe shërbimeve

për projektin.

Në zbatim te marrëveshjes së huas, ne Programin 2, seksioni I, pUrcaktohet se, Huamarrësi;
mban gjatë gjithë periudhës së zbatimit të projektit grupin e punës për koordinimin, të kryesuar
nga Zevendësministri dhe përfaqCsues nga MMSR, Shërbimi Social Shtetëror dhe Drejtoria e
Përkujdeset Social dhe Shërbimeve të Integruara, grup i cili ështU përgjegjës për drejtimin e
zbatimit të reformave në programet e ndihms sociale dhe për sigurimin e koordinimit të
aktiviteteve në kuadër të projektit ndërmjet të gjitha agjencive dhe enteve përkatëse dhe ka
zgjeruar anëtarësimin e grupit për të përfshirë përfaqësues nga Ministria e Financave dhe Instituti
i Statistikave të Shqiperisë.

Nga auditimi rezultoi se me urdher të Ministrit nr. 265, datë 25.10.2013 është ngritur Grupi i
Koordinimit të Projektit i cili për periudhën objekt auditime ka kryer dy takime pune; nU datën
29.01.2016, ku është kerkuar nga ministri i MMSR informacion rbi ecurinë e reformus së
sistemit te asisteneës sociale, si dhe öshtë bërë një përditésim informacioni mbi zbatimin e
projektit, analize e gjashtëmujorit të dytë të vitit 2016. Zbatimi i projektit lidhur me komponentin

e dytë "Asistencë teknike per forcimin e kapacitetit zbatues për programet e ndihrës sociale, dhe
në datën 24.10.2016 ku, Grupi i Koordinimit të Projektit është fokusuar në:
1) procesin e shtrirjes se skemés sé dixhitalizuar në té gijithé vendin

2) Pérditésimin e informacionit mbi procesin e shtrirjes se skemës së ndihmés ekonomike në 9
qarqe të vendit. Hapat e mëtejshëm lidhur me shtrirjen, paratestimi iformulés dhe vendimmarrja
përjfillimin e zbatimit të skemës së re.
3) ecuriné e procesit té Reformës së Sistemit të Vlerésimit té Aftësisé sé Kufizuar, mbi punën qé
po béhet pér pilotimin e saj, regfistri elektronik i PAK, kostimi i reformës.
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4) Aktivitetet e parashikuara pér tu realizuar deri në fund të vitit 2016, konsulencat e asistencës
teknike né proces si dhe informacion lidhur me indikatorét e lidhur me disbursimin né kuadér té

projektit "Modernizimi i Asistencés Sociale
N fund të takimit është diskutuar lidhur me nevojën për kontraktîmin e një eksperti lokal i cili do

té merret me formulën e pikézuar.

Ekipi i menaxhimit të projektit ka paraqitur në mënyrë periodike të gjithe raportet e
progresit per vitin 2016, te cilat jane paraqitur në afatet e përcaktuara nC programin 2, seksioni

Il, pika A/1 te marreveshjes dhe ka përfshirëi të gjithë grupet e punës qe koordinoøjnë këtë projekt:
Progres Raporti me nr. 74 prot., idt. 29.04.2016 "Dérgohet Raporti Progres 3-mujor (01 janar -
31 mars 2016) i zbatimit té projektit té modernizimit té asistencës Sociale (SAMP) ", Progres

Raporti me nr. 129 prot., dt. 29.07.2016 "Dërgohet Raporti Progres 3-mujor (01 prill - 31
qershor 2016) i zbatimit té projektit të modernizimit të asistencés Sociale (SAMP) ", Progres
Raporti me nr. 194 prot., dt. 31.10.2016 "Dérgohet Raporti Progres 3-mujor (01 korrik - 31
shtator 2016) i zbatimit té projektit tië modernizimit té asistencës Sociale (SAMP)", Progres

Raporti me nr. 16 prot., dt. 31.01.2017 "Dërgohet Raporti Progres 3-mujor (01 tetor - 31 dhjetor
2016) i zbatimit té projektit t modernizimit té asistencës Sociale (SAMP) ", ku sipas pércaktimit
né seksionin B ky afat nuk ështé tejkaluar.
Bashkiengjitur Raport progresit janC anekset A: Informacion historik mbi komponentét e projektit,
Aneksi B: "pasqyrat financiare ", aneksi C: "Implementimi planit té veprimit tremujor", aneksi

D: "Menaxhimi i prokurimeve té projekti", aneksi E: "Raportetfinanciare nga sistemi i thesarit".
Aneksi F: "Verësimi i projektit dhe monitorimi ".

Sipas marrëveshjes së huas, në programin 2, seksioni II, pika B/3, Huamarrbsi auditon

pasqyrat financiare qé lidhen me projektin ne përputhje me dispozitat e paragrafit 5.09 (b) te
kushteve të përgjithshme. Çdo auditim i pasqyrave financiare mbulon periudhën e një viti fiskal te
Huamarrësit.
Pasqyrat financiare të audituara per secilën nga keto periudha:

i) i dorézohet Bankësjo më vonë se gjashtë muaj pas pérfundimit të kësajperiudhe dhe;

ii) vihen né dispozicion të! publikut né një kohd dhe mënyrë qé éshté e pranueshme për Bankén,
Në 14.10.2016 (rreth një! vi nga mbyllja e vititfiskal) ështé dorézuar zyrtarisht raporti i auditimit

financiar nga kontraktori "Grant Thornton Albania" shpk, pér auditimin e ushtruar pér
periudhén e vitit fiskal janar- dhjetor 2015. Kjo kompani ka kryer auditimin e pasqyrave
financiare të! projektit té modernizimit te asistencés sociale, sipas kontratës nr. 1073/6, dt.
31.08.2016 lidhur me Ministrinë e Financave (dy muaj pas afatit të raportimit te kerkuar nga
banka), si rrjedhim né pérfundim të auditimit ka dhëné opinion té pa modifikuar (pastër) lidhur
me pasqyra financiare tW projektit. Ky raport i éshtë dorezuar bankes rreth pesë muaj me vonesë

nga afati i përcaktuar ne marrëveshje, në të cilin kërkohet që raporti financiar i një auditimi të
pavarur ti dorëzohet bankës, jo mi vonë se gjashtë muaj nga përfundimi i vitit fiskal. Ky raport
auditimi i pavarur nuk është pérfshirë në raportet e dërguara Bankes pasi dshtë kryer jashtë
afateve të raportimit ne Banke.
Ndërsa per auditimin e pasqyrave financiare te projektit te vitit 2016, deri në përfundim ti!
auditimit te KLSH nuk është kontraktuar asnjC kompani. Ne kuadër të marrëveshjes se huas,
Ministri i MSR, me shkresUn nr. 223, date 30.01.2013, dhe 223/1, date 14.02.2013, drejtuar për
Ministrinë e Financave, ka kërkuar td hapet një Ilogari speciale në Banken e Shqipërisë, për
kryerjen e veprimeve financiare që kane lidhje me kredinë e dhenë per projektin, si dhe jane
depozituar emrat e personave të autorizuar për të bdrZ tërheqjen e fondeve te kredisë. Ndërsa

- -veprimet e përditshme financiare për implementimin e projektin kryhen në bankën e nivelit të

dytë Credins Bank. Per kete me shkresën nr. 223/5, date 7.03.2013, ministri i MSR, ka kerkuar
Ministrisë së Finaneave, të hapet një llogari per projektin në leke dhe në Euro, dhe të miratoje
emrat e personave të autorizuar per të kryer veprimet financiare në llogarine e projektit. Në gusht
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programin e ndihmös ekonornike,

2 Tö paktön 80 pär qind e fåmiljeve nö tri rajonet pilote, tö cilat marrin

2014 pörfitime pör programin e NE janö kontrolluar pör pranueshmörinö e 1,900,000
tyre, duke pördorur formulön e unifikuar tö piközimit pör tö cilön

äshté rönä dakord me Bankön.

3 Tö paktén 80 pgr qind e dosjeve tö kärkuesve tö NE nt tri rajonet

2015 pilote jané plotösuar dhe nö pörputhje me proceset e aplikimit dhe

hyrjes, duke pördorur forrnulön e unifikuar te piközimit, tö 1,900,000

specifikuar ne u~zimet operacionale tö NE pör tö citat öshtö rönö

dakord me Bankön.

5 Kritere vlerhimi, procedura biznesi dhe marrtveshje instituelonale tö

2015 rishikuara pär PAK bazuar nö modelin social janC hartuar dhe 1,900,000

paratestuar.

6 Kriteret e vlerösimit proecdurat e biznesit dhe marrveshjet

2016 institucionale pör PAK janö rishikuar bazuar nö modelin social dhe 1,900,000

keto rishikimc janö konsultuar, miratuar dhe åpörndarä.

8 Faza e paré e MIS NE öshtö zhvilluar dhe testuar, duke pörfshirö

2014 modulet funksionale pör njö re&tör komMar pör aplikantöt nö NE, 2,090,000
zgjedhjen e fåmiljeve, futjen nö program, nxjerrja e urdhrit tö

pagesås dhe raportirnin..
9 Tö paktön 90 pör qind e njésive tö pushtetit vendor (bashkil komuna)

2014 ne tri rajonet pilotc pördorin MIS pör tö pörpunuar regjistrimin e 2,850,000
aplikanttve, pörzJedhjen e pýrfituesve, hyrjen nö program dhe

urdhörpagesat e NE.
10 Informacioni fåmiljar dhe/ose individual i regjistruar pCr pOrfituesit

2014 nö MIS NE öshtC kontrolluar nö mCnyrö tö kryqezuar me

informacionin ptrkatés nb tö paktön 3 sisterne qeveritare tö 2,850,000
informacionit (siV jané regiistri i taksave, pun(Ysimi, qarkulfimi

rrugor, giendja civile, reffistrimi i bizneseve apo sistemi i

pensioneve),

13 Fiaza e parö e MIS PÅK öshtö zhviltuar dhe testuar, duke pýrshiré

2016 module funksionale pör njö rregistör kombötar tö aplikantbc tå rinj

dhe pörfituesit ekzistues tö PAK, vlersimi I pärpranueshmerisö tyre, 2,090.000

ricertifikimi, futja nö program, nxjerrja e urdhörpagesave dhe

raportimin.

SHUMA 18,525,000

ME poshtö pasqyra e parashikinleve dhe realizimeve tt indikatoröve qö lidhen me disbursimet
DLI per vitet 2013 - 2016.

20 13 n(114 201r 2 131 P,
Rån pap I Flän Fw Plår, Fjbi Plan

..efS DLI Ief3 -DU 'JIAr,3 DLI ýn DLI Jeia CILI 4,efa CILI -12rå C-LI lef.3
1 9)0 0(0 3 191)1'1111):1 4 1 "11)(1 6

1.10060(1 1

8 2,090.000 13 2,090,000 9 2,850,000 6 1,900,000 7 1,900,000
9 2,850,000 10 2,850,000 11 2,B50,000 13 2,090,000

14 2,850,000
å,WfflO 4,- JA;690,000 5 ý11,400,000.:1 2''::'ý l 3,800,600 1 4-1 1 7,790000 F2

7,885,000 1 1,045,000 3.990 000

Nga köta indikatorö tö parashikuar per vitin 2016, nuk janö reafinar dy me nje vlere disbursimi
prej 3,800,000 Euro.
Grafika e realizimit te indikatoröve qö tidhen me disbursimet per vitet 2013 - 2016.
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Reailini I DLI stpas viteve
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[i ATé Manualin Operacional fé Projektut (MOP) i cili eshté edhle dokumenti bare mbas marrevshijes

I né té clin percaktohet organizimt institucional per zbatimtn e projekti, masat pér qarkuliin e

fondeve té projektit, përfshire protokollet dhe udhézimet për menaxhimin financiar të projektit,

protokollin per arritjen e DLI -ve et, Per vitin 2016 janë parashikuar per t'u realizuar 3

ndikatorë, perkatesisht për DLI 13, DLI, 15 dhe DLI 16, nga të cilët nuk ështé realizuar asnjé

indikator. Me urdherin nr.41 date 03.03.2016 Lë Ministrit të MSR eshte miratuar plani vjetor mbi

aktivitetet e projektit, për vitin 2016, në të cilin jané parashikuar aktivitetet, nën komponentin 2 te

projektit që lidhen me realizimin e indikatorëve per disbursimin e DLI 5, DLI 6, DLI 11, DLI 13,

DLI 14, DLI, 12, DLI 3. Ka nje mosrakordim ndërmjet planveprimit të hartuar nga MMSR në

lidhje me realizimin e indikatorëve të planifikuar nga grupi i punés per koordinimin e projektit té

cilët kane qenë DLI 4, DLI 6, DLI 7, DLI 13 prej té cilëve jane realizuar vetëm DLI 6 dhe DLI 13.

Treguesit qé lidhen me rimbursimet dhe realizimi dhe financimi i tyre pér vitin 2016 paraqitet

si mëposhtë:

Kërkesa të Indikatorit 4. Të paktën 80 % e familjeve në nivel kombëtar, të cilat po marrin

përfitimet per programin e NE janë kontrolluar per pranueshmerine e tyre duke përdorur formulën

e unifikuar te pikëzimit për te cilën është rend dakord me Banken ne shumen 1,900,000 Euro. Ky
indikator nuk ështe realizuar.
Sipas Manualit Operacional të Projektit, ky indikator ishte parashikuar per t'u realizuar ne vitin

2015. Personi përgjegjës për matjen dhe raportimin e indikatorit është parashikuar znj. Teuta

Panariti (Shërbimi Social Shtetëror)
Kérkesa të Indikatorit 6 Kriteret e vierësimit, procedurat e biznesit dhe marreveshjet

institlucionale per PAK jane rishikuar bazuar ne modelin social dhe keto rishikime jane
konsultuar, miratuar dhe shpérndarë.
Ky indikator sipas Manualit Operacional të Projektit ishte parashikuar per t'u realizuar në vitin
2014. Personi përgjegjes per matjen dhe raportimin e indikatorit éshtW parashikuar znj. Denada
Seferi.
Kerkesat e ketij indikatori jane rishikuar pör të specifikuar më mire kerkesat e raportimit né lidhje
me kriteret për identifikimin e aktoréve dhe aktivitetet qe lidhen me strategjinë e komunikimit.
Kto ndryshime jand propozuar nga stafi i MMSR bazuar né progresin e vazhdueshëm te fazës

përgatitore per reformen e programit PAK. Nga protokolli i rishikuar i ketij indikatori është hequr

kushti i hartimit dhe dorezimit të dokumentit te strategjise së komunikimit si mjet verifikimi per
fazbn e pare te arritjes së DLI-6. Bazuar ne marreveshjen financimit çdo ndryshim i manualit

bëhet vetëm me miratimin paraprak te Bankes Botrore, keshtu né përgjigje të korrespondencës

me pUrfaqësuesit e Bankes Botërore me 10 maj 2016 është marr miratimi "no objection" per
protokollin e rishikuar të verifikimit te DLI 6.
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Ky indikator ështé realizuar ne masën 100%.
NVga auditimi i kryer rezultoi se janë kryer pagesa per kéta tregues, në bazë të dokumentacionit të

plotë té përgatitur nga PMT/ Njësia e menaxhimit të Projektit, janë verifikuar arritjet e treguesit

për indikatorin 6 (DLI), si kusht për të bëré disbursimin e fondeve të huasë dhe janë marrë

miratimet zyrtare (no objection) nga BB.

Kérkesa të Indikatorit 7 Te paktën dy te tretat e pCrfituesve ekzistues te PAK, të cilët janu

subjekt i një ricertifikimi vjetor, janë rivleresuar duke përdorur kriteret dhe proceset e rishikuara
bazuar ne modelin social ne shumen 1,900,000 Euro. Ky indikator nuk ështd realizuar.
Sipas Manualit Operacional të Projektit, ishte parashikuar per t'u realizuar në vitin 2017. Personi

pergjegjes per matjen dhe raportimin e indikatorit është parashikuar znj. Denada Seferi (MMSR)
Kérkesa të Indikatorit 13. Faza e parë e MIS PAK eshtë zhvilluar dhe testuar duke përfshirë

module funksionale për nju regjister kombëtarC të aplikanteve te rinj dhe perfituesit ekzistues te

PAK, vlerësimi i përpranueshmërisC se tyre, ricertifikimi, futja ne program, nxjerrja e

urdherpagesave dhe raportimi.
Ky indikator ishte parashikuar për tu realizuar në vitin 2014. Personi përgjegjës për matjen dhe
raportimin e indikatorit sipas Manualit Operacional te Projektit eshtë parashikuar z.Mustafa
Beqiri.

Nga auditimi konstatohet se ështe rishikuar protokolli per verifikimin e kutij indikatori për te

pasqyruar specifikat e reformes se aftUsisë që kanu te beine me SMI. Rishikimet ne menyrë te

veçantë pasqyrojn faktin se SMI do té shfrytëzohet nga njesitd e vlerësimit nga drejtoritë
rajonale te Sherbimit Social Shteteror dhe njësitë e qeverisjes vendore nuk do të pdrfshihen me nu
hedhjen e te dhenave te perfituesve te ndihmës se aftësisë se kufizuar. Për protokollin e rishikuar
te DLI 13, Banka Boterore ka dërguar "no objeksion" ne date 2 qershor 2016. Janë kryer pagesat

per indikatorin e trembëdhjetë, bazuar ne dokumentacionit e plote te paraqitur nga MMSR

drejtuar BB me shkresë nr. 3563 prot.,datC 10.06.2016, per realizimin e protokollit te indikatorit
të disbursimit DLI 13.
Per te realizuar kete indikator ështe perfunduar procesi i dokumentimit të Modulit per fazën e

parë te projektit te sistemit te Menaxhimit te Informacionit (SMI) të personave me aftesi te

kufizuar. Dokumentimi teknik dhe i perdoruesit te modulit te SMI te personave me aftësi te

kufizuar si dhe raportimi mbi testimin e fazes se pare te modulit te sistemit te menaxhimit te
Informacionit (SMI) te personave me aftësi te kufizuar.

Kérkesa drejtuar Ministrisë sé Financés për tërheqjen e transhit té tetë dhe të nénté ku pérfshihen

indikatorët për DLI-6 dhe DLI-13 ështé bëré me shkresén nr. 3676 prot, datë 16.06.2016, ku

informohet se MMSR ka plotésuar të gjithé dokumentacionin e nevojshém si dhe éshté marrë

miratimi nga përfaqësuesit e Bankës Botërore në datë 15 qershor 2016, për plotésimin e kushteve

té këtj disbursimi. Kalimi i Fondeve nga IBRD në favor të llogarisë sé Qeverisë Shqiptare,

referuar dokumentacionit të pagesés sé të ardhurave té huas, mban datén 23.06.2016, në vlerën

3,990, 000 Euro.

Md poshte grafika e parashikimeve dhe realizimeve te indikatoreve që lidhen me disbursimet DLI
ku nga 4 treguesit e parashikuarpër vitin 2016jane realizuar vetem dy, DLI-6 dhe DLI-13 te cilat
sipas marreveshjes dhe Manualit Operacional te Projektit ishin parashikuar per t'u realizuar ne
vitin 2014.
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Për komponentin 2
Objektivi i kdtij komponenti është te forcoje kapacitetin per zbatimin e pdrmirësimeve te
shpërndarjes sd pdrfitimeve të asistences sociale. Ky komponent financon asistence teknike 16

perzgjedhur dhe aktivitete investimesh. Për këte komponent, projekti perdorë mekanizmin e

zakonshëm të disbursimit të kredisë për investime. Disbursimet nén kUtë kredi levrohen përmes
njø liogarie të posagme dhe bazohen në deklarimin e shpenzimeve. Aktivitetet speeifike nën kete
komponent organizohen në katër nën komponent, në mbeshtetje te dy fushave të rezultateve (
barazisë dhe efikasitetit) . Për finaneimin në shumën 1,140,000 Euro, sipas marrdveshjes së huas

për kategorinC dy " Shërbimet e konsulencës ne kuadCr të pjesës së dytë te projektit dhe kostot

operative", janë financuar deri në 31.12.2016, nC shumën 794,399 Euro ose n masën 69%. Per

periudhën I janar -31 dhjetor 2016 finaneimi nga kjo kategori ka qene n shumën 218,340 Euro

ose në masën 19% te finaneimit te huas nën ketë kategori.

Kategoria Alokimet Plani Realizimi nga Realizimi nga Gjendja në
sipas 01.01.2016- 01.01.2016- fillimi i projektit bankën e

marrëveshjes 31.12.2016 31.12.2016 - 31.12.2016 nivelit t dytë

Kategoria II 1,140,000 332,153 218,340 794,399 113,813

Per te realizuar kete kategori per vitin 2016, jane parashikuar të kryen shpenzime per projektin si
me poshte :
Per nën-komponentin 2a (Rishikimi i parametrave të programit td barazisë i rishikuar) në
shumen 57,386 Euro.
Per nën-komponentin 2b (Foreimi i administrimit të përfitimeve per efikasitetet te
përmirësimeve) ne shumdn 47,751 Euro.
Per nën-komponentin 2c (Promovimi i transpareneës p6rmes komunikimit, monitorimit dhe
vlerësimit) ne shumën 73,171 Euro.
Per nën-komponentin 2d (Mbështetja e zbatimit të projektit) ne shumën 40,029 Euro, shpenzime

per mbajtjen e stafit të projektit

Nga Njesia e projektit për, kategorine e 2-te per finaneimin e huasë që permban kostot operative

te njësisë së menaxhimit te projektit si dhe sherbimet e konsulentëve ne kuadër të realizimit te te
gjithd projektit për vitin 2016 janë mbajtur dhe dorëzuar raportimet në Ministri te Financave
konform kërkesave te vendimit nr. 116, date 24.02.1997, si dhe udhëzimit nr. 8, datë 17.02.2003

pika 5, "Regjistrimi dhe raportimi". Këto raporte janë dorëzuar brenda afateve të përcaktuara nga
Ministria e Financave.
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Për Kushtin Global të Disbursimnit:
Nga auditimi i dokumentacionit pUrkatës ne lidhje me realizimin e Kushtit Global te Disbursimit

(parashikon indeksimin e inflacionin pér përfitimet e aftësisë së kufizuar) konfirmuar se janb
arritur te dy DLI-të e mësipërme, DLI-6 dhe DLI- 13 si dhe indikatori që lidhet me kushtin global
te disbursimit. Shoqëruar me llogaritjet dhe vendimet perkatese të Këshillit te Ministrave, letra

zyrtare e nenshkruar nga Ministri i MMSR që verteton plotësimin e kushtit (përmes një shënim
mbi llogaritjet dhe dokumentacionin përkatés). Disbursimi i shumave purkatëse te lidhura me

DLI-6 & DLI-13 eshtö ekzekutuar nga Ministria e Finaneave ne qershor 2016.

Për ristrukturimin e projektit

Burimet e finaneimit per nje pjesë te aktiviteteve ne Dokumentin e Vleresimit te Projektit (PAD)
te miratuara ne 17.02.2012, parashikohen te financohen nga Shteti Shqiptar dhe/ose nga Bashkimi

Europian. Aktivitetet dhe shumat e parashikuara per realizimin e DLI paraqiten më poshtë:

Nënkomponenti 2A Shuma
(né Euro)

Përditësimi i formulës së pikdzimit td NE duke përdorur të dhëna 53,200 Burime tW tjera

kombëtare (analize statistike)
Nënkomponenti 2B
Hartimi i politikave të sanksioneve dhe mekanizmave të përmirësuara 121,600 Burime të tjera
dhe forcuara
Hartimi i procedurave të kontrollit të kryqzuar 38,000 Burime të tjera

Dizenjimi i mjeteve me bazë risku pör gjetjen e mashtrimeve dhe 114,000 Burime të tjera

[J' gabimeve
Nënkomponenti 2C Burime të tjera

Hartimi dhe implementimi i procesit tU vleresimit të Reformës së 114,000 Burime të tjera
Asisteneës të paaftusisë

- Implementimi dhe analiza e sondazhit mbi zbatimin për vlerësimin e 3 Burime të tjera

impaktit të NE pilot 304,00

Faza e dytë e fushatEs se komunikimit për implementimin me sukses të 106,400 Burime të tjera
reformUs NE
Faza e dytë e fushatës së komunikimit për implementimin me sukses të 152,000 Burime të tjera

reformës PAK
Sondazhi i PSIA për monitorimin e reformës PAK 38,000 Burime të tjera

Shuma 1,041,200 Burime të tjera

Ne total shuma qC duhet te financohej nga Shteti Shqiptar dhe /ose IPA 2013 éshtë 1,041,200
Euro ndUrkohe qe me Memon Sqaruese (Aide Memoire) per aktivitetet e datave 4-15 qershor

2012 (pasi kane filluar procedurat per sigurimin e fondeve te asistencls teknike nga IPA 2013),
ështe hartuar nje plan aktivitetesh te detajuar per gjithe aktivitetet që do te realizohen për 17 DLI-
t, Financimi i këtyre aktiviteteve q ne total është 2,313,440 Euro do te finanohet per shumen
1,140,000 Euro nga kredia (komponenti 2) dhe pjesa tjeter prej 1,173,440 Euro (2,313,440 -
1,140,000) pretendohej se do të sigurohej nga fondi IPA 2013.
Ndërkohë qe duke mbledhur shumën e gjithe aktiviteteve qE parashikohen te financohen nga IPA
2013 rezulton që shuma dshtë 1,231,200 Euro, pra ka nje mos perputhje mbi parashikimin e
shumave per köto aktivitete, çka tregon nje pasaktesi mbi aktivitetet dhe shumat e parashikuara
per keto aktivitete.
Per arsye te ndryshimit tE kuadrit ligjor te BE finaneimi i pjesës së mbulimit tE fondit nga IPA

2013 u be i pamundur,
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Me memon sqaruese (Aide Memoire) mbi rishikimin afatme'sëmn Ushtb bërë një rivlerësim i
ecurise se projektit dhe eshte hedhur ideja e ristrukturimit te projektit duke perfshire edhe nje plan
aktivitetesh me nje total shpenzimesh 1,316,000 Euro.
Me shkresen nr. 1382/2, date 30.03.2016 "Mbi ristrukturimin e projektit "Modernizimi i

Asistences Sociale"" Ministri i MSR z. Blendi Klosi i ështe drejtuar Ministrit të Financave z.

Arben Ahmentaj, per ristrukturimin e kredisë duke eliminuar nje DLI (konkretisht DLI 15 me
vieren 2,850,000 Euro) dhe njd pjese c kesaj shume te shkojë tek DLI 4 dhe DLI 7 (nga 600,000
Euro per seoilën DLI) dhe pjesa e mbetur prej 1,650,000 Euro të shkoje per mbulimin e

shpenzimeve per asistencën teknike qe nuk u financuan nga IPA 2013. Nga Njesia e Zbatimit te

Projektit dhe Drejtoria e Politikave te Shërbimeve Sociale deri né fund të periudhes se auditimit
nuk u paraqit asnje analizim per planet e aktiviteteve me kostot perkatëso, mbi te cilen eshte

kerkuar kalimi i shumes 1,650,000 Euro nga komponenti i I tek komponenti i 2. Nga analizimi i

aktiviteteve per realizimin e DLI-ve konstatohet se edhe pse I DLI (DLI 15) është fshire dhe për
pasoje edhe aktivitetet e lidhura me kete DLI janë eleminuar, vlera e aktiviteteve qe do te
mbuloheshin nga IPA 2013 dhe te pa përfshira ne hua eshtë rritur me 334,000 Euro. Nga
analizimi i vierave rezulton qe nga PAD deri ne amendimin e ligjit kosto e aktiviteteve ka ardhur
duke u rritur nderkohë që aktivitetet jane ulur pasi eshte eleminuar 1 DLI.
Me shkresen date 6.04.2016 Ministri i Financave i ka derguar Bankes Boterore letren zyrtare ku

propozohet ndryshimi i marrëveshjes se kredisë. Banka Boterore ka miratuar procesin e

ristrukturimit dhe me 16.05.2016 ka derguar ne Ministrine c Financave letrën per miratimin dhe

nenshkrimin e amendamentit te marrdveshjes,

Me 29 qershor 2016 Keshilli i Ministrave ka miratuar ne parim amendamentin e propozuar të
marrëveshjes së kredise. Paketa e ristrukturimit te marrdveshjes financiare te projektit është

miratuar nga Kuvendi ne 10 nentor 2016, përmes Ligjit Nr 117/2016 "Për ratifikimin e

ndryshimit të marrUveshjes së huasd ndërmjet Shqipërisë! dhe Bankes Ndërkomibetare për
Rindërtim dhe Zhvillim per financimin e projektit "Modernizimi i Asistences Sociale" te
ratifikuar me ligjin nr. 84/2012". Per pasoje lista e treguesve tani perfshin vetem 16 indikator

J7 DLI, duke eliminuar nje DLI (DLI 15 pjesé e komponentit 1) dhe si rezultat i alokimit te fondeve
nga komponenti 1 ne komponentin 2 tabela ne seksionin 4 A2 te pasqyrës 2 te marrdveshjes ështe
ndryshuar si me poshte:

Kategoria Shuma e Huase e Shuma e Huasë e Përqindja e
alokuar né ristrukturuar (e shpenzimeve për t'u
nonedhën e shprehur në Euro) finaneuar (duke

Huasë (në Euro) përjashtuar taksat)

1. Pagesa për programin e 36.765.000 35.115.000 Shuma e treguesve té

shpenzimeve të miratuara lidhur me disbursimin
në kuader të pjesës 1 të (TLD) e përeaktuar në

projektit. shtojcen e programit 2

2. Shërbimet e 1.140.000 2.790.000 100%
konsulentëve në kunadr të
pjesës 2 te projektit

3.Komision për hapjen e 95.000 95.000 0,25% e shumës se
huas (shpenzime marrëveshjes
menaxhimi)
Totali 38.000.000 38.000.000

Në zërin kosto e projektit dhe finaneimi të PAD parashikohet se shuma e komponentit I e
shpërndare në 5 vite do të mbulonte rreth 20% të totalit të shpenzimeve të Qeverisë për

programin e NE. Ndörsa një pjesë e gjithe aktiviteteve të asistencCs teknike do te mbulohet nga

komponenti 2 dhe pjesa tjetër nga burime te tjera.
në milion Euro
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Komponentét e projektit Kosto e Finaneimi % Ristrukturimi %

programit fillestar

Komponenti 1: Pagesa
për programin e 184.68 36.765 19.9 35.115 19%
shpenzimeve të miratuara.

Komponentil: Shërbimet 1.14 1.14 100% 2.79 100%
e konsulentëve
Komision pér hapjen e 0.095 0.095
huas 0.095 0.095

Totali 185.82 38 20.45 38 20.45

Ky ristrukturim ka sjell q shuma prej 1,650,000 Euro tE mos shkojë në buxhetin e shtetit për
mbulimin e kostos se programit tW NE dhe per rrjedhojë perqindja e që zë kredia kundrejt totalit të
kostos se NE ulet nö 19%. Vera prej 1,650,000 Euro që kalon nga komponenti I në

komponentin e 2 éshté shpenzim jo efektiv i huasé pasi kjo vierë del jashtë objektivit të vet
projektit dhe qéllimit té huasé.
Gjithashtu rezulton se nuk éshté bëré një analizë e hollësishme për ti nxjerrë shkaqet dhe
përgj«gjisitë për mosrealizimin në kohé ti projektit. Nuk janë analizuar dhe nuk janë nxjerrë
kostot shtesë me qéllim qé mos ti ketë reduktim të indikatoréve dhe mbi ti gjitha për nxjerrjen e
pë!rgjegj!sive që sjell zvarritja e projektit, i cili Iidhet direkt me plotësimin e NE dhe PAKpër një
shtresë në nevoji.
Ndryshimi dhe reduktimi i indikator!ve nuk ka ardhur vetëm si nevojë pir përmir!simin e
zbatimit të projektit, kosto e DLI 15 nuk është se ka kaluar në plotësimin e indikatorëve ti ter!
por një pjesë e mire e vlerës qi do të disburohej nga realizimi i këtij indikatori ka kaluar për
plotësimin/realizimin e aktiviteteve ti Komponentit 2.
Theksojmë se realizimi i aktiviteteve është miratuar ni shumën 1,316,000 pir 4 indikatorët,
ndërsa pas ndryshimeve kemi rritje të shumës me 334,000 Euro pér shpenzimet e aktiviteteve
ndërkohë që është ulur numri i indikator!ve dhe pir rrjedhojé edhe i aktiviteteve që lidhen me to.I -1Pra kemi nji lëvizje ni kah të kundért ose përpjesëtim të zhdrejtë të indikatorëve dhe aktiviteteve.

J Shuma e rritur si shpenzime për aktivitete ësht! kosto shtesë, kosto qé r!ndon shpenzimet e
projektit.

- Bazuar në marrëveshjen e huase Ligjin 84/2012" Per ratifikimin e marrëveshjes së huas
ndbrmjet Shqipërise dhe Bankes ndërkombëtare per rindërtim dhe zhvillim (IBRD) per
finaneimin e projektit të modernizimit të asistencës sociale" afati për perfundimin e projektit
duhet të ishte data 30.06.2017. Deri në 31.12.2016 janë disbursuar 9 transhe nd shumen
18,525,000 Euro, mbeshtetur në realizimin e 9 indikator!ve të parashikuar në marrëveshje,
ndCrkohë që per realizimin e ketyre indikatoreve nga komponenti 2 eshtë disbursuar shuma
794,399 Euro (113,813 Euro). Në total Ushte disbursuar shuma 19,528,212 Euro ose 51.3% e
huasë.

Deri në fund te qershorit 2017 indikatorët që priteshin per t'u realizuar ishin 7 ( DLI 4, DLI 7,
DLI 11, DLI 12, DLI 14, DLI 15, DLI 16) treguesit e të cilëve do ishte e pamundur të
realizoheshin deri ni perfundim të afatit të projektit. Ne memon sqaruese 31 tetor-3 nëntor 2016
Banka Botërore i ka kërkuar Ministrisë ti ndërmarrë hapat e duhur ligjor per zgjatjen e afatit të

përfundimit te projektit me 12-18 muaj brenda muajit dhjetor 2016. Per rrjedhoje Ministri i MSR
me shkresën nr. 7770 date 30.12,2016 ka dirguar në Ministrinë e Financave kërkesën per zgjatjen
e dates se mbylljes së projektit me 18 muaj. Ne përgjigje të kësaj me shkresën 8164/15 datë
26.01.2017 te Ministrit të Financave drejtuar Bankes Boterore është kerkuar shtyrja e afatit të
mbylljes se projektit "Modernizimi i Asistences Sociale" deri në 31.12.2018. Banka Botërore me
shkresen e datCs 06.02,2017 ka dhene aprovimin e saj duke e vendosur si date per mbylljen e

projektit datën 31.20.2018,
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programit pas zgjatjes së afatit

Komponent! 1: Pagesa për

programin e shpenzmeve të 184.68 35.115 19 240.1 (184.68/5*6.5) 14.6%

mniratuara.

Komponenti 2: Shrbimete 1.14 2.79 100 2.79 100
konsulentëve
Komision për hapjen e huas 0.095 0.095 -15:63
Totali 185.82 38 20.45 242.985 15.63

Kjo zgjatje e projektit nga 5 vite ne 6.5 vite ka sjell një denatyrim të projektit dhe objektivit te tij
si shfazim pasi ne baze PAD projekti duhet ti siguronte shtetit shqiptar mbulimin e 20% te kostos

se NE per 5 vite nderkohë që kjo shumë jo vetëm që është zvogëluar por dhe eshtë shtrirë ne kohë
duke u zgjatur per 1.5 vite pasi nuk jand realizuar indikatoret e projektit dhe mbulimi i huasë

éshte 14.6% i kostos së NE ne 6.5 vite.

Qështja 2 - Mbi auditimin e menaxhimit financiar té projektit, shkallén e realizimit té
disbursimeve financiare téfondeve kundrejt projektit, shkallén e realizimit té dishursimeve
financiare téfondeve.

Treguesit kryesorë që lidhen me disbursimet e planifikuar sipas Projekt
Dokumentit te VlerUsimit dhe Manualit Operacional te Projektit për tu
realizuar deri në vitin 2016 janë 16 indikatorë me vierën 33,915,000
Euro. Nga keta indikatord té parashikuar nuk janë realizuar 7 me një
vlere disbursimi prej 15,390,000 Euro.
Indikatorët e parashikuar të realizohen gjatë vitit 2016 janë:
Indikatori 4 Të pakten 80 % e familjeve në nivel kombetar, të cilat po
marrin përfitimet per programin e NE janë kontrolluar per

pranueshmUrinë e tyre.
Indikatori 6 Kriteret e vierësimit, procedurat e biznesit dhe marreveshjet
institucionale per PAK janë rishikuar bazuar ne modelin social dhe kéto
rishikime janë konsultuar, miratuar dhe shpërndarë.
Indikatori 7 Të paktCn dy të tretat e përfituesve ekzistues te PAK, te cilët
jane subjekt i një ricertifikimi vjetor, janë rivlerësuar duke perdorur
kriteret dhe proceset e rishikuara bazuar ne modelin social.
Indikatori 13 Faza e pare e MIS PAK eshte zhvilluar dhe testuar duke
përfshirë module funksionale per njé regjistër kombetarë te aplikanteve

Gjetja 2 te rinj dhe perfituesit ekzistues te PAK, vlerësimi i pranueshmërise së
tyre, ricertifikimi, futja në program, nxjerrja e urdhërpagesave dhe
raportimi.
Ndërkohë indikatorët e realizuar janë vetëm dy: DLI 6 dhe DLI 13.
Per komponentin e parë te Projektit, si rezultat i mosrealizimit ne kohë te
disa indikatorëve, referuar marrëveshjes se ratifikuar dhe Manualin
Operacional te Projektit, nuk janë kryer pagesat (transhet) të cilat ishin
parashikuar te jepen sipas realizimit kohor te indikatoreve. Mos realizimi
i indikatorëve përveç efektit financiar (pagesat, transhet) ka ndikuar edhe
në arritjen e qëllimit te këtij projekti i cili do te mbështese reformat duke

promovuar drejtésinë dhe efikasitetin e pUrfitimeve te asistencës sociale

per familjet dhe individet ne nevojU, te cilUt nuk mund të sigurojnë
plotesimin e nevojave jetike bazë, per shkak të aftësive dhe mundësive të
kufizuara social ekonomike.
Vlera e mesipërme prej 15,390,000 Euro ka prioritet dhe ndikim të larte
në pasqyrat financiare.
Afatet e realizimit të indikatorëve ne POM dhe PAD nuk korrespondojne
midis tyre dhe as me realizimin faktik te DLI-ve. Gjithashtu njësia e
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zbatimit te projektit nuk ka hartuar ndonjC plan te rishikuar per zbatimin

e DLI-ve ne mUnyrC te tillë qe DLI fakt te perkojne me DLI plan duke

pasur parasysh edhe vonesat e projektit ne fazën fillestare.

Niveli i
Prioritetit I lartU

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise dhe PIU te marrin masat per

realizimin e indikatoreve te planifikuar, për te mundësuar kryerjen e

disbursimeve, te cilat ishin parashikuar te jepen sipas realizimit kohor te

tyre, per të eliminuar efektin financiar qe sjell mosrealizimi

(pagesat,transhet) dhe arritjen e qellimit të projektit, në mbeshtetje te

Rek<omandimi reformave per asistencën sociale per familjet dhe individet në nevojë.

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise dhe PIU të hartojne nje plan

veprimi koherent me aktivitete te detajuara dhe afate te mire percaktuara

per realizimin e 7 DLI-ve te mbetura pa zbatuara. Ky plan te zbatohet me

përpikmëri nga strukturat perkatëse duke mos sjell vonesa te metejshme

te projektit.

fatfpr Menjehere dhe ne vijimesi
zbatimin e

rekomandimit
Bazuar ne marreveshjen e huas Ligjin 84/2012 "Per ratifikimin e

marrëveshjes se huas ndërmjet Shqipërise dhe Bankes ndërkombetare per

rindertim dhe zhvillim (IBRD) per financimin e projektit të modernizimit

te asistences sociale" afati per perfundimin e projektit duhet te ishte data

30.06.2017. Deri në 31.12.2016 jane disbursuar 9 transhe ne shumën

18,525,000 Euro, mbéshtetur ne realizimin e 9 indikatoreve te

parashikuar ne marreveshje, ndërkohe që per realizimin e ketyre
indikatorëve nga komponenti 2 ështe disbursuar shuma 794,399 Euro

(113,813 Euro). NU total ështe disbursuar shuma 19,528,212 Euro ose

51.3% e huas.
Deri në fund te qershorit 2017 indikatorët qe priteshin per t'u realizuar

ishin 7 (DLI 4, DLI 7, DLI 11, DLI 12, DLI 14, DLI 15, DLI 16)
treguesit e te cilve do ishte e pamundur te realizoheshin deri ne

perfundim te afatit te projektit.
Gjetje 3 Në memon sqaruese 31 tetor-3 nëntor 2016 Banka Botërore i ka kerkuar

Ministrise se Mirëqenies Sociale dhe Rinisd te ndermarrë hapat e duhur

ligjor per zgjatjen e afatit te perfundimit te projektit me 12-18 muaj

brenda muajit dhjetor 2016. Pör rrjedhoje Ministri i Mireqenies Sociale

dhe Rinise me shkresen nr. 7770 date 30.12.2016 ka drguar ne

Ministrine e Financave kerkesen per zgjatjen e dates se mbylljes se

projektit me 18 muaj. Në përgjigje te kesaj me shkresen nr. 8164/15 date

26.01.2017 te Ministrit te Financave drejtuar Bankes Boterore ështe

kerkuar shtyrja e afatit te mbylljes se projektit "Modernizimi i Asistences

Sociale" deri ne 31.12.2018. Banka Boterore me shkresen e dates

06.02.2017 ka dhëne aprovimin e saj duke e vendosur si date per

mbylljen e projektit daten 3 1.20.2018.
Zgjatja e afatit te perfundimit me 1,5 vite ka sjell mos permbushje te

objektivave dhe shfazim pasi ne bazë te PAD projekti duhet ti siguronte
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shtetit shqiptar mbulimin e 20% te kostos së NE për 5 vite nderkohë qC
kjo shumë jo vetëm që është zvogëluar por dhe eshte shtrirë ne kohe
duke u zgjatur per 1.5 vite, pasi nuk janë realizuar indikatoret e projektit
dhe mbulimi i huas eshte 14.6% i kostos se NE ne 6.5 vite.
Gjithashtu nga grupi auditimit gjykohet se, ne bazU të ccurisC se deri
tanishme ku janë realizuar 9 DLI ne 5 vite, zgjatja e afatit te zbatimit te
projektit nuk do te jete e mjaftueshme per përfundimin e tij.

Niveli i
Prioritetit I Lartd

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinisé dhe PIU te marrin masa të
analizojne dhe te nxjerrin përgjegjësit per vonesat e realizimit ne kohe te
projektit dhe mos arritjen e objektivave te cilat kane impakt negativ te

Rekomandimi drejtpërdrejt ne mireqenien e përfituesve real te skemes se NE dhe PAK.

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinisë dhe PIU td marrin masa per të
zbatuar dhe permbushur objektivat e projektit ne afatet e pUrcaktuara.

Afati për Në vijimësl
zbatimin

Grupi i koordinimit te projektit eshtë pergjegjës per drejtimin e zbatimit
të reformave ne programet e ndihmes sociale dhe sigurimit të aktiviteteve
ne kuadër te implementimit te projektit. Me urdher Ministri nr, 265 date
25.10.2013 "Per ngritjen e Grupit te Punbs per drejtimin dhe koordinimin
e projektit "Modernizimi i Asisteneës Sociale". Ky grup gjate vitit 2016

Gjetje 4 ka realizuar dy takime respektivisht ne datUn 29.01,2016 dhe 24.10.2016.v Nga auditimi konstatohet se ky grup nuk ka relacione shpjeguese mbi
tematikat që do te trajtoheshin ne mbledhjet, të cilat duhet tu dërgoheshin
paraprakisht grupit gjithashtu rnbledhjet e realizuara nuk kane pasur nje
qëflim vendimmarrje ne fund ose ndonje program ku parashikon se gfare
do të rezultojë pas mbledhjes

Niveli iprioritetit I mesem

Grupi i koordinimit te projektit te hartoje relacione shpjeguese mbi
tematikat që do te trajtohen ne takimet e punes nd kuadër te
implementimit te projektit, të cilat duhet tiu ddrgohen paraprakisht
grupit të pund, gjithashtu per çdo mbledhje te zhvilluar, të hartohen

Rekomandimi raporte mbi rezultatet e konkluduara nga grupi i koordinimit.

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinisë te marri masa që te hartoje nje

rregullore ku te percaktohen qarte detyrat dhe pergjegjësite e grupit te
koordinimit te projektit dhe menyra e organizimit dhe funksionimit te tij.

Kompania audituese ka kryer auditimin e pasqyrave financiare té
projektil të modernizimit të aistencës sociale, sipas kontratës nr. 1073/6,

Gjetje 5 dt. 31.08.2016 lidhur me Ministrine e Financave (dy muaj pas afatit te
raportimit të kerkuar nga banka), dhe në pérfundim të auditimit ka dhénë
opinion të pa modifikuar (pastér) lidhur me pasqyra financiare te
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projektit. Ky raport i ështe dorëzuar bankës rreth pesë muaj me vonesë
nga afati i pércaktuar në marrëveshje, në të cilin kërkohet që raporti
financiar i një auditimi të pavarur ti dorëzohet bankes jo më vonë se

gjashte muaj nga perfundimi i vitit fiskal. Ky raport auditimi i pavarur
nuk Cshtë përfshirë në raportet e dërguara Bankës pasi është kryer jashtë

afateve të raportimit në Bankë.

Niveli i prioritelit I ulét

Ministria e Mirqënies Sociale dhe Rinisé dhe PIU të marri masa qé té

sigurojë kryerjen e auditimit té pavarur pér llogarité financiare té

Rekomandimi projektit deri né pérfundimin e ty, dhe qé raporti i auditimit ti dorézohet
huadhénésit brenda afateve té pércaktuara né marrëveshjen e huas, ose

brenda gjashtëmujorit té paré.

Afati pér N vyeimsi
zbatimin

3. Mbi vlerësimin dhe dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare për vitin 2016, nëse janë
përgatitur në pérputhje me kuadrin e raportimit financiar të aplikueshëm në Shqipëri.

Raportimifinanciar pér vitin 2016.

a. Mbi detajimin e buxhetittë SHSSH -se për vitin 2016.

Referuar akt rakordimit të Shërbimit Social Shtetëror dhe MinistrisC se Mirëqenies Sociale dhe

Rinisé "Akt rakordimi i planit té buxhetit me ndryshimet pér vitin 2015" date 24.12.2015 rezulton

se Përkujdesja Sociale eshtë planifikuar në vleren 20,611,191 mijë leke nga te cilat Ndihma

Ekonomike zë vleren 4,747,779.6 mijë leke dhe pagesat per Aftesine e Kufizuar zë vlerën

15,863,411.3 mije lekë.
Me shkresen nr. 6999, date 23.11.2016 "Mbi rakordimin e planit tE buxhetit, me ndryshimet pEr

vitin 2016" është hartuar kalendari i kryerjes se Akt-rakordimeve.
Me shkresen nr. 6675/7, date 08.02.2016 "Mbi detajimin e buxhetit pEr vitin 2016", janb derguar
tabelat per detajimin e Buxhetit te vitit 2016, në nivel vjetor dhe limitet mujore.

JanE hartuar aktrakordimet dy muj ore dhe mbi bazen e ketyre akt-rakordimesh j ane celur fondet e

dy muajve m vone.

Nr. Liogaria Emërtimet Ministria Institucionet Diferencat
Asistenca Sociale 20,500,000,000 20,500,000,000 0

1 Ndihma ekonomike 5,090,556,266 5,090,556,266 0

606 Ndima ekonomike 4,523,719,960 4,523,719,960 0

606 Ndihmë gratë e trafikuara 26,069,797 26,069,797 0

606 Fond i padetajuar 540, 766,509 540,766,509 0

2 606 Ndihmë për të paaftét 15,409,443,734 15,409,443,734 0

606 Pagesëpaaftësie 15,389,607,000 15,389,607,000 0

606 Ndihmé për garqet autizmi 19,836,734 19,836,734 0

Të dhenat e mesipCrme edhe pse jane tE konfirmuara me akt rakordimi nuk jane t njëjta me te

dhenat e raportuara pEr zërin e zbatimit tE buxhetit ne Raportin e monitorimit të SHSSH-se dhe

ato tE Monitorimit tE raportuara nga MMSR.
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Ekzaminimi i pasgyrave vietore financiare merr parasvsh cilësinë dhe saktësin e informatave té

registruara né pasgyrat financiare si dhe paitueshmériné me kornizën raportuese.

Projekti SAMP perfshin komponentU me mekanizem te ndryshem financimi, po ashtu dhe qasja e
kontabiliteti ndryshon sipas komponenWve.

Njësia e Menaxhimit te Projektit në MMSR, Ushtë përgjegjëse per aspektet e implementimit te
aktiviteteve te parashikuara nen kete Projekt e ndjek procedurat tradicionale te Bankes Boterore
dhe kuadrit ligjor kombetar lidhur me implementimin e projekteve me financim të huaj.
Keto procedura zbatohen vetCm pér Komponentin 2 té Projektit dhe perfshijnë perdorimin e
pasqyrave tradicionale te shpenzimeve dhe procedurat e disbursimit nepermjet nje Llogarie te
Projektit në Banken e Shqipërise dhe me pas në Llogarinë Speciale nd Bankat e nivelit te dytd.
Procedurat e disbursimit te fondeve dhe menaxhimit financiar jane percaktuar dhe ne Manualin
Operacional të Projektit.
Komponenti i parë mbështet rezultatet aktuale qé lindin nga zbatimi i permirësimeve ne
programet kryesore te asistences sociale (NE dhe përfitimeve té asistencés sé paaftésisé).
Zbatimi i planit te reformave per te përmiresuar barazine dhe efikasitetin kerkon shume loje

inputesh. Qeveria ka vendosur te financoje shume prej ketyre inputeve me buxhetin është tit
(p.sh., pér ngritjen e SMI, aktivitetet kryesore té trajnimit, té burimeve njerdzore, et). Nje
mbeshtetje e tillë do te sigurohet nga bashke-financim i programit ligjor të shpenzimeve (né

mënyrë rimbursimi), dhe disbursimit kundrejt permiresimeve të matura në zbatim (veprimet dhe
rezultatet) qe çojne nCpër mirësimin e performances (rezultateve), sipas njC qasje financimi te
bazuar ne rezultate (Result-Based Financing).

Në seksionin i te marrëveshjes eshtë percaktuar menyra e raportimi, monitorimi dhe vlerUsimi i
projektit.
Raportet e projektit
1, Huamarrdsi, nepermjet MMSR, monitoron dhe vlereson progresin c projektit dhe pergatit
raportet e projektit ne përputhje me dispozitat e paragrafit 5.08 të kushteve të përgjithshme dhe
mbi bazen e treguesve të pranueshem per Banken. Çdo raport i projektit mbulon periudhen e nje
semestri kalendarik, dhe i dorezohet Bankes jo me vone se një muaj pas pérfundimit te periudhes
së mbuluar nga ky raport.
2. Gjate zbatimit te projektit, Huamarresi, nepermjet MMSR, do te kryeje inspektime tematike te
bazuara ne modele per zbatimin e ndihmes ekonomike, ne bazë te atij objekti dhe rregullsie, siç
percaktohet ne manualin operacional te projektit dhe duke mbuluar pa kufizim, nivelin e
parregullsive dhe gabimeve qe ndodhin ne administrimin e perfitimeve sociale, shkaqet e tyre dhe
veprimet korrigjuese te ndermarra. Raportet e inspektimeve tematike i vihen ne dispozicion per

shqyrtim Bankes dhe Huamarrësit, nUpermjet MMSR, dhe Bankes i jepet mundësia per te
diskutuar dhe per te bere komente mbi raportet ne fjalU. HuamarrCsi, nepermjet NMSR, zbaton

menjehere çdo rekomandim te miratuar qe jepet nga Banka ne baze te këtyre vierësimeve.

Auditimet tematike ne lidhje me zbatimin e ndihmes ekonomike janU kryer nga strukturat
audituese te Sherbimi Social Shteteror.

Pajtueshméria me kornizén raportuese.
Per sa i pdrket raportimeve rezultoi se, jane derguar rregullisht ne Ministrine e Financave ne

L përputhje me VKM nr, 116, date 24.02.1997 "Pér kompetencat, procedurat, nénshkrimin,
livrimin, reg]istrimin, zbatimin, shlyerjen dhe raportimin e huave, kredive" dhe UM nr. 8, date
17.02.2003 te "Per kompetencat, procedurat, nénshkrimin, livrimin, regjistrimin, zbatimin,

shlyerjen dhe raportimin e huave, kredive dhe ndihmave té huaja qé i jepen Republikës së
Shqipërisë"
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Ecuria dhe progresi i implementimit të Projektit SAMP per komponentin 1"Pagesa për
programin e shpenzimeve të miratuara në kuadér té pjesës I té projektit është i lidhur me arritjen
e Indikatorëve të Disbursimeve (DL-s). Në aneksin A të Raport Progresit jane perfshird Lista e
Indikatoreve dhe niveli i arritjes së tyre.

NCn Komponentin 1, financimi behet ne bazé tC rezultatevedhe shpenzimet aktuale nen
Programin Buxhetor "Ndihma Ekonomike".
Per vitin 2016, realizimi i programit "Pérkujdesja Sociale" mbështetur nC raportet e monitorimit
të publikuara per realizimin e produkteve të parashikuar per vitin 2016 ka rezultuar, téjetë në
nivelin e rreth 100 % të? realizimeve té tfij.

Në këtë program produkte te rëndësishme jane Ndihma Ekonomike dhe AftUsia e Kufizuar, dhe
pr qëlim të ketij auditimi objekt i auditimit është vetëm Programi Ndihmës Ekonomike.

1- Në vitin 2016, për pagesën e personave me aftesi tC kufizuar éshtë vënë ne dispozicion
fondi prej 15,403,787 mijë lekë (kurse sipas raportimit té thesarit është shpenzuar shuma
15,170,240 mié lekë) kujané trajtuar 156,396 persona, nga 164,000 persona të planifikuar
nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë ne planin e vitit 2016, referuar kerkesave te

planifikuara të paraqitura nga njesite e qeverisjes vendore.

2- Për Ndihmën Ekonomike per vitin 2016, numri i familjeve që kane përfituar pagesCn e
ndihmës ekonomike rezulton te jetC rreth 80,478familje per të citat ështe shpenzuar fondi
në total 4,585,266 myë lekë që perfaqësojnë shuma direkt në ilogaritë e familjeve në
nevojë, nga 79,000 familje me vieren 4,585,300 mÉYë lekë té planifikuara, nga Ministria e
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë ne planin e vitit 2016, referuar kerkesave të planifikuara të
paraqitura nga njesitb e ceverisjes vendore.

Theksojmé se për vitin 2016 janë realizuar me fondet e akorduara të Buxhetit të Shtetit, 100 % té
nevojave pér Ndihmén Ekonomike dhe Aftésinë e Kufizuar per përfituesit e miratuar sipas
procedurave ligjore nëfuqi.

Sipas raportit te monitorimit nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise drejtuar Ministrisë se
Financave per përfituesit e Ndihmës Ekonomike dhe Programi i Aftësisë së Kufizuar, me

treguesit si me poshtë vijon:

Vera e planifikuar sipas PBA, planit dhe realizimi faktik i shpenzimeve per NE dhe PAK per
vitin 2016 sipas pasqyres:

në mije lekë
Nr Enierin i ir-IILlAit Sheimiiet e reluti i iin 2u l

PBA-k PLAN[ FA K I
l Familje pël fiuese W l[imis Ekonomike. 5,000,010 4,585,300 4,585.266
II Programi i Aftësisë së Kufizuar 16,600,000 15,403,787 15,402,337

Individë t verbër përfitues nga programi i afWsist së kufizuar. 3,062,689 2,841,988 2,841, 721
Individg paraplegjikë e tetraplegjikë g përfitojnë 3,474,997 3,224,585 3,224,282
Personat me aftësi td kufizuara mendore, fizike 6,792,859 6,303,359 6,3 02, 765
Invalidët e punës përfitnues 3,269,455 3,033,855 3,033,569

Paraqitja grafike e treguesve të rezultatit sipas grafike md poshtë:

L 32



KONTROLLI I LARTÉ l SHTETIT
RAPORT PR' AUDITI ~N FINANCIAR E USHTRUAR NÉ MINISTRINÉ E MIRQENIES

SOCIALE DHE RINIS PÉR PROJEKTIN "MODERNIZIMI I ASISTENCÉS SOCIALE"

PBA, Plan dhe Fakt për viu 206

18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000i. 1 6,000,000
4,000,000
2,000,000

0PBA Pkli Fakti

S NE 5,000,'000 4,585,300 4,585,266

EPAK 16,600,000 15,403,787 | 15,40-2.337

Planit dhe fakti i familjeve që përfitojnë NE dhe individet prfitues nga PAK për vitin 2016 sipas

pasqyrCs:
Nr. Enëtimi i rezultatit Tre,Q,sit e rezlh ..il 216__

_ Niarn:nce PLANI I F.\KTi

I Familje përfituese të Ndihms Ekonomike. Familje '9,000 R0,4-8

II Programi i Aftësise sý Kufizuar Individé 164,000 156,396

Individë të verbër pdrfitues nga programi i aftësisë sé kufizuar. individé 17,000 15,399

Individ paraplegjiké e tetraplegjikë që përfitojnë individé 15,500 12,481

Invalidët e punës përfitues individé 69,000 71,528

Personat me aftësi të kufizuara mendore, fizike individë 62,500 56,988

Paraqitja grafike e treguesve të familjeve që përfitojnë NE dhe individUve që përfitojnë nga PAK

sipas grafike më poshtë:

Familje/lndividë prfitues të NE dle PAK pér vitin 2015

180,000
160,000 -

140,000 --

120,000
100,000
80,000
60,000 ---
40,000 ·-

20,000 -

PlaniFat

INE 79,000 80,478LIIPAKC 164,000 156,396

Sipas raportit të monitorimit te SHSSH realizimi i buxhetit sipas zërave paraqitet si më poshte :

Nr. Zérat Emértimi Fondet e Fondet e % diferenca
akorduara në realizuara në leké e

lek realizimit

A Ndihma ekonomike 4,611,076,742 4,606,336,041 99.89 4,740,701

Ndihma ekonomike. 4,590,006,945 4,585,266,244 99.90 4,740,701

Ndihma për gratë e 21,069,797 21,069,797 100
trafikuar

B Paaftési e kufizuar 15,422,173,858 15,421,973,858 99.99 200,000

33



KONTROLLI I LARTÈ i SHTETIT
RAPORT PRR AUDITIMIN FINANCIAR E USHTRUAR N MINISTRINLE MIRQENIES

- " SOCIALE DRE RINISR PER PROJEKTIN "MODERNIZIMI I ASISTENC£S SOCIALE"

Ndihmë për qarget',966741,3,3 0
Autizmi196,741,3,710
Pagesa paaftesie 15,402,537,124 15,402,337,124 100 200,000

TOTALI 20,033,250,600 20,028,309,899 99.98 4,940,701

Mbi bazën e këtij kalendari j ane hartuar Akt-Rakordimet e planit te buxhetit me ndryshimet, per

vitin 2016

Nr. Liogaria Emërtimet Ministria Institucionet Diferencat

1 Aparat qndror ShSSh 81,615,800 81,615,800 o

600 Paga me shtesa 41,840,000 41,840,000 0

601 Sigurime shoqërore 5,894,000 5,894,000 0

602 Mallra dhe shërbime të tjera 33,815,000 33,815,000 0

606 Transferta buxhetet familjare 66,800 66,800 0

2 Admin lokale e ShSSh 75,138,200 75,138,200 0

600 Pagat 52,092,260 52,092,260 0

601 Sigurime Shogrore 8,563,000 8,563,000 0

602 Maltra e sherbime të tjera 13,751,200 13,751,200 0

606 Transferta buxhetet familjare 731,740 731,740 0

3 Instit. Kujdesi Social 612,992,993 612,992,993 0

600 Pagat 316,056,000 316,056,000 0

601 Sigurime Shogrore 53,774,000 53,774,000 0

602 Mallra dhe shërbime të tjera 242,200,000 242,200,000 0

606 Transferta buxhetet familjare 962,993 962,993 0

4 Assistenca Sociale 20,500,000,000 20,500,000,000 0

Ndibma ekonomike 5,090,556,266 5,090,556,266 0

606 Ndihma ekonomike 4,523,719,960 4,523,719,960 0

606 Ndihmë grate e trafikuara 26,069,797 26,069,797 0

606 Fond i padetajuar 540,766,509 540,766,509 0

5 606 Ndihmë për të paaftët 15,409,443,734 15,409,443,734 0

606 Pagesë paaftésie 15,389,607,000 15,389,607,000 0

606 Ndihmë pUr qarqet autizmi 19,836,734 19,836,734 o

Pagesat e Ndihmës Ekonomike per vitin 2016, e ndare sipas Qarqeve (rajoneve) referuar vlerave

te gjeneruara nga zyres se Statistikave te Sherbimit Social paraqiten, paraqiten si më poshte vijon:

Emërtimi Fondi Familje me Ne Individë EE

Qarkut Tirane 926,158,090 52,156 2,442 7,589

Qarkut Berat 100,913,266 10,910 299 5,891

Qarku Fier 116,979,828 15,512 774 5,361

Qarku Elbasan 1,062,738,217 95,806 483 32,486

Qarku Korce 370,177,966 46,927 569 21,039

Qarku Gjirokaster 72,527,193 10,433 335 11,585

-Qarku Shkoder 506,564,010 58,635 366 11,488

Qarku Kukes 558,949,150 64,154 201 8,293

Qarku Lezhe 291,996,388 31,652 406 11,473

Qarku Diber 825,360,878 80,057 837 50,034

Qarku Vlore 71,787,077 8,435 231 1,927

Qarku Durres 60,352,175 6,040 353 195

Totali Republikes 4,584,586,613 480,717 7,296 167,361

Duke bere njE krahasim per shpenzimimin e fondeve te skemes NE ne vite konstatohet se per

vitin 2016 fondi i shpenzuar eshtë 4,585,266,244 lekë, ose 743,266,244 leke me i lartC se fondi i

shpenzuar ne vitin 2013 dhe 197,305,054 lekë me i lartë se fondi i shpenzuar ne vitin 2015.

Grafikisht situata paraqitet:
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Fondet e Shpenzuara për skenin e NE

2013 3.842,000

2015 4,387,961

2016 4,585,266

2016 2015 2013

[Fondete slipenizarapr NE 4,585,266 4,387,961 3,842,000

L
Duke bërë një krahasim për shpenzimimin e fondeve të skemës PAK nd vite konstatohet se për
vitin 2016 fondi i shpenzuar është 15,398,532,422 lekë, ose 1,025,925,808 lekë më i ulët se fondi

i shpenzuar ne vitin 2013 dhe 334,468,285 lekC me i Iartë se fondi i shpenzuar në vitin 2015.
Grafikisht situata paraqitet:

Fondet e shpenzuara për PAK

2013 16,424,458

2015 15,064,064

2016 15398,532

12016__ __2015 2013

Fondlet e slpeiìziara pér i 538 532
S15,39,532 15,064,064 16,424,458

Pasqyrat Financiare të Proiektit për vitin 2016 përfshiinë sa më poshtë:
A. Raporti Menaxhimit të Projektit.

B. Raportet Financiare:
Burimet e Projektit dhe Fërdorimi i Fondeve - Fondet e Donatorit IBRD,
Përdorimi i Fondeve sipas Komponentëve/Aktiviteteve të Projektit- Fondet e Donatorit
IBRD,
Pasqyrën e Llogarisë Speciale,

C. Raporti i Progresit të Projektit:

J Raport i Monitorimit të Rezultatit

D. Raporti menaxhimit të Prokurimeve:
Monitorimi Procesit tè Prokurimit (Maltrat)
Monitorimi Procesit tè Prokurimit (Shërbime konsulence)
Raport i Shpenzimeve tè kontratave (Mallra)

Raport i Shpenzimeve tè kontratave (Shrbime konsulence)
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E. Raporti financiar gjeneruar nga sistemi i thesarit:
Sipas të dhenave të gjeneruara nga sistemi i thesarit ekzekutimi i fondeve publike për pagesat e

V ndihmës ekonomike dhe aftësisé se kufizuar pur periudhënjanar dhjetor 2016 është si më poshte:

1. Ndihma ekonomike,
a. Accrual = 4,546,92
b. 5 mÜë lekë.
c. Cash = 4,567,907 myë lekå.

F 2. Pagesa paaftësie.
a. Accrual = 15,155,649 mijé lekë.
b. Cash =l5,170,240 mijé lekë.

Nå vijim Ministria e Financave ka derguar në mënyre periodike tremujore raportet financiare të

gjeneruara nga sistemi i thesarit. Bazuar në këtë informaoion është përgatitur dhe Raporti

Financiar për komponentin 1 të projektit i cili është paraqitur më pas zyrtarisht nå Banken

Botërore.

F. Monitorimi dhe vleresimi i projektit.
-MMSR nå maj 2014 ka punsuar një ekspert te monitorimit dhe vleresimit të projektit që do te

ndihmojnë EMP ne monitorimin dhe vierësimin e aktiviteteve të projektit, rezultateve/arritjeve nå

përputhje me kuadrin e përshkruar ne PAD (Dokumenti i Vlerësimit të Projektit) Aneksin I -

Korniza e Rezultateve & Monitorimit. Nå raportin e progresit mungon një informacion më i

detajuar mbi analizën e aktivitetit të projektit, statusin e zbatimit të tyre dhe të vleråsimi mbi

progresin e projektit SAMP nå arritjen e objektivave tå zhvillimit të formuluar nå PAD.
- Informacioni financiar lidhur me ekzekutimin e pagesave nen Programin e Ndihmës

V Ekonomike, per vitin 2016 eshtë përfshire si aneks i veçantë ne Raportet Tremujore dhe Vjetore

te Progresit te Projektit nga Njesia e Zbatimit të Projektit.
-Në zbatim te udhëzimeve te MF lidhur me raportimin financiar mbi disbursimet e financimit te

huaj EMP dergon nå fillim të çdo muaji Drejtorisë se Buxhetit dhe Financave nå MMSR si dhe

Drejtorisb se Borxhit dhe Thesarit ne MF situacionin aktual për statusin e fondeve te disbursuara

dhe të shpenzuara të projektit.
Sipas të dhënave tå gjeneruara nga sistemi i thesarit ekzekutimi i fondeve publike për pagesat e

ndihms ekonomike dhe aftësisë så kufizuar per periudhn janar dhjetor 2016 është si må poshtë:

3. Ndihma ekonomike.
d. Accrual = 4,501,307,280 lekë.
e. Cash = 4,486,544,210 lekë.

4. Pagesa paaftåsie.
c. Accrual = 15,003,242,090, lekë.
d. Cash = 14,993,268,550 lek.

Në vijim Ministria e Finaneave ka dërguar nå månyru periodike tremujore raportet financiare te

gjeneruara nga sistemi i thesarit. Bazuar në kåtå informacion eshtë pergatitur dhe Raporti

Financiar per komponentin 1 të projektit i cili ështå paraqitur må pas zyrtarisht në Banken

Botårore.
Njësitë e pushtetit vendor çdo muaj dhe Qdo fundviti pérpilojnë pasqyratfinanciare bazuar edhe

mbi aktet e rakordimit me degåt e Thesarit pår situacionin e shpenzimeve eå kryera pår vitin

ushtrimor ku përcaktohen vierat e kåtyre shpenzimeve sipas grupit, titullit dhe kapitullit. Këto

situacione të njësive vendore mund të përdoren nga MMSR për të pårgatitur raportetfinanciare

për Ndihmën Ekonomike dhe Pagesat e Aftësiså så Kufizuar.

Nen Komponentin 1, shpenzimet aktuale nCn Programin Buxhetor 'Wdihma Ekonomik", pör

periudhën objekt auditimi I janar - 31 Dhjetor 2016, përfshijnë shumën 4,567,907 mijë lekë.

Bazuar materialitetit riskut të auditimit u gjykua mbi kampionin e zgjedhur, Njësinë
Administrative Shëngjin, Njësinå Administrative Fushë-Krujë dhe Bashkinë Pogradec.
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sigurohej nga fondi IPA 2013.
Ndërkohe qe duke mbledhur shumën e gjithe aktiviteteve qe parashikohen te
financohen nga IPA 2013 rezulton që shuma ështC 1,231,200 Euro, pra, ka
nje mos pCrputhje mbi parashikimin e shumave per këto aktivitete, çka

tregon një pasaktesi mbi aktivitetet dhe shumat e parashikuara për këto

aktivitete. Per arsye te ndryshimit te kuadrit ligjor te BE finaneimi i pjeses se

mbulimit te fondit nga IPA 2013 u be i pamundur.
Me memon sqaruese (Aide Memoire) mbi rishikimin afatmesem eshtë bere

një rivleresim i ecurise se projektit dhe eshte hedhur ideja e ristrukturimit te

projektit duke perfshirë edhe nje plan aktivitetesh me një total shpenzimesh
1,316,000 Euro.
Me shkresën nr. 1382/2, date 30.03.2016 mbi ristrukturimin e projektit
"Modernizimi i Asisteneës Sociale" Ministri i Mireqenies Sociale dhe Rinise

i eshte drejtuar Ministrit te Financave, per ristrukturimin e kredise duke

eliminuar nje DLI (konkretisht DLI 15 me vlerën 2,850,000 Euro) dhe nje

pjese e kesaj shume te shkoje tek DLI 4 dhe DLI 7 (nga 600,000 Euro per

sceilen DLI) dhe pjesa e mbetur prej 1,650,000 Euro te shkoje per mbulimin
e shpenzimeve per asisteneen teknike që nuk u financuan nga IPA 2013.

Nga Njesia e Zbatimit te Projektit dhe Drejtoria e Politikave te Shërbimeve
Sociale deri në fund të periudhës së auditimit nuk u paraqlit asnjë analizim

per planet e aktiviteteve me kostot përkatese, mbi te cilën eshte kerkuar
kalimi i shumes 1,650,000 Euro nga komponenti i I tek komponenti i 2.
Nga analizimi i aktiviteteve per realizimin e DLI-ve konstatohet se edhe pse
I DLI (DLI 15) eshte fshire dhe per pasojë edhe aktivitetet e lidhura me kete

DLI jane eliminuar, vlera e aktiviteteve që do te mbuloheshin nga IPA 2013
dhe te pa pUrfshira ne hua ështe rritur me 334,000 Euro. Nga analizimi i

vlerave rezulton qe nga PAD deri ne arnendimin e ligjit kosto e aktiviteteve
ka ardhur duke u rritur ndërkohe qe aktivitetet jane ulur pasi eshte eliminuar

l DLI.
Me shkresen date 06,04.2016 Ministri i Financave i ka derguar Bankes
Boterore letrën zyrtare ku propozohet ndryshimi i marreveshjes se kredise.
Banka Boterore ka miratuar procesin e ristrukturimit dhe më 16.05.2016 ka
derguar ne Ministrine e Financave letrën per miratimin dhe nënshkrimin e

amendamentit te marreveshjes.Li Me 29 qershor 2016 Keshilli i Ministrave ka miratuar ne parim
amendarnentin e propozuar te marrëveshjes se kredise. Paketa e
ristrukturimit te marrëveshjes financiare te projektit eshtë miratuar nga
Kuvendi ne 10 nentor 2016, permes Ligjit Nr. 117/2016 "Per ratifikimin e
ndryshimit te marreveshjes se huas ndermjet Shqiperise dhe Bankes
Ndërkombetare per Rindertim dhe Zhvillim per financimin e projektit
"Modernizimi i AsistencCs Sociale" te ratifikuar me ligjin nr. 84/2012".
Në zërin kosto e projektit dhe financimi të PAD parashikohet se shumna e
komponentit 1 e shperndarë ne 5 vite do te mbulonte rreth 20% te totalit te
shpenzimeve te Qeverise per programin e NE. Ndërsa nje pjese e gjithe
aktiviteteve te asistences teknike do te mbulohet nga komponenti 2 dhe pjesa
tjeter nga burime te tjera.

Ky ristrukturim ka sjell qe shuma prej 1,650,000 Euro te mos shkoje ne
buxhetin e shtetit per mbulimin e kostos se programit te NE dhe per rrjedhoje
perqindja qe ze kredia kundrejt totalit te kostos se NE ulet ne 19%. Vlera
prej 1,650,000 Euro qe kalon nga komponenti 1 ne komponentin e 2 eshte

shpenzim jo efektiv i huas pasi kjo viere del jashte objektivit dhe qellimit te
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vet projektit.
Gjithashtu rezulton se nuk ështe bërë njd analizë e holldsishme per te nxjerrë

shkaqet dhe përgjegjesitë për mosrealizimin ne kohe tW projektit. Nuk jane

analizuar dhe nuk janë nxjerrë kostot shtesC me qellim që mos të ketë

reduktim te indikatorëve dhe mbi te gjitha per nxjerrjen e përgjegjësive qé
sjell zvarritja e projektit, i cili lidhet direkt me plotësimin e NE dhe PAK per

një shtresë ne nevoje.

Ndryshimi dhe reduktimi i indikatorëve nuk ka ardhur vetëm si nevoje per
permiresimin e zbatimit te projektit, kosto e DLI 15 nuk ka kaluar ne

plotesimin e indikatordve te tjerë por, një pjesë e mire e vlerbs që do te

disburohej nga realizimi i ketij indikatori, ka kaluar per plotësimin/realizimin

e aktiviteteve te Komponentit 2.
Realizimi i aktiviteteve Ushte miratuar ne shumën 1,316,000 per 4
indikatordt, ndersa pas ndryshimeve kemi rritje te shumes me 334,000 Euro

per shpenzimet e aktiviteteve nderkohë qe është ulur numri i indikatorëve

dhe per rrjedhojë edhe i aktiviteteve qe lidhen me to.

Pra, kemi një lëvizje ne kah te kundërt ose përpjesëtim te zhdrejte të

indikatoreve dhe aktiviteteve. Shuma e rritur per shpenzimet e mbulimit te

aktivitete eshtë kosto shtese, kosto qe rendon shpenzimet e projektit

Niveli i I lartë

prioritetit
Ministria e MirCqenies Sociale dhe Rinise dhe PIU te marrin masa per te

hartuar nje plan te detajuar me DLI-t, aktivitetet e parashikuara per

realizimin e DLI-ve dhe shumat e parashikuara për realizimin e secilit

aktivitet, duke nxjerre ne këtë mCnyre edhe koston e reale te ristrukturimit.

.Rekomadimi Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë te analizoje situatën e krijuar dhe

R o m te nxjerri pergjegjësite per mos sigurimin e fondeve per mbulimin e kostove

te aktiviteteve e eila ka sjell një shpenzim joefektiv te huas ne shumen

1,650,000 Euro që kalon nga komponenti I ne komponentin e 2, pasi kjo
vlere del jashte objektivit te vet projektit dhe qellimit te huas, Gjithashtu te

behet nje analize e hollësishme per te nxjerrd shkaqet dhe pergjegjCsite per

mosrealizimin ne kohë te projektit.

Afati i zbatimit Ne vijimesi

4. Mbi auditimin e transaksioneve finaneiare të pagesave dhe vlerat e raportuara nën

Programin e Ndihmës Ekonomike.

1. Njésia administrative ShUngjin ka një popullsi prej 12097 banoresh dhe 3399 familje,

trajtohet ne skemen e ndihme ekonomike 87 familje, me një fond vjetor prej 3.860.000 leke. Per

vitin 2016 nga auditimi ne Bashkinë Lezhe (Njësia Administrative Shëngjin), rezultoi se:

Mbbshtetur ne ligjin nr. 9355, dt. 10.03.2005 "Për ndihmën dhe shërbimet shoqérore" i

ndryshuar. Vendimi nr. 904, dt. 12.12.2012 "Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave dhe

dokumentacionit té përfitimit t ndihmës ekonomike në zonat pilot", si dhe ne bazë te projekt

vendimeve te paraqitura nga administratoret e seksionit te ndihmes sociale këshilli i bashkise
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Shengjin jane propozuar Drejtorise Rajonale te Shërbimit Social Shteteror Lezhö numri i

personave per perfitim ndihme ekonomike sipas periudhave mujore.

Dokumentacioni i punës së administratorit
Dokumentacioni i punës se administratorit eshtë sipas udhezimit Nr 338/3 date 10.03.2006 te

ministrit se Mireqenies Sociale dhe Rinise. Per te gjithe periudhen ë kontrolluar rezulton:

- Rregjistri analitik per familjet perfituese ështö i plotesuar, Projekt- vendimet dhe Vendimet

janë te arshivuar, listat me emrat dhe me te gjitha te dhënat analitike jane afishuar çdo muaj.
- Borderot (kopjet ) jane te arshivuara ne zyrë.
- perfituesve te ndihmes ekonomike dhe masen ë perfitimit ne zyren e njësisë administrative,siç

parashikohet në udhezimin nr 33 8/3 date 10.03.2006, XI, pika 16.

Nuk zbatohet VKM nr 1053 dt 23,04.2008,Për disa ndryshime ne vkm nr 787 dt 14.12.2005të

KM,"Per pereaktimin e kritereve,te proçedurave dhe te masös se pörfitimit te ndihmës

ekonomike",pikat 24 dhe 27.ku thuhet "Kushtezimi i ndihmös ekonomike me pune e sherbime ne

komunitet"
- Këshilli nuk e miraton gdo muaj dhenien e pageses se ndihmös ekonomike,në kundershtim te

udhezimit nr 338/3 date 10.03.2006 "Per zbatimin ë VKM nr 787, date14.12.2005 "Per

percaktimin ë kritereve te proçedurave dhe te mases se ndihmes ekonomike" pika 15 ku thuhet se

brenda muajit Keshillat e Bashkive/Komunave marrin vendimin perkates per dhenien e ndihmës

ekonomike.

Administratori shoqéror ka planikuar nevojat pér fonde, ka plotésuar saktésisht evidencat

statistikore dhe i ka dërguar në Drejtorine Rajonale brenda afateve ligiore.

U kontrolluan të gjitha dosjet, né dosjet e pérfituesit gjëndej deklarata e pérgthshme, çertiflkata

familjare dhe deklarata mujore e muajitjanar e né vazhdim. Në çertifikatén e gjéndjesfamiljare,

shënohej ndryshimi mbi gjéndjen civile, si vendbanimi i mëparshëm, data e rregjistrimit në

rregjistrin themeltar, si dhe ndryshimet e qera tëfamiljes.

Nga ana e kesaj Komune procedura e shpërndarjes se ndihmös ekonomike realizohej nepermjet

sistemit bankar, përgjithsisht me banken e Nivelit te dyte Societe Generale Albania.

Liogaritja e masës se ndibmës ekonomike
Masa e ndihmés ekonomike pereaktohej sipas struktures se familjes, liogaritja e mases se

ndihmës ekonomike per familjet me ndihmë te pjesshme, ishte bere në baze te VKM 787, date

14.12.2005 "Per percaktimin e kritereve te Proçedurave dhe te Mases se Ndihmës ekonomike"

pika 22 gërma 9, ku thuhet se te ardhurat nga toka sipas kategorive te saj qé sigurohen nga bimet

e arave, vreshtat, ullishtet, pemtaria, me perjashtim te tokes ne proces slikripezimi, te cilat

liogariten sipas koeficenteve dhe kategorise se tokes sipas kesaj tabele.

Ernrtimi 1 I1 III IV V VI VII VIII IX-X

Koeficientt e të ardhurave 15 13 12 11 9.5 8.6 7,7 5 3
ne lekë/m2 ne/ vit

Liogaritja e efekteve financiare.
Nuk ka efekte financiare.

Nga auditimi me zgjedhje i dosjeve të përfituesve:
1-Agetina Baca , me nr. dosje 462
2-Arben Prenga, me nr. dosje 454
3-Astrit Mekrizvani, me nr, dosje 439
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4-Agim Sadiku,me nr.dosje 34
5-Ilir Daja,me nr dosje 154
6-Dave Dod Dedaj, me nr dosje 617
7.Ali Gurzaku, me nr dosje 621.
8.Asim Guri me nr dosaje 599
9.Mimoza Pjetri me nr dosje 585
10.Vasil Luka me nr dosje 559 rezultoi se në dosje ishin deklarata e paraqitjes mujore, kartela

personale e punekerkuesit te papune, gertifikat familjare, deklarata e gjendjes ekonomike dhe

- sociale të familjes
aplikimi per ndihme ekonomike, vlersimi i intervistuesit.

Përdorimi i fondeve.
Gjatë kontrollit mbi përdorimin e fondeve rezultoi se ka pörputhje të treguesve brenda tyre, si

P/Vendim, Vendim, Bordero sipas tabelës së meposhtme:

PROJEKT VENDIMI VENDIMI BORDERO

Muaji Nr Fondi Nr. Vendimit të Nr. Fondi Nr. Fondi

familje 000/leke Bashkisë Lezhë familje 000/Ieke familje 000/Ieke

Janar 2016 82 342.104 16.0 .2016 82 342.104 82 342.104

Shkurt 79 333.812 Nr7112 datö 333.812 79 333.812
___________ _______ ___________ 09.03 .2016 ______

Mars 76 318.560 Nr.113 data 76 318.560 76 318.560
__________15.04.2016 _____ ______

Prill 73 294.336 r 128 datö 73 294.336 73 294.336
Prill 294,336 31.05.2016 ______

Maj 67 274.252 dat 67 274.252 67 274.252
Maj 67 274.2523 1.05.2016 ______

Qershor 69 298.748 69 298.748 69 298.748

Nr, 176 daWO7 8,20 7 8.2
Korrik 72 389.920 08.2016 72 389.920 72 389.920

Gusht 73 302.472 73 302.472 73 302.472
____________ ~~3 1.08 .2016 _ __ ______

Shtator 76 335.092 Nr 189 daW 76 335.092 76 335.092
_________________28.10.2016

Tetor 77 321.984 Nr190datö 77 321.984 77 321.984
___________ ______ _________ 2 8. 10. 20 16 _ ___

Nëntor 82 322.928 dat 82 322.928 82 322.928

Dhjetor 87 362424 Nr214 dat 87 362424 87 362424
___________ _______ __________ 22,12 .20 16 ____________

Mbi Pagesat e Aftësisë se Kufizuar
Per vitin 2016, Njësia Administrative Shëngjin, trajton me PAK rreth 353 dhe kujdestarö të tyre
59:
Persona qö trajtohen me Aftësi ta Kufizuar Fizike dhe/ose Mendore jane rreth 95 dhe kujdestar të

tyre 20 persona;
Persona qö trajtohen me status verbörie jane 25 dhe kujderstar tö tyre 11;
Persona që trajtohen me status para/tetraplegjie jane 28, kujdestar te tyre 28;
Persona që trajtohen me statusin e Invalidit te Punes janë 205.

- 2. Njésia Administrative Fushë-Krujë.

41



r
KONTROLLI I LARTË 1 SHTETIT
RAPORT P-R AUDITIMIN FINANCIAR E USHTRUAR NE MINISTRINt E MIREQENIES

SOCIALE DIE RINISÉ PÉR PROJEKTIN "MODERNIZIMI I ASISTENCÉS SOCIALE"

Nga auditimi rezultoi se planifikimi 1 fondit per pagesat e paaftësisë është bëre sipas Udhezimit

Nr.3, date 10.03.2014 "Per zbatimin e VKM Nr.618, date 07.09.2006 "Per pErcaktimin e kritereve

të dokumentacionit dhe masës se përfitimit te pageses per personat me aftesi te kufizuar".

Nga auditimi mbi dosjet e paaftësisö dhe dosjet e paratetraplegjikeve, rezultoi se jane të rregullta

ne pagesa dhe dokumentacion. Dosjet e personave me statusin e të verbörit të kontrolluara,
rezultuan se janö të rregullta në pagesa dhe dokumentacion , me perjashtim tö dosjeve nr. 9-Age

Qushku dhe 35-Prel Bushgjokaj, të cilat janë komisionuar në Tirane, por ju mungon Fletödrejtimi
per Kemp. Dosjet e invalidëve të punës u kontrolluan me përzgjedhje, nga ku rezultoi se jane te

rregullta si nö dokumentacion dhe në pagesa.

a. Mböshtetur ne ligjin nr. 9355, dt. 10.03.2005 "Pér ndihmën dhe shërbimet shoqërore" i

ndryshuar. Vendimi nr. 904, dt. 12.12.2012 "Pér pércaktimin e kritereve dhe procedurave dhe

dokumentacionit të përfitimit të ndihmës ekonomike në zonat pilot", si dhe në bazö te projekt
vendimeve te paraqitura nga administratorët e seksionit te ndihmes sociale Njesia Administrative

Fushë-Krujë jane propozuar Drejtorise Rajonale te Shörbimit Social shteteror Durrës numri i

personave per pörfitim ndihme ekonomike sipas periudhave mujore.
Per vitin 2016 u konstatua se Njësia Administrative Fushë - Kruje ka nje popullsi prej 26.277

banoresh dhe 7,223 familje. Në dhjetor te vitit 2016 trajtohen me ndihmë ekonomike 219 familje

me nje fond 1.073,440 lekt ndryshe nga dhjetor 2015 ku njësia administrative trajtonte me

ndihme ekonomike 145 familje me një fond 701.480 lekö. Pra kjo njesi administrative ka një rritje

të numrit te perfituesve te skemës st ndihmës ekonomike me 74 familje.

Nga auditimi i dokumentacionit (dosjeve) rezultoi se i gjithë legjislacioni përkatës per Ndihmën

Ekonomike ne zonat pilot, si edhe ligjet e tjera në fui jane te azhonuara dhe tt perditesuara.

-Rregjistri Kombëtar elektronik me tt dhenat e aplikuesve per Ndihmën Ekonomike eshte i

plotösuar sipas dokumentacionit tt parashikuar në legjislacionin në fuqi.

- Afatet ligjore janö zbatuar per gjenerimin e vendimeve dhe projektvendimeve.
Dosje e veçantë për Projekt-Vendimet, Vendimet dhe Borderoté,si dhe bashkëngjitur jané

edhe listat e perfituesve tö ndihmës ekonomike.

-Mbi pérdorimin e fondeve dhe saktësinë e plotësimit tt pagesave rezultoi se tt dhënat né

Projektvendime, Vendime, Bordero dhe Thesar rakordojnë midis tyre.

ProjektVedim PropozimVendim Vendimi Urdher
Muajt Nr.Aplik Date Nr.Aplik Date Nr.Perf/Date Fondi Shpenzim

Janar 157 14.01.16 157 27.01,16 151 /27.01.16 736020 176/736020

Shkurt 171 11.02.16 171 17.02.16 151/22.02.16 721780 434/721780

Mars 190 11.03.16 190 17.03,16 177 /23.03.16 869120 576/869120

Prill 206 11.04.16 206 15.04.16 188 /20.04.16 919600 864/919600

Maj 208 10.05,16 208 23.05.16 196 /27.05.16 973580 1046/973580

Qershor 212 10.06.16 212 21.06.16 199 /27.06.16 955240 1277/955240

Korrik 211 11.07.16 211 15.07.16 201 /21.07.16 963420 1482/963420

Gusht 214 11.08.16 214 22.08.16 206 /30.08,16 977820 1693/977820

Shtator 214 09.09.16 214 19.09.16 202 /27.09.16 975840 1889/975840

Tetor 220 11.10.16 220 20.10.16 192 /24.10.16 930380 2103/930380

Nentor 234 11.11.16 234 30.11.16 210 /30.11.16 1020420 2347/1020420

Dhjetor 241 12.12,16 241 19.12.16 219 /21.12,16 1073440 2567/1073440

Nga auditimi i dokumentacionit të përfituesve tëNdihmës Ekonomike mböshtetur në VKM nr. 904, dt.

12.12.2012 "Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave dhe dokumentacionit tt përfitimit tt ndihmés

ekonomike në zonat pilot"rezultoi se:
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Administratori disponon dosje individuale per familjet qe trajtonin me NE. U kontrolluan me

zgjedhje 10 dosje të përfituesve te ndihmës ekonomike. Në dosjet e perfituesve te ndihmës

ekonomike ndodheshin :
* Formulari i Aplikimit per "Ndihmë Ekonomike", i firmosur nga kryefamiljari.

* Kopja e kartes se identitetit per te gjithe anëtaret madhore.[ Çertifikata familjare.
• Deklaratat 3 mujore té familjeve pérfituese të firmosura vetém nga kryefamiljari.

* Kopje te vertetimit tö K.M.C.A.P - it per familjet qé kané persona me aftësi té

kufizuar,ne bazë tëVKM 904 date 12.12.2012, pika 3, gërma ë.

* Çertifikata e tokes për fshatrat e azhornuar dhe aktin e marrjes në pronësi per
zonatkuregjistrimi i pronesisenukkaperfunduarende.

* Vertetimshkolleperfemijëtqendjekinarsiminbaze.

Ne bazë te Udhezimit Nr.9, date 23.06.2014, mbi zbatimin e VKM nr.904, datë 12.12.2012, "Per

pörcaktimin e proçedurave dhe dokumentacionit te përfitimit te ndihmes ekonomike, ne zonat

pilot" pika 32,33. " Administratori verifikon situatën social ekonomike te familjeve përfituese,

deri né dy herë gjaté nje viti kalendarik"rezultoi se dokumentacioni ne dosjet e përfituesve te

ndihmës ekonomike ishte i plotö.
b. Ne Njösinë Administrative Fushë-Kruje trajtohen gjithsej 412 persona me aftësi tö kufizuar

nga te cilet: 88 persona te verbër me kujdestare te tyre 22 persona, 32 para dhe tetraplegjikeme

kujdestare te tyre 32 persona dhe 292 persona me paaftsi fizike e mendore dhe kujdestare te tyre
gjithsej 52 persona.
Gjithashtu, ne Njësinë Administrative Fushe-Kruje trajtohen me pagesë per aftësine e tyre të

kufizuar si invalide te punes gjithsej 443 persona.
Nga auditimi i dokumentacionit (dosjeve) rezultoi se i gjithe legjislacioni perkates per Personat

me aftësi të kufizuar ne zonat pilot, si edhe ligjet e tjera në fuqi jane te azhonuara dhe të

përditesuara:
1. Dosjet personale per edo perfitues (te paaftë dhe kujdestar) jane te hapura.
2. Dosjet e PAK per rikomisionim jane derguar prane mjekut te Drejtorisë Rajonale DurrCs siç

percaktohet ne pikën 24 te VKM Nr.618, date 07.09.2006 "Per pereaktimin e kritereve te

dokumentacionit dhe masës se perfitimit te pagesës per personat me aftesi te kufizuar".
3. Dosja e legjislacionit ishte e plotësuar me udhezimet dhe ligjet e fundit.

4. Regjistri i PAK ështe hapur per vitin 2016.
5. Evidencat statistikore per personat me aftësi te kufizuar jane plotësuar ne menyre korrekte.

Nga auditimi rezultoi se planfikimi ifondit per pagesén e paaftësisë është bëre né pérputhje me

Udhezimin Nr.3, date 10.03.2014 "Per zbatimin e VKM Nr.618, date 07.09.2006 "Per

percaktimin e kritereve te dokumentacionit dhe mases se perfitimit te pageses per personat me

aflesi te kufizuar". Te dhënat e ne tabelen e me poshtme rakordojnö me thesarin:
Tabela e fondeve te PAK

MUAJT PAAFTPSIA VERBÉRIA PARA E TETRAPLEGJIK INVALID PUNE Urdhër- Shpenzimi
Para

Paaftesia Kujdestar Verberie Kujdestar tetra legjik Kujdestar

Nr. Fundi Nr. Fondi Nr. Fondi Nr. Fondi Nr. Fondi Nr. Fondi Nr. Fondi Nr. Viera

Janar-15 296 2648598 47 381140 87 1035120 21 239190 30 743870 30 294840 437 1419200 164 6761958

SIkurt 298 3361018 45 60160 88 1080530 22 261970 30 783870 30 294840 439 1370600 306 781298

Mars 300 3272640 47 441320 88 1061920 22 250580 30 764840 30 284310 440 1418200 533 7493810

Pill 299 3264270 47 336740 88 1090740 22 250580 30 796900 30 305370 441 1396300 677 7640900

Maj .98 3618750 47 461390 86 1039350 22 261970 30 768870 30 294840 443 1388100 1023 7833270

Qershor 293 3558940 48 531230 86 1088500 22 239190 32 842960 32 326430 442 1452200 1230 8039450

Korrik 293 3314110 51 576740 86 1094520 23 284750 31 814900 31 315900 443 1415700 1451 7816620

Guasht 296 2974558 50 491470 84 [053940 22 250580 31 816900 31 315900 444 1355900 1675 7259248

Shtator 295 3036058 52 617440 85 1068760 22 253220 30 820200 30 319500 443 1395000 1839 7530178

Tetor 296 2946278 52 517140 85 1168890 22 253220 31 1004880 31 382927 444 1345600 2034 7618935

Nea"or 294 3467038 53 637560 85 1079170 22 253220 31 862620 31 330150 443 1292400 2310 7922098

Dhietor 292 2905070 52 433780 88 103900 22 264730 32 836400 32 340800 443 1285600 2592 5118250

43



KONTROLLI 1,LARTÉ l SHTETIT

RAPORT PR AUDSIOCIN FINACIAR.E,UHTRUAR DIN MINISTRINÉ E MIRÉQENIES

" SOCIALE DIE RINIS PÉR PROJEKTIN "MODERNIZIM I ASISTENCÉS SOCIALE"

| | | | | |212017 | 198411

Mbeshtetur ne vendimin nr. 618 date 7.09.2006 dhe udhezimi nr. 1959 date 19.09.2006

vendimit nr. 872 date 18.06.2008. vendimi nr. 1690 datë 17.12.2008 , udhëzimit nr. 1577 datë

31.07.2008, u kontrolluan me zgjedhje dosjet e paaftésise nga ku rezultoi se dokumentacioni dhe

pagesatjanë te rregulita.

Nga kontrolli me zgjedhje i kryer nd dosjet e para-tetraplegjikeve dhe te verbërve rezultoi se

dokumentacioni dhe pagesat janC të rregullta në zbatim të Vendimeve nr. 31 date 20.01.2001,

871, 873 date 18.06.2008, 1689 date 17.12,2008 dhe vkm 78 daté 07.02.2007 dhe vendimit nr.

277 date 18.06,1997, vendimi nr. 1325 date 1.10.2008 vendimi nr. 870 datë 18.06.2008,

udhëzimi nr. 2365 date 26.11.2008

3. Në njésiné Administrative Pogradec u audituan dosje te Ndihmés Ekonomike; per projektin

"Modernizimi i asistencës sociale", né kuadCr të programit të Ndihmës Ekonomike, në zbatim te

Vendimit Nr. 904, dt. 12.12.2012, "Per percaktimin e kritereve té procedurave dhe

dokumentacionit të përfitimit té ndihmés ekonomike né zonat pilot", ndryshuar me Vendimet e

Këshillit të Ministrave nr. 375, date 11.06.2014; nr. 838 date 3.12.2014.Nga auditimi u konstatua:

Njesia Administrative Pogradec ka nje popullsi rreth 38874 banorësh dhe 12252 familje.

Nga auditimi i kryer u konstatua se per vitin 2016 trajtohen në skemn e ndihmës ekonomike rreth 720

familje.

Mbështetur nC ligjin nr. 9355, dt. 10.03.2005 "PTr ndihmén dhe shërbimet shoqérore" i ndryshuar.

Vendimi nr. 904, dt. 12.12.2012 "Per përcaktimin e kritereve dhe procedurave dhe dokumentacionit të

përfitimit té ndihmés ekonomike né zonat pilot, Njësia Administrative Pogradec u kontrollua per:

A. Ndihmat Ekonomike.

I. Dokumentacioni i punës së administratorit.
Nga auditimi rezulton se dokumentacioni i punes se administratorit ështe në përputhje me Udhëzimin

Nr.338/3 date 10.03.2006 te Ministrisë se Mireqenies Sociale dhe Rinisë. Per vitin 2016 rezulton:

* Rregjistri analitik pér familjet përfituese, ështh i plotesuar me te gjitha te dhenat analitike, sipas

Udhezimit Nr.338/3, date 10.03.2006 te Ministrisë se Mireqënies Sociale dhe Rinise.

* Projekt-vendimet jane te arshivuara per çdo muaj.
* Vendimet mujore te Keshillit jane te arshivuara.
* Borderot (kopjet) jane te arshivuara.
* Listat me emrat e pérfituesve te ndihmes ekonomike dhe masa e perfitimit në zyrën e njesise

L :dministrativejane afishuar çdo muaj, sipas Udhezimit Nr.338/3, date 10.03.2006, Kreu XI, pika 16.

* Dosjet ishin te pajisura me Deklaratat e vizitës néfamilje, sipas Ligjit Nr.9355, date 10.03.2005 "Per

ndihmën dhe shërbimet shoqerore", neni 31, pika b.L Administratori shoqeror ka planifikuar nevojat pér fonde dhe janC derguar ne Dr.Rajonale brenda

afateve ligjore, sipas Udhézimit Nr.1945 date 04/10/2010.

Gjatë auditimit per perdorimin e fondeve rezultoi se ne pergjithësi ka perputhje te treguesve brenda tyre, si

P/Vendim, Vendim, Bordero dhe Thesar, sipas tabelave te meposhtme:

Listat e familjeve dhe masat përfituese té ndihmës ekonomike janë miratuar jashtä afteve lig/ore nga
Këshilli i Bashkisé Pogradec, në kundérshtim me Udhezimin Nr.338/3, datë 10.03.2006, Kreu XI, pika 15.

Tabela e Projektvendimeve dhe Vendimeve:

MUA N P/VENDIM VEND Ni NDBKONOMIKE BORDERO PAK

Nr dhe | Nr. | Fondi IDate= _Nr. Fondi ýFam Føndi PAK |Invalid| Fondi
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date Fam Fam pume

Janar Nr 808 3548620 NrA 808 3548620 808 3548620 12605395 3124500 15729895
_____ å20101 itOO dt. 10/02 ____

Shkurt dr/2 825 3612920 d 30 825 3612920 825 3612920 12314135 3049700 15363835
________ dt.2WO2 ________ ct.30/03 ____________ ____

Mars Nr.3 818 3652708 Nr /0 818 3652708 818 3652708 13309035 3122900 16431935
_____ dt_ 6.20/03 _8_ d1,06105l

PrIL Nr.4 770 3434148 Nr.24 770 3434148 770 3434148 12514099 3118500 15632599

________ dt.20/04 dt.06/05 l___ ___________

Maj Nr.5 756 3328626 Nr.26 756 3328626 756 3328626 12705243 3136100 15841343
dt. 19/05 åt24106 ________ ___ ___________

Qershor d2006 747 3261634 dt2406 747 3261634 747 3261634 12615631 3196600 15812231

Korrik dt 759 3217582 759 3217582 759 3217582 11892879 3108100 15000979
Korrik dt. 19/07 dt.C4/08 ___ _____ _____ _____

Nr.8 Nr47
Gusht dt,2/08 759 3187726 dt.30/09 759 3187726 759 3187726 11802589 3089300 14891889

Nr.9 NT.48
Shtator dt.009 761 3256342 dt30/09 761 3256342 761 3256342 11682109 3058000 14740109

Tetor d.2010 755 3278762 dN2/16 755 3278762 755 3278762 12350829 3099100 15449929

Nentor d20/ 750 3222102 750 3222102 750 3222102 13350836 3180900 16531736

Gjithsej për periudhCn Janar-Nëntor 2016 janë perdorur 37001 mije leke në pagesön e ndihmnis ekonomike

dhe 171426 mije Iekë për pagesën e personave me aflési të kufizuar,
shtë zbatuar pika 16 e Udhëzimit nr.338/3, date 10.03.2006 "Për zbatimin e VKM nr.787, date

14.12.2,005 "Per përcaktimin e kritereve, të proçedurave dhe masës sö Ndihmes Ekonomike" ku

përcaktohet se çdo njesi administrative Bashkive/Komunave te afishoje çdo muaj listat me emrat e

përfituesve te ndihmës ekonomike dhe masën e përfitimit për muajin në qendër të njesise.

B. Personat me aftësi të kufizuar.

Nga ana e BashkisC Pogradec proçedura e shpërndarjes se aftösise se kufizuar realizohej nepörmjet sistemit

Bankar.

Nö Bashkia Pogradec trajtohen gjithsej 818 persona me aftösi të kufizuar nga te cilët: 184 persona te

verbër me 37 kujdestarë, 60 persona para dhe tetraplegjike me 60 kujdestarë, si dhe 574 persona me
paaftösi fizike e mendore me 80 kujdestart.

[ Nga 184 persona ne statusin e tö verberit, 147 persona jane te grupit tö dytë, ndersa 37 persona
jane te grupit tö pare. Trajtohen, 159 persona me 100%, 21 persona me 150 %, 3 perosona me 200
%, person me 300 %.

* Me statusin e para dhe tetraplegjikut trajtohen 60 persona, 59 persona me pagese 100 %, 1 person
me 150 % me 60 kujdestarö.

* Nga 574 persona me paaftösi fizike e mendore, 80 janö te paafte te grupit te pare dhe 494 janö tö
paaftö tö grupit te dyt. Nga keta 533 persona me 100 %, 22 persona me 200% dhe 19 persona me
300%.

Dokumentacioni i punës së administratorit.

1. Dosjet personale për cdo pfrfitues (te paaftC dhe kuj destar) jane hapur me numer rendor.
2. Dosjet e PAK per rikomisionimin ishin dörguat pranö mjekut te Drejtorise Rajonale te SHSSH Korçë

siç pörcaktohet ne piken 24 te VKM Nr.618, date 07.09.2006 "Per percaktimin e kritereve te
dokumentacionit dhe mases se pörfitimit te pagesös per personat me aftësi te kufizuar".

3. Dosja e legjislacionit ishte e plotesuar sipas udhözimeve dhe ligjeve te fundit.
4. Rregjistri i PAK eshtë i plotesuar per gjithe periudhön.
5. Evidencat statistikore per personat me aftösi te kufizuar jane plotesuar ne mönyrö korrekte sipas

Udhëzimit Nr.1945 date 04/10/2010, dhe jane dörguar brenda afatit ligjor.
6. Listepagesat per te gjithë periudhön e kontrolluar.
7. Administratori shoqöror ka derguar listat e kujdestaröve tö PAK pranö Drejtorise rajonale te SHSSH

Korçë,
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Nga auditimi i dosjeve te reja të prfituesve te aftësisë të kufizuar rezultoi se dokumentacioni ishte sipas

legjislacionit ne fuqi, po kështu edhe pagesat ishin te rregullta dhe me mase mujore sipas vendimeve dhe

udhezimeve ne fuqi.

Invalidët e punés
U audituan me perzgjedhje 30 % e dosjeve per vitin 2016, per zbatimin e V.K.M.nr.869 date 18.06.2008,
1075 date 23.07.2008, 1692 date 17.12,2008 si dhe Udhëzimit Nr.1406 date 30.07.2008 dhe rezultoi se, në
dosj e gjendeshin:

1. Fotokopje e lWternjoftimit.
2. Çertifikata familjare.
3. Vertetimi Tip i leshuar nga drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore.

Nga auditimi u kostantua se pagesat jane kryer sipas VKM Nr.869, date 18.06.2008 "Per zbatimin e ligjit

Nr.7889, date 14.12.1994 "Per statusin e invalidit" si dhe Udhezimit 1406, date 30.07.2008 "Per

përeaktinin e proçedurave dhe dokumentacionit te nevojshëm per dhënien c përfitimit në zbatim te

V.K.M. Nr.869, date 18.06.2008 "Per zbatimin e ligjit Nr.7889, date 14. 12. 1994 "Per statusin e

invalidit".

Céshtja: Mbi auditimin e transaksionevefinanciare tëpagesave dhe vierat e raportuara nén
Programin e Ndihmés Ekonomike

Per dhënien e ndihmes ekonomike, këshillat bashkiake kane propozuar
familje, individë me statusin e jetimit, individë viktima te trafikimit,
individe viktima te dhunUs në familje, individë prinder të femijeve te lindur
trinjakë, katernjake, pesënjake etj. Bazuar ne propozim vendimet e

paraqitura nga Keshillat Bashkiake, Zyrat Rajonale te Shërbimit Social
Shtetëror kane vendosur per familjet te cilët perfitojne ndihme ekonomike
duke percaktuar fondin perkates si dhe individë me statusin e jetimit,
individd viktima te trafikimit, individe viktima te dhunës në familje,
individe prinder te femijeve të lindur trinjake, katëmjakë, pesenjake etj.
Gjithashtu janë përcaktuar edhe familjet e propozuara të cilat nuk perfitojne

Gjetje 8 ndihme ekonomike me arsyet e daljes nga skema si "individë me automjet",

"pensionisté ", "deklarim i rremé" dhe "nuk ka marré pikét e

mjaftueshme ", etj.
Përcaktimi "nuk kana marré pikét e mjaftueshme" nga sistemi i TI per

"Modernizimin e Asistencës Sociale", si arsye per daljen nga skema e NE

eshte e pa percaktuar dhe me asnje argument se çfarë kuptohet, çfarë nuk
ploteson aplikanti per te mos perfituar NdihmC Ekonomike, gje qu sjell
veshtiresi per përfaqësuesit e Zyrave te Sherbimit Social Shteteror pranë

Njesive Vendore në sqarimin e aplikanteve duke krijuar paqartesi në
ushtrimin e funksionit si dhe informimin e publikut.

Niveli i prioritetit I mesem

Nga Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise te merren masa që Sistemi i
Menaxhimit të Informacionit Elektronik, (sistemi i TI) krahas vendimit të

Drejtorise Rajonale te ShUrbimit Social Shtetëror me familjet perfituese dhe
n ato te perjashtuara, duhet te nxjerrë dhe ta shoqeroje kete vendim me

shtojeen tre, te plotesuar me treguesit e vlerësimit sipas sistemit të formules
se pikezimit, në përputhje me VKM nr. 904, date 12.12.2012 "Per
përcaktimin e kritereve, te procedurave dhe dokumentacionit te perfitimit te

ndihmes ekonomike ne zonat pilot"
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Afati i zbatimit Në vijimesi

Në zbatim të Standardeve Nderkombëtare të Auditimit ISSAI 1600
"Përdorimi i punés sé njé eksperti auditimi"', grupi i auditimit perdor
materialin e auditimit ushtruar nga Drejtoria e Kontrollit të NE dhe Pageses
PAK pranC SHSSH për vitin 2016, me objekt auditimi zbatimin e
legjislacionit té NE-së.
a. Nga kontrollet e ushtruara nga SHSSH Dreitoria e Kontrollit të NE dhe

Pagesës PAK pér vitin 2016 në Dretorité Rajonale té Shérbimit Social dhe
né niësitë e geveris/es vendore ka rezultuar:
Janë konstatuar 187 familje abuzive të cilat janë larguar nga skema e NE,
me dém ekonomik 176,802 lekë për të cilët është lenë detyrë të largohen
nga skema dhe të paguajnë dëmin. NC PAK janë konstatuar 544 individé
abuziv me një vlerë 15,952,657 lekë. Jane konstatuar 149 familje të cilat
janë paguar më tepër në baze té legjislacionit në fuqi me efekt 1,432,815
lekë si dhe në pagesat e aftësisë së kufizuar janë konstatuar 64 PAK me
efekt 431,930 leke.
b. Pér fami/jet e reja qé futen né skemën e NE ka rezultuar:
Vendimmarrja per këto familje bëhet pa bërë verifikimin e menjëhershëm
social-ekonomik nga administratori shoqëror dhe formulari i vizitës në
familje nuk përkon me VKM nr. 904, dt. 12.12.2012 "Për pércaktimin e
kritereve, lé procedurave dhe dokumentacionit té pérfitimit të ndihmés

Gjetje 9 ekonomike, né zonat pilot". Ka raste kur një aplikues gjatë verifikimit
automatik nga institucionet rezulton disa here me deklaratë të rreme dhe
jand identifikuar individ të cilët kane aplikuar disa heré duke ndryshuar të
dhënat n aplikim herë pas here. Vendimi final për trajtimin e familjeve me
NE nuk dërgohet nga Bashkitë pranC njësive administrative, me qëllim
afishimin e listave të familjeve pérfituese dhe jo pérfituese me arsyet
përkatëse.
c. Nga kontrollet e ushtruara nga Dre itorité Rajonale të Shérbimit Social
Fushé-Krujë, Shénzjin dhe Pogradec pér vitin 2016 né niësitë e geverisies
vendore ka rezultuar se problematikat dhe gjetijet e konstatuara nga auditi i
brendshëm i SHSSH janëý të niëita me ato të konstatuara n-ga grupi
auditimit.
Si rezultat i verifikimeve social-ekonomike janë konstatuar mospërputhje
me deklarimin të cilat janë larguar nga skema, formulari i vizitës në familje
në disa raste është plotësuar në mënyrë fiktive dhe jo i plotë. Pjesa mé e
madhe familje perfituese të NE nU ish-komuna nuk kanë në dosje
çertifikatën e pronesisë mbi tokën të léshuar nga ZRPP, apo Aktin e marrjes
së tokés në pronësi, megjithëse në sistem kanë deklaruar sasinë e tokés. NC
njësité Administrative nuk afishohen listat e përfituesve të NE.

Niveli i prioritetit I mesCm
Ministria e Mirqénies Sociale dhe Rinisë të marrë masa dhe të parashikojë
në legj islacionin e NE afatet kohore të detyrueshme që duhet respektuar nga

Rekomandim administratori shoqCror nC Iidhje me verifikimet social-ekonomike për
hyrjet e reja.

MMSR të rishikojë formatin e formularit të vizitës ne familje për arsye se

tMbështetur në ISSAI 1600 "Përdorimi ipunës së A udituesve lë Brendshëm"
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nuk përputhet me percaktimet e VKM nr. 904, dt. 12.12.2012 "Per
përcaktimin e kritereve, te procedurave dhe dokumentacionit te perfitimit te
ndihmës ekonomike, ne zonat pilot".

Per rastet me deklarime te rreme, sistemi elektronik duhet te gjenerojë te
dhëna per Drejtorine Rajonale per te dhënë mundesinë e kontrollit nese ky
eshtE rast abuziv.

Nga Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, Shërbimi Social Shteteror;
Ne bashkëpunim me Ministrine e Financave te mundësohet parashikimi i

njëe mekanizmi per rastet e kthimit te shumave te perfituara ne menyre te
padrejte nga familjet perfituese.

TE merren masa per permiresimin e verifikimeve automatike nëpërmjet
permirësimit te sistemit elektronik te institucioneve te tjera ne menyrë që
verifikimi i te dhenave te jete i shpejte dhe me efektiv.

Te merren masat per kryerjen e kontrollit dhe vleresimit social-ekonomik
per hyrjet e reja dhe 2 herE ne vit per te gjithe perfituesit duke shoqeruar ate
me ngritjen e kapaciteteve te grupit te kontrollit ne lidhje me metodologjine
e kontrollit ne baze te vleresimit te riskut.

Te merren masat per ndjekjen e procedurave te ankimimeve nga ana e
Drejtorive Rajonale duke bere vierEsimin social-ekonomik ne familje me
afate te mire përcaktuara dhe ofrimin e alternativave te tjera te mundshme

për famniljet e vlerësuara në nevojë që nuk datin përfituese nga sistemi i
pikezimit.

Afati i zbatimit Ne vijimesi

ANEKSI B -Gietiet nea Auditimi dhe rekomandimet

A. OPINIONI I AUDITIMIT

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka audituar Raportet Financiare Vjetore te Programit Ndihma
Ekonomike (NE), te përgatitura nga Projekti "Modernizimi i Asistencës Sociale" ne Ministrine e

Mireqenies Sociale dhe Rinise per periudhEn 1 Janar 2016 - 31 Dhjetor 2016.

Kontrolli i Larte i Shtetit (KLSH) raporton njC opinion per vertetesine dhe saktesine e pasqyrave
financiare. Ekzaminimi i Raporteve Financiare pör vitin 2016, eshte ndermarre ne perputhje me
standardet e njohura nderkombetarisht per Institucionet Supreme te Auditimit ISSAI 1000-2999,
te INTOSAI-t, ISSAI 200, ISSAI 300 dhe ISSAI 400 si dhe Standardet Nderkombetare te
Auditimit, SNA, duke fokusuar veprimtarinC ne transaksionet financiare te kryera nen Programin
e Ndihmes Ekonomike si dhe nenaxhimin financiar dhe kontrollin lidhur me fondet e levruara
nen kete komponent. Mbeshtetur ne këto Standarde ky auditim eshte planifikuar dhe kryer duke
arritur siguri te arsyeshme qe pasqyrat dhe raportet financiare nuk permbajne gabime materiale.

Baza për opinionin e pasqyravefinanciare:

Ne kemi kryer auditimin ne përputhje me kerkesat e manualit te auditimit financiar te KLSH si
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dhe standardet nderkombetare te auditimit financiar te zbatueshme per Institucionet Supreme te

Auditimit.
Sipas ketyre standardeve, pergjegjesitë tona janë pershkruar tek pjesa, Pergjegjusitd e Audituesit

per Auditimin e Pasqyrave Financiare. Sipas kerkesave etike, te cilat jane relevante per auditimin
tone ne institucionet buxhetore, KLSH Ushtë e pavarur nga Ministria e Mireqenies Sociale dhe

Rinisdhe pergjegjesitë e tjera etike janU përmbushur në pajtim me këto kdrkesa. Ne besojme se

deshmite e auditimit qb kemi marre jane te mjaftueshme dhe tb duhura per sigurimin e bazës per

opinionin tone.
Per komponentin e pare te Projektit, si rezultat i mosrealizimit në kohe te disa indikatorëve dhe
ristrukturimit te tij, referuar marreveshjes se ratifikuar dhe Manualin Operacional të Projektit, qe
nënkuptojnë objektivat që lidhen me disbursimet, nuk jane kryer pagesat (transhet) te cilat ishin
parashikuar te jepen sipas realizimit kohor të indikatoreve. Mos realizimi i indikatoreve perveç

efektit financiar (pagesat, transhet) ka ndikuar edhe ne arritjen e qellimit të ketij projekti i cili do
te mbeshtese reformat duke promovuar drejtesine dhe efikasitetin e perfitimeve te asistences
sociale per familjet dhe individet ne nevojU, te cilët nuk mund të sigurojne plotesimin e nevojave
jetike bazë, per shkak te aftësive dhe mundesive te kufizuara social ekonomike.
Nen Komponentin 1, shpenzimet aktuale nen Programin Buxhetor "Ndihma Ekonomik", per

periudhen objekt auditimi I janar - 31 Dhjetor 2016, perfshijne shumen 4,546,925,000 leke dhe

per PAK 15,155,649,000 lekë.

Auditimi u fokusua ne:
Raport Progresin e Projektit SAMP, qé pérfshin Raportet Periodike (3- mujore), t Zyrés sé

Menaxhimit të Projektit (PM) né MMRSpér donatorin, Banka Botérore/IBRD
- Raportet Financiare Vjetore té Projektit SAMP, pér Programin e Ndihmés Ekonomike, të
pérgatitura;

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin e Brendshém né nivel té qeverisjes qendrore Ministria e

Miréqenies Sociale dhe Rinisë, Programi Ndihmés ekonomike, Shërbimin Social Shtetëror dhe

né nivel té qeverisjes vendore.

Auditimi mbi "Programin e Ndihmës Ekonomike" siguron nj baze te arsyeshme, sikurse Ushte
trajtuar ne Raportin Perfundimtar, per opinionin e auditimit si me poshtë:

Opinion i Pakualfikuar;,
Sipas opinionit tonë Pasqyrat Financiare japin njé pamje té drejté dhe të vërtetë né té gjitha

aspektet materiale. (Standardet Ndërkombêtare të Auditimil nr. 200)

Ekzaminimi i pasqyrave vjetore financiare merr parasysh cilesine dhe saktUsine e informacioneve
te regjistruara ne raportet financiare si dhe pajtueshmerine me kornizen raportuese,

B. MASA ORGANIZATIVE

1.Gietie nia auditimi:
Per realizimin e Projektit "Modernizimi i asistences Sociale" eshte lidhur marreveshja e
financimit me Banken Nderkombetare per Rindertim dhe Zhvillim (IBRD) dhe Qeverise
Shqiptare, e cila ështe ratifikuar me ligjin nr, 84/2012, date 18,09.2012 "Per ratifikimin e
marreveshjes se huas ndërmjet Shqipërise dhe IBRD per financimin e projektit te modernizimit te
asistences sociale".

49



KONTROLLI I LARTÉ I SHTETIT

RAPORT PÉR AUDITIMIN FINANCIAR E USHTRUAR NÉ MINISTRINÉ E MIRIQENIES
SOCIALE DHE RINISÉ PÉR PROJEKTIN "MODERNIZIMI I ASISTENCÉS SOCIALE"

Më date 17.02.2012, Banka Botërore ka miratuar PAD (dokumenti i vlerësimit të projektit), në të
cilin janë pCrcaktuar objektivat e projektit, pjeset përbërëse, nën komponentët, treguesit që duhet
të arrijë zbatimi i projektit si dhe indikatorët per arritjen e tyre.
Banka Botërore ka renë dakord t'i japë hua Huamarrësit/Qeverise Shqiptare, në bazë të termave
dhe kushteve te percaktuara nb marrëveshje, shumën 38,000,000 Euro, shume, e cila mund të
konvertohet here pas here nepermjet konvertimit te monedhës né pdrputhje me dispozitat e
marrëveshjes se huas, per te ndihmuar financimin e projektit. Marreveshja është bere efektive m

daten 31.10.2012 dhe disbursimi fillestar (tërheqja e huas) eshtë berë në Maj të 2013 per

komponentin e dyte (pjesa e dyte e projektit) dhe në Shkurt te 2014 per plotësimin e indikatorit të
parë per komponentin e pare (pjesa e pare e projektit).

Ky projekt synon te ndihmojë zbatimin e reformave per pCrmirësimin e barazisC dhe efikasitetit tE
programeve tE asistences sociale si dhe ngritjen e nje sistemi te qëndrueshëm financiar te skems.
Projekti zbatohet sipas një qasjeje te financimit te bazuar në rezultate.
Projekti perbehet nga dy komponentë td nderlidhur midis tyre:
Komponenti i pare "Forcimi i Zbatimit dhe Performances sE Programeve te Asistences Sociale",
synon të mbështesë rezultatet aktuale që vijnë nga zbatimi i permirësimeve në programet kryesore
te asistences sociale.
Komponenti i dyte "Asistenca teknike per forcimin e kapacitetit zbatues per programet e ndihmes
sociale", financon aktivitetet pEr asistencë teknike te nevojshme per tb forcuar kapacitetet e
qeverise ne nivel qendror dhe lokal me qellim zbatimin e permirCsimeve që priten të behen në
sistemin e asistences sociale dhe arritjen nU kete mënyrë të rezultateve te pritshme.
Per realizimin e gjithë aktiviteteve te parashikuara per realizimin e DLI në PAD e miratuar në
date 17.02.2012 burimet e financimit pEr një pjesë të aktiviteteve parashikohen te financohen nga
Shtetit Shqiptar dhe/ose nga Bashkimi Europian.
Duke qenë se fondi IPA 2013 nuk u sigurua aktivitetet e parashikuara u mendua te financohen
nga ristrukturimi i kredisë.
Paketa e ristrukturimit te marreveshjes financiare te projektit është miratuar nga Kuvendi ne 10
nëntor 2016, përmes Ligjit Nr. 117/2016 "Per ratifikimin e ndryshimit të marreveshjes sE huas
ndërmjet Shqipërisë dhe Bankes Ndërkombëtare për Rindertim dhe Zhvillim pEr financimin e
projektit "Modernizimi i Asistences Sociale" të ratifikuar me ligjin nr. 84/2012 me ndryshimet e
më poshtme:
1. Eliminimi i DLI 15, qe lidhet me shtrirjen e reformes se aflEsise se kufizuar nu nivel kombetar.
2. Ngushtimi i fushUs sE DLI 7 nU zonat pilot, rivlerfsimi i te gjithe perfituesve qe jane subjekt i
riçertifikimit vjetor nU këtb DLI.
3. Rishikimi i formulimit të DLI 13 dhe 14, pEr të qenë ne koherence me disa ndryshime te bëra
ne dizenjimin pEr zhvillimin e Sistemit tE Menaxhimit te Informacionit pEr aftesitU e kufizuara,
4. Fokusimi i DLI 16 dhe 17, vetëm tek ndihma ekonomike.
Per arsye tE ndryshimit tE kornizes ligjore nga ana e Delegacionit te Bashkimit Europian,
financimi i fondeve IPA 2013 nuk u be i mundur. Duke qend se aktivitetet e asistencës teknike
kane një rEndUsinë të veçantU pEr suksesin e zbatimit të projektit, këto aktivitete, tU rishikuara për
të qenë nE pdrputhje me statusin aktual tE reformave, do të perfshihen nen financimin e Bankes
Boterore, nEpërmjet një rialokimi prej 1.65 milion Euro (rreth 4.5% e huas) nga komponenti I tek
komponenti 2 (nëprmjjet eliminimit tE DLI-15).
Ne ketd menyrë shuma totale e financimit nen komponentin 1 ështe ulur nga 36,765 milion Euro
në 35.115 milion Euro, nderkohë që shuma totale e financimit nen komponentin 2 do tE rritet nga
1.14 milion Euro nU 2.79 milion Euro.

b Ky ndryshim i marrUveshjes jo vetEm ka ristrukturuar kredinE por, gjithashtu ka sjell edhe
ndryshime nU rezultate tE projektit duke fshire apo ngushtuar spektrin e DLI-ve (trajtuar më
hollësisht nëfaqet nr. 20-26, té Raportit Përfundimtar té Auditimit),
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Pr sa më lart rekomandojmë:

Ministria e Mirqenies Sociale dhe Rinisë né bashképunim me Ministriné e Financave të

marri masa që projekti "Modernizimi i asistencës sociale" mos të pësojë më
ristrukturime, ndryshime apo fshirje në spektrin e DLI-ve, té cilat sjellin ndryshime nga

objektivat dhe qéllimet e vet projektit duke sjell një impakt jo të kënaqshém né reformën

për ndihmën ekonomike përfamiljet dhe individët në nevojë.
Në vijimési

2. Gietie nga auditimi:
Treguesit kryesorë që lidhen me disbursimet e planifikuar sipas Projekt Dokumentit të Vleresimit

dhe Manualit Operacional te Projektit per tu realizuar deri ne vitin 2016 janë 16 indikatore me

vleren 33,915,000 Euro. Nga këta indikatore të parashikuar nuk janë realizuar 7 me ni vlere

disbursimi prej 15,390,000 Euro.
Indikatoret e parashikuar te realizohen gjatd vitit 2016 jane:
Indikatori 4 Te paktën 80 % e familjeve ne nivel kombëtar, te cilat po marrin perfitimet per
programin e NE jane kontrolluar per pranueshmërin6 e tyre.
Indikatori 6 Kriteret e vleresimit, procedurat e biznesit dhe marreveshjet institucionale per PAK

janë rishikuar bazuar ne modelin social dhe këto rishikime jand konsultuar, miratuar dhe

shpërndarë.
Indikatori 7 Të pakten dy te tretat e përfituesve ekzistues te PAK, të cilet jane subjekt i nje

ricertifikimi vjetor, jane rivleresuar duke përdorur kriteret dhe proceset e rishikuara bazuar në
modelin social.
Indikatori 13 Faza e parë e MIS PAK është zhvilluar dhe testuar duke perfshirë module

funksionale pEr një regjister kombëtare te aplikanteve te rinj dhe perfituesit ekzistues te PAK,
vlerësimi i pranueshmërisë se tyre, ricertifikimi, futja në program, nxjerrja e urdherpagesave dhe

raportimi.
Ndërkohe indikatoret e realizuarjane vetUm dy: DLI 6 dhe DLI 13.
Per komponentin e pare te Projektit, si rezultat i mosrealizimit në kohe te disa indikatordve,
referuar marreveshjes se ratifikuar dhe Manualin Operacional te Projektit, nuk jane kryer pagesat
(transhet) te cilat ishin parashikuar të jepen sipas realizimit kohor të indikatoreve. Mos realizimi i

indikatoreve perveç efektit financiar (pagesat, transhet) ka ndikuar edhe në arritjen e qëllimit të

këtij projekti i cili do të mbështesë reformat duke promovuar drejtësinë dhe efikasitetin e

përfitimeve të asistences sociale per familjet dhe individet në nevojë, te cilet nuk mund te

sigurojne plotesimin e nevojave jetike baze, per shkak te aftësive dhe mundësive te kufizuara
social ekonomike.
Vlera e mësipërme prej 15,390,000 Euro ka prioritet dhe ndikim te lartC né pasqyrat financiare.
Afatet e realizimit të indikatoreve në POM dhe PAD nuk korrespondojne midis tyre dhe as me
realizimin faktik te DLI-ve. Gjithashtu njësia e zbatimit të projektit nuk ka hartuar ndonjë plan të
rishikuar per zbatimin e DLI-ve në mënyrë te tillë qe DLI fakt te perkojne me DLI plan duke

pasur parasysh edhe vonesat e projektit në fazUn fillestare (trajtuar mé hollësisht néfaqet nr. 20-
26, té Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Pér sa mé lart rekomandojmë:

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe PIU të marrin masat për realizimin e
indikatoréve të planfikuar, për té mundësuar kryerjen e disbursimeve, të cilat ishin
parashikuar té jepen sipas realizimit kohor t& tyre, për të eliminuar efektin financiar qi!
sjell mosrealizimi (pagesat,transhet) dhe arritjen e qéllimit të projektit, në mbështete të

reformave pér asistencën sociale pérfamiljet dhe individét në nevojëe.
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Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise dhe PIU të hartojné nje plan veprimi koherent

me aktivitete të detajuara dhe afate te mirë përcaktuara për realizimin e 7 DLI-ve té

mbetura pa zbatuara. Ky plan té zbatohet me përpikmëri nga strukturat pérkatëse duke

mos sjell vonesa té métejshme të projektit.
Menjéheré dhe né vqimési

3. Gjet*je nga auditimi:

Bazuar në marrdveshjen e huas Ligjin 84/2012 "Per ratifikimin e marrCveshjes se huas ndermjet

Shqipdrisë dhe Bankes ndCrkombUtare per rindertim dhe zhvillim (IBRD) per financimin e

projektit te modernizimit te asistences sociale" afati per përfundimin e projektit duhet te ishte

data 30.06.2017. Deri ne 31.12.2016 janë disbursuar 9 transhe ne shumën 18,525,000 Euro,

mbdshtetur ne realizimin e 9 indikatoreve te parashikuar ne marreveshje, nderkohë qu per

realizimin e ketyre indikatorCve nga komponenti 2 ështC disbursuar shuma 794,399 Euro

(113,813 Euro). N total eshtë disbursuar shuma 19,528,212 Euro ose 51.3% e huas.

Deri ne fund te qershorit 2017 indikatorët që priteshin per t'u realizuar ishin 7 (DLI 4, DLI 7, DLI

11, DLI 12, DLI 14, DLI 15, DLI 16) treguesit e te cileve do ishte e pamundur te realizoheshin

deri ne përfundim te afatit te projektit.

Ne memon sqaruese 31 tetor-3 nëntor 2016 Banka Botërore i ka kerkuar Ministrise se Mirëqenies

Sociale dhe Rinise te ndërmarre hapat e duhur ligjor per zgjatjen e afatit te perfundimit te

projektit me 12-18 muaj brenda muajit dhjetor 2016. Per rrjedhajë Ministri i Mirëqenies Sociale

dhe Rinisë me shkresen nr. 7770 date 30.12.2016 ka derguar ne Ministrine e Finaneave kerkesen

per zgjatjen e dates se mbylljes se projektit me 18 muaj. Ne pergjigje te kesaj me shkresen nr.

8164/15 date 26.01.2017 te Ministrit te Financave drejtuar Bankes Botérore eshtë kerkuar shtyrja

e afatit te mbylljes se projektit "Modernizimi i Asistenees Sociale" deri ne 31.12.2018. Banka

Boterore me shkresen e datës 06.02.2017 ka dhene aprovimin e saj duke e vendosur si date per

mbylljen e projektit datën 31.20.2018.
Zgjatja e afatit te perfundimit me 1.5 vite ka sjell mos permbushje te objektivave dhe shfazim pasi

ne baze te PAD projekti duhet ti siguronte shtetit shqiptar mbulimin e 20% te kostos se NE per 5

vite nderkohë qe kjo shume jo vetem qC eshte zvogeluar por dhe eshtë shtrirë ne kohe duke u

zgjatur per 1.5 vite, pasi nukjane realizuar indikatoret e projektit dhe mbulimi i huas eshte 14.6%

i kostos se NE ne 6.5 vite.
Gjithashtu nga grupi auditimit gjykohet se, ne bazë te ecurise se deri tanishme ku jane realizuar 9

DLI ne 5 vite, zgjatja e afatit te zbatimit te projektit nuk do te jete e mjaftueshme për perfundimin

e tij (trajtuar më hollësisht nëéfaqet nr. 29-31, té Raportit Pérfundimtar të Auditimit).

PYr sa më lart rekomandojmé:

- Ministria e Miréqenies Sociale dhe Rinisë dhe PIU të marrin masa të analizojnë dhe

t nxjerrin përgjegjésit pér vonesat e realizimit në kohë tY projektit dhe mos arritjen

e objektivave të cilat kanë impakt negativ tY drejtpérdrejt nY miréqenien e

perfituesve real tY skemës së NE die PAK.

- Ministria e Miréqenies Sociale dhe Rinisé dhe PIU të marrin masa pér tY zbatuar

dhe pérmbushur objektivat e projektit në afatet e përcaktuara.

Në vifimë!si

4. Gietje nga auditimi:
Grupi i koordinimit të projektit ëshW pergjegjës per drejtimin e zbatimit të reformave ne

programet e ndihmës sociale dhe sigurimit te aktiviteteve ne kuadër te implementimit të projektit.

Me urdher Ministri nr. 265 date 25.10.2013 "Për ngritjen e Grupit tY Punes per drejtimin dhe
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koordinimin e projektit "Modernizimi i Asistencës Sociale". Ky grup gjate vitit 2016 ka realizuar
dy takime respektivisht ne datën 29.01.2016 dhe 24.10.2016.
Nga auditimi konstatohet se ky grup nuk ka relacione shpjeguese mbi tematikat që do te

trajtoheshin në mbledhjet, te cilat duhet tu dergoheshin paraprakisht grupit gjithashtu mbledhjet e
realizuara nuk kane pasur nje qëllim vendimmarrje ne fund ose ndonjë program ku parashikon se
çfarë do të rezultojd pas mbledhjes (trajtuar mi hollésisht né faqet nr. 18-19, ti Raportit
Prfundimtar të Auditimit).

Piër sa mé lart rekomandojmé:

Grupi i koordinimit të projektit të hartojé relacione shpjeguese mbi tematikat qé do të
trajtohen né takimet e punës në kuadë!r të implementimit të projektit, të cilat duhet t'iu
dérgohen paraprakisht grupit të punë, gjithashtu për çdo mbledhje té zhvilluar, té
hartohen raporte mbi rezultatet e konkluduara nga grupi i koordinimit.

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisé të marri masa që të hartojë njé rregullore ku
të përcaktohen qartë detyrat dhe pérgjegjésitë e grupit të! koordinimit të projektit dhe
ményra e organizimit dhe funksionimit té tj.

Në! vdjimësi
5. Gietje nga auditimi
Kompania audituese ka kryer auditimin e pasqyrave financiare të projektit të modernizimit të
aistencés sociale, sipas kontrates nr. 1073/6, dt. 31.08.2016 lidhur me Ministrine e Finaneave (dy
muaj pas afatit te raportimit të krkuar nga banka), dhe në përfundim ti auditimit ka dhéné
opinion ti pa modifikuar (pastér) lidhur me pasqyra financiare te projektit. Ky raport i është
dorëzuar bankës rreth pesë muaj me vonesë nga afati i percaktuar në marreveshje, ne te cilin
kërkohet që raporti financiar i një auditimi te pavarur ti dorbzohet bankes jo më vone se gjashte
muaj nga përfundimi i vitit fiskal. Ky raport auditimi i pavarur nuk dshtë përfshirë ne raportet e

dërguara Bankës pasi është kryer jashte afateve te raportimit ne Banke (trajtuar më hollésisht në
faqet nr. 20-21, të Raportit Pérfundimtar të Auditimit).

Pér sa mé lart rekomandojmd:

Ministria e Mirqénies Sociale dhe Rinisë dhe PIU të marri masa që të sigurojë kryerjen e
auditimit të pavarur për llogaritë finaneiare të projektit deri né piërfundimin e ti, dhe që
raporti i auditimit ti dorézohet huadhënësit brenda afateve të pë!rcaktuara në marréveshjen
e huas, ose brenda gjashtémujorit të parë.

Në vijimési

6. Gietja nia auditimi
Ministria e Mirqënies Sociale dhe Rinise nuk ka akses të drejtpërdrejte në sistemin e thesarit, dhe
per kete i ka kërkuar mbështetje Ministrise sE Finaneave dhe DrejtorisE sE Prgjithshme te
Thesarit per të përmbushur detyrimin që rrjedh nga marrëveshja per raportet financiare mbi
ekzekutimin e buxhetit per NE dhe PAK per periudhen janar-dhjetor 2016, sipas te dhenave te
gjeneruara nga sistemi i thesarit per ekzekutimin e fondeve publike per pagesat e ndihmes
ekonomike dhe aftësisë sE kufizuar.
Per njesité e audituara ne total per zërin (606) "Transferta e popullsisë dhe individëve" nuk ka
devijime materiale dhe shumat korrespondojnë sipas urdher shpenzimeve duke përfshire keshtu si
fondet per Programin e Ndihmes Ekonomike ashtu dhe Pagesat e Paaftbsisë. Sipas Akt -
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Rakordimeve midis Deges se Thesarit dbe Deg8s se Finances për çdo njësi konstatohen pagesa që
kane kaluar gabimisht te Programi i Ndihmes Ekonomike, nderkohë që i takojnë pagesave te
PAK. Kjo ka ardhur si rezultat se fondet e alokuara nepermjet shkresave përkatuse te Drejtorise se
Thesarit, nuk jane te detajuara. Kjo situatë shkakton veshtiresi në rakordimin e detajuar per çdo
komponent të Programit, dhe krijon kushte per ekzistencen e riskut që fondet e parashikuara per
Ndihmen Ekonomike të përdoren per Pagesat e Paaftesise dhe anasjelltas.
Kjo mangësi Ushte konstatuar dhe ne auditimet e mparshme por nga institucionet perkatese nuk
eshtë marr asnjU mase per zgjidhjen e këtij problemi (trajtuar më hollésisht nëfaqet nr. 31-38, të

Raportit Përfundimtar të Auditimit).

Pdr sa më lart rekomandojmé

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisé, Njësia e Zbatimit té Projektit té marri masa
që në pérgatitjen e Raporteve Financiare pér NE dhe PAK, pjesë e komponentit I té
projektit té mbéshtetet né situacionet e shpenzimeve té kryera pér vitin ushtrimor nga
njësité e pushtetit vendor té rakorduara me Degët e Thesaritpérkatés.

Né vijimési

7. Gietja nga auditimi
Nga Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, Sherbimi Social Shteteror hartimi i planit
buxhetor, detajimi i tij në nivel vjetor dhe limite mujore per te gjithe institucionet e vartesise, deri
në nivel artikulli si dhe fondet e mbrojtjes sociale Ndihme Ekonomike dhe PAK per te gjitha
njesite e pushtetit vendor bazohet në te dhenat statistikore mujore, vietore te 2-muajve te
mnparshem dhe jo ne realizimin faktik te NE dhe PAK. Per vitin 2016 referuar pagesave te
gjeneruara nga sistemi i thesarit per NE jane kryer pagesa 4,585,266,000 leke nga 4,5 85,300,000
leke te planifikuar me një diference prej 34,000 leke ose 94% e fondit te planifikuar dhe PAK
15,402,337,000 lekë, nga 15,403,787,000 leke te planifikuara. Gjithashtu, çella e fondeve nuk
bëhet e detajuar pér cdo program, zërat e Ndihmes Ekonomike dhe Paaftesise nuk janë te ndaré
dhe nuk dergohen te detajuar ne deget e thesarit ne rrethe dhe njëkohesisht ne njesitë e qcverisjes
vendore, veprime keto qé sjell nJë menaxhim jo efektiv te fondeve (trajtuar më hollësisht nëfaqet
nr. 31-38, të Raportit Përfundimtar té Auditimit).

Për sa më lart rekomandojmé:

-Ministria e Financave né bashkëpunim me Shërbimin Social Shtetëror té marrin masa që
Qelja e fondeve té behët e detajuar për çdo program, NE dhe PAK më vete dhe të dërgohet
e detajuar né degët e thesarit né rrethe dhe njëkohésisht nd njesite e qeverisjes vendore.

Né vijimdsi

L 8. Gietla nga auditimi
Per dhënien e ndihmes ekonomike, keshillat bashkiake kane propozuar familje, individë me
statusin e jetimit, individe viktima te trafikimit, individe viktima te dhunes ne familje, individe
prinder të fdmijeve te lindur trinjake, katernjake, pesenjake etj. Bazuar në propozim vendimet e
paraqitura nga Keshillat Bashkiake, Zyrat Rajonale të Sherbimit Social Shtetéror kane vendosur

per familjet te cilet perfitojne ndihmë ekonomike duke pbrcaktuar fondin përkates si dhe individe
me statusin e jetimit, individe viktima te trafikimit, individe viktima te dhunes ne familje,
individe prinder te femijëve te lindur trinjake, katernjake, pesenjakë etj. Gjithashtu jane
percaktuar edhe familjet e propozuara te cilat nuk perfitojne ndihme ekonomike me arsyet e
daljes nga skema si "individë me automjet", '"pensionisté", "deklarim i rremd" dhe "nuk ka
marrë pikët e mjaftueshme ", et.
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Përcaktimi "nuk kana marrë pikét e mjaftueshme" nga sistemi i TI per "Modernizimin e

Asistencës Sociale", si arsye per daljen nga skema e NE është e pa përcaktuar dhe me asnje

argument se çfare kuptohet, çfare nuk ploteson aplikanti per te mos perfituar Ndihme Ekonomike,

gjë që sjell vCshtiresi per perfaqesuesit e Zyrave te Sherbimit Social Shtetëror prane Njesive

Vendore në sqarimin e aplikanteve duke krijuar paqartësi në ushtrimin e funksionit si dhe

informimin e publikut (trajtuar mé hollésisht në faqet nr. 38-45, të Raportit Përfundimtar të

Auditimit).

Pér sa më lart rekomandojmé:

Nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisé té merren masa qé Sistemi i Menaxhimit të

Informacionit Elektronik, (sistemi i TI) krahas vendimit té Drejtorisé Rajonale té

Shérbimit Social Shtetéror mefamiljetpérfituese dhe ato té pérjashtuara, duhet té nxjerré

dhe ta shoqérojé kété vendim me shtojcén tre, té plotësuar me treguesit e vlerésimit sipas

sistemit té formulés sé pikëzimit, né pérputhje me VKM nr. 904, daté 12.12.2012 "Pér

pércaktimin e kritereve, té procedurave dhe dokumentacionit té përfitimit té ndihmés

ekonomike në zonat pilot". N vimési

j9. Getia n%a auditimi

Në zbatim te Standardeve NdUrkombëtare te Auditimit ISSAI 1600 "Përdorimi i punës sé një

eksperti auditimi " grupi i auditimit perdor materialin c auditimit ushtruar nga Drejtoria e

Kontrollit te NE dhe Pageses PAK pranë SHSSH per vitin 2016, me objekt auditimi zbatimin e

legjislacionit te NE-se.
a. Nga kontrollet e ushtruara nga SHSSH Dreitoria e Kontrollit të NE dhe Pagesés PAK për vitin

2016 né Dre jtoritë RaLonale të Shërbimit Social dhe në niésité e geverisies vendore ka rezultuar:

Jane konstatuar 187 familje abuzive te cilat jane larguar nga skema e NE, me dem ekonomik

176,802 leke per te cilet Cshte lene detyre te largohen riga skema dhe te paguajne demin. Në PAK

ijanë konstatuar 544 individd abuziv me një vlerë 15,952,657 leke. Jane konstatuar 149 familje te

cilat janC paguar me tepër nC bazë të legjislacionit ne fuqi me efekt 1,432,815 lekë si dhe ri

pagesat e aftesise se kufizuarjane konstatuar 64 PAK me efekt 431,930 lekë.

b. Për familiet e reja g futen në skemén e NE ka rezultuar:
Vendimmarrja per köto familje behet pa berC verifikimin e menjehershem social-ekonomik nga

administratori shoqëror dhe formulari i vizitës në familje nuk perkon me VKM nr. 904, dt.

12.12.2012 "Për pércaktimin e kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të pérfitimit të

ndihmés ekonomike, né zonat pilot". Ka raste kur nje aplikues gjate verifikimit automatik nga

institucionet rezulton disa here me deklaratë të rreme dhe jane identifikuar individe të cilët kane

aplikuar disa herë duke ndryshuar te dhënat në aplikim here pas here. Vendimi final per trajtimin

e familjeve me NE nuk dergohet nga Bashkitë prane njësive administrative, me qëllim afishimin e

listave te familjeve pérfituese dhe jo perfituese me arsyet përkatëse.

c. Nga kontrollet e ushtruara na Drejtorité Raionale të Shérbimit Social Fushé-Krul, Shënelm

dhe Pogradec për vitin 2016 në niésitë e geverisjes vendore ka rezultuar se problematikat dhe

gietiet e konstatuara nga auditi i brendshém i SHSSH 'anë té nidita me ato të konstatuara nga

grupi i auditimit.
Si rezultat i verifikimeve social-ekonomike janë konstatuar mospdrputhje me deklarimin te cilat

jane larguar nga skema, formulari i vizitës në familje në disa raste ështe plotesuar ri ményrë

fiktive dhe jo i plote. Pjesa më c madhe familje pUrfituese te NE ne ish-komuna nuk kane në dosje

çertifikatëri e pronbsisë mbi token të lëshuar nga ZRPP, apo Aktin e marrjes se tokes në pronesi,

megjithese në sistem kane deklaruar sasine e tokes. Ne njesite Administrative nuk afishohen listat

2 Mbështetur në ISSAI 1600 "Përdorimi i punEs së Audituesve té Brendshëm"
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e përfituesve te NE (trajtuar më hollësisht né faqet nr. 38-45, té Raportit Përfundimtar té

Auditimit).

Për sa më lart rekomandojmé:

Ministria e Mirqénies Sociale dhe Rinisë të marré masa dhe té parashikojé né

legjislacionin e NE afatet kohore të detyrueshme qé duhet respektuar nga administratori

shoqéror në lidhje me verifikimet social-ekonomike pér hyrjet e reja

MMSR té rishikojé formatin e formularit té vizités në familje për arsye se nuk përputhet

me pércaktimet e VKM nr. 904, dt. 12.12.2012 "Për përcaktimin e kritereve, të

procedurave dhe dokumentacionit té përfitimit të ndihmës ekonomike, nië zonat pilot"

Pér rastet me deklarime té rreme, sistemi elektronik duhet të gjenerojé të dhëna pér
Drejtoriné Rajonale pér té dhnë mundësiné e kontrollit nëse ky ështé rast abuziv.

Né vijimés!

Nga Ministria e Miréqenies Sociale dhe Rinisé, Shërbimi Social Shtetéror; Në
bashképunim me Ministriné e Financave të mundësohet parashikimi i njé mekanizmi për

rastet e kthimit të shumave té pérfituara në ményré té padrejté ngafamiljetpérfituese.

Të merren masa për pérmirésimin e verfikimeve automatike nëpérmjet pérmirésimit të

sistemit elektronik të institucioneve të tjera né mënyré qé verifìkimi i të dhénave téjeté i

shpejtë! dhe më efektiv.

Të merren masatpër kryerjen e kontrollit dhe vlerésimit social-ekonomikpér hyrjet e reja

dhe 2 herë në vit pér të gjithé përfituesit duke shoqéruar até me ngritjen e kapaciteteve të

grupit té kontrollit në lidhje me metodologjinë e kontrollit në bazë të vierësimit ti riskut.

Të merren masat pér ndjekjen e procedurave të ankimimeve nga ana e Drejtorive

Rajonale duke bëré vlerésimin social-ekonomik né familje me afate të mirë përcaktuara

dhe ofrimin e alternativave të tjera të mundshme pér familjet e vlerësuara né nevojé që
nuk dalin përfituese nga sistemi i pikëzimit.

Në vijimési

C. SUPENZIME JO NÉ PÉRPUTHJE ME PARIMET E EKONOMICITETIT,

EFICENCES DHE EFEKTIVITETIT

Për shpenzimet të cilat kane sjelIë një efekt negativ financiar ne koston e Projektit dhe nd
buxhetin e shitit, duke sjelle një rëndim të kostove, pasi ne realizimin e projektit "Modernizimi i
Asistencës Sociale", nuk është zbatuar parimi i 3E-ve, Ekonomicitet, Efektivitet dhe Efiçencë.

L. Gietpje nga auditimi
Burimet e financimit për një pjesë të aktiviteteve te Komponentit 2 ne Dokumentin e Vierësimit
te Projektit (PAD) te miratuara ne date 17.02.2012, parashikohen te financohen nga Shteti
Shqiptar dhe/ose nga Bashkimi Evropian.
NC total shuma qe duhet te financohej nga Shteti Shqiptar dhe /ose IPA 2013 është 1,041,200
Euro ndtrkohë qe me Memon Sqaruese (Aide Memoire) per aktivitetet e datave 4-15 qershor
2012 (pasi kane filluar procedurat per sigurimin e fondeve të asistences teknike nga IPA 2013),
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eshte hartuar një plan aktivitetesh ië detajuar per gjithe aktivitetet që do të realizohen per 17 DLI-

t. Financimi i ketyre aktiviteteve që ne total eshtë 2,313,440 Euro do te financohet per shumen

1,140,000 Euro nga kredia (komponenti 2) dhe pjesa tjetër prej 1,173,440 Euro (2,313,440 -

[ 1,140,000) pretendohej se do te sigurohej nga fondi IPA 2013.
Nderkohe që duke mbledhur shumen e gjithe aktiviteteve që parashikohen te financohen nga IPA

2013 rezulton që shuma është 1,231,200 Euro, pra, ka një mos pdrputhje mbi parashikimin e

shumave per këto aktivitete, çka tregon një pasaktësi mbi aktivitetet dhe shumat e parashikuara

per keto aktivitete. Per arsye te ndryshimit te kuadrit ligjor te BE finaneimi i pjeses se mbulimit te

fondit nga IPA 2013 u be i pamundur.
Me memon sqaruese (Aide Memoire) mbi rishikimin afatmesem eshtë bëre nje rivleresim i

ecurise së projektit dhe eshte hedhur ideja e ristrukturimit te projektit duke përfshire edhe një plan

aktivitetesh me nje total shpenzimesh 1,316,000 Euro.
Me shkresen nr. 1382/2, date 30.03.2016 mbi ristrukturimin e projektit "Modernizimi i Asistences

Sociale" Ministri i Mireqenies Sociale dhe Rinisë i eshtë drejtuar Ministrit të Financave, per

ristrukturimin e kredise duke eliminuar një DLI (konkretisht DLI 15 me vieren 2,850,000 Euro)

dhe nje pjese ksaj shume te shkojd tek DLI 4 dhe DLI 7 (nga 600,000 Euro per secildn DLI)

dhe pjesa e mbetur prej 1,650,000 Euro te shkoje për mbulimin e shpenzimeve për asistencën

teknike qe nuk u financuan nga IPA 2013.
Nga Njesia e Zbatimit te Projektit dhe Drejtoria e Politikave tæ Shërbimeve Sociale deri ne fund

të periudhës se auditimit nuk u paraqit asnjë analizim per planet e aktiviteteve me kostot

përkatëse, mbi te cilen eshtë kerkuar kalimi i shumes 1,650,000 Euro nga komponenti i I tek

komponenti i 2.
Nga analizimi i aktiviteteve per realizimin e DLI-ve konstatohet se edhe pse I DLI (DLI 15) ështe

fshirë dhe per pasoje edhe aktivitetet e lidhura me kute DLI jane eliminuar, vlera e aktiviteteve që

do të mbuloheshin nga IPA 2013 dhe te pa pérfshira ne hua Ushte rritur me 334,000 Euro. Nga

analizimi i vlerave rezulton q nga PAD deri ne amendimin e ligjit kosto e aktiviteteve ka ardhur

duke u rritur nderkohe që aktivitetet jane ulur pasi eshte eliminuar 1 DLI.

Me shkresen date 06.04.2016 Ministri i Financave i ka derguar Bankes Botërore letrën zyrtare ku

L propozohet ndryshimi i marrëveshjes se kredisë. Banka Botërore ka miratuar procesin e

ristrukturimit dhe me 16.05.2016 ka dërguar ne Ministrinë e Financave letrdn për miratimin dhe

nenshkrimin e amendamentit të marrëveshjes.
Me 29 qershor 2016 Këshilli i Ministrave ka miratuar ne parim amendamentin e propozuar te

marreveshjes se kredise. Paketa e ristrukturimit td marreveshjes financiare te projektit është

miratuar nga Kuvendi në 10 nentor 2016, permes Ligjit Nr. 117/2016 "Per ratifikimin e

ndryshimit te marreveshjes se huas ndermjet Shqiperise dhe Bankes NdUrkombetare per
Rindertim dhe Zhvillim per finaneimin e projektit "Modernizimi i Asistencës Sociale" te

ratifikuar me ligjin nr. 84/2012",
Ne zerin kosto e projektit dhe financimi të PAD parashikohet se shuma e komponentit 1 e

shpërndare ne 5 vite do te mbulonte rreth 20% te totalit te shpenzimeve te Qeverise per programin

e NE. Ndersa nje pjese e gjithë aktiviteteve te asistencCs teknike do te mbulohet nga komponenti

2 dhe pjesa tjeter nga burime të tjera.
Ky ristrukturim ka sjell qU shuma prej 1,650,000 Euro te mos shkoje ne buxhetin e shtetit per

mbulimin e kostos se programit te NE dhe per rrjedhojë perqindja qe ze kredia kundrejt totalit te

kostos se NE ulet ne 19%. Vlera prej 1,650,000 Euro qe kalon nga komponenti 1 ne komponentin

e 2 eshte shpenzim jo efektiv i huas pasi kjo vlerd del jashtë objektivit dhe qëllimit te vet

projektit.

Gjithashtu rezulton se nuk eshtë börë një analizë e hollesishme për te nxjerre shkaqet dhe

pergjegjesitë per mosrealizimin në kohë të projektit. Nuk jane analizuar dhe nuk jane nxjerrë
kostot shtesd me qellim qe mos te ketë reduktim te indikatoreve dhe mbi te gjitha per nxjerrjen e
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përgjegjësive që sjell zvarritja e projektit, i cili lidhet direkt me plotösimin e NE dhe PAK per një

shtresö në nevojë.
Ndryshimi dhe reduktimni i indikatoreve nuk ka ardhur vetëm si nevojë per pörmirësimin e

zbatimit te projektit, kosto e DLI 15 nuk ka kaluar në plotësimin e indikatorëve të tjere por, një

pjesë e mirë e vieres qe do te disburohej nga realizimi i kötij indikatori, ka kaluar per
plotësimin/realizimin e aktiviteteve te Komponentit 2.
Realizimi i aktiviteteve është miratuar në shumön 1,316,000 Euro per 4 indikatorët, ndërsa pas

ndryshimeve kemi rritje te shumës me 334,000 Euro pör shpenzimet e aktiviteteve ndörkohë që
öshtë ulur numri i indikatoröve dhe pér rrjedhojë edhe i aktiviteteve qö lidhen me to.

Pra, kemi njö lëvizje në kah te kundërt ose pörpjesötim të zhdrejtë tö indikatoröve dhe

aktiviteteve. Shuma e rritur për shpenzimet e mbulimit të aktivitete öshté kosto shtest, kosto që
rëndon shpenzimet e projektit (rajtuar me hollësisht néfaqet nr. 26-31, tt Raportit Përfundimtar

te Auditim it).

Për sa më lart rekomandojmë:

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe PIU te marrin masa për tt hartuar një plan

të detajuar me DLI-t, aktivitetet e parashikuara per realizimin e DLI-ve dhe shumat e

parashikuara për realizimin e secilit aktivitet, duke nxjerrë në këtë menyrë edhe koston e

reate të ristrukturimit,

Ministria e Mirtqenies Sociale dhe Rinist tt analizojé situatén e kriuar dhe tt nxjerri

përgiegjësitë per mos sigurimin e fondeve per mbulimin e kostove të aktiviteteve e cila ka

sjell një shpenzim joefektiv tt huas nt shumtn 1,650,000 Euro qe kalon nga komponenti 1

në komponentin e 2, pasi kjo viert del jashtt objektivit tt vet projektit dhe qëllimit të huas.

Gjithashtu tt bëhet një analize e hollësishme për tt nxjerrë shkaqet dhe përgjegjësitë për

mosrealizimin në koht te projektit.

Në vjimës!

Për sa me siper paraqitet ky Raport Pörfundimtar Auditimi.
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