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- KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
KRYETARI

Nr 6 Prot. Tiranë, mä6 /2018

Lënda: Dërgohet Raporti Përfundimtar dhe Rekomandimet "Per Auditimin
Financiar të projektit "Modernizimi i asistencës Sociale"

Drejtuar: Znj. Ogerta MANASTIRLIU

MINISTRE E SHIÉNDETÉSISÉ DiE MBROJTJES SOCIALE

TIRANE

Nga auditimi i ushtruar në Subjektin Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për
projektin "Modernizimi i Asistencës Sociale", në bazë të programit të auditimit nr. 446/1,
datë 19.04.2018, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, për periudhën e
veprimtarisë nga data 1.01.2017 deri më 31.12.2017, u konstatuan, disa mangësi dhe shkelje
të akteve ligjore e nënligjore né fuqi, të cilat mé hollésisht janë trajtuar né Raportin
Përfundimtar të Auditimit, bashkëlidhur kësaj shkrese.

Bazuar në nenet 6, 15, 25 dhe 30 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 "Për Organizimin dhe
Funksionimin e Kontrollit të Lartë té Shtetit", si dhe Vendimin nr. 109, daté 5.08.2018, të
Kryetarit té KLSH-", për përmirësimin e gjendjes, ju rekomandojmë zbatimin e masave të
mëposhtme:

A. OPINIONI I AUDITIMIT

Baza pér opinionin e pasqyravefinanciare:

Ne kemi kryer auditimin né përputhje me kërkesat e Manualit té Auditimit Financiar té
KLSH si dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit Financiar té zbatueshme për
Institucionet Supreme të Auditimit.
Sipas këtyre standardeve, pérgjegjësitë tona janë përshkruar tek pjesa, Purgjegjësitë e
Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare. Sipas kërkesave etike, të cilat janë
relevante për auditimin tonë në institucionet buxhetore, ku KLSH ështu e pavarur nga
Ministria e Shéndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, përgjegjësitë e tjera etike janë përmbushur në
pajtim me kéto kërkesa. Ne besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marré jan të
mjaftueshme dhe té duhura për sigurimin e bazës për opinionin tonë.
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Ekzaminimi i Raportimit Financiar për vitin 2017 është ndërmarré në përputhje me standardet
e njohura ndërkombëtarisht pår Institucionet Supreme tå Auditimit të INTOSAI-t, ISSAI
1000-2999, ISSAI 300 dhe ISSAI 400, si dhe Standardet Ndårkombåtare të Auditimit SNA.

Auditimi u fokusua nå:

- Raport Progresin e Projektit SAMP, që përfshin Raportet Periodike (3- mujore), tå Zyrës så

Menaxhimit tå Projektit (PMT) nå MSHMSpër donatorin, Banka Botårore/ IBRD

- Raportet Financiare Vjetore tå Projektit SAMP, pë Programin e Ndihmës Ekonomike, dhe
Pagesat e Aftësiså så Kufizuar tå pårgatitura;
- Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin e Brendshëm nå nivel tå qeverisjes qendrore
Ministria e Shåndetåsisë dhe Mbrojtjes Sociale për "Programin NE dhe PAK", Shårbimin

Social Shtetëror Ministri e Financave dhe NJQV

Opinion i Pakualifikuar;
Sipas opinionit tonë Pasqyrat Financiare japin njé pamje të drejt! dhe të

vértetë në ti! gjitha aspektet materiale. (Standardet Ndérkombëtare të

A uditimit nr. 200)

Ekzaminimi i pasqyrave vjetore financiare merr parasysh cilësinë dhe saktåsinë e

informacioneve tå regjistruara nå raportet financiare si dhe pajtueshmërinë me kornizån

raportuese.

B. MASA ORGANIZATIVE

Gietje n,a auditimi I
Nga auditimi ka rezultuar se për vitin 2017 nga 22 aktivitete tå parashikuara që lidhen

drejtpårdrejte me realizimin e indikatorëve DLI 4, 7, 11, 12 dhe 14, janå realizuar vetåm 8

aktivitete, 4 janë ende ne proces, dhe 10 aktivitete tå cilat kanë lidhje me realizimin e

indikatoråve DLI 4,11,12, si dhe përfundimi i aktiviteteve pår indikatoråt DLI 16 dhe 17

mbeten për tu pårmbushur gjatå vitit 2018.
Gjithashtu u konstatua se gjatë periudhës så auditimit me dokumentin nr.3195, datå
14.05,2018 është miratuar Urdhri nr.387, datë 14.05.2018 " Pår miratimin e planit vjetor tå

aktiviteteve tå projektit tå Modernizimit tå Asistencës Sociale pår vitin 2018" ku nå zbatim tå

tij ngarkohen strukturat e Z/Ministrit,Drejtoria e Zhvillimit tå programeve tå Zhvillimit tå

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nå MSHMS, Ekipi i menaxhimit tå Projektit dhe

institucionet e vartåsise tå MSHMS (Må hollåsisht trajtuar nå pikån 2, faqet 12-17 tå Raportit

Pårfundimtar tå Auditimit).
Niveli i prioritetit: i lartå
Rekomandim I
Nga ana e Njåsisë så Menaxhimil tå Projektit nå bashkåpunim me strukturat e angazhuara nå

realizimin e aktiviteteve, me qållim realizimin e objektivave tå projektit tå modernizimil tå

asistencås sociale, pår rrjedhojë realizimin e indikatoråve ( realizimi i 5 DLI tå pa
realizuara), tå ndiqet nå månyrä rigoroze zbatimi i planit vjetor tå aktiviteteve tå miratuar me

urdhrin nr.387, datå 14.05.2018, duke pårgatitur raporte progresive tå ecuriså så kåty plani

pår titullarin, me synim mbikëqyrjen dhe marrjen e masave nå kohå tå eliminimit tå risqeve tå

identifikuara gjatå zbatimit tå ti] dhe arritjen e realizimit tå tå gjithå aktiviteteve brenda



Shqërorë, qt janë pjest shumt e rtndsishme e procesit dhe vilertsimit social ekonomik tt
shtresave në nevojt, me qtllim përfitimin prej tyre tt NE, Gjithashtu me qtllim btrjen sa më
efektiv tt sistemit. të analizohen me prioritet problematikat e konstatuara nga administratorët
shoqërore tt Njtsive tt Qeverisjes Vendore për ti dhtnë zgjidhjen e duhur fenomeneve tt
rezultuara.
e- Nga MSIMS në marrëveshje me Ministrint e Arsimit dhe Sportit për institucionet e
arsimit bazë, tt citat lëshojnë vërtetime dy hert në vit ptr ftmijt e ptrfituesve tt NE, tt
ptrcaktojnë qt ky shërbim tt kryhetpapaguar tarifat e institucionitptr këto shërbime.

Menjëi«herë
Gietje nga auditimi 3
Shërbimi Social Shtettror ka Drejtori Kontrolli ptr NE dhe pagesat e PAK, e ella kryen
kontrolle në njësitë vendore ptr zbatimin e procedurave dhe përfitimin e NE dhe PAK në
zbatimi të legjislacionit ekzistues dhe nt fuiq ptrgjatë vitit 2017. Gjithashtu kontrolle
kryhen dhe nga Drejtoritë kajonale tt Shërbimit Social Shtetëror, ku metodologjia e
kontrollit ( hapat e kontrollit) janë mbtshtetur nt vendimin e KM nr. 512, datt 31.05.2006
"Për procedurat e kryerjes st kontrollit tt Ndihmts Ekonomike, tt Pagesës st Afttsisë st
Kufizuar dhe Shërbimeve Shoqtrore" i ndryshuar me vendimin KM nr. 527, datë
23.04.2008, ku objekti i kontrollit dhe dhtnia e masave, mbtshtetur nt vendimet sa mësipër
jane kompetenct e Inspektoratit tt Ndihmës Ekonomike, Pagesös për Persona me Aftësi tt
Kufizuar dhe Shërbimeve Shoqërore, institucion ipa krjuar.
Gjithashtu referuar procesit tt përfitimit tt NE, tashmë me shtrirje mbarë kombëtare,
ntptrmjet zbatimit tt sistemit dhe formulës st pikézimit, ka ndryshuar dokumentacioni qé
administrohet, mönyra e aplikimit, kontrollet e vazhdueshme tt përfituesve (në njësi vendore
me detyrim paraqitje apo vizita në shtëpi), duke pasur dallim me procedurat e mëparshme.
Kjo kërkon domosdoshmtrish miratimin e njt metodologjie tt re kontrolli tt përshtatshme
dhe në ptrputhje me aktet ligjore nt fugi qt zbatohen për NE dhe PAK (Më hollésisht
trajtuar në piktn 4/1, faqet 26-36 tt Raportit Ptrfundimtar tt Auditimit).
Niveli i prioritetit: i lartt
Rekomandini 3
- Nga MSHMS në bashköpunim me drejtorint e politikave dhe SHSSH, tt ndtrmerret nisma
e hartimit tt metodologjisë st procedurave tt kryerjes st kontrollit tt Ndihmës Ekonomike, tt
Pagesës st Aftësisë st Kufizuar dhe Shtrbimeve Shoqërore, në përshtatje me ndryshimet
ligjore dhe aktet në fuqi.

Menjélierë
Gietje nga auditimi 4

Nga auditimi rezultoi se akoma nuk ështe ngritur komisioni i shqyrtimit tt ankesave referuar
vendimmarrjeve tt dala, në zbatim tt vendimit tt Këshillit tt Ministrave nr. 431, datt
8.06.2016 " Për përeaktimin e Kritereve, tt dokumentacionit, procedurave dhe masts për
pörfitimin e pagesës st aftësist st kufizuar e tt ndihmtsit personal dhe tt strukturave
ptrgjegjése tt detyrave tt tyre nt zonat pilot", tt ndryshuar.
-Gjithashtu Forntulartt e plotësuar nga mjeku i familjes dhe specialist ptr individin që
pretendon tt vlerësohet për aftësint e kufizuar dorëzohen nga vett aplikuesit tt cilöt jant
shpesh hert dhe ndärmjetësit midis komisionit shumt disiplinor dhe mjekut tt familjes e
specialit për rastet e kthimit mbrapsht tt formulartve si rezultat i plotësimevejo korrekte ose
me mangësi tt formularëve duke krijuar kështu premisa për manipulime tt formulartve.
-Nga auditimi u konstatua se referuar procedurës st miratuar ptr PAK, ptr ptrfituesit
"Kujdestarë" për kategoritë jo paraplegjikë e tetraplegjiké, periudha e kujdestarisë nuk u
njihet si vjetërsi pune, në ndryshim me kujdestarët paraplegjikë e tetraplegjikë. Gjithashtu në



çdo aplikim të pärfitimit të kätij titulli, kjo kategori referuar proceduräs nä fuqi, duhet të
kryejë njä särë vizitash mjekësore dhe analiza pär tä värtetuar qä äshtë në gjendje
shändetäsore të mirä, kundrejt pagesave, pär arsye se konsiderohet si kategori e pasiguruar,
njekohësisht nuk konsiderohet kategori e papunä, pra pärjashtohet nga të gjitha shärbimet
shändetäsore pa pagesë të detyruara pär ti bärä nä rastet e aplikimit si kujdestarä. por
përjashtohet nga shärbimet shändetäsore pa pagesö edhe nä rastet e kontrollit dhe shärbimit
shändetësor tä nevojshäm pär veten e tyre gjatë gjithë kohäs si kujdestarö. Kjo situatä
penalizon kätä kategori individäsh të cilät pärveç väshtirësive qä kant në procesin e
kujdestarisä (ku kujdesen pär të aförnit dhe shpesh familjarät e tyre) por privohen dhe nga e
drejta e pörfitimit nga shändetäsia falas (Më holläsishi trajtuar nt pikën 4/1, faqet 26-36 të
Raportil Pärfundimtar të Auditimit).
Niveli i prioritetit: i lartë.
Rekomandimi 4
a-Nga Shärbimi Social Shtettror tt ngrihet komisioni i shqyrtimit tt ankesave referuar numrit
dhe pärbärjes st domosdoshme qä duhet te ketë ky komision, duke e bër atë funksional edhe
pär shqyrtimin e ankesave tt pa trajluara dhe tt rezultuara nga viti 2017.
b-Nga MSHMIIS (strukturat pärkatse) dhe adtministratorät e sistemit, me qällim shman gien e
abuzivitetit të shikohet mundäsia e plotäsimit online nä sistemin, tëformularit detyrim pär tu
plotäsuar nga mjeku ifamiljes dhe mjeku specialist ptr individin qä aplikon pär tu vilerésuar
pär aftäsinä e kufizuar Nä ktä proces tt vazhdohet me trajnimin gjithëpärfshiräs lä mjekëve
täfamiljes dhe specialist i rezultuar i domosdoshtm.
c-Nga MSJJMS tt iniciohet dhe realizohet nisma ligjore pär përfshirjen e ku/destarëve
(ndihmäsit personal) lä tt gjitha kategorive nä skemän e pärfitimit lë pensionit (pär vitel e
punts si ndihmts) dhe tt shärbimeve shändetäsorefålas.

Menjéierë
Gietienga auditimi 5
Gjatä periudhäs st auditimit öshtä konstatuar se nga Huamarräsi nuk ka ende një njoftirn pr
auditim të pasqyrave financiare pär vitin 2017, ku afati kohor i pärcaktuar nä marrëveshje
äshtä deri nä fund të gjashtëmujorit të parä të vitit pasardhäs. Gjithashtu referuar
pärcaktimeve nä marräveshje, detyrimi pär realizimin e auditimit të pasqyrave financiare
äshtä i huamarräsit, pra i Ministrisä sä Financave dhe Ekonomisä. Nga Njäsia e Projektit nuk
rezultoi komunikim zyrtar me huamarräsin direkt, nä lidhje me inicimin e procedurave pär
auditimin e pasqyrave financiare pavaräsisht pärgjegjäsisä dhe detyrimit pär kätä proces. Nä
faqet web pärkatëse tt Ministrive nuk janä vent nä dispozicion tt publikut pasqyrat
financiare sipas kushteve tä marräveshjes, detyrim i huamarräsit (M holläsisht tratuar nä
pikän 1, faqel 6-12 tt Raportit Pärfundimtar tt Auditimit).
Niveli i prioritetil: i mesäm
Rekomandim 5
Nga Njësia e Projektit tt merren masa qä me shkresän pärcjeliäse tt doräzimit tt pasqyräs
financiare për vitin pärkatäs nä Ministri tt Financäs dhe Ekonomisä, tt theksohet dhe 1t
iniciohet disponueshmeria e Njäsist st Projektil pär auditimin e pasqyrave financiare,
referuar afateve tt pärcaktuara nä marräveshjen e huas, brenda muajit Qershor, si dhe
vänies nä dispozicion lä tyre pär publikun, mbas audilimit, népärmjet faqes web edhe të
Ministrisë së Shändetäsisë dhe Miräqenies Sociale, qä luan rolin e liderit nä zbatimin e ktöj
projekti

Vazhdimisht
Gietje nga auditimi 6



Nga auditimi ka rezultuar se Pasqyrat financiare të hartuara për vitin 2017 (plotësimi i
forinateve përbërës të pasqyrave financiare) paraqesin të dhënat për shpenzimet e vitit të
mbyllur 2017 (IJanar- 31 dhjetor) dhe të vitit paraardhës 2016 ( 1 janar dh- 31 Dhjetor).
Kéto pasqyra néplotésimin eformatit nr.1(aktivi) dhe nr.2 (pasivi) në rubrikatpë!rkatëse nuk
kané pasgvruar të dhëna progresive qé nga illimi i projektit, veprim që bie në kundërshtim
me kapitullin IV dhe Kapitullin III të UdhUzirnit të Ministrisë së Finaneave nr. 14, date 28
.12 .2006 "Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore te vitit 2006 për
institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe një-sive qe varen prej tyre si dhe te
një!sive te menaxhimit / zbatimit te projekteve e marreveshjeve me donatore te huaj", të
ndryshuar, pi!rkatësisht paragraft ku citohet:
"Formati i Ilogarive vjetore te nji!sive te menaxhimit/zbatimit te projekteve e marr!veshjeve

me donatore te huaj është i njëjte me at! qe miratohet me këtë udhëzim. Për përgatitjen e
pasqyrave financiare ato zbatojné te njijtat procedura e kritere te pë!rcaktuara ne rubrikat
përkat!se te këtij udhëzimi", si dhe
"Shpjegime lidhur me përmbajrjen dhe plot!simin e pasqyravejnanciare te vitit.."
"1. Për Aktivin e Bilancit kontabl (Formati nr. 1)
Informacioni kontahil për te gjitha rubrikat dhe postet aktivit te bilancil kontabël plotësohen
ne dy kolona, ushtrimi i mbyllur(tepricat me 31/12/....) dhe ushtrimiparaardhés (tepricat me
01.01.2.....).
2. Për pasivin e bilancit kontabél (Formati nr. 2)
Informacioni kontabël për te g/itha rubrikat dhe postet pasivit te bilancit kontabël plot!sohen
ne dy kolona, ushtrimi i mbyllur(tepricat me 31/12/.) dhe ushtrimi paraardhës (tepricat me
01.01. .. )", paragrafë që domosdoshmi!rish kirkojnë të dhi!na progresive (Më holiësishi
trajtuar ni! pikë!n 3, faqet 17-23 të Raportit Pi!rfundimtar ti Auditimit).
Niveli i prioritetit: i mesëim
Rekomandim 6
a-Nga Njesia e Zbatimit të Projektit të përgatiten pasqyrat financiare(formatet përkatës) me
të dhënat progresive nga fillimi i projektil deri në fund të vitit 2017, në zbatim të procedurave
të paraqitura në udhëzimet e miratuara nga Ministria e Finaneave.

Menjéerë

b-Nga Njsia e Zbatimit të Projektit, Pasqyrat Financiare progresive deri në fund të vitit
2017, ti! jenëi baza për përgatitjen e Pasqyrave Financiare ti vitit 2018 dhe pi!rfundimit të
projektit, duke qenë se "Projekti i Modernizimit ti asistencës sociale" e ka afatin e
përfundimit 31.12.2018.

Në vazhdim

Gje§je nga auditimi 7
Nga autitmi i transaksioneve, që nga çelja e fondeve buxhetore nga SHSSH, dalja e
Vendimeve të Këshillave Bashkiakë (VKB) dhe miratimi i afateve të hyrjes së fuqi të tyre,
konfirmimit ligjor nga institucioni i Prefektit të Qarkut deri tek miratimi i listës së përfituesve
të NE dhe PAK dhe për rrjedhojé kryerja e pagesave përfituesve, ka rezultuar se ka vonesa
referuar afateve të çeljes së fondeve buxhetore nga SHSSH dhe daljes së VKB, veprime ne
kundërshtim me udhëzimin nr. 4 datë 11.03.2014 "Për planifikimin e fondeve për NE", të
ndryshuar dhe udhëzimin nr.3, datë 10.03.2014 " Për planifikimin e fondeve të pagesave për
afti!sinë e kufizuar" të ndryshuar si dhe vendimin e Këshillit të Ministrave nr.955, datë
7.12.2016 "Për përcaktimin e Kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së
përfitimit të NE", të ndryshuar. Gjithashtu referuar procedurave të ndjekura me aktet ligjore
të miratuara dhe udhëzimet për zbatim të tyre në fuqi, rezultoi se nuk ka të pércaktuar afat



kohor maksimal tø daljes së listës sø perfituesve nga sistemi me formulë pikëzirmi nga
SHSSH si dhe nuk ka afat maksimal tø miratimit të urdhër shpenzimeve nga NJQV për

pagesat e NE dhe PAK. Gjithashtu u konstatua se NJQV marrin konfirmimin ligjor nga
Prefekti i Qarkut referuar nenit 8 tø ligjit nr. 107/2016 "Për Prefektin e Qarkut", pør vend_imin
e Këshillit Bashkiak për numrin e përfituesve dhe fondet respektive (miratim që venon
procesin dhe rezulton i pa dobishëm kur miratimni i listës së përfituesve realizohet nga sistemi
me formulë pikëzimi për NE dhe nga komisioni apo kempi epror pør përfituesit e PAk dhe
fondet janë fonde buxhetore për funksione tø deleguara (Më hollësisht trajtuar nø pikøn 4/1,
jaqet 26-36 tø Raportit Përfundimtar tø Auditimit).
Niveli i riskut: i mesëin
Rekomandin 7
a-Nga Ministria e Shøndetësisø dhe Mbrojtjes Sociale për një menaxhim sa më të mirë të

afahit kohor miujor pør dhënien e ndihm~s ekonomike dhe pagesave të aftøsisë sø kufizuar. në
udbøzimet ptër zbatimin e vendimeve tø Këshillit tø Ministrave për Pagesat e Aftisisë sø
Kufizuar dhe Ndihmës Ekonomike, tø përcaktohen afatet pør çdo proces dhe Institucion
(SHSSH dhe NJQV) dhe kryesisht cilësimin pør vendimin e SHSSH tø listës së prfituesve të

NE dhe PAK (njësitë pilot) dhe afatit maksimal tø miratimit tø urdhør shpenzimit tø pagesave
pør køto kategori nga NJQV, afate të papërcaktuara nø aktet dhe udhëzimet nøfuqi.

b-Nga MSHMS nø aktet sa më sipør cituam, të' pørcaktohet dhe fakti se pør køto pagesa,
referuar legjislacionit nëJqi pør pørcaktimin e kritereve, procedurave, dokumentacionit dhe

masës së pørfitimit tø NE dhe PAK, si dhefondeve buxhetore pør køto pagesa tø cilatjepen
nga institucionet qendrore, marrja e konfirmimit nga Institucioni i Prefektit për ligjshmérinë
e numrit dhe pagesøs pør përfituesit e NIE dhe PAK, del jasht" kompetencøs sø këtij
institucioni.

Menjëeré

C. TÉ TJERA

KLSH, i ndørgjegjësuar tørësisht pør faktin se politikat e ndihrës për integrim tø plotë në

shoqëri dhe mbøshtetje konkrete të personave me aftësi të kufizuar nuk duhet të kuptohen si

politika për pakicat, por si objektiva tø bazuara në parimet e barazisë, mos diskriminimit,
përfshirjes dhe vetøvendosjes, duke e konsideruar trajtimin e tyre me pørparøsi si detyrø
madhore tø mbarø shoqørisø, qeverisë dhe qeverisjes sø mirø, brenda 6-mujorit tø parë të vitit
2019 do tø zhvillojë njø auditim performance pør køtø Projekt dhe në køtë fushë. Pør këtë,
Departamenti i Auditimit tø Performancøs në KLSH do tø bashkøpunojø me shoqatat e
Personave me Aftësi të Kufizuara. Ndørkohø, brenda gjysmës sø dytø të vitit 2018,
Departamenti i Auditimit tø Investimeve Publike dhe Projekteve tø Huaja do tø kryejø një

auditin pørputhshrmërie pør zbatimin e këtyre politikave, pasi të njihet me hollësi me

problematikën e mprehtë tø grupit shoqëror tø personave me aftøsi tø kufizuara.
Realizimin e Planit Kornbøtar tø Veprimit për Personat me Aftësi tø Kufizuar 2016 -2020,
KLSH e sheh si një pjesø tø rëndøsishe tø njø pørqasjeje pro-evropiane tø politikave tø

qeverisjes sonø ndaj tø drejtave civile, i bindur se këto politika kanë një efekt pozitiv jo vetëm

për personat me aftdsi tø kufizuar, por edhe për grupe tø tjera tø shoqërisø, si p.sh. tø
moshuarit. Këto politika pørbøjnë një sfidë tø tø gjithë shoqørisø dhe qeverisjes se mirë
publike, pasi janë detyra tø tyre parësore ndërtimi dhe funksionimi i strukturave që sigurojnø
pørfshirjen e plotë tø personave me aftësi tø kufizuara në tø gjithat fushat e jetës sø

përditshme.



Nä nbatim të nenit 15, shkronja 'j', të ligjit nr. 154/2014, "Pär organizimin dhe funksionimin
e Kontrollit të Lariä të Shtetit" pär masat e marra nga ana Juaj tä përgatiten prograrne me
afate dhe persona përgjegjës dhe pär zbatimin e rekomandimeve të njoftohet Kontrolli i
Lartë i Shtetit brenda 20 ditëve nga marrja e käsaj kärkese.
Nä vijim e nä zbatim të nenit 30, pika 2 e kätij ligji, kärkohet ndjekja e realizimit të tyre nä
vazhdimësi duke nxjerrä aktet e nevojshme administrative dhe nisjen e procedturave
disiplinore e administrative apo hartimin e padive gjyqsore pär shpörblimin e demit dhe mbi
ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna, nga ana Juaj tä raportohet (me shkrim) pranë
Kontrollit të Lartë të Shtetit brenda 6 muajve nga marrja e njoftimit të Raportit Pörfundimtar
të auditimit dhe rekomandimeve.
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RAPORT PERFLUNJDJTAR AUDiTIMI "PER AUDITMIN FIAN C[AR TS USHTRUAR N
E-NSTRJNE E SHENETESISE DHE MSROJJE.S SOCIALE. PER PROJEIKTW

'IMODERNIZiMI ASISTENCES SOCIALE"

PERMBLEDHJA EKZEKUTIVE

Kontrolli i Lartå i Shtetit auditoi projektin "Modernizimi i Asistencës Sociale" nå Ministrinë
e Shåndetåsiså dhe Mbrojtjes Sociale, nå bazë tå programit të auditimit tå miratuar nga
Kryetari i Kontrollit tëåLartë tå Shtetit nr. 446/1, datå 19.04.2018, nga data 23.04.2018 deri
nå datën 8.06.2018, pår periudhën nga data 1.01.2017 deri ne 31.12.2017, Auditimi
financiar u krye nga Grupi i Auditimit me përbërje:

1. Nikoleta PIRANJAN,. Pårgjegjës Grupi
2, Megi RUSI, AudituiSe
3. Hektor KOSOVA Aditues.

Gjatë auditimit i åshtë kushtuar një våmendje e veçantë çështjeve që lidhen me transaksionet
financiare për skemån e Ndihmås Ekonomike dhe Pagesës så Aftësiså så Kufizuar, si pjesë
integrale e raporteve qå i paraqitet Bankås Botërore.
Veg kësaj åshtë pasur nå qendër tå vëmendjes siguria e nivelit të menaxhimit si dhe
transparenca me publikun.
Auditimi u krye me zgjedhje, për vlerësimin e saktåsiså så raportimit financiar tå
transakioneve nå lidhje me transakionet financiare për programin e NE dhe PAK të kryera
nå vitin 2017.

Kontrolli i Lartå i Shtetit, mbështetur nå Ligjin nr. 154/2014, dt. 27-11.2014 "Për
Organizimin dhe Funksionimin e KLSH" dhe nå kërkesën e Misionit Rezident tå Bankës
Botårore nå Shqipëri, si donator financues i Projektit "Modernizimi i Asistencës
Sociale "SAMP" qå implementohet nå Ministrinå e Shåndetåsiså dhe Mbrojtjes Sociale, nå
kuadrin e bashkëpunimit dhe funksioneve qå ka KLSH nå auditimin e përdorimit me
efektivitet, efiçencë dhe ekonomicitet tå fondeve publike, zhvillimin e njå sistemi tå
pårshtatshåm të menaxhimit financiar, kryerjen si duhet tå aktiviteteve administrative ka
kryer auditimin financiar tå Komr,nentit 1 tå Projektit, Programi i Ndihmås Ekonomike
dhe Pagesås så Aftësiså så Kifuac si dhe plotësimin nå pårgjithësi tå kårkesave tå
pårcaktuara nå marrëveshjen e ratifikuar nå fuqi.

Qéshtjet e audituara si dhe drejtinet e auditimitjané:
Auditimi i kåtij projekti ka synuar çështje qå lidhen mc auditimin e marråveshjeve tå
projektit me huadhånåsit, shkaqet dhe argumentimin e ndryshimit tå marråveshjes nëse ka,
menaxhimin financiar tå projektit, shkallën e realizimit tå disbursimeve financiare tå
fondeve kundrejt nivelit tå programuar, mbi vleråsimin dhe dhënien e opinionit mbi
pasqyrat financiare pår vitin 2017, nåse janå pårgatitur në pårputhje me kuadrin e Raportimit
Financiar tå aplikueshåm nå Shqipåri dhe mbi auditimin e transaksioneve financiarå tå
pagesave dhe vlerat e raportuara nën Programin e Ndihmås Ekonomike dhe PAK e tå tjera
tå rezultuara gjatë auditimit.

Nå përfundim tå auditimit grupi i auditimit ka dhënå opinionin:
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RAPORT PLRFULNDiTAR AUDITIMi "PERAUDP MIN FINANC!AR TL USHTRUAR T lN
MINISTRINË E SHiNETËSISË DHE SROJT JS SOCiALEP, PER PROJEKiN
"MODERNiZMII ASSTENCES SOCIALE"

Pérgjegjésité e audituesve. Pärgjegjësia jonë është qä të shprehim një opinion të saktë rnbi

auditimin e transaksioneve financiarë të pagesave dhe vlerat e raportuara nën Programin e

Ndihëiös Ekonomike dhe PAK e të tjera të rezultuara gjatë auditimit nä bazë të auditirnit
tonë. Ne rnbajnë përgjegjësi qä nä praktikën e auditimit si dhe nä hartimin e P/Raportit të

auditimit janë zbatuar procedurat në pärputlhje me rregulloret e miratuara dhe në pärputhje

me Standardet Ndërkombétare të Auditirnit sipas INTOSAI. Referuar këtyre Standardeve
audituesi gjithashtu duhet të respektojä kërkesat ctike dhe të planifikojë dhe kryejö auditimin

me qëllim që të arrijë nivelin e sigurisë së kärkuar. Siguria e kärkuar i referohet nj niveli të

pranueshäm sigurie, por nuk garanton asnjëherë sigurinë absolute dhe auditimi nä

pajtueshmëri me standardet nuk presupozohet që të zbulojä gjithnjë një gabim material kur

ai ekziston. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke përfshirë kätu edhe

vierësimin e rreziqeve nga gabimi material, qoftë pär sh-kak të mashtrimit apo gabimit. Nä

bërjen e këtyre vlerësimeve të- -ezikui, audituesi ka vlerësuar nivelin e kontrollit të

brendshëm që është nä nivelin 'c duhur pörsa i përket transaksioneve për shkak të

rakordimeve nä nivel qendror dhe sipas NJQV me sistemin e thesarit pär cdo hallkë dhe

mbulimit me fonde nän programin e Ndihmäs Ekonomike dhe Pagesave të Aftäsisë së

Kufizuar, kjo dhe pär vetë faktin e konstatuar të mos trashëgimit të detyrimeve nën kätë

program nä vitin pasardhës.

Kriteret e vierésimit.:

Veprirntaria audituese në Ministriné e Shëndetësisé dhc Mbrojtjes Socila pär projektin

"Modernizimi i Asistencës Sociale" është zhvilluar nä përputhje me kërkesat c:

Li gj in nr. 154/2014, "Mbi Organizimin dhe Funksionimin e KLSH"M;
Standardet Ndërkombëtare të INTOSAI-t, ISSAI 300 "Standardet e Fushës së Auditimit

Shtetëror", ISSAI 400 "Standardet e Raportimit nä Auditimin Shtetëror", ISSAI 1000 - 2999

"Udhëzues i Auditimit Financiar";
Ligj i nr. 10296, daté 08.07.2010 "Pär Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin ", i ndryshuar,
Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor nä Republikn e

Shqipërisë", të ndryshuar;
Standardet Ndërkombëtare të [NTOSAI-t, ISSAI 300 "Slandardet e Fushés sé Audilimit

Shtefäror", ISSAI 400 "Standardet e Raportimit nä Auditimin Shtetëror", ISSAI 1000 - 2999

"Udhëzues i A uditimit Financia`;
Ligjin nr. 84/2012, datö 18.09.2012 "Pär ratifkimin e marräveshjes sä huas ndërmjet

Shqipërisë dhe IBRD për findncimin e projektit mnodernizimi i asistencës sociale" me
ndryshimet pärkatbse
Ligjit nr. 9228, datö 29.04.2004, "Për kontabilitetin dhe pasqyralfinanciare", si dhe vkm e

udhëzimet në zbatim të tij;
VKM nr. 452, datë 01.07.1998 "Për disa rnasa nä përmirsinin e punës për financimin e

projekteve qä financohen nga donatoré të huaj";
Udhëzimin e Ministrisë sö Financave nr. 8, datë 17.02.2003 "Për evidentimin, regjistrimin,
pärdorimin dhe raportinin e financineve tä huaja nä kuadrin e projekteve dhe marrëveshjeve
me donatorel e huaj ",

Ligji nr. 9355, datë 10/03/2005 " Pär ndihmän dhe shärbimin shoqäror", të ndryshuar;
VKM nr. 787, datw 14/02/2005 "Pär pärcaktimin e kritereve e procedurave dhe tä masäs sä
ndihmës ekonomike",
VKM nr. 904, datä 12.12.2012 "Pär pärcaktimin e kritereve, të procedurave dhe
dokumentacionit tä përfitimit të ndihnés ekonomike, nä zonal pilo't me ndryshimet dhe
Udhëzuesit pärkatäs të huadhönäsit dhe/ose bashkëfinancuesve të tjerë për prokurimet e
fondeve të ndërtimit, makineri-pajisje, shërbime të konsulencës, të projekt-preventivit, të
superv izionit;
Akte nenlipiore dhe udhëzire r dreitim të financimit të NE dhe PAK.,i e _' delin t Ftii3iiii t N d e AK



RAPORT PERFUNDIITAR AUDITJ "'PER AUDWIN N.ANCIAR TË USH TRUAR NE

MINISTRIN E SHENDETÉSISE DHE MBROJES SOCL-E, PER P OEKi

" ' "MODERNIZIMI I ASISTENCES SOCIALE"

Vlerësimi është bërë nga auditimi me zgjedhje dhe hap pas hapi, ku në memon e

planifikimit të grupit te auditimit, janë përcaktuar materialiteti dhe risku si dhe transaksionet

për auditim ku përzgjedhja e njësive të qeverisjes vendore për transaksionet që mbulojnë

gjithë vitin 2017 është përcaktuar sipas gjykimit të shumave të transferuará NJQV dhe

problematikës së mundshme të evidentuar paraprakisht.

Përshkrimi i auditimit
Kontrolli i Larté i Shtetit ka audituar Raportet Financiare Vjetore té Programit Ndihma

Ekonomike (NE), dhe Pagesa té Aftësisë së Kufizuar (PAK) té përgatitura nga Projekti

"Modernizimi i Asistencës Sociale"-4hë Ministriné e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për

periudhén 1 Janar 2017 - 31 Dhjetdt 2017.

Kontrolli i Larté i Shtetit (KLSH)ý raporton një opinion për vërtetësiné dhe saktésinë e

pasqyrave financiare. Ekzaminimi i Raporteve Financiare pér vitin 2017, ështé ndërmnarré né

përputhje me standardet e njohura rdërkombëtarisht për Institucionet Supreme té Auditimit

ISSAI 1000-2999, té [NTOSAI-t, ISSAI 200, ISSAI 300 dhe ISSAI 400 si dhe Standardet

Ndërkombétare të Auditimit, SNA, duke fokusuar veprimtarinë në transaksionet financiare

të kryera nën Programin e NE dhe PAK si dhe menaxhimin financiar dhe kontrollin lidhur

me fondet e lévruara nën këtë komponent. Mbështetur në këto Standarde ky auditim është

planifikuar dhe kryer duke arritur siguri të arsyeshme qé pasqyrat dhe raportet financiare

nuk përmbajnë gabime materiale.

Auditimi i Programit të Ndihmës Ekonomike u realizua me përzgjedhje të njësive vendore

pér transaksionet e vitit, evidencës mbështetëse ( vendimet e Këshillave Bashkiak, vendimet

e drejtorive rajonale për rezultatet nga sistemi, listé pagesat e konfirmuara nga bankat e

nivelit të dyté dhe Posta Shqiptare, rakordimet me thesarin për fondet e përdorura

përputhshméria e raporteve me raportimet e paraqitura né Raportin Financiar të Vitit 2017).

Auditimi përfshin vlerësimin e parimeve té kontabilitetit dhe raportimit financiar te

përdorura po ashtu dhe pasqyrirnin e deklaratave financiare në përgjithési.

Pér komponentin e paré té Projektit, si rezultat i miratimit të vonuar té shtyrjes së afatit të

zbatimit të Projektit, rezultat dhe i ndryshimeve té titullarëve dhe strukturore të Kabinetit

Qeveritar, rezultuar nga zgjedhjet rlamentare të vitit 2017, nuk u realizuan disa aktivitete

të lidhura me indikatorët qëjané në-proces dhe té parealizuar, Gjithashtu shtrirja e skemës sé

modernizimit té asistencës sociale për programin e NE né tërë territorin e Shqipërisë

(mbarëkombëtar) kérkon kuptimin, bashkëveprimin pozitiv, përgjegjësinë, profesionalizmin

dhe përkushtimin e njé numri tér madh institucionesh ( NJQV, Drejtori Rajonale SHSSH, etj

) dhe punonjésish qé realisht pérbëjné një sfid& në realizimin e këtij projekti brenda afatit té

amenduar deri më 31 Dhjetor 2018 duke presupozuar dhe problemet që rezultojnë hap pas

hapi nga implementimi i formulés së pikëzimit apo i procedurave të reja të aplikuara për

përfituesit c PAK.
Për vitin 2017 nën Komponentin 1, shpenzimet aktuale për "Ndihmén Ekonoinik", për

periudhën objekt auditimi I janar - 31 Dhjetor 2017, përfshijné shumën në cash

4,819,355.56 mijë lekë dhe për PAK 15,744,063.12 leké né total 20,563,398.68 mijé leké.

Objekt i kétzj auditimi ështé vértetësia e transaksioneve financiare nga financimi deri tek

përfituesi nën Programin e NE dhe PAK të përgjatë periudhës së vitit 2017, konform

procedurave ligjore të çeljes dhe transferimit té tyre né Ilogaritë e përfituesve.
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RAPORTI PÉRFUN\DIMJVTAR AUDIT il "PÉR AUD11-M! FiNANCIAR Tr USHTRUAR NË
MINISTRlNË E SHENDETESISE DIF MROJTJES SOCiALE, PER PROJEKT!N
"MODERNIZIlI I ASISTENCÉS SOCIALE"

Që/limi i auditimit: Éshtë dhånia c opinionit apo hartimi i raportit tå auditimit mbi bazën e
vlerësimeve të gjetjeve dhe dhånia e rekomandimeve për përmirësime

Pérputhshmëria me kërkesat higore për Raportimin Financiar
Raporti që i dorëzohet Bankås Botërore bëhet sipas kårkesave dhe termave tå miratuara nga
banka.

Metoda e A uditimit.
Për arritjen e objektivave, metodaW. auditimit u bazua tek kombinimi i testeve tå ndryshc
tå auditimit. Nå kryerjen e auditirit janë përdorur metoda e bazuar nå funksionimin e
sistemit tå kontrollit të brendshërn, metoda e bazuar nå procedurat bazë dhe nå procedurat
analitike. Pas testimit tå kryer, për tå kuptuar sesi funksionon sistemi i kontrollit tå
brendshëm dhe pas marrjes së informacionit nåë mëlnyie tå përgjithshme, nå ushtrimin e
aiditimit për zbatimin c rregullshnërisë financiare u bënë teste lidhur mc zbatimin e ligjeve
dhe akteve nënligjore nå fugi, pår tå parë nëse ekzistojnë gabime, parregullsi dhe veprime të
paligjshme.
Përcaktuarn materialitetin nå masën 2% për zonat e llogarisë tå planifikuara për t'u audituar,
duke përcaktuar faktorin e riskut (0.7%).
Mbasi pårcaktuam materialitetin dhe faktorin e riskut pår këtë fushå rezultuan çështjet për tu
shqyrtuar për zonat e Ilogarisë 606"Ndihma ekonomike ".
Në auditimet e kryera morn? parasysh rniaerialitetin dhe auditimin mbi bazé risku duke
audituar të githa transaksionet fnanciare qé lidhet me Ndihmën Ekonomike dhe PAK në dy
bashki dhe dy njåsi administrative nå Tiranå.
U mbështetëm nå punën e auditit të brendshëm pasi kjo strukturë åshtå e ngritur dhe ëstitå
pjesë efektive e rnjedisit tå kontrollit, duke dhbnå ndihmesë nå drejtim tå risqeve tå punås nå
rnånyrë tå strukturuar dhe mund tëjapå siguri për operacionet dhe procedurat e nå vazhdim.
Po kështu nga anajonå u pårshkrua edhe struktura e autoriteteve si legjislacioni autorizues,
rregullat e vendosura sipas legjixlacionit autorizues, shumat e autorizuara për 2017,
struktura organizative, caktimi i pë jcgjësiså dhe autoritetit, burimet njeråzore, etj
Pår t'u siguruar qå fondet buxhefore janë tå plota dhe të vlefshmne u audituan zonat c
Ilogariså 606 "Ndihma ekonomike", pår tå parë nåse veprimet janë tå rregullta, të plota dbe
tå regjistruara.

Nå përfundirn tå procesit tå auditimit për secilin drejtim tå Auditimit, rezultoi për sa rn
poshtå vijon:

MBULIMI I AUDITIMIT

I. Mbi auditinin e marrëveshjeve lë projektit me huadénësit, ndryshimet e tyre nëse
kanë, shkaqet dhe argunentini i ndryshimit.

Projekti "Moderniziri i Asistencës sociale " financohet nga Banka Ndårkombåtare për
Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD) nå formån e Huas me numër 8141-AL, marrëveshja e så
cilës ësbt ratifikuar me ligjin Nr. 84/2012 ndërmjet Shqipåriså dhe IBRD miratuar må
18.09.2012 dhe shpallur nå dekretin nr. 7 775, datå 9.10.2012 tå Presidentit tå Republikås så
Shqipårisë. Banka ka rånë dakord ti japå hua IHuamarråsit shumån prej 38,000,000 (
tridhjetë e tetë milion) Euro, shumë e cila sipas dispozitave tå marråveshjes nLind tå



RAPORT PÉRFUNDIMTAR AUDTlMI "PËR AUDIiMiN FHNANCIAR TS USHTRUsÆR NË
MIISTRiNE E SHÉNDETÉSISE DHE MSROJTJES SOCIALE, PER PROJEKT!N
" MODERNIZMiI ASISTENCËÉS SOC 'iLE".

konvertohet herë pas here nëpërmjet konvertimit të monedhës për të ndihmuar financimin e
projektit. Tarifa fillestare e pagueshme nga Huamarrësi do të jetë e barabartë me çerekun e
njé pike përqindjeje (0.25%) té shumës së huas.
Periudha e implementimit të projekti shté 5 vjet dhe data e mbylljes e përcaktuar në

marrëveshje ësht 30 Qershor 2017.
Projekti "Modernizimi i Asistences sociale " ka si objektiv mbështetjen e implementimit té
reformave qeveritare për pérmirés,i'n e barazisë dhe efiçencés të programeve té asistencës
sociale. Gjithashtu ai do të pro,,ovéje principin c transparencës për të mbështetur
objektivat e tij dhe do të kontribuije në reduktimin e varferisë nëpërmjet shérbimeve rne
efektive të asistencës sociale, Projekti do ti arrij objektivat e tij népërmjet implementimit të
dy komponentëve:
Komponenti I Forcimi i zbatimit dhe performantës sé programit të Asistencés Sociale
Komponenti 2 Asistenca teknike për forcimin e kapacitetit zbatues pér programet e
ndihms sociale
Të dy kéta komponentë janë të ndërlidhur nëpërmjet kuadrit té rezultateve. Konkretisht,
asistenca teknike për përmirésimin e sistemeve ne kapacitetet geveritare e mbéshtetur nga
komponenti 2, do te kontribuoje ne përmirésimin e implementimit te programeve te
asistencës sociale dhe ne arritjen e rezultateve qe do te shkaktoje disbursimet nén
komponentin 1.
Kategoritë e miratuara të cilat mund të financohen nga të ardhurat e huas jané pagesa për
programin e shpenzimeve té miratuara në kuadër të komponentit I té projektit, shërbimet e
konsulentéve në kuadér té pjesës 2 të projektit si dhe tarifa fillestare.
Pérsa i pérket instrumentit te huadhënies, projekti do të jete i trajtës Hua Specifike. për
Investime, e cila do te disbursohet ne dy mënyra a) me disbursime për arritje te verifikuara
te rezultateve për implementime dhe përmirësime në prograrnin kryesor te asistencés
sociale duke përdorur qasjen " fin.ancimin ne baze te rezultateve" për komponentin I b)
pagesa pérkundrejt deklaratave shpenzimeve pr inpute qe lidhen me aktivitetet e
asistencés teknike për komponentiri 2.

Gjithashtu bazuar nU Marrëveshjes së Huas, Huamarrësi ka detyrimin që nëpërmjet MMSR-
sé, të raportoje, monitoroje dhe vleresoje progresin e projektit mbi bazën e treguesve të
pranueshëm pUr Bankën. KUto raporte mbulojné një periudhe 3 mujore dhe i dorézohen
bankës jo më voné se një muaj pas përfundimit të periudhës së mbuluar nga ky raport.

Nga Nj.ësia e Menaxhimit té Projektit nU funksion dhe né kërkesë té Marrëveshjes së Huas
jané dérguar Bankës Botërore Raport Progresit 3 mujore pr vitin 2017 sipas afateve té
përcaktuara si mé poshtë:

* Me shkresén nr.115, dt. 28.04.2017 "Dërgohet Raporti Progres 3-mujor (01 janar - 31 mars
2017) i zbatimit té projeklit të modernizimit té asistencës Sociale (SAMP)",

* Me shkresën nr. 181,.dt. 30.07.2017 "Dërgohet Raporti Progres 3-mujor (01 prill - 30
qershor 2017) i zbatimit té projektit të modernizimit të asistencës Sociale (SAMP)",

* Me shkresën nr. 218, dt. 31.10.2015 "Dérgohet Raporti Progres 3-mujor (Olkorrik - 30
shtator 2017) i zbatimit té projektitétë modemizimit të asistencés Sociale (SAMP)",
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RAPORT FUND WíTAR AUDITIMN MPR AUDPE ITMN F!NANCJART USHTRUAR NR
MINISTRJNE E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE PER PROJEWYN
"MODERNIZIMi i ASISTENCS SOCIALE'.

Me shkresën nr. 29, dt. 31.01.2018 "Dërgohet Raporti Progres 3-mujor (01 tetor - 31

dhjetor 2018) i zbatimit të projektit të modernizimit të asistencës Sociale (SAMP)".

Ndër të tjera Huamarrësi auditon pasqyrat financiare që lidhen me projektin në përputhje me
dispozitat e paragrafit 5.09 (b) të kushteve të përgjithshme. Çdo auditin i pasqyrave
financiare mbu]on periudhën e një viti fiskal të Huamarrësit. Pasqyrat financiare të audituara
për secilën nga këto periudha i dorëzohet Bankës jo më vonë se gjashtë muaj pas
përfundimit të kësaj periudhe; dhe vihen në dispozicion të publikut në një kohë dhe mënyré
që është e pranueshme për Banken.
Gjatë periudhëýs së auditimit është konstatuar se nuk ka ende njëi njoftim për auditim për
periudhën Janar-Dhjetor 2017, por sipas afateve kohore të përcaktuara në narrëveshje ka
ende dhe një nuaj kohe për dorëzini,d e Pasqyravc financiare të audituara për vitin 2017.
Referuar parashikimit ne në marrê5eshje, sa ënsipér cituar, detyrimi për realiziiin e
auditimit të pasqyrave financiare është i huarnarrësit, pra i Ministrisé së Financave dhe
Ekonomisë. Nga Njësia e Projektit rik na rezultoi kormunikirm zyrtar me huanarrësin direkt,
në lidhje me inicimin e procedurave për auditinin e pasqyrave financiare pavarësisht
përgjegjësisë dhe detyrimit për këtë procces.
Presa i përket auditimit te pasqyrave financiare për periudhën I Janar -31 Dhjeror 2016,
raporti i auditimit të pavarur mban datën 1 dhjetor 2017, pra afati prej 6 muajsh i dorëzimit
të tij është tejkaluar me mbi 6 muaj të tjerë.
Ne faqct web pdrkatëse te Ministrive nuk janë vene ne dispozicion te publikut pasqyrat
financiare sipas kushteve te marrëveshjes detyrim i huamarresit.
Narrëveshja c huasë është odryshuar dy herë.
Pér realizimin e gjithë aktiviteteve të parashikuara për realizimin e treguesve që lidhen me
disbursimet (TLD) në PAD e miratuar në datë 17.02.2012 burimet e financimit për një pjesë
të aktiviteteve parashikoheshin të financohen nga Shietit Shqiptar dhe/ose nga Baslikimi
Europian.
Duke qenë se fondi IPA 2013 nuk u sigurua, aktivitetet e parashikuara u menduan të
financohen nga ristrukturimi i kredisé.

Amnendimni i par i realizuar me L-gjin Nr. 117/2016 "Për ratifikinin e ndryshimit të
marréveshjes së huas ndërmjet Shciërisë dhe Bankës Ndérkombëtare për Rindërtim dhe
Zhvillirn për financimin e projektit 1.Modernizimi i asistencës sociale", ratifikuar me ligjin
nr. 84/2012", ka të böjë me ndryshimin në seksionin IV. A. 2 të skedulit 2 ( Tërheqja c
kësteve të Huas) ku konkretisht zvogélohet me 4.5% shurna e huas sä alokuar për
kategorinä 1. Pagesa për programin e shpenzimeve t rniratuara në kuadër të komponentit I
tO projektit nga viera 36,765,000 Euro përeaktohet ne vierén 35,115,000 Euro. Ndërkohë q
rritet me mbi 144 % shuma c huas së alokuar për kategorinë 2. Shërbimet e konsulentëve
sipas komponentit 2 të projektit nga viera 1,140,000 Euro përeaktohen 2,790,000 Euro.
Tarifa fillestare mbetet c njëjtë po ashtu dhe shuma totale e luas.

Shuma c huas së Shuma e huas së Diferenca

Kategoria alokuar sipas alokuar sipas Diferenca PërqindjeLigjit 82/2012 Ligjiti 17/2016 (Euro)
(Euro) (Euro)
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RAPORT PERUNDiTAR AUDITMI "PER AUDIT!MN FIANCIAR TË USHTRUA:R N

MINISTRINË E SHENDETLSISE DHE MBROJ S SOCIALE, . PER R OJEITIN
"MlODERNLZ,MI ! ASISTENCES SOCIALE" .

Pagesa pér programin e shpenzimeve 36,765,000 35,115,000 -1,650,000 - 4,48
ne kuadër te komponentit I 36,7______ 3 J

Shërbimet e konsulenteve ne kuader te 1,140,000 2,790,000 1,650,000 + 144,73
komponentit 2

Tarifa fillestare 95,000 95,000 0 0

Gjithashtu ndryshohet shtojca 2 e Programit qé ka të béje me Treguesit qe lidhen rne

Disbursimet TLD si më poshtë.
TLD 4- Ka ndryshuar shurna e DLI e shprehur në euro në 2,500,000 nga 1,900,000 që ka
qenë në marrëveshjen c ratifikuar nëjO12.
TLD 7- Ka ndryshuar shurna e shprehur ne euro ne 2,500,0000 për 66 % nga 1,900,000 që
ka qenë në marrëveshjen e ratifikuar 7012.
TLD 14- Sshtë ndryshuar përqindja" e njësive të pushtetit vendor (basbki/komuna) në 2

rajonet pilote nga 90 që ka qenë në mårrëveshjen e ratifikuar 2012 ne 66 %.

TLD 15- Ky tregues është hequr fare.
Ndryshimet me aktet e paraqitura si mésipër pasqyrohen në tabelën sa m poshtë vij on.

Nr. Treguesi që Iihet me disbursiiet (DLI) Sipas Shuma e DLI Ndryshimet sipas

Marreveshjes 2012 (shprehur në euro) Marrëveshjes 2016

l To paktën 90 per qind o administratoreve socialë në 1,045,000 Ka mbetur e njëjte
tri rajonet pilotejanë trajnuar rreth zbatimit të
formulës së unifikuar të pikézimit per programin e

ndihmës ekonomike

2 Të paktën 80 për qind e familjeve në tri rajonet 1,900,000 Ka mbetur e njëjtë

pilote, të cilat marrin përfitime për programin e NE
janë kontrolluar per pranueshmërinë e tyre, duke
përdorur formulën e unifikuar të pikëzimit për të cilen
eshtO rënë dakord me Banken

3 Té paktën 80 per qind e dosjeve të kërkuesve të NE në tri 1,900,000 Ka mbetur e njëjtë

rajonet pilote janë plotësuar dhe në pëputhje me proceset
e aplikimit dhe hyrjes, duke përdomrul. mrnulëýn e unifikuar

të pikëzimit, tO specifikuar në udhëzim x operacionale të
NE për to cilat është rënë dakord mo Banken

4 Tëépaktën 80 për qind efaniljeve ni nivel komibëtar, të 1,900,000 Ka ndryshuar shuna e DLI e

cilaåpo marrin përfitimeprprogranvYr e NEjant shprehur në euro në

kontrolluarpérpranueslmërinë e fyre dulkepérdorur 2,500,000

formuën e unifikuar tëpikézinit për të ciën Eshté
rënE dakord ne BankEn

5 Kritere vierësimi, procedura biznesi dhe 1,900,000 Ka mbetur e njëjtë

marrëveshje institucionale to rishikuara pér PAK
bazuar në modelin socialjanë hartuar dhe para testuar

6 Kriteret e vlerësimit, procedurat e biznesit dhe 1,900,000 Ka mbetur e njëjtë

marrëveshjet institucionale për PAK janë rishikuar
bazuar në modelin social dhe këto rishikime janë
konsultuar, miratuar dhe shpërndarë
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RAPORT PERF UNDM1ITAR AUDliI "P R AUITIIN FI,NANCIAR TË USLHTRUAR NE
MINlITRINË! E SHËNDETSISË DHE M1BROJITJES SOCIALE, PER ROJEi N

"MODERNIZIMI I ASISTE~NCËS SOCIALEF".

7 Tépaktén dy ë tretateprfitnesve ek<istues të PAK, të 1,900,000 Ka wdrysliuar shuna e

ciëtjanésubjekt i nji ricertifikimi vjetor, jani shprehur ne euro ite

rivlerësuar dukepërdorur kriieret dIte procesel e 2,500,0000 për 66 %

rishikuara bazuar nië modelin social

8 Faza e parb e MIS NE është zhvilluar dhe testuar, duke 2,090,000 Ka mbetur e njÉëjte!

pbrfshirë modulet funksionale për një regjistër
kombëtar për aplikantbt në NE, zgjedhjcn e
familjeve, futjen në program, nxjerrja e urdhrit të

pagcsds dhe raportimin

9 Të paktën 90 për qind e njësive të pdshtetit vendor 2,850,000 Ka mbetur e njejte

(bashki/komuna) në tri rajonet pilote pördorin MIS për
të përpunuar regiistrimin e aplikantëveý përzgjedhjen e

përfituesve, hytjen në program dhe urdhërpagesat e
NE

10 Informacioni familjar dhe/ose individual i regjistruar 2,850,000 Ka mbetur e njejte

për përfituesit në MIS NE është kontrolluar nb mënyrb të
kryqëzuar me infomiacionin përkatës në të paktën 3 sisteme

geveritare të informacionit (siç janO regjistri i taksave,

punësirni, qarkullimi rrugor, gjendja civile, regjistrimi i

bizneseve apo sisterni i pensioneve)

il T paktën 90 për qind e njësive W pushtetit vendor 2,850,000 Ka mbetur e njëjtë

(bashki/komuna) në nivel kombëtar përdorin MIS

NE për të përpunuar .regjistrimin e aplikantëve,
përzgjedhjen e pbrfituesve, hyrjen në program dhe

urdhërpagesat e NE; dhe MIS NE është zgjeruar për të

mbuluar funksionet e fazës së dytë, duke përfshirë

një modul të informacionit të biznesit pOr
nonitorim dhe vIerësim

12 aza e tretë e MIS NE ështb zhvillu.r dbe testuar, me 2,090,000 Ka mbetur e njëjtë

funksione tO zgjeruara që përfshijnO njé modul "pCr

menaxhim të integruar të rasteve" dhc njé lidhje me

sistemin e thesarit pbr të mundOsuar pbrputhjen e

pagesave elektronike të automnatizuara

I3 Faza e parë e MS PAK ështb zhvilluar dhe testuar, 2,090,000 Ka mbetur e njëjtë

duke përfshirët module funksionale pbr një regjistër

kombëtar të aplikantëve të rinj dhe përfituesit ekzistues

të PAK, vierësimi i për pranueshmërisë së tyre,

ricertifikimi, futja në program, nxjerrja e

urdhbrpagesave dbe raportimin

14 Tépaktén 90 pér qfnd e njësive té pushtetit vendor 2,850,000 Éshtë ndryshuar përqindja e

(bashki/konzivta) nëi 2 rajonet piloe, tëi pirzgjedlura njiësive të pushietil ventdor
ne konsultim me Bankën, përdorin MIS PAK të (bash ki/komuna) 1ë 2 rajonet

automatiur për ti pripunuar regjistrimin e pilote nga 90 ne 66 %

aptikntiëve të rinij PAK dhefiutjen në program;
për regjistrimiin e vendineve fé ricertifikizitpër
përfituesit ekzisttues; dhe për nxjerrjen e
urdliérpagesave per përfituesil e rini dIhe ata

ekzistues.



RAPORT PÉRFUNDIMTAR AUfIfl "PER AUDIIMIN FINANC!AR TÉ USHTRUAR N
MINISTRINE E S-ENDETESISE DHE MSROJTJES SOCIALE. PEP POJEKTIN
'MODERNIZMI I ASISTENCÉS SOCIALE"

i5 Eshit hequr

Té paktén 90 pér qind e njësive të pushietit vendor
(hashkil/komuna)n ë inéivelkonbtarpérdorin MIS
PAK ëautoiamatizuar për tëpërpunuar regjistrinin e
aplikantëve të rinj tëé PAK dhefutjen në program; për 2,850,.000
regjistrimin e vendlimeve të ricertifikinit për
përfituesit ekzistues; dhe për nxjerrjen e
urdhë'rpagesave pir përfituesit e rinj cMe ata ekzistues;
(Ihe MIS PAK është zgjeruar për fëp pfshirë
funkslone tëfazëks si dyr, pérfslirë iý9egrimin e të
dhë nave nga vlertsind i rishikuar i prneshmërisë së
tyre hazuar no' modelin social

16 Të paktën 75% e rasteve të dyshuara për mashtrim 1,900,000 Ka mbetur e njëjte
dhe gabime nO NE dhe PAK janë hetuar nga inspektort
sociale uë përputije me politikën dhe 1Egjislacionin e
rishikuar tO sanksioneve

17 Éshtë zbatuar profilizimi me bazë riskun për 1,900,000 Ka mbetur e njëjtë
zbulirnin e gabirneve dhe mashtrimit në NE dhe
PAK

Gjithashtu marrëveshja sa më sipér referuar ligjit 117/2016 datë 10.11.2016, ka ndryshime
dhe në përkufizime ku shtesa (përkufizimet) e marrëveshjes amendohet si vijon:
a) Paragrafi i 0, fshihet tërësisht dhe zëvendésohet me paragrafin më poshtë:
"MMSR" ka kuptimin Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë e Huarnarrësit, "Si
rrjedhojë,
të gjitha referencat për "MPCS" te Marrëveshja amendohen mutatis mutandis, që të lexohen

"MMSR",

Amendimi i dytë i marrëveshjes është bërë me Ligjin Nr. 113/2017 "Për ratifikimin c
dokumenteve ndryshues të marrëveshjes së huas ndérmjet Shqipërisë dhe Bankés
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim IBRD, për financimin e projektit "Modernizimi
i asistencës sociale", të ratifikuar me ligjin nr. 84/2012", ka të bëjë me shtyrjen e datës së
përfundimit të projektit me 31 Dhjetor 2018, si datë të mëvonshme për qëllimet e seksionit
IV.B.4, të skedulit 2 të Marrëveshjes së Huas, i miratuar më 14.12,2017 dhe i shpallur në
dekretin nr. 10704 datë 26.12.2017.
Gjithashtu në ketë amendim shtohet se është vërejtur se në ndryshimin e Marrëveshjes së
Huas, té datës 16 maj 2016 (Amendamenti), janë përjashtuar pa dashje taksat nga
shpenzimet që financohen nga të ardhurat e Huas, te cilat korrigjohen në këtë amendim dhe
përfshihen ne IV.A.2 të skedulit 2 (Tërheqja e kësteve të Huas) për kategorinë 2. Shérbimet
e konsulentëve né kuadër të pjesës 2 të projektit dhe kostot operative.
Procedura e amendimit të dytë ka nisur me kërkesën e huamarrësit drejtuar Bankës Botërore
më datë 26 Janar 2017 për zgjajen e datës së mbylljes së projektit. Kjo marréveshje duhet të
përfundonte né 3 1 qershor të vitit 2017,, por si rezultat i ndryshimeve të përcaktuara në
amendamentin e parë sipas ligjit 117/2016 të cilat nuk u shoqëruan me ndryshimet kohore,
projekti nuk arriti te përfundonte sipas afatit të përcaktuar.

1 1



RAPORT PERFUNDfMTAR AUD IMI "PËR AUDL)TIMlN NAIAR TE USHTRUA N£?
MiNISrRINE E: SEINDTESISE DHE MBROJTJES S CiALE, PER PROJE 7N

MODERNIZIMI ASIST ENCËS SOCIALE"

Edhe pse datat e aplikimit për ndryshimet shënojnë Janar 2017, pär shkak të situatave
politike nä Shqipäri miratimet nga kuvendi ka zgjatur deri nä Dhjetor 2017.

Gjetje 1.
Gjatë periudhës së auditimit është konstatuar se nga Huamarräsi nuk ka ende një njoftim për
auditim të pasqyrave financiare për -tin 2017, por sipas afateve kohore të päreaktuara nä
marrëveshje dhe mornentit të auditiå1it nga grupi i KLSH ka ende dhe njä muaj kohe pär
pärfundirnin e kätij afati. Gjithashtd referuar parashikimit nä marrëveshje, detyrimi pär
realizimin e auditimit tö pasqyrave financiare është i huamarrësit, pra i Ministrisë së
Financave dhe Ekonomisä. Nga Njësia e Projektit nuk na rezultoi komunikim zyrtar me
huamarräsin direkt, nä Iidhje me inicimin e procedurave pär auditimin e pasqyrave
financiare pavarësisht përgjegjësisë dhe detyrimit pär kätë proces. Nä faget web pärkatëse të
Ministrive nuk janë vene ne dispozicion te publikut pasqyrat financiare sipas kushteve te
marrëveshjes, detyrim i huarnarresit.

Vga Ekipi i Menaxhimit tJ Projekit nä observacionin pär Projekt Raporlin därguar me
shkresän nr.2579/9 datä 2707.2018 pär citinin "Nga Njësia e Projektit nuk na rezultoi
konunikim zyrtar me huamarrësin direkt, nä lidhje me inicimin e procedurave për auditimin
e pasqyrave financiare pavarësisht pärgjegjësisë dhe detyrimit për këtë proces", është bërë
observacion duke theksuar që referuar marräveshjes, nuk äshtä nä funksionet e käsaj njesie
kontraktimi i audituesve të Pasqyrave Financiare, por i huarnarräsit. Pär kätë observacion
japim këtë opinion.
Nga grupi i auditimit si gjatö trajtimit nä materiale ashtu dhe nä konkluzionin e gjetjes äshtä
theksuar qä kjo përgjegjäsi nuk ëshJtë e njäsisë, por referuar faktit të pärsäritur dhe të
konstatuar se käto pasqyra fina)jiare janë audituar tej afateve të pärcaktuara nä
marrveshje, grupi ka cituar njä re?itet. Rekomandimi i länë nga grupi i auditirnit nuk
cänon, kompetencat as të Njësisë sä Projektit por dhe as të Huamarrësit dhe vetäm i shërben

procesit tä zbatimit të kärkesave të pörcaktuara në marräveshje pär kätä qällim.

Rekomandim;
Nga njäsia e projektit te merren masa qe me shkresän përcjellëse të dorëzimit lä pasqyräs
financiare pär vitin pärkatés nä Ministri lä Financäs dhe Ekonomis, lä theksohet dhe te
iniciohet disponueshmäria e njäsisä sä projektit pär auditimin e pasqyrave financiare,
referuar afateve të pärcaktuara nä marrëveshjen e huasä, brenda muajit Qershor, si dhe
vänies ne disporicion të tyre pär publikun, mbas auditimit, npärmjet faqes web edhe të
Minist risM se Shëndetäsisë dhe Miräqenies Sociale, qä luan rolin e liderit nä zbatimin e këtif
projekti.

Vazhdimisht

2. Abi auditimin e menaxhiinitfinanciar féprojektit, shkallén e realizimit té disbursimeve
financiare téfondeve kundrejt projektit.

luamarrësi mund ti tärheqë fondet e huas në pärputhje me dispozitat e marrëveshjes dhe
udhäzimeve që mund tö specifikohe:" nga banka me njoftim pär huamarräsin, pär financimin
e shpenzimeve te miratuara te p jektit, pärkatäsisht; nä lidhje me komponentin 1 të
projektit, si rimbursim tä njä pjese programit të miratuar të shpenzimeve; nä Ildhje me
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M1ODERsNEZIM I L- SISTENCEËS r:,E ,

komponentin 2 të projektit për të financuar shërbimet e konsulentëve dhe kostot operative;
në lidhje me tarifen fillestare të referuar në paragrafin 2.03 të marrëveshjes.

Ne marreveshje specifikohen gjithasi'u kushtet dhe periudha e tërheCjes. Asnjé tërheqje nuk
mund te behet

a) Për pagesa të bëra para datës së marrëveshjes
b) Për pagesa në kategorinë I ne lidhje me secilën shumë të treguesve të lidhur me

disbursimin- DLI të përcaktuar në shtojcën 2 të marrëveshjes.

Për komponentin I disbursimet përbëhen nga 17 transhe tërhecja e te cilave mund të behet
kuridrejt kérkesës për disbursim dhe verifikimit të ekipit. në detyrë të Bankës Botërorc për

(i) Pajtueshmërinë dhe arritjen e Treguesve qëb lidhen mc Disbursirnet (ILD)
(ii) Kushtin që buxheti i shtetit ka lëvruar fonde të mjaftueshme për te mbuluar

disbursimin
(iii) Përmbushjen e kushtit global të dishursimit për ruajtjen e indeksimit te

inflacionit për përfitimct e aftësisë së kufizuar
(iv) BB do të disbursojë shumën e shpcnzimeve të ligjshme të shkaktuara nga

përmbushja e Indikatorëve Lidhur me Disbursinet.

Për vitin 2017 plani vjetor i aktiviteteve të projektit të Modernizimit të Asistencës Sociale
parashikonte 22 aktivitete që lidhen me komponentin 2 " Asistenca teknike për fuqizimin c
kapaciteteve në programet e asistencës sociale". Këto aktivitete kanë të bëjné kryesisht me
realizimin c Indikatorëve që Lidh<i me Disbursimet ILD 7 dhe ILD 14, por gjithashtu
lidhen dhe me realizimin e indikatove ILD 4, ILD 11, ILD 12 dhe ILD 14.

Bazuar ne Progres Raportet 3 mujdre te zbatimit te projektit Modernizimi i Asistencës
Sociale rezulton se këto aktivitete te.parashikuarajanë realizuar si me poshtë:

Aktivitete nénkategorisë 2A- Rishikini i parametrave té programit për njé barazi té
pérmirésuar. Pbr këtë kategori për vitin 2017 jané parashikuar 6 aktivitete që kari të
bëjnë me kontrata konsulence dhe nga auditimi rezulton se vetëm 2 kontratajanë mbyllur
plotësisht në vitin 2017, 2 janë në proces realizimi dhe 2 të tjera nuk kanë filluar ende.
Aktivitetet që nuk kanë filluar ende i referohen kryesisht indikatorëve qe lidhen me
disbursimin (ILD) 4-" Të paktën 80 për qind c farniljeve në gjithë vendin që po përitojnë nga
prog~i i ndihmës ekonornike jane shqyrtuar për krite-et c pranueshmérisë, duke përdorur formulen c
unifikuar të unifikuar të pikëzimit të rënë dakord me Bankën", ILD 11- "Të paktën 90 për qind
e njësive të pushtetit lokal (bashki/konuna) në gjithë vendin përdorin Sistemin e Informacionit tb
Menaxhimit të ndihmës ekonomike të automatizuar për të trajtuar registrimin për ndihmë ekonomike të
aplikantëve, përzgjedhjen e përfituesve, regjistrimin në program dhc urdhrat c pagesës; dhe Sistemi i
Informacionit të Menaxhimiit i Ndihmës Ekonomike zgjerohet për té mbuluar finksionet e fazës s
dytë, duke përfshiré një modul inteligjence për biznesin për monitorim dhe vlerësim", dhe ILD
12- "Faza e treté e Sistemit të Informacionit të Menaxhimit të Ndihnés Ekonomike zhvillohet dhe
testohet, me funksione të zgjcruara përfshijnë një modul për "Menaxhim të integruar të
rasteve" dhe nje lidhje me sistemirie Thesarit për të mundësuar një rakordim/pbrputhje të
automatizuar të pagesave elektronike".
Aktivitete te nënkategorisë 2B- Fuqizimi i Administrimit té Pérfitimeve pér nié
eficencé té pérmirésuar. Për këté kategori për vitin 2017 janë parashikuar 6 aktivitete.
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Nga auditini rezulon se 3 kontratL anC mbyllur plotësisht, kontrate rezulton ende në
zbatim si rezultat i miratimit të z atjes se datës se mbylljes se projektit, ndërsa 2
aktivitete te paråshikuar në 2017 nuk 'anë realizuar.

Aktivitete te uénkategorisë 2C-Pronovimi i transparencës nëpéërmit komunikinit,
monitorimit dhe vicrësinit Per kött kategori pär vitin 2017 janö parashikuar 7
aktivitete Nga auditimi rezulton se vetëm 1 aktivitet öshtë realizuar plotlsisht, 1 aktivitet
është ende në proces, prokurimi i të cilit sipas progres raportit janar 2018 do të mbyllet
pas miratimit tö datës së rishikuar tö mbylljes se projektit, ndërkohë që 5 aktivitete tö

parashikuar për vitin 2017 nukjanë realizuar.

Aktivitete të nénkategorisé 2D- Mbéshtetje pér zbatinin e projektitjanë parashikuar 3
për vitin 2017 dhe janë realizuar 2.

Aktivitete parashikuar Realizuar Nd proces Pa realizuar
për 2017

22 8 4 10

Për katër kategoritë e cituara me siper, referuar dhe bailafaqimit dhe argumentimit tö
njesisë së projektit, mos realizimi .ktiviteteve te parashikuar për vitin 2017 justifikohet
me ndryshimet e kabinetit qeveritai: nenyra e organizimit te Keshillit te Ministrave (
Bashkimi i programeve te dy Ministrive, asaj të Shëndetösisë me Ministrinë e Mirëqënies
Sociale dhe Rinisë dhe amendimi i vonuar i niratimit të datës së zgjaties së projektit
Për sa i përket arritjes së indikatoröve për vitin 2017, më 20 Qershor 2017 Ministria
Mirëqenies Sociale dhe Rinise ka dërguar pranë Bankës Botërore të gjithë
dokumentacionin mböshtetës që konfirmon arritjen e ILD 7, ILD14 tö parashikuar pör
këtë vit dhe kushtit Global GDC përkatësisht me shkresat:

1. Shkresa Nr. 3367/4 daté 20.06.2016 " Mbi realizimin e indikatorit ILD7", e cila

pérmban bashkangjitur:

- kopje të shkresös zyrtare të SHSSH me pörllogaritjen e ILD7, Nr. 1167 date 14,06.2017
- kopje te shkresës zyrtare të dërguar nga zyra e njësisö administrative nr. 6 dhe nr 7,
- raportin mujor tö monitorimit tö SMI për PAK të gjeneruar nga sistemi i menaxhimit të
informacionit për programin e aftësisë së kufizuar,
- shkresën e njoftimit të DR për listën e aplikuesve përfitues dhe te refuzuar.
Referuar protokollit për arritjen e indikatorit të disbursimit ILD 7 ku sipas te cilit kërkohet
që "Të paktën 66% e aplikinieve të reja dhe kërkesave për ricertifikim në dy zonat pilot
jané vlerësuar/rivlerësuar duke përdorur kriteret dhe proceset e rishikuara bazuar nö
modelin social", ku rezulton se ky idikator për periudhën 26 Prill 2017- 9 Qershor 2017
është realizuar në masën 79%.
2. Shkresa Nr. 3367/3 daté 20.06.2016 "Mbi realizimin e indikatorit ILD1,4", e cila

përmban bashkangjitur:

- Kopje tö shkresës zyrtare te SHSSII me përflogaritjen e ILD14, Nr. 1166 date 14.06.2017
-Kopje e listë pagesës se bashku me ID dhe masén e përfitimit të pérfitirmit të pagesës për
secilin aplikues në të dyja njësite pilot, Nr. 747/1 date 09.06.2017
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Raporti i modulit te MIS-it për aktivitetin e ngarkesës se bazës se te dhënave pér
përfituesit e PAK nga Drejtoria Rajonale e SHSSH.
Referuar protokollit për arritjen c indikatorit te disbursimit ILD 14 ku sipas te cilit
kërkohet që Të paktën 66% e aplikimeve të reja dhe kërkesave për ricertifikim në dy
zonat pilot janë proceduar duke përdorur sistemin e menaxhimit te informacionit për
përfituesit e aftësisë se kufizuar te automatizuar, ku rezulton se ky indikator për periudhën
26 Prill 2017- 9 Qershor 2017 është realizuår ne masën 79%.
3. Shkresa Nr. 3367/2 datë 20.06.2016 " Mbi realizimin: e Protokollit të Kushtit

Global të Disbursimit"

Ministria ka dërguar dokumentat e vertetimit të realizimit të kushtit global me shkresen

3367/2 per realizimin e kushtit për vitin 2016.

Dokumenti i INSTAT per indeksimin qershor 2016 mbi bazën e të cilit kanë dalë

udhëzimet si më poshtë.

Udhëzim i Ministrit të Mirëqënies Sociale dhe Rinisë Nr. 17, datë 30.08.2016, "Mbi
zbatimin e vendimit Nr. 618, datë 07.09.2006, të Këshillit të Ministrave "Per pércaktimin e
kritereve, të dokumentacionit dhe lés së përfitimit të pages për personat me aftesi te
kufizuar", të ndryshuar.

Udhëzim i Ministrit të Miréqënics 'Sociale dhe Rinisë Nr. 18, datë 30.08.2016, "Mbi
zbatimin e vendimit Nr.277, datë 18.06.1997, të Këshillit të Ministrave "Për përfitimin nga
statusi i të verbërit" të ndryshuar.

Udhëzim i Ministrit té Mirëqënies Sociale dhc Rinisë Nr. 19, datë 30.08.2016, "Mbi
zbatimin e vendimit Nr. 31, datë 20.01.2001, të Kë>shillit të Ministrave "Për përfitimet nga
statusi i invalidit, paraplegjik dhie tetraplegjik" të ndryshuar.

Gjatë vitit 2017 plotesimi i kushtit global për këtë vit vërtetohet me udhëzimet përkatëse

të ministrit përgjegjës si m poshtë:

Dokumenti i INSTAT per indeksimin dhe imbi bazen e te cilit kanë dalë udhezimet.

Udhëzirmi i Ministrit të Shëndetësisë dhc Mbrojtjes Sociale Nr. 365, datë 21.09.2017, "Mbi
zbatimin e vendimit Nr. 31, datë 20.01.2001, të Këshillit të Ministrave "Për perfitimet nga
statusi i invalidit, paraplcgjik dhe tetraplegjik" të ndryshuar.

Udhëzimi i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Nr. 366, datë 21.09.2017, "Mbi
zbatimin e vendirmit Nr. 618, datë 07.09.2006, të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e
kritereve të dokumentacionit dhe es se perfitimit te pagesés per personat me aftesi të
kufizuar" të ndryshuar.

Udhëzimi i Ministrit të Shéndetésisë&dhe Mbrojtjes Sociale Nr. 367, datë 21.09.2017 "Mbi
zbatimin e vendimit Nr. 277, datë 18.06.1997, të Këshillit të Ministrave "Për përfitimin
nga statusi i të verbërit".të ndryshuar.

Mé 22 qershor Banka Botërore, bazuar në sh.qyrtimlin e dokumentacionit mbështetës të
dorëzuar zyrtarisht nga MMSR, ka konfirmuar se të dyja ILD janë përmbushur dhe ka
rekomanduar Ministrine e Financave të procedoje me dërginin e aplikimit të tërheqjes së
t.ranshit pérkatës,
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Me shkresën Nr 3462, date 22.06,2016 MMSR i ka dërguar Ministrit të Finaricave

kërkesën për tërheqje të transhit të huas (të dhjetë dhe njëmbëdhjetë) për projektin

"Modcrnizimi i asistencës sociale",

Nga auditimi rezulton se deri në 31 Dhjetor të 2017 situata e përgjithshme e arritjes së

indikatoreve DLI paraqitet si me poshtë:

Treguesi që fidhet me Progresi i arritjes dhe disbursinit sipas DLI Shuma ne Shuma ie

disbursimet (DLI) euro e euro e pa
disbursuar disbursuar

DLI I Dibursuar ne Janar 2014 1,045,000 -

DLI 2 Disbursuar ne Dhjetor 2014 1,900,000 -
DLI 3 Disbursuar ne Dhjetor 2015 a,00,000 -

DLI 4 Nuk ane arritur ende - 2,500,000

DLI 5 Disbursuar ne Dhjetor 2015 1,900,000 -

DLI 6 Disbursuar ne Qershor 2016 1,900,000 -

DLI 7 Korrik 2017 2,500,000 -

DLI 8 Disbursuar ne tf 20!4 2,090,000 -

DLI9 Disbursuarne D tor2014 2,850,000 -

DLI 10 Disbursuar ne Maj 2014 2,850,000

DLI II Nuk janë arritur ende - 2,850,000

DLI 12 Nukjanë arritur6rnde 2,090,000

DLI 13 Disbursuar ne Qershor 2016 2,090,000
DLI 14 Korrik 2017 2,850,000

DLI 16 Nukjanë arritur ende 1,900,000

DLI 17 Nuk janë arritur ende 1,900,000

Shumnia 23,875,000 11,240,000
Shuma totale 35,115,000

Referuar tabelës sa më sipër bilanci i rczultateve të DLI të realizuara kundrejt totalit,

paraqitet si m poshtë vijon:

Prores N i LI Stiuma nié % c
Progresi Nr i D euro DLI DLI Afati kohor

Pa arritur 5 11,240,000 31,25 l vit

Të realizuar dhe 11 23,875,000 68,75 4 vjet
disbursuar

TOTAL 16 35,115,000 100 5 vjet

Në mënyrë grafike ky rezultat paraqitet në vijim:
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Situata e arritjes se DLI
171A 2

5 DLI për tu arritur ne 2018 11 DLI te arritura për 2013-2017

Gjetje 1.
Nga auditimi ka rezultuar se per vítin 2017 nga 22 aktivitete tè paràshikuara qè lidien

drejtpërdrejte me realizimin e indikatoréve DLI 4, 7, 11, 12 dhe 14, janè realizuar vetèm 8

aktivitete, 4 janè ende ne proces, dhe 10 aktivitete tè cilat kanè lidhje me realizimin e

indikatorève DLI 4,11,12, si dhe përfundimi i aktiviteteve pèr indikatorèt DLI 16 dhe 17
mbeten pèr tu pèrmbushur gjaté vitit 2018.
Gjithashtu u konstatua se gjatè periudhès sè auditimit me dokumentin nr.3195, datë

14.05,2018 èshtè miratuar Urdhri nr.387, datè 14.05.2018 " Pèr miratimin e planit vjetor tè
aktiviteteve tè projektit tè Modernizimit tè Asistencës Sociale pèr vitin 2018" ku nè zbatim

tè tij ngarkohen strukturat e Z/Ministrit,Drejtoria e Zhviilimit tè programeve tè Zhvillimit tè
Shèndetèsisë dhe Mbrojtjes Sociale nè MSHMS, Ekipi i menaxhimit tè Projektit dhe
institucionet e vartèsisè tè MSHMS.
Rekonandim:

Nga ana e Njèsisë sè Menaxhimit tè Projektit si dhe strukturai e angazhuara nè realizimin e

aktiviteleve, me qëllim realizimin e objekíivave tè pro/ektit tè modernizimit tè asistencés

sociale, pèr rr>edhojë realizimin e indikatorëve (realizirni i 5 DLI të pa realizuara), te ndiqeI

ne mènyrè rigoroze zbatimi i planil vjebor të akíiviteteve tè miratuar me urdhrin nr.387, daté

14.05.2018, duke pèrgatitur raporie progresive tè ecurisë së këti plani pèr títullarin, me
synim mbikéqyrjen dhe mar- en e lasave ne kohë tè eliminimit tè risqeve tè identiikuara

giatë zbatimi t tij dhe arritjen r-ealizimit tè tè gjithè aktivìieteve brenda afateve te

programuara dhe vitit 2018, kjo dhe nè kuadrin e njé menaxhimijinanciar dhe kontrolli sa

më efiçent.
Menjéher8

Nga Ekipi i Menaxhimit tè Projeklit nè observacionin pèr rekomandimei e P/Raportit tè

paraqitur me shkresèn nr. 2578/8, daté 27.07.2018 kanè cituar se kjo njèsi asiston

ministrinè nè zbatimin e aktiviteteve teknike qè lidhen me komponentin nr.2 kurse tek

ministri raporion nè ményrè periodike lidhur me procedurai e prokurimit dhejìnanciare per
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realizimin e ketyre aktiviteteve. Realiziini i objektivave të projektit ndiqet dhe inonitorohet
nga struktural pergjegjese ne ministri.
Sa më sipër japim këtë koment:
MWendome qé të dy 1lojet e raportimeve sipas koipetencave dhe funksioneve qé lidhen me
zbatimin e projektit té 'Modernizimit /ë Asistencës Sociale" i shërben njé qéllimi të vetém,
monitorimnit idhe realizimit tä suksesshëm të t& gjithé elemenleve përbërés të kätij projekti .
Rekonandimi i lené nga grupi i auditimit ka cilësuar pikërisht Njésinë e Projektit si dhe
strukturat e ninistrisë pérgfegjëse pär realizimin e objektivave të projektil pär te bere
raportime ne lidhje me realizimet pérkatése sipas kompetencave, por ne koherencë menëry
tjetrën, në mënyré që ky projekt te mund te jete i suksesshëm deri ne find te vitit, qcë
percakton dhe afatim për|ïndimtar te tij.
Nä këtë kend veshtrim observacioni nuk merret ne konsideratë

3. IIbi vierësim;in dhe dhënien e o,ionit mbipasqyratfinanciare për vitin 2017 nëse

janäpërgatitur nëpérputhlje me küì ria e raporti;nitfinanciar të aplikueshäm nä
Shqipëri.
Referuar përcaktimeve nä marrëveshjen e huasë tä Ratifikuar me ligjin nr.84, datë
18.09.2012, të ndryshuar në " Programin 2" " Zbatimi i Projektit" Menaxhini Finanaciar,
raportet financiare dhe auditimet " nä pikën B.3 përeaktohet:

IHuanarrësi auditon pasqyrat financiare që lidhen me projektin nä përputhje me
dispozitat e paragrafit 5.09 (b) të kushieve të përgjithshme. Çdo auditim i pasqyrave
inanciare mbulon periudhän e njé viti fiskal të Huamarrësil. Pasqyrat financiare të audituara
pär sccilön nga këto periudha: i) 1 dorëzohet Bankäs jo m vonä se gjashtä muaj pas
përfundimit tö kösaj periudhe; dhe ii) vihen nä dispozicion të publikut në njö kohö dhe
mënyrë që është e pranueshne për Bankän"

Sa më sipär nga njësia e projektit "Modernizimi i asistencäs sociale" janö përgatitur
pasqyrat financiare pär vitin 2017.
Auditimi i këtyre pasqyrave u krye në zbatim të akteve ligjore sa më poshté vijon:
-Ligjin nr.9228, datë 29.4.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", të ndryshuar,
Udhëzimet e Ministrisé së Financave si
- Udhäzimi nr. 14, date 28 .12 .2006 "Per pergatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare
vjetore te vitit 2006 per institucionr,qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njesive qe
varen prej tyre si dhe te njesive te re,nakhimit / zbatimit te projekteve c marrveshjeve me
donatore te huaj", tö ndryshuar me udhäzimin nr. 26, datd 27.12.2007, udhëzimin nr. 10, datë
27.02.2008,
-ULdhezimi nr.23 datë 22.12.2017 "P-r procedurat e mbylljes se Ilogarive vjetore te Buxhetit
per vitin 2017".
Nga ky auditim rezultoi
1-Pasqyrat Financiare pär periudhän 1 janar 2017 - 31 dhjetor 2017 pär " Projektin e
modernizimit të asistencës sociale", pär komponentin 2, janë dörguar nä Ministrinë e
Financave dhe Ekonomisë me sikresën 65, datë 28.03.2018, kundrejt afatit 15 Mars të
përcaktuar në pikën 4 të udhëzimin nr. 14, datë .28.12.2006, të ndryshuar ku citohet:
"Njesite e menaxhimit / zbatimit te projekteve e marrveshjeve me donabore te huaj
detyrohen te depozitojne brenda dales 15.03.2007 nje kopje te Pasqyrave Financiare prane
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Minisirise apo instilucionit iublik qe nenaxhon projeklin/organ i varlesise, nje kopje prane
donatorit/reve perkates dhe, pas miratimi nga Degel perkatese te Thesarit kuri vepron mc
skemen e thesarit nje kopje ne Drejtorine e Konlabilitetil prane Ministrise se Financave "
2-Plotësimi i pasqyrave: financiare per vitin 2017 është bërë në përputhje me formatet dlhe
udhëzimet e përeaktuara nga Ministria e Finaneave sa mësipër cituar, ku përmendim disa
vecori per llogarite vjetore te njesive te ienaxhimit / zbatimit te projekteve e marreveshjeve
me donatore te huaj si:
a-"Kostoja e ngritjes dhe funksionimit te njesise gjate periudhave ushtrimore ne fund te

vitit, pasqyrohet ne grupin e liogarive 230 "Aktive te pa trupezuara ne proces" me
kunderparti llogarine 782"Punime per investime ne ekonorni".
b-"Ne perfundim te projektit, kur investini dorzohet i përfinduar tek institucionet
perfituese, kostoja e administrirnit të projektit kalon në koston e objektit të perfunduar".

Aktua]isht pëýr vetä speeifikat qëj Projekti i " Modernizimit të asistencës sociale " nga
njësia e projektit janë mbajtur dheLrtuar pasqyrat financiare vetëm për komponentin 2 tëý
porojeklit që janë "Shërbimet e korisulentëve në kuadëir të' pjesës së- dytë, të projektit dhe
kostot operative" të cilat referuar rnarrëveshjes së ndryshuar janë në shumën 2.79 milionë

Pasqyrat financiare të hartuara për vitin 2017( plotësimi i formatëve pérbërës të pasqyrave
financiare) paraqesin të dhënat për shpenzimet e vitit të mbyllur 2017 ( iJanar- 31 dhjetor)
dhe të vitit paraardhes 2016 ( I janar dh- 31 Dhjetor).
Kéto pasqyra në plolesimin e fornatil nr.1( aktivi) dhe nr.2(pasivi) né rubrikat pérkauiëse
nuk kanë pasgivruar Id dhëna progresive ë nq a/ilinim i profektit , veprim që bie në
kundërshitim me kapitullin IV Paragrafi "Formali i llogarive vjetore le njesive le
nenaxhimit/zbatimit le projekteve e marrevesh/eve me donatore te huaj eshte i njejte me ale

qe niratohel me kete udhezim. Per pregatitjen e pasqyrave financiare ato zbatojne le njejtat
procedura e kritere te percaktuara ne rubrikal perkatese te ketij udhezimi" si dhe Kapilullin
Ill. "Shpjegime lidhur me permbatjren dhe plotesimin e pasqyrave financiare te vitil..
" .Per Aktivin e Bilancil konlabel(Formati nr. 1)

Informacioni kontabel per te gjitha rubrikal dhe postei aktivit le bilancil kontabel
plotesohen ne dy kollona, ushtrimi i mbyllur(teprical me 31/112/....) dhe ushtirimiparaardhes
(teprical mc 01.01. 2.....)
2.Per pasivin e bilancit konlabel(l.;.mati nr.2)
Informacioni kontabel per te gfi,, a rubrikal dhe postet pasivil te bilancit kontabel
plolesohen ne dy kollona, ushtrini i mbyllur(tcprical me 31/12/..) dhe ushlrimiparaardhes
(tepricat me 01.001
Sa më sipër cituam rezullon qëi në këto rubrika informacioni i paraqitur duhet t jefë
progresiv.
3-Pasqyrat financiare janë shoqëruar me shcnimet shpjeguese si dhe evidencat përkatëse, të
kursit të këmbimit në fund të vilit, gjendjen në llogarinë e projektit në fund të vitit 2017,
pasqyrën e disbursimeve dhe shpenzimeve në Euro dhe konvertuar në lekë me kursin e fund
vitit të Bankés së Shqipërisë, raportin financiar sipas raportimit Lë pranuar nga banka.
4-Nga Njësia e Projektit na u vu në dispozicion Raporti i auditorit të pavaruar të
kontraktuar nga Ministria e Finaneave për vitin 2016 (pasi për vitin 2017 deri në petiudhé
e ketij auditimi nga KLSH, huamiarresi nuk ka njoftuar Njësinë e Projektit për kontraktimin
e ndonjë audituesi të pavarur për ekspertimin e pasqyrave financiare të vitit 2017).
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RAPORT PËRFLUNDiMRF TA R iM ,AUD TMi "P R AUDmmiMk N FAN!,CAR USTRUR Nu i
MINISTR NE E SHENDETESISE DHE MBROJTJS SOCiALE, PER PROJE<TIN

"MODERN1ZIMI ASISTENCËS SOC;ALE"

Nga Miinistria e Financave ( huamarrësi) është kontraktuar për auditimin e pasqyrave
financiare të vitit 2016 shoqëria Grant Thornton Sh.pk e eila më 24 Nëntor të vitit 2017 ka
dhëné opinion e saj lidhur me pasqyrat financiare të periudhës I Janar201 6 - 3 1 Dhjetor të
2016.
Opinioni i ekspertëve auditues të pavaruar éshté se kéo pasqyra financiare, né të gjitiha
aspeftet materiale jané né pérputhje me Standarde Ndérkomhétare të Kontabilitetit né
sektorit Publik.
Nga audituesit e pavaruar për pasqyrat financiare të vitit 2016, më I Dhjetor të vitit 2017 i
janë drejtuar rnenaxhirhit me dokumentin "Letër Menaxhimit të projektit " Modernizimi i
asistencës sociale", në të cilin i shprehin opinionin dhe rekonandime pér funksionirnin e
sistemit të kontrollit të brendshëm.
Në mënyrë të pérmbledhur po parac, im rekomandimet e tyre:
"Gjatë auditimit ne identifikuam disla problematika lidhur me kontrollet e brendshme dhe
implementimin e tyre te cilat ne i kdrisiderojme si te pamjaftueshme.
Kjo mungese e kontrollove te brendshme mund te kete efekte negative mbi aftesine e
Projektit per te regjistruar, procesuar, permbledhuar dhe raportuar te dhenat financiare.
Appendixi pjese integruese e kesaj letre, permban nje pershkrim te pergjegjesive te
menaxhereve per krijimin e sistemit te kontrollit te brendshem".

Gj ithashtu është konstatuar:
"Gjatë auditimit u vu re se nuk ekzistonte pozicioni i Specialistit te Prokurimeve për

procedurat e Projektit. Ky funksion është kryer nga Menaxheri i Projektit".
Péi ëté éshtë ëndo rekomgndini sa më poshté citnmé, i ciii ështé pranuar dhe zbatuar

gjate p2rocedurave të vitit 201 7:
"Rekomandohet qe te merret .në punë një Specialist i Prokurimeve, i cili do te suportoj
aktivitetin e prokurimeve duke e bërë me eficent.

-Theksojmë se nga verifikini në faqen web të huamarrésit (MFE) nuk éshtë i publikuar ky
raport auditimi sipas përcaktimit né marréveshjen e miratuar.

5-Gjithashtu rtga Njësia e projekti pér, kategorinë e 2-të për financinin e huasë qëi

pérnban kostot operative të njës:së së menaxhimit të projektit si dhe shërbimet e
konsulentëve në kuadër të realizimitL të të gjithë projektit për vitin 2017, Jan, mbajlur dhe
dorézuar raportimet né Ministri të Financave dhe Ekonomisé, kon form kërkesave té
vendimit nr. 116, daté 24.02.1997,1 si dhe udhézimit nr. 8, datë 17.02.2003 pika 5,
"Regjistrini dhe raporiimi
Kto raporte janë dorézuar brenda afateve té pércaktuara nga Minisria e Financave.

Referuar këtyre raportimeve shumat e disbursuara dhe te shpenzuara gjaté vitit 2017
paraqitcn në tabelën e mëposhtme:

Situacioni Financiar-per vitin 2017 N/Euro
Gjendje Disbursime DÏsbursime nteresa Shpenzime Komisione Gjendja
01-01.2017 Direkte Indirekte Direkte 31.12.2017

T-j 4212,276033 2771
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RAPORT -PFRFUN,.DIfMAAR AUDiMi "PRAUDIìUTKI NANCIAR T5 USHTRUAR N7
INEISTFbNff"` ESNDETiS),J DE MIROJTJES SOCIALE, PER 3ROJKW
MODENIZII ASIS'TENCES 30C[ALE"

Pèr koìnonentin 2, ku viera nè total e tij, pas ndryshiieve pèrkatèse tè marrèveshjes së

huasè èshtë 2,790,000 EUro, niveli i disbursimeve dhe shpenzimeve nga fillimi i projektit
deri më 31 Dhjetor tè vitit 2017 paraqitet nè pasqyrèn sa më poshtë vijon:

Emertini Monedha Kornonenti Viera

Shuma e komponentit Euro 2 2,790,000
Disbursuar Euro 2 1,277 ,853.53

Shpenzuar Euro~ 2 ,216,283.91
Pa disbursuar éu 2 1,512,146.42

Marre të dhenat nga njesia e projekt-i

Projekti ka filluar tè disbursohet gjatè vitit 2013 dhe shumat e disbursuara dhe tè shpenizuara

per ydo vit paraqiten ne tabelën e mèposhtnie:

Situacioni Progresiv NC/Euro

Nr Pershkrimi Viti 2013 Viti 2014 Viti2015 Viti 2016 Viti 2017 ] Totali

Disbursin 250,000.00 149,137.72 281,205.04 227,059.4ì 370,41.36 ,277853.53

interesa 272.63 283.61 17318 80 23 48.44 858,09

Totali 25 0,272 f 149,42.1.33 281,378,22 227,139.64 370.499 1,278,711.62

shpenzime ~ 81,770488 53 4
ý3 ~SPnirne 1- 1,704 2877798819 205,172.37 217915A[3 ]421 276 331 1,213922.5

43 Komisione 83 76 677.55 466.04 425.31 608.75 2,361.41

Totali i 81,954.24 288,465.74 205 638.41 T 218,340.44 421,885.08 1,216,283.91
Shpenzimeve

Shifrat sa mesiper marre nga raportet financiarc t si s ëssé projektìt pér BB kéto referuar dhe raporteve të dérguara nie MF.

Nè këtë situacion progresiv tè ýaraqitur nè tabelen e mèsipërme rezulton se viera

disbursimeve dhe shpenzimeve pèr vitin 2017 eshtë mE e lartë se ajo e viteve tè tjera tè

marra veçmas si rezuItat edhe i shtIirjes sè skemès sè pilotimit tè NE nè pothuejse tè gjithë
territorin e vendit dhe ku shpenzimet pér asistencë dhe veprimtari tè aktiviteteve kanë qenè

mE tè shumta. Gjithashtu theksojm se për vitin 2018,që korrespondon dhe me pèrfundimin

e projektit (31 dhjetor 2018) shuma e shpenzimeve tè padisbursuara èshtè e lartè, gjè që
vEnE pèrball një detyrimi për prograrnim konciz tè tè gjitha aktiviteteve dhe shpenzimeve

per kètë vit pèr arritjen e objektivave tè programuar dhe tè suksesshërn t projektit.

Për Komponenti 1 tè Projektit:
Mbèshtetur nè MOP (Manualin Operacional tè Projektit), Njésìa e Menaxhimit tè projektit

pèrfshin nè Raportet e Progresit të Projektit (periodike) si aneks tè veçantë raportimin mbi

taliziniin e Programit Ndihma Ekonomike( NE) dhe Pagesa tE Aftësisë sè Kufizuar (PAK).

Nè bashkèpunim me Ministrinë e Financave dhe tè Ekonomisë janë marrë tè dhènat

zyrtarisht iga sistemi i thesarit lidhur me realizìmin e fondeve buxhetore pèr programin e

mbrojtjes sociale pèr vitin 2017.
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RAORT P R- UDiVlTAR AUD 'i PE R AUD ITIMN IR NANCEA USHTRARg- N
I1ISTRINE E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE, P R T

"PODERNIZIRMi I ASISTENCÉS SOCIALE".

Nga të dhënat e marra nga Ministria e Financës për vitin 2017, transfertat pér buxhetet
familjare dhe individët të kryera pér pagesat e NE janë bëré nga 61 Njési të Qeverisjes
Vendore (Bashki) dhejanë në vlerën (Cash) 4,819,335.56 mijë lekë për ndihmën ekonomike
dhe 15,744,63.12 mijd lekë pér pagesat e aftësisë së kufizuar, në total 20,563,398.68 mijë
lekë (cash), kundrejt fondeve le a në buxhetin e shtetit me aktet ligjore për vitin 2017,
në shumën 20, 683,960.89 mijë lekE nën programin "mbështetja soclale", ku 4,919,408.53
mijë lekë yelur për NE dhe 15,764,552:36 rijë lelcë elur për Pagesat e Aftësisë së
Kufizuar.
Referuar citimeve në Marrëveshje, tërhecjet nga Hluamarrësi pér kategorinë 1, do të bdheri

me kerkesd të tij, ku pdr secilin trash do të jenë në përputhje me shumn e treguesve të
lidhur me disbursimet, dhe realizimin e çdo indikatori, të specifikuar në tabelën e shtojeës 2,
të marrdveshj es, në varësi 1ë raporteve të paraqitura në Bankë /ë evidencave të pranueshnme
pr bankén dhe sipas pëircakctitne të béra në manualin operacional të projektii.
Aklbualisht pëtr vitin 2017, disbursimet nën konponentin 1, janë bérë sipas kérkesés për

disbursime pasi ështëi verifikuar nga BB

(i) arritja dhe përputhshënria e indikatorëve lidhur me dibursimet ( ILD)

(ii) Programi i Shpénzimeve të Ligjshme që ka disbursuar fonde të mjafutueshnc për

të rmbuluar disbursimin.

(iii) Verifikimit të Kushtit Global të Disbursimit se mbajtja e indeksimit të inflacionit

pdr pdrfitimet nga paftësia dshtë atritur; d

(iv) BB do të disbursojë shuw ën e shpcnzimevc të ligjshme të shkaktuara nga

përmbushja e Indikatordve Lidhur Na Disbursimet.

Në lidhje me plotësimin e kushteve të përcaktuara për (i),(iii),(iv) sa më sipër cituam, jand

trajtuar gjeräsisht në pikén dy 1ë d,ejtimeve té auditimit që ka të bdjë me Menaxhimin

Financiar dhe disbursimet financiare të fondeve të projektit si dhe shkallën e realizimit të

DLI.

Pér plotësimin e kushti (ii) <' "Programi i Shpenzimeve i Ligjshme ka disbursuar fonde !é

mjajutueshme për të mbuluar disbursimin " nga auditimi dsht konstatuar:

Pdr vitin 2017, jand tërhequr 2 transhe nga kredia në shumën 5,350,000 Euro pjesë e
realizimit të kategorisë 1, nga shumën totale 35,115,000 Euro dhe një nga kushtet qd duhet
të plotësojë Qeveria Shqiptare pdr disbursirnin e transheve sa më sipër cituam është
plotësimi i kushtit të dreaktuar në pikën A 5 të Programit 2 "Zbatimi i projektit" nd td cilin
theksohet se:" lluamarrdsi garanton që gjatd gjithd periudhës së zbatimit të projektit, fondet
e nevojshme buxhetore të vihen 9do vit në dispozicion për qëllimet e zbatimit të projektit.
Referuar raportit td monitorimit për vitin 2017 të publikuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, nën programin " Përkujdesi soeial", janë kérkuar fonde ad procesin e
hartimit të PBA për vitin 2017, pdr shpenzimce- n artikullin" 606" Transferta për buxhete
familjare dhe individd" nd shum(i20,500,000 mijd lekd, kundrejt 20,025,512 mijd lekd të
realizuar në vitin 2016.
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RAPORT PERFUNIDMiIrVAR AUDITRU PER AUDV1IMN FIJANCAR T' UH-R:UAR N
t MINISTRINE E SHENDETESISE DHE MBROJIJES SOCIALE, PER P-ROJEVTiN

AlS 1 MODERNIZIMfi 1 ASISTENCËS SOC iALE"-

Aktualisht pär vitin 2617 nä bazä tä ligjit 130/2016 "Pär buxhetin e vitit 2017", té
ndryshuar, fondet e çelura pär programin "Pärkujdesi social" kane qenë nä shumën
20,758,967 mijö lekë dhe tt realizue nä masän 20,713,254 mijé lekt.
Nä këtt program ndär produktet e fékdäsishme tt tijö, janë Ndihma Ekonomike dhe Aftësia
e Kufizuar.
-Nä vitin 2017, referuar Raporteåe te Monitorimit të publikuara tt Ministrisë së
Shändetäsisë dhe Mbrojtjes Sociale,; pär pagesän e personave me aftäsi tä kufizuar është
vänä nä dispozicion fondi prej 15,764,552.36-mijë lekë ( kurse sipas raportimit tä thesarit
Ushtä shpenzuar shuma 15,744,063.12 mjë lekë) ku jané trajtuar 139,259 persona, nga
160,000 persona tt planifikuar nga Ministria nä Projekt Buxhetin Afatmesäm, referuar
kërkesave të planifikuara tä paraqitura nga njäsitä e qeverisjes vendore.
Pär Ndihmën Ekonomike pär vitin 2017; numri i familjeve qä kanä pärfituar pagesän e
ndihns ekonomike rezulton të jetë 81,198familje, pär të cilat është shpenzuar fondi në
total 4,819,335.56 mijëY lekt qä pärfaqësojnë shuma direkt nä llogaritë e familjeve nä nevojé
nga 78.000 familje të planifikuar nga ministria me fond të çelur nä shumën 4,919,408.53
mijä lekë. Referuar audkIimeve të kryera nä 4 bashki dhe njäsi administrative rezultoi se nä
käto njäsi vendore janä realizuar 100% nevojat pär fondet e NE dhe nuk kant rezultuar
detyrime tt pashlyera të vitit 2017 nä fundin e vitit Nga krahasirni i dokumentacionit të
mbajtur gjatä procesit tt rakordimit si pär fondet e gelura ashtu dhe pär fondet e pärdorura
midis Ministrisä st Shändetäsisëädhe Mbrojtjes Sociale, Shärbimit Social Shtetäror, Njäsive
tä Pushteti Vendor, dhe Drejtorisä sä Pärgjithshme tä Thesarit dhe Buxietit nuk rezultoi që
tä kishte diferenca si pär fondet e planifikuara ashtu dhe pär ato tä realizuara, tä raportuara
nga Njësia e Projektit nä Raportet E` nciare pär Bankän Botärore.

Gjetje 1.
Nga auditimi ka rezultuar se PasqYrat financiare tt hartuara pär vitin 2017( plotäsimi i
formatäve pärbäräs tt pasqyrave financiare) paraqesin tä dhänat pär shpenzimet e vitit tä
mbyllur 2017 ( lJanar- 31 dhjetor) dhe tt vitit paraardhes 2016 ( 1 janar dh- 31 Dhjetor).
Kéto pasqyra nä plotësimin e formatit nr. ](aktivi) dhe nr. 2(pasivi) në rubrikat përkatése
nuk kanë pasqvruar tt dhéna progresive qé nga fillimi i projektit, veprim qé bie në
kundérshtim me kapitullin IV dhe Kapitullin Il1 të Udhëzimit tä Ministrisä sä Financave nr.
14, date 28 .12 .2006 "Per pergatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore te vitit
2006 per institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njesive qe varen prej tyre si
dhe te njesive te menaxhimit / zbatimit te projekteve e marrveshjeve me donatore te huaj",
tt ndryshuar, përkatésisht paragrafët ku citohet:
"Formali i Ilogarive vjetore te njesive te menaxhimit/zbatiniit le projekteve e marreveshjeve

me donatore te huaj eshte i njeYte me ate qe Miratohel me kete udhezim. Per pregatitjen e
pasqyrave financiare ato zbatojne te njejtat procedura e kritere te percaktuara ne rubrikat
perkatese te keti udhezimi ", si dhe
"Shpjegime lidhur me permbajjen dhe plotesimin e pasqyravefinanciare te vitit"
"[Per Aktivin e Bilancit kontabël (Formati nr. 1)
Informacioni kontabel per te g'ba rubrikat dhe pöstet aktivit te bilancit kontabel
plotesohen ne dy kollona, ushtriml mbyllur(tepricat me 31/12/ .. ) dhe ushtrimiparaardhes
(tepricat me 07.01.2.
2. Per pasivin e bilancit kontabel(Fdrnai nr. 2)
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RAPORT PËRFUDIMTAR AUDIIMi ÉPR AUD!TMiN FINANC!AR TË USHUR N
MV NISTRINE E I SNDETESISE~ DHE M~BR.JTFJES SOCIALE, PER PROJEKTI
"LMODERNIZIMI i ASfSTENCES SOCIALE"

Informacioni kontabel per te gj'l -i rubrikat dhe poslet pasivit te bilancit konlabel
plotesohen ne dy kollona, ushtrini i 'yyilur(teprical me 31/12/ .... ) dhe ushtrimiparaardhes-
(teprical me 01..0]......)", pragarafe ë domosdoshiërish kërkojnë lë dhëna progresive.
Niveli i prioritetit: i mesëm

Rekomandin I
-Nga Njësia e Zbatinil të Projektit tëi pergatiten pasqyrat financiare(formatet përkaës) me

te dhdnal progresive nga fillimi i projektit deri në fund të vilit 2017, në zbati, të

procedurave të paraqitura në udhëzimet e miratuara nga Minisiria e Financave.

Menjiheré

- Nga Njësia e Zbatimit të Projektit, Pas qyrat Financiare progresive deri në fund të viti!
2017, të jenë baza për përgatitjen e Pasqyrave Financiare të vitil 2018 dhe pérfundimit lt

projektil, duke nenë se "Projekti i Modernizimil lë asistencés sociale" e ka fatin e
përfundimit 31.12.2018.

Né vazhdin

4. Mbi auditimin e transaksionev,e financiare të pagesave dhe vlerat e raportuara nël

Pro gramin e Ndihmés Ekonomike dhe Asistencés Sociale
Për auditimin e transaksioneve të NE dhe PAK nga grupi i auditimit është përcaktuar numri
i transaksioneve referuar materialitetit dhe riskut. Gjithashtu për verifikimin e
Iransaksioneve u pérzgjodhën bashki të pa audituara për NE nga KLSH më parë (Bashkia
Shkodër dhe Bashkia e Malësisë s&4adhe) si dhe dy njbsitë pilot për PAK në Tirand.
(Njësia nr.6 dhe njësia nr.7). Në ki'o njësi bashkiake u kontrollua baza ligjore që përcakton

kriteret dhe procedurat e masës sëndibmës ekenemike, dosjet e personave që kanë aplikuar
për ndihrn sociale në zyrën e ndihmës ekonomike në bashki si dhe vendimet e bashkisé për

përfituesit e ndihmës ekonomike, borderotë e ndihrës ekonomike, situacionet etj
Vendimet nga Këshillat Bashkiakë por propozimin për dhënic ndihne ekonomike
përfshijnë familje për ndihnë ekonomike, individë me statusin e jetimit, individë viktinia të
trafikimit, individë viktima të dhunés në familje, individë prindër të fémijëve të lindur
trinjakë, katërnjakë, pesdnjakë etj. Në këto veridirme përcaktohen edhe familjet tO cilat nuk
përfitojnë ndihimë ekonomike me arsyet e daljes nga skema.
Per njësilë administrative nr. 6 dhe nr. 7, Tiranë:

Mbështetur nO ligjin nr. 9355, dt. 10.03.2005 "Për ndihmën dhe shrbimet shoqérore " i
ndryshuar dhe vendimin nr. 901, dt. 12.12.2012 "Për përcaktimin e kritereve dle
procedurave dhe dokumentacionit 1ë përfitimit të ndihmës ekonomike në zonat pilot "', si dhe
në bazëb t projekt vendimeve të paraqitura nga administratorët shoqërorë, këshilli bashkiak i
Bashkisë Tiranë i ka propozuar Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Tiranë
numrin e personave të aplikuar për përfitim ndihme ekonomike periudhave mujore. Referuar
Vendinit të SHSSH dhe mbi bazën e tij , vendimit të Këshillit Bashkiak janë hartuar listë
pagesat sipas listave emërore tO përfituesve për 12 muajt e vitit 2017 brenda vitit korrent.
Për Njësinë Adrninistrative nr.6 -shtë dhnë ndihmë për 396 familje dhe individë me
statusin e jetimit, individë viktiria t trafikimit, individë viktima të dhunës nO familje,
individë prindër të femijëve të lindur trinjakë, katërnjakë. pesënjakë eij.. Nga këto 312
fanilje janë trajtuar me ndihmë ekonomike, ku 75 janë familje që kanë në përbërjen e tyre
persona me PAK, 55 janë familje që kanë në përbërjen e tyre nga komuniteti Rom dhe 104

janë familje që kanO në përbërjen e tyre kryefamiljare gra. Individë me statusin e jetimit,
individë viktima të dhunës nO familje, individë prindër të femijëve tO lindur trinjakë, f&mijë
normal me shërbirm kujdestarie janë trajtuar gjithsej 84 raste., Nga këto familje në skemë
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kanë përfituar kompensim energjie 47 prej tyre. Për Njésiné Administrative nr. 7 është
dhénë ndilmë për 132 familje. Ngakëto 112 familje janë trajtuar me ndihmë ekonomike
dhe Individë me statusin e jetimit, individë viktima të dhunés né familje, individë prindër të
femijëve të lindur trinjakë, fëmijë normal me shërbin kujdestarie janë trajtuar gjithsej 20
raste. Nga këto familje në skemë kanë përfituar kompensim energjie 14 prej tyre.
Gjithashtu janë përcaktuar edhe familjet e propozuara të cilat nuk pérfitojnë ndihmë
ekonomike të refuzuara nga sistemi. Për Njësiné Administrative nr. 6 janë gjithsej 2 familje
dhe pér Njësinë Administrative nr. 7janë gjithsej 7 familje.
Kryesishi arsyet e daljes nga skemajanë individé té punésuar, té zhvendosur dhe "nuk kané
marré pikët e mjaftueshme ", etj.
Nga auditimi në Bashkiné e Malësisë e Madhe
Për vitin 2017 nga Këshilli Bashkiak i Bashkisë së Malësisë së Madhejanë miratuar 12
vendime pér .propozimin pér dhënie ndihme ekonomike. Për Bashkiné Malési e Madhe
është dhënë ndihmë për 2180 familje dhe individë me statusin e jetimit, individé viktima tël
trafikimit, individë viktima të dhunës në familje, individé prindër të fdmijëve të lindur
trinjake, katérnjak5, pesénjakë etj.. Nga këto 374 familje jané trajtuar me ndihmë të plotë,
dhe 1806 familje jané trajtuar me ndihmë të pjesshme. Nga këto 114 janë farfilje që kanë né
përbérjen e tyre persona me PAK dhe 364 janë familje qé kanë në përbérjen e tyre
kryefamiljare gra. Individë me statisin e jetimit, individë viktima té dhunës né familje,
individë prindër té femijëve të Iin`' trinjakë, fémijë normal me shérbim kujdestarie jane
trajtuar gjithsej 5 raste. Nga këto fa'tilje né skemé kané përfituar kompensim energjie 102
prej tyre.
Gjithashtu janë péreaktuar edhe familjet e propozuara të cilat nuk përfitojnë ndihmë
ekonomike, dhe qé janë të refuzuara. Mesatarisht nga skema e ndihmës ekonomike hyjnë
dhe dalin rreth 6 familje për çdo muaj.
Nga auditimi né Bashkinë Shkodér
Për vitin 2017 nga Këshilli bashkiak i Bashkisé Shkodër janë miratuar 12 vendime për
propozimin për dhënie ndihme ekonomike. Nga Bashkinëb Shkodër është dhbnë ndihmë për
3433 familje dhe individé me statusin e jetimit, individë viktima té trafikimit, individë
viktima të dhunës në familje, individë prindër té fémijëve të lindur trinjaké, katërnjakë,
pesënjakë etj.. Nga këto 982 familje janë trajtuar me ndihmé të plotë, dhe 2451 familje janë
trajtuar me ndihmë të pjesshme. Nga këto 360 janë familje qé kanë né përbërjen e tyre
persona me PAK, 140 janë familje që kanë në pérbërjen e tyre nga komuniteti Rom dhe 193
jané familje që kanë né përbérjen e tyre kryefamiljare gra. Individë me statusin e jetimit,
individë viktima të dhunés në.familje, individé.prindër té fémijëve të lindur trinjakë, femijé
normal me shérbim kujdestarie jan trajtuar gjithsej 40 raste. Nga këto familje në skemë
kanë pérfituar kompensirn energjie 614 prej tyre.
Gjithashtu janë përcaktuar edhe familjet e propozuara té cilat nuk përfitojné ndihmë
ekonomike, dhe që jané të refuzu. jMesatarisht nga skema e ndihëns ekonomike hyjné
dhe dalin rreth 60 familje për çdo rfuaj.
Nga auditimi i njésive té qeverisjes vendore sa mësipér rezultoi se:
-Fondet pér dhënien e ndihmës ekonomike dhe pagesat e aftësisé së ku/fzuar për vitin 2017
jané likuiduar brenda vilit 2017
-Fondet buxhetore të çelura kané qéné té mjafueshme pér mbulimin e detyrimeve qé
rrjedhin nga vendimmarrjet për pagesat e PAK dhe NE
- Vendimet e Këshillave Bashkiakë për Bashkiné Shkodër dhe Bashkinë Malësi e Madhe
shpesh heré janë pas datës 20 té muajit përkatés, veprim qé bie né kundérshtim me vendimin
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r. 955, datë 7.12,2016 "Për përcaktimnin e kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe
masës së pérfitiinit lë ndihmés ekonomike ", i ndryshuar , pika 6. "Struktura pérglegëeés p&Ir
shérbimet sociale në bashki përgalit projektvendimin për jmiljet/individët që kërkojnë të
trajtohen me ndihmé ekonomike, në bazÉ të té dhëfnave të gjeneruara nga administratori
shoqëror dhe e paraqet për miratim pranë këshillit bashkiak i cili brenda datës 20 të çdo mi uaji
merr vendimin per propozim për f7miljet/individét pérfitues të ndihmës ekonomike dhe ia
përcjell Drejtorisë Rajonale Më Shërbimil Social Shtetëror ". Udhëzimi në fuqi për zbaiMin e
këtij vendini ka hyrë ndfuqi né shkurt të viti 2017.
N2a verifikini i transaksioneve nëéërmiet thesarit dhe respektivisht në loglaritë e çlra në
bankat e nivelit téi dutd dhe Postn Shgiptare. pér perfituesil. si dhe rakordimet veýrkatése
midis niésisä sid everislæs vendore, de,éve (i thesarit né rrethet erkalese. kon|irminneve ne
Postäs Sh(7iptare né -arkun përkatës dhe Bankave të nivelit të dytë rezultoi se nuk u

paraqitën diferenca nga fondet e çelura dhe miratuara me urdhér shpenzirnet sipas list&

pagesave. Tabelat me të dhënat përkatëse ër kté rakordim janë vendosur bashkëlidhur

këti ProekirapLorti në Aneksin nr.3

4/1 éshtje të tjera lidliur me zbatimin e Projektit NE dhe PAK
Grupi i auditimit gjatë verifikimit riterren të5 transaksioneve të Ndihmés Ekonomike dhe
Pagesave Utë Aftësisë së5 Kufizuar kåtstatoi disa problernatika, të cilat janë të nevojshme të

ndiqen dhe zbatohen nga palët, pjesëi e procesit dhe pëir një zbatim mëÉi efektiv dhe tëi

unifikuar tië tyre, kérkojnëi përcaktirne dhe rregullime procedurale konkrete në udhëzimet në
fuqi.
Këtc konstatirme ndonëse nuk janë t të njëjtës natyrë dhe kompetenca e zbatimit mund të
jetë e institucioneve pjcsë c këtij procesi, nga grupi i auditirit po i vihen né dukje njësisë së
projektit dhe Ministrisé së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si institucion zbatues i
projektit dhe si lidér në procesin e modernizirnit tië asistencës sociale.

A. Në lidhje ie afatin ç'eljes sé fondeve nga institucionet përkaë:se deri né kohén kur

ktofonde vihen në dispozicion tek përfituesit.
a-Në udhézimin nr. 4 daté 11.03.2014 "Për planifikimin e fondeve për NE", të ndryshuar
dhe udhëzimin nr.3, datë 10.03.2014 " Pér planifikimin e fondeve të pagesave për aftësinë e
kufizuar" të ndryshuar jepet mënyra si si planifikohen fondet për NE dhe PAK si dhe afatet
kohore të dërginit të këtyre kërkesave nga SHSSH referuar evidencave té ardhura nga NQV

janë datat deri në 10 shkurt, prill, qershor,gusht tetor për dymujorët pasardhës.

Aktualisht pér vitin 2017 nuk janë respektuar këto afate nga SHSSH4 dhe këtë e tregojnë
çeljet buxIetore pér NJQV si më pochtë vijon: pér Ndihmén Ekonomike

Sh1kresat e sherbimlit
SocdAl per celje
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slrzýklzil,ýý se deri inc dtiheý lé lixieri-é vendiniin e L)érfltýfesve nga Yisteiiýi. elektronik i
pikéziniil té NE
- Gjithashtu nýý pikýn 9/b tý vendirnit citobet : 1>ý5rfituesit týý NE i hiqct 1-idihn-ia ekonomike
pýýr 6 muaj NQS " nuk týýrheq ndihrnýii elconoii-iike, brenda 10 (dlijetý) ditýýve pune ti,-);a dita c
dcpozltlmlt ný llogarinýý bartkarc/kryCrjCS Sý Dagesave ngýi Posta Shqiptarc, ýnepérja,ýhlini té
rasteve kur kjo ka ndodhur pér ýlikaqe te arsyeshme si shéndetésore dhe fatkeqýsi po
slzpjegiýar se eilat duhet le jené veprimel c piinonjc'sve social dhe né nýé kohé qé nuk lca iijé
cifal té péi-cakiiiai, deri kur duhet týý dalin. listé pagesat. Gjatd vitit 2017 referuar aLiditii-nit (é
transaksloneve ný Bash-kitý Shkodýr, Malý,si c Madhe, Njýýsi administrative 7 dhe 6 né
Tiran,ý referuar Lirdhýr shpcnzlnicve pýr kaliniet népýý.i-iýiijet thesarit té pagesave pdr NE dl-ýe
PAK ka. rezzýlliiar se ýondet péi,i,ý-itése te lyre, né s,humé rasie, k£vié ký.71biar nýý

12érfi,tue,yve né &nd i(ý mualil ý,ýý,rdhés dhe disa heré duke leikaluar dhe afalii-l'e n77ýal'il
pascirdhýis ( i-eýý,ruar urdhir .ý-1,2penzi nieve le eilbiara né tabelat e tra;i,ýak-ýsýioneve
b(ý.ýhkélidhur projelcl raportit aneksin nr.3), pra nuk ka nié a£at té i)ýrcaktuar 1&
daljes sé urdhér shpenzimeve ý3 bén pérfitue,,ýin týj pa orientuar Me diten ý? dalies ýe .

NE- dhe respelclimin e dolés deri nýj 10 ditýi ngct dalg c 1211blikimil.
Gjlthashtu gjatý auditimit nýý subjel,ýýý,t sa mýý sipbr audituar, ka rezultuar se dhe vendijnet c
b ashkisé kané lefkaluar nd ýhitiné rasle afatin deri me datiýn 20 lé iio.*iý, pýSr tý nxjertýýý
vendimin rne pt-opozimin pýr pýrfituesit c NdihmýSs Ekonormke. Citoii-ný' se pavarý5sisl)t se
VKM nr. 955, datý 7.12.2016 hyn ný fuqi mýý l janar té vitit 2018 pýr arsyet c
implementimit W 1,-ormulés sýý pikýzitiiit ný, gjithé vendin, ýshtja c afateve tý pýrfitimit
forldeve duhel t& ishie n,ý gendér té vémendýes nga té 6jitýziý institzieioiie., klir flilet r
sýitresal ekstremishi n,ý nevoiýý dhe kur velé VKM mbon datén e ýialies 7,12.2016.
- Gjatýý auditimit iiý bashkinýý c Malýsi c Madhe, Bashkiný5 Shkodý5r, Njýýsiný Adj-ninistrative
6 dhe 7 né Tiraný , vendimet c Kýshillave Bashk]aliý5 pýýi.- pýrfituesit c Ndihtnýýs Ekonomike
dhe PAK referuar listds sý pýýrfituesve dhe forideve pýrkatýse, dýýrgohen ný Instituelonliý c
Prefektit tý Qarkut pýýr tý, marré kýonfirmimin ligjor ne zbatim te nemt 8 týý ligjit nr- 107/2016
"Ilýýr Prefektin c Qarkut" si d,ýe hytié né fuqj sipas pereaktimeve W pikýs 6 tý nemt 55 tý-ý
ligjit tir.139/2015" Pýr vetýýqcverisjen vendore". Kýto afate té byries ný fuqi si dhe marr_ja c
iýniratirnit W ligjshn-ýrisýý noa Institucioni i Prefektit td qarkut kaný vonuar pýýr procedur,ý
procesin c dhýýnics sýý shpýrblimit pýrfituesve tý5 NE dhe PAK ( kjo c výýrtetuar me
dokumentacionin c inarriý n a bashkitiý c audituar sa mýsipýýr). H

9 1 -yda né fugi mbas 10 clilésh
id vendimeve týý KB si dhe konýirmiini i ligýshméris(ý n a ffistilucioni i Prefektit týj Qarkut.
nýý ni ý kohý; 7; NE ý2érrilohes sipas f,.)rmulés sé sistemit týj pikýiziiyiit si dhe PAK p,ýrýitohet

buxhclorc -L7ér fiýnksione
deleguara, ka vanuar procesin e dlzé:iýies sé shpérbliniit si ti piýrlittiesve té NE, ashiti dhe
2,ýrliti,iesve té PAK.

Gjetje I
Nga auti+,mi i transaksioneve, qýý tiga ý,elja c fondeve buxhetore nga SHSSIý, dalja c
vendimeve tý Kýýsliillave Bashkl'aký dhe i-i-ilratiii-ii i afateve tý hyrjes sý ftlqi té tyre,
konfiri-nimit ligjor nga instifticioni i Prefektit tý Qarkut deri tek miratimi i list.,ýs s'ý
pýrýituesve W NE dhe PAK dhe pýr i-rjedhojý kryerja c pagesave pýýrfitues-ve, ka rezultliar se.

ka vonesa referuar afateve tý ýel .ics sýý fondeve bLtxhetore nga SHSS14 dhe daljes sýý VKB,
veprime ný lcundérshtirn me udl-iýziiniii m. 4 datý 11,03.2014 "Pýr planifikimin c fondeve
pýr NE", tý ndryshuar clhýý udhýzli-nlii nr.3, daté 10.03.2014 " Pýýr planifikifflirl c foildev,.,ý tý

29
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pagesave për aftesine e kufizuar" të ndryshuar si dhe vendinin e Këshillit të Ministrave

nr.955, datë 7.12.2016 "Per përcaktimin e Kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe

masés së përfitimit te NE", të ndryshuar. Gjithashtu referuar procedurave të ndjekura me

aktet ligjore të miratuara dhe udhezimet per zbatim të tyre në fuqi, rezultoi se nuk ka të

përcaktuar afat kohor maksimal të daljes së listes së* përfituesve nga sistemi me formulé

pikëzimi nga SHSSH si dhe nuk ka afat maksimal të miratimit të urdhër shpenzimeve nga

NJQV per pagesat e NE dhe PAK. Gjithashtu u konstatua se NJQV marrin konfirmimin

ligjor nga Prefekti i Qarkut referuar nenit 8 të ligjit nr. 107/2016 "Për Prefektin e Qarkut",

për vendimin e Késhillit Bashkiak për numirir' e pérfituesve dhe fondet respektive (nmratim

që vonon procesin dhe rezulton i pa dobishëm kur miratimi i listës së perfituesve realizohet

nga sistemi me formul pikëzimi për NE dhe nga kornisioni apo kempi epror për pérfituesit

e PAK dhe fondetjanë fonde buxhetore për funksione të deleguara.

Niveli i prioritetit: i mesërn
Rekonandin I
a-Nga Ministria e Shendetësisë dhe'Mbrojtjes Sociale per një menaxhim sa me të mirë të

afatit kobor mujor per dhenien e ndihrns ekonorfnike dhe pagesave te aftësisë së kufizuar,

në udhëzirmet per zbatimin e vendirnéve të Keshillit të Ministrave për Pagesat e Aftësise se

Kufizuar dhe Ndihnës Ekonomike të percaktohen afatet për çdo proces dhe Institucion

(SHSSH dhe NJQV) dhe kryesisht për vendimin e SHSSH te listës së përfituesve te NE dhe

PAK ( njësitë pilot) dhe afatin maksimal te miratimit të urdhër shpenzimit të pagesave per

këto kategori nga NJQV, afate të papërcaktuara në aktet dhe udhëzimet në fuqi.

Me shkresën nr.257 8/8 date 27.07.2018 nga MinistrJa e Shëndetésisë dhe Mbrojtjes Sociale

ështé bërë observacion në lidhje me rekomandimin duke cilesuar se afatet kohore për

planifikimin dhe delegimin e fondeve per pagesat e NE dhe PAK jane te përcaktuara né

udhézimin 8 date 25.02.2015 dhe në udhézimin nr. 3 date 10.03.2014. Per këtë japim këté

opinion.
Nga grupi i auditimit ështe cilësuar në material se janë të përcaktuara këto afate që nga ana e

ministrisë paraqiten si koment, duke cilesuar dhe faktin se megjithëse janë të percaktuara në

udhezirnet përkatese përsëri ka vonesa gjatë procesit. Grupi i auditimit ka lenë rekomandim

për tu mbuluar me afate të percaktuara ato procese për ato institucione të cilat jane të pa

mbuluara me afate kohore, kjo per efI kt që çdo institucion dhe çdo strukturë e angazhuar ne

kete proces të kryejnë né kohë pa >nuar precesin e tyre dhe pagesat c NE dhe të PAK të

jenë në llogaritë e përfituesve brenda një kohe të shkurtër dhe jo siç ka ndodhur realisht

mbas afersisht njé muaji nga muaji iaplikimit apo perfitimit. Gjithashtu kjo dhe per efekt të

transparencës, që përfituesit të dine aférsisht afatin e marrjes së të ardhurave që përfitojnë.

Ne keté kontekst observacioni i j uaj nuk meret në konsideratë.

b-Nga MSHMS në aktet sa mësipër cituam te përcaktohet dhe fakti se për keto pagesa,

referuar legjislacionit në.fuqi per percaktimin c kritereve, procedurave, dokumentacionit dhe

masës së perfitimit të NE dhe PAK, si dhe fondeve buxhetore per këto pagesa të cilat jepen
nga institucionet qendrore, marrja e konfirmimit nga Institucioni i Prefektit per ligjshnërinë

e numrit dhe pagesës per përfituesit e NE dhe PAK, del jashtë kompetencës së ketij

institucioni.
Menjëhferé
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Me shkresën nr.2578/8, datë 27.07.2018 nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Socile
është bërë observacion në lidhje mc rekomandimin që marrja e miratimit nga Institucioni i
Prefektit për ligjshmërinë e numrit dhe pagesës për përfituesit e NE dhe PAK, del jashtë
kompetencës së këtij institucioni duke theksuar se vazhdon te jetë né kompetencë nr i
përfituesve të NE për 6 % e NE dhe pér energjinë elektrike që përfitojnë këto kategori.
Sa mësipër citojmë se grupi i auditimit nuk ka përmendur këto pagesa qe ju citoni në
observacion, por pagesat që përfitohet NE nga sistermi dhe PAK nga komisionet mjekësore,
ku në këtë proces është përcaktuar dhe fondi i përfituar. Duke pasur parasysh se miratimi
nga zyra e prefektit e vonon procesin dhe është formal ( pretendim i nxjerrë dhe nga zyrat e
NE dhe PAK në NJQV) mundësisht të hiqet si procedurë. Kurse 6% i ndihmës ekonornike
që u i është 1ënë kompetence NQV si dhe përfitimi i energjisë elektrike behet me të tjera list
pagesa dhe tjetër procedurë ( me vendimmarrje të NJQV), kështu që këto pagesa kanë
nevojë për konfirrmimin e ligjshmërisë nga prefekti i qarkut.
Sa më sipër trajtuam komenti juaj nuk merret në konsideratë

B. Mbi procesin e auditinit té nbajtjes së dokumentac.onit té pérfituesve të NE në Bashki
dhe njési administrative.
-Nga grupi i auditimit në Bashkitë dhe Njësitë e audituara përveç të tjerave të trajtuara më
gjerësisht në drejtimin e auditimit r. 4 "Mbi auditimin c transaksioneve financiare të
pagesave dhe vlerat e raportuara nën Programin e Ndihmës Ekonomike dhe Asistencës
Sociale" u krye dhe auditimi i realizimit të vizitave në familjet qe kishin përfituar NE nga
administratorët shoqërorë, nga ki rezultoi se n Bashkinë Malësi e Madhe, në dosjet c
audituara ishte prezent dokumenti sipas formularëve të miratuar, - vcrifikiiit social -
ekonomik i familjeve n nevoje, vetëm për një herë në vit dhe ky dokument i konfirmuar
nga Administratori Shoqëror, kurse në njësiné administrative nr, 6 në Tiranb, në dosjet e
audituara rezultoi se ishte prezent në dosje ky dokument për vizitë në familje vetënm njé herë,
por ky dokument ishie i pakonfirmuar nga Administratori Shoqëror dhe pérfituesit e NE,
veprim në kundérshtim me Udhézimin nr. 3, daté 17.02.2017 "Mbi zbatimin e vendimit të
KM nr. 955, daté 7.12.2016 "Për prcaktimin e Kritereve, procedurave dokumentacionil
dhe masës sé pérfitimit të Ndihmés Ekonomike" vendim qé aktualisht ka hyrë në fuqi me
bolimin né fletoren zyrtare, në të cilin cilësohet se gfatë vilit administratorét shoqirore
verifikojné situatén Social Ekonomike téfaniljeve né nevojé dy heré në vit.
-Gjithashtu gjatë auditimit në Bashkitë Malési e Madhe si dhe Bashkia Shkodër, në të cilat
aplikimi sipas sistemit të formulës së pikëzimit ka filluar në zbatohet gjaté vitit 2018, ka
rezultuar se shpesh heré kanë hasur véshtirési në ploldsimin e disa rubrikave të formularéve
lé miratuar të aplikimit si dhe té vizitave në familje (kur rezultonte mall i falur apo i blerë
pas deklarimit në aplikimin e parb dhe për këtë rast familja penalizohej me deklarim te
rremë, etj), kjo si pasojë dhe trajnimit jo me shembuj koInkretë, por shumë teorik të
realizuar, pra i pa mjaftueshëm për gamën e gjerë të problematikave të rezultuara hap pas
hapi (pretendimi i Bashkisë Shkodër dërguar zyrtarisht grupit të auditimit të KLSI-).
Gjithashtu referuar problematikës së paraqitur (rastet e eliminimit nga skema të jetimëve, në
një kohë që këto janë kategori që nuk futen në formulën e piközimit, por janë përfitues
direkt, kundrejt dokumentacionit ligjor që vërteton statusin e jetimit, tregon se
administratorét shoqeroré, me shtrirjen mbarë kombétare té sistemit të vlerésimit té NE me
formulë pikëzimi kané nevojë per mbikéqyrje dhe asistencé té vazhdueshme.
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- Nga SHSSH grupit të auditimit ju derguan struktura organizative e njösive tt qeverisjes

vendore, tt cilöt mbulojne detyrat funksionale tt Administratorëve shoqërorë në ktto njësi.

Nga shqyrtimi i kötyre strukturave rezultoi se shumë NJQV nuk kant strukturat e duhura në

njerëz dhe shpesh here keto detyra mbulohen nga zyrat e financës st njtsive tt qeverisjes
vendore, git që e bén të pamundur zbatimin e procedurave konform vendimit tt KM nr. 955,
datë 7.12.2016 "PTr përcaktimin e Kritereve , procedurave dokumentacionit dhe masös së

përfitimit tt Ndihmts Ekonomike ", tt ndryshuar dhe vendimin e KM nr. 956, datë 7.12.2016
" Për përcaktimin e Kritereve dhe detajeve tt formulës st unifikuar tt pikëzimit për

përfitimin e Ndihmës Ekonomike ".
Mt poshtë po paraqesim mënyrtn e organizimit tt atyre qarqeve qt bashkitë e tyre
paraqiten me probleme:

Qarku Bashkia Struktura qé mbulon Fondet
funksionet e buxhet. tt vitit
Administratorëve Shoqéror 2017

(buxhetimi) në
000/lekë

Qarku Elbasan Bashkia Pérrenjas Drejtoria e finaneave dhe
zhvillim sektor vetëm me 211,147.76
njeri

Qarku Fier Bashkia Roskovec Drejtoria e finaneave dhe
zhvillim sektor vetëm me njé 4,580.34
njeri

Qarku Fier Bashkia Divjake Drejtoria e financave dhe
zhvillim sektor vetëm me një
nj erl 2,009.20

Qarku Shkodër Bashkia Puke SYka informacion 45,890.91
Qarku Shkodër Bashkia Fushe Arrës Ska informacion 43,706.39

Qarku Shkodër Bashkia Vau i Dejës Ska informacion 76,715.05
Qarku Bashkia Memaliaj SWka informacion 23,930.36

Oj irokastër _____________ _____

Qarku Bashkia Përmet SYka informacion 9,824.47
Gjirokastër
Qarku Bashkia Këlcyre SWka informacion 8,894.01

Ojirokaster
Qarku Bashkia Libohove S ka informacion 609.90
Gjirokastër
Qarku Tirane Bashkia Kavaje Përgjegjës sektori 71,035.92
Qarku Tirane Bashkia Rrogozhine Nuk ka strukture 26,333.34

-Gjatt auditimit me zgjedhje në njësinë administrative nr. 7 rezultuan disa raste ku
përfituesit e ndihnës ekonomike tt ciltt marrin vtrtetim në shkollt për femijtt e tyre (2 hert
në vit) për ndjekjen e arsimit bazë dhe vërtetim ptr çdo vaksinë tt realizuar për femijët e
tyre, në zbatim tt neneve 8 dhe 9 tt vendimit nr.955, datt 7.12.2016, tt ndryshuar paguajnë

tarifat që kant vendosur vett institucionet për kryerjen e këtyre shërbimeve (ltshimin e
vtrtetimeve) tt cilat jant shpesh hert tt barabarta me përfitimin e përeaktuar në pikat 8 dhe
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9 të vendimiut. N aktet e miratuara për procedurat e përfilimit të NE dhe P.AK dhe né ùiqi
nuk ështé e përcaktuar qt shérbime dhe dokumentacioni qé dshtë i domosdoshëm për tu
lëshuar nga institucionet parkalase, për efekt ta përitimit ta NE de PAK, duhet ië jetë pa
pagesé.

Gjetje 2
-Nga auditimi në disa Njësi të Qeverisjes Vendore rezultoi se formulari i vërtetimit social
ekonomik na familje i plotësuar nga Administratorët Shoqaror nuk ishte realizuar dy herë në
vit dhe në disa raste ishte i pa konfirmuar nga të dy palët (Administratori Shoqëror dle

parfituesit e NE), veprim në kundërshtim me Udhëzimin nr. 3, datë 17.02.2017 "'Mbi
zbatimin e vendimit të KM nr. 955, data 7.12.2016 "Për përcaktimin e Kritereve,
procedurave dokumentacionit dhe masës st përfitinit të Ndihmës Ekonomike". Gjithashtu
shpcsh herë Administratorët Shoqërorë ndjenin vështirësi në plotësimin e rubrikave ta
pyetësorit apo ta formularit të vizitave në familje, kjo si pasojë dhe trajnimeve ta ciltsuara
prej tyre ta pa mjaftueshme.
-Nga disa NJQV nuk janë ngritur strukturat në formën dhe numrin e duhur p&r realizimin e
funksioneve të Administratorave Shoqérorë në zbatim të vendimit të KM nr.955, datë
7.12.2016 "Par përeaktimin e Kritereve , procedurave dokumentacionit (dhe masës sa
përfitinit të Ndihmës Ekonomike", të ndryshuar dhe vendimin e KM nr. 956, data
7.12.2016 " Par pareaktimin e Kritereve dhe detajeve ta formtilës st unifikuar të pikëzimit
par përfitimin e Ndihmas Ekonomike".
- Nga auditimi i disa dosjeve të përfituesve, rezultoi se përfituesit e ndibmës ekonomike të
ciltt marrin vërtetim nt shkollë par fémijët e tyre (2 herë né vit) par ndjekjen e arsimit baz
die vërtetirn për çdo vaksiaë të realizuar par fémijët e tyre, në zbatim të neneve 8 dhe 9 ta
vendimit nr.955, data 7.12.2016, ta ndryshuar, paguajnë tarifat që kant vendosur veta
institucionet par kryerjen e katyre shë5rbimeve (lashimin e vërtetimeve), ta cilat jana shpesh
herë ta barabarta me përfitimin e përeaktuar në pikat 8 dhe 9 ta vendimit.
Niveli i prioritetit: i lartë
Rekomandim nr.2
a-Nga administratorët e sistemrit, me qëllim lt monitorimit mën efektiv nga SISSH tŽ procesii
lë përfitimit të NE, shmangien e formalitetit dhe btrjen transparent té procesit ta vlerësimit
social ekonomik ta përfituesve të NE, të programohet sistemi, qt formularët standard ta
plotësuar nga Administratort Skoqëroré g/att vizitave në familje dhe ta konfirmua-a nga
palet, t hidhen t skanuara në sistem dlhe jo manualishi (ku ekzistojna dhe elementët e
gabimit njerëzor).
b-Nga MSHMS, detyrimi i hedhjes lë formateve të plotesuar né sistem në formë ië skanuar,
të përraktoket në aktet rregullative për zbatim nga Njésitë e Qeverisjes Vendore
c- Nga ISIJMS që ësht zbatues de mbikéqyrës i projektit të "Modernizimit të Asistencës
Sociale ", për arritjen e objektivave të projektit dhe politikave qeveritare " Për ndihmën ikde
shérbimet shoqërore" inë bashkpunin me NJQV të ndarmarra një analizë për të
përcaktuar numrin e punonjësve të administratoréve shoqëror që domosdoshmërish duhet të
keta një NJQV referuar numrit ta banorëve dhe gjendjes sociale të tyre, zhvillimit ekonomik
të zonas, de numrit te peifituesve ta NE dhe PAK të njësisë, duke pasur në konsideratë që
njësia ka dhe funksionin e identifikimit të rasteve ekstremist ta varfra dhe të pa orientuara
referuar politikave shtetërore për ndihmën dhe shërbimet shoqërore. Kato detyrime (par
numrin e administratorëve shoqëror&) ta udhëzohen në aktet përkatëse të hartuara die
miratuara nga ministria referuar kompetencës ta saj, për zbatim nga NJQV
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Nga MSHMS me shkresën nr. 2578/8 data7 27.07 2018 është observuar observuar fakti i

nxjerrjes st një akti ligjor ta hartuar nga ministria par numrin e domosdoshëm ta

administratoreve social ptr zbatim nga NJQV Par katt japim shpjegimin se grzipi i
auditimit ka parcaktuar se marrja në analizë e numrit të nevojshëm të administratorve

social nt NJQV ta bëhet nga ninistria në bashkëpunim me katt ta fundit dhe akti ku të

parcaktohet kjo normativë jo domosdoshmtrish duhet ta jetë akt ligjor (grupi i auditimit

nuk e ka përcaktuar katt gjé), por kjo analizë apo studim i përbashktt ta jetë në formn e

një udhëzuesi apo metodologjie e cila duhet ta kihet parasysh nga çdo NJQV aktuale apo e
mëvonshme. Referuar ktij opinioni, observacioni i juaj nuk merret në konsideratt

d-Nga MSHMS, deri në konsolidimin e procesit ta parfitimit të NE nëpërmjet sistemit dhe

aplikimit të formulës st piktzimit, i cili tashmë po zbatohet në g/itha qarqet e vendit, ta
gjejë hapasira dhe rrugt të mundshme (tej aktiviteteve të planfikuara dhe realizuara ta

projektit ta "Modernizimit ta Asistencts sociale") ptr vazhdimin e trajnimit të
Administratorëve Shoqërorë, që jant pjesë shumë e rëndësishme e procesit dhe vierësimit

social ekonomik ta shtresave në n;evojë, me qëlltim parfitimin prej tyre ta NK Gjithashtu me

qtllim bërjen sa mt efektiv ta sistemit. të analizohen me prioritet problenatikat e

konstatuara nga administratorët shoqërore ta Njasive ta Qeverisjes Vendore për ti dhënë

zglidhjen e duhur fenomeneve ta rezultuara.
e- Nga MSHMS në marrtveshje me Ministrint e Arsimit dhe Sportit par institucionet e

arsimit bazë, ta cilat lëshjnë vartetime dy hert në vit par fëmijët e parfituesve tt NE, ta

përcaktojnë që ky shërbim të kryhetpapaguar tarifat e institucionit par kato shërbime.
Menjëh&ré

MSHMS me shkrestn nr.2578/8 data7 27.07.2018 ka observuar për piktn e dhe f sa

mësipër duke theksuar se në institucionet e shëndetasis dhe ta arsimit nuk tarifojna këto

shërbime. Nga grupi i auditimit ky konkluzion tshtt arritur kundrejtfakteve të konstatuara

nga vett grupi par kato pagesa, por merret na konsideratt përcaktimi se nuk merren më

vërtetime par vaksinat po fotokopje nga libri i shëndetit ta famijës, sipas ndryshimeve me

VKM nr.592, data 18.10,2017 dhe
Nuk merret në konsideratë pretendimi qt nuk paguajnë për vërtetimet që marrin për

ndjekjen e arsimit bazë ta fëmij6ve në moshë shkollore, pasi nuk u vu në dispozicion

referenca ligjore.

C. Inspektimeve té kryera për zbatimin e NE
Në Marrëveshjen e Huamarrjes par projektin " Modernizimi i Asistencas Sociale" në pjesa

Programit 2 "Zbatimi i Projektit" pika B seksioni 11/2 theksohet se: "Gjatë zbatimit ta

projektit, Huamarrësi,nëpërmjet ministrist do ta kryejé inspektime tematike ta bazuara në

modele par zbatimin e NE , né bazé ta atij objekti dhe rregullsie, siç parcaktohet na

manualin operacional të projektit dhe duke mbuluar pa kufizim, nivelin e veprimeve

korrigjuese ta ndrruara. Raportet e inspektimit tematike i vihen në dispozicion pér shqyrtim

Bankës dhe Huamarrasit, nëpërrnjet ministrisë dhe Bankës i jepet mundasia par ta diskutuar

dhe par ta bëré komente mbi raportet na fjala. luamarrési népërmjet ministrisa zbaton

menjëherë çdo rekomandim ta miratuar që jepet nga Banka né bazë ta këtyre vierësimeve".

Nga grupi i auditimit, ministrist, drejtorisa st programit të ptrkujdesit social si dhe NJP, ju

kërkuan vënia në dispozicion i raporteve ta inspektimit ta kryera referuar përcaktimit sa

mésiptr dhe rekomandimet e Bankës tt rezultuara nga kato raporte. Aktualisht par
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periudhén objekt auditimi nuk na u bënë prezeni ekzistenca e raporteve dhe rekonandimeve
përkatése,
Theksojmë se MSHMS nëpërmjet Shërbimit Social Shtetëror kryen kontrolle të pagesave
dhe procedurave për NE dhe PAK , për të cilat ka rezultuar gietja sa më poshtë vijon:

Gjetje 3
SHSSH ka Drejtori Kontrolli për NE dhe pagesat e PAK, e cila kryen kontrolle në njësitë
vendore për zbatimin e procedurave dhe përfitimin e NE dhe PAK në zbatimi të
lgjislacionit ekzistues dhe në fuqi përgjatë vitit 2017. Gjithashtu kontrolle kryhen dhe nga
Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, ku metodologjia e kontrollit ( hapat e
kontrollit) janë mbështetur në vendimin e KM nr. 512, datë 31.05.2006 "Për procedurat e
kryerjes së kontrollit të Ndihëns Ekonomike, tö Pagesës së Aftösisö së Kufizuar dhe
Siibimeve Shoqërore" i ndryshuar me vendimin KM nr. 527, datö 23.04.2008, ku objekti
kontrollit dhe dhënia e masave, mböshtetur në vendimet sa mösipör janë kompetencë e
Inspektoratit të Ndihnës Ekonomike, Pagesës për Persona me Aftësi tö Kufizuar dhe
Shörbimeve Shoqërore, institucion i pa krij4nr,
Gjithashtu referuar procesit tö përfitimit tö NE, tashmë me shtrirje mbarë kombötare,
nöpörmjet zbatimit të sistemit dhe formulös sö pikëzimit, ka ndryshuar dokumentacioni qe
administrohet, mönyra e aplikimit, kontrollet e vazhdueshme të përfituesve ( nö njösi
vendore me detyrim paraqitje apo vizita nö shtöpi), duke pasur dallim me procedurat e
möparshme. Kjo kërkon domosdoshmërish miratimin e një metodologjie tö re kontrolli të
pörshtatshne dhe në përputhje me aktet ligjore në fugi që zbatohen për NE dhe PAK.
Niveli i prioritetit: i lartë
Rekonandimi 3
- Nga MSIMS në bashkëpunirn me drejtorinë e politikave dhe SHSSH, të ndörmerret
nisma e hartimit të metodologjisö sö procedurave tö kryerjes së kontrollit të Ndihmës
Ekonomike, tö Pagesös së Aftësisë së Kufizuar dhe Shërbimeve Shoqërore, në përshtatjc
me ndryshimet ligjore dhe aktet në fuqi.

Men jéeré
D. Mbi Pagesat e Aftësisë së Kufizuar
Për kryerjen e pagesave të aftësisö së kufizuar në zonat pilot (që janë Njësia administrative
nr,6 dhe nr.7 në Tiranë) ka dalë vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 431, datë 8.06.2016

Për përcaktimin e Kritereve, të dokumentacionit, procedurave dhe masës për përfitimin e
pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjöse të
detyrave të tyre në zonat pilot".
Në köto zona pilot referuar vendimit të KM nr. nr. 431, datë 8.06.2016, 1 ndryshuar, vendini
pÉ!rfundimtar pér té gjithé pérfituesit e aftestisé s kufizuar, del nga Drejtori i Zyrës
RaJonale të Shërbimit Social Shtetéror (Tiranö) ku është ngritur dhe Zyra e administrimit të
procesit tö vlerësimit të aftësisë sö kufizuar.
Pör vitin 2017 pör të dy njësitë pilot, nga informacioni i marrë nga Zyra e administrimit te
procesit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar, reziultoi se për vendimmarrjet për vendimet
pörfundimtare për pérfituesit e aflsisë së kufizuar, të cilët kanë qené 365 (sipas aplikimit)
kanö rczultuar se jane refuzuar 17 aplikime, ku 3 prej tyre kanë ankimuar.
Vendimi 1 Këshillit të Ministrave nr.431, datë 8.06.2016 " Për përcaktimin e Kritereve, të
dokumentacionit, procedurave dhe masës për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e
të ndihmésit personal dhe të strukturave përgjegjëse të detyrave të tyre në zonat pilot" öshté
ndryshuar me vendimin 150, datë 13.03.2018, ki në pikën 5 të tij citohet:" Shërbimi Social
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Shtetëror ngre Komisionin e Shqyrtimit të ankesave, i cili funksionon në bazë të rregullores

së miratuar nga ministri përgjegjës për çështjet sociale".
Nga verijikimi g&atë periudhës së auditimit, rezultoi se megjithëse ngritja e komisionqit të
shqyrtimit të ankesave është përcaktuar me akt ligior me 13,03.2018, shumé kohë pas hyrjes
në fiqi Ii VKM nr. 431, dalé 8.06.2016, ky komision, në Shérbimin Social Shtelëror, nuk
është bërë ende finksional.
-Gjithashtu në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.431, datë 8.06.2018, i
ndryshuar individi i cili pretendohet të vlerësohet për aftësinë e kufizuar nga komisioni
shurmë disiplinor dorëzon pranë këtij komisioni ndër të tjera dhe formularin e plotësuar nga
mjeku u familjes dhe formularin e plotësuar nga mjeku specialist. Referuar faktit të
konstatuar se këto formularë shpesh herë plotësohen jo korrekt, ku dhe shpesh herë
rezultojnë rubrika të pa plotësuara, kornisioni shumë disiplinore i kthen mbrapsht këto
formularë për plotësime të métejshme, por kjo marrédhënie kryhet nëpërmjet individit që ka
aplikuar për tiu vlerësuar për aftësinë e kufizuar, duke e bërë këtë proces mundësisht dhe të

manipulueshëm.
-Referuar procedurës së miratuar për PAK, për përfituesit "Kujdestarë" (ndihmësit personal)

për kategoritë jo paraplegjikë e tetraplegjikë, rezultoi se periudha e kujdestarisë nuk u njihet
si vjetërsi pune, në ndryshim rne kujdestarët paraplegjikë e tetraplegjikë. Gjithashtu në çdo
aplikin të përfitirmit të këtij titulli, kjo kategori referuar procedurës në fuqi, duhet tO kryejë
njé sërë vizitash mjekësore dhe analiza për të vërtetuar që është në gjendje shëndetësore të
mirë, kundrejt pagesave, për arsye se konsiderohet si kategori e pasiguruar, njbkohësisht nuk
konsiderohet kategori e papunë, pra përjashtohet nga të gjitha shërbimet shëndetbsore pa

pagesë të detyIrara pbr ti berë në rastet e aplikimit si kujdestarO, nor përjashtohet nga
shërbirmet shëndetësore pa pagesë edhe në rastet e kontrollit dhe shërbimit shëndetësor tO
nevojshërm për veten e tyre.
Gjetje 4
Nga auditirni rezultoi se akoma nuk është ngritur komisioni i shqyrtimit të ankesave referuar

vendimmarrjeve të dala, në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 431, datë

8.06.2016 " Për përcaktimin e Kritereve, të dokumentacionit, procedurave dhe masës për
përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave
përgjegjëse të detyrave te tyre në zonat pilot", të ndryshuar.
-Gjithashtu Formularët e plotësuar nga mjeku i familjes dhe specialist për individin që
pretendon të vlerësohet për aftësinë e kufizuar dorëzohen nga vetë aplikuesit të cilët janë
shpesh herë dhe ndérmjetësit midis komisionit shurn disiplinor dhe njekut të familjes e
specialit për rastet e kthimit mrbrapsht të formularëve si rezultat i plotësimeve jo korrekte

ose me mangësi të formularëve duke krijuar kështu premisa për nanipulime të formularëve.

-Nga auditimi u konstatua se referuar procedurës së miratuar për PAK, për përfituesit

"Kujdestarë" per kategoritë jo paraplegjikë e tetraplegjikë, periudha e kujdestarisë nuk u
njihet si vjetërsi pune, nri ndryshim me kujdestarët paraplegjikë e tetraplegjikë. Gjithashtu

në çdo aplikim të përfitimit të këtij titulli, kjo kategori referuar procedurës në fuqi, duhet të

kryejë një sërë vizitash mjekësore dhe analiza për të vërtetuar që është nO gjendje
shëndetësore të mirë, kundrejt pagesave, për arsye se konsiderohet si kategori e pasiguruar,

njëkohësisht nuk konsiderohet kategori e papunë, pra përjashtohet nga të gjitha shërbimet

shëndetësore pa pagesë të detyruara për ti bërë në rastet e aplikimit si kujdestarë, por

përjashtohet nga shërbimet shëndetësore pa pagesë edhe nO rastet e kontrollIt dhe shërbimit

shëndetësor të nevojshëm për veten e tyre gjatë gjithë kohës si kujdestarë. Kjo situatë

penalizon këtë kategori individësh të cilët përveç vështirësive që kanO nO procesin e
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kujdestarisë ( ku kujdesen për të aitrmit dhe shpesh familjarët e tyre) por privolieni dce nga
e drejta e përfitimit nga shëndetësia falas.
Niveli i prioritetit: i lartë.
Rekomandimi 4
a-Nga Shërbini Social Shtettror të ngrihet komisioni i shqyrtimit të ankesave referuar
numrit dhe përbërjes st domosdoshme qt duhet tt kett ky komision duke e bérë att
funksional edhe për shqyrtimin e ankesave tt pa trajtuara dhe tt rezultuara nga viti 2017.
b-Nga M,'SHMS (strukturat ptrkatëse) die administratorët e sistemit, nie qëllim shmangien
e abuzivteuit tt shikohet mundësia e plottsimit onlie në sistenin, tëformularit detyrim ptr
tu plotësuar nga mjeku i familjes dhe mjeku specialist për individin qt aplikon ptr tu
vlerésuar për aftésint e kufzuar. Në këtt proces tt vazhdohet me trajnimin gjithépërfshirës
të mjektve tt familjes dhe specialist i rezultuar i domosdoshtm.
c-Nga MSJHMS tt iniciohet dhe realizohet nisma ligjore për ptrfshirjen e kujdestaréve
(ndihmosit personal) tt të gjitha kategorive nt skemtn e ptrftimit tt pensionit (për vitel e
punës si ndihmës) dhe të shérbimeve shëndetësore.falas.

Menjiheré
5. Mbi zbatinin e rekomandimeve të auditimit tt mtparshim.
Nö zbatiin të pikös 5 tö programit tt audititnit "Mbi zbatimini e rekomandimeve tt lëna në
auditimin e mtparshëm", u shqyrtua dokumentacioni si më poshtt:

1. Kthimi i përgjigjes brenda afatit 20 ditt në mbështetjc tt nenit 15, germa "j" te ligjit
nr.154/2014 , datë 27.11.2014 "Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë tt
Shtetit", për masat e marra sipas programeve tt përgatitura për zbatimin e rekomandimeve.

Nga KLSH me shkrestn nr.271/7, datë 12.06.2017 ështt därguar " Raporti përfundimtar i
uditimit dhe Rekomandimet" në lidhje me auditimin e kryer për vitin 2016.
Nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë me shkresën nr.2903/4, datë 03.07.2017 i
është kthyer përgjigje KLSH duke dërguar dhe planin e masave të pörgatitur dhe miratuar
nga Titullari me dokumientin me nr.2903/3 date 24.06.2017. Sa mësipër ështt respektuar
afati i kthimit tt përgjigjes.

2. Njoftimi i KLSH me shkrim brenda 6 muajve nga marrja e njoftimit të Raportit
Përfundimtar tt Auditimit në zbatim tt nenit 30, pika 2 e këtij ligji, mbi ecurinë e zbatimit tö
rekomandimeve të dhöna.

Nga KLSH me akt verifikimin me protokoll 4381/2 datë 01.11.2017 është verifikuar ecuria
e rekomandimeve. Në bazë tt këtij akt verifikimi Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojes
Sociale nëpërmjet sekretarit tt përgjithshëm ka kthyer përgjigje me shkresën 4381/5, datë
8.11.2017. Mbajtja e akt verifikimit si dhe shkresa " Kthim ptrgjigje " jant brenda afatit 6
mujor, që konfirmon zbatimin e nenit 30, pika 2 të ligjit n-.154/2014 , datë 27.11.2014 "Pör
organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë tt Shtetit",

3. Ecuria e rekomandimeve den no momentin e auditimit.

Nga shqyrtini i dokumentacionit tt paraqitur si dhe akt verifikimit tt mbajtur nga KLSH
u konstatua se realizimi i mëtejshtn i rekomandimeve paraqitet në nivelin sa më poshtë
vijon:
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KL MiOD RNIO 1 tASISTWENS SOCkALE".

Nga 10 rekomandime të lëna gj ithsej janë pranuar rekomandime 10.
Nga 9 "Masat organizative" tt lëna gjithsej, jant nä proces 2 rekomandime
(rekomandimi 2 dhe 3 ) dhe janë realizuar 7 rekomandime.
Nga 1 rekomandim "Shpenzime jo nä përputhje me parimet e ekonomicitetit, efiçeneës dhe
efektivitetit", referuar argumenteve dhe analizës së kryer nga menaxhimi, ka rezultuar se ky
rekomandim äshtë zbatuar.
Nä mënyrt të hollësishme realizimi i rekomandimeve paraqitet nä aneksin nr.1
bashkëlidhur raportit përfundimtar tt auditimit.

GJETJET NGA AUDITIMI DHE REKOMANDIMET

A. MASA ORGANIZATIVE

Gjetje nga auditimi 1
Nga auditimi ka rezultuar se për vitin 2017 nga 22 aktivitete tt parashikuara qt lidhen
drejtpërdrejte me realizimin e indikatorëve DLI 4, 7, 11, 12 dhe 14, janë realizuar vetëm 8
aktivitete, 4 janä ende ne proces, dhe 10 aktivitete tt cilat kanä lidhje me realizimin e
indikatorëve DLI 4,11,12, si dhe përfundimi i aktiviteteve pär indikatorët DLI 16 dhe 17
mbeten pär tu ptrmbushur gjatë vitit 2018.
Gjithashtu u konstatua se gjatë periudhës st auditimit me dokumentin nr.3195, datë
14.05,2018 është miratuar Urdhri nr.387, datä 14.05.2018 " Pär miratimin e planit vjetor të
aktiviteteve tt projektit tt Modernizimit tä Asistencäs Sociale pär vitin 2018" ku nä zbatim
tt tij ngarkohen strukturat e Z/MinistritDrejtoria e Zhvillimit tt programeve tt Zhviilimit të
Shëndetäsisë dhe Mbrojtjes Sociale nä MSHMS, Ekipi i menaxhimit tä Projektit dhe
institucionet e vartäsisö të MSHMS (Më holläsisht trajtuar nä pikën 2, faqet 12-17 të
Raportit Përfundimtar tt A uditimit).
Niveli i prioritetit: i lartä
Rekomandim 1
Nga ana e Njäsisä st Menaxhimit tt Projektit nä bashkäpunim me strukturat e angazhuara
nä realizimin e aktiviteteve, me qällim realizimin e objektivave tt projektit tt modernizimit
tt asistencës sociale, pär rrjedhojä realizimin e indikatoräve ( realizimi i 5 DLI tt pa
realizuara), tt ndiqet nä mënyrë rigoroze zbatimi i planit vjetor tä aktiviteteve tt miratuar
me urdhrin nr. 387, datt 14.05.2018, duke pärgatitur raporte progresive tt ecurisë st këti
plani pär litullarin, me synim mbikäqyrjen dhe marrjen e masave nä koht tt eliminimit tt
risqeve tt identifikuara gjatä zbatimit të ti dhe arritjen e realizimit të tt g/ithä aktiviteteve
brenda afateve te programuara dhe vitit 2018, kjo dhe nä kuadrin e njt menaxhimifinanciar
dhe kontrolli sa nit efiçent.

Meijéli ert
Gjetje nga auditimi 2

-Nga auditimi nä disa Njësi të Qeverisjes Vendore rezultoi se formulari i värtetimit social
ekonornik nä familje i plotësuar nga Administratorät Shoqëror nuk ishte realizuar dy hert nä
vit dhe nä disa raste ishte i pa konfirmuar nga tt dy palät (Administratori Shoqëror dhe
përfituesit e NE), veprim nä kundërshtim me Udhëzimin nr.3, datä 17.02.2017 "Mbi
zbatimin e vendimit tt KM nr. 955, datë 7.12.2016 "Pär päreaktimin e Kritereve,
procedurave dokumentacionit dhe masës st përfitimit tt Ndihmäs Ekonomike". Gjithashtu
shpesh hert Administratorät Shoqërorä ndjenin vështiräsi nä plotësimin e rubrikave të
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pyetesorit apo të formularit të vizitave nå familje, kjo si pasojå dhe trajnimeve tå cilësuara

prej tyre të pa mjaftueshme.
-Nga disa NJQV nuk janë ngritur strukturat nå formën dhe numrin e duhur për realizimin e
funksioneve të Administratorëve Shoqërorë në zbatim tå vendimit të KM nr.955, datë
7.12.2016 "Për përeaktimin e Kritereve , procedurave dokumentacionit dhe masës së
pårfitimit tå Ndihëns Ekonomike", tå ndryshuar dhe vendimin e KM nr. 956, datë
7.12.2016 " Për përeaktimin e Kritereve dhe detajeve të formulës så unifikuar tå pikåzimit
për pårfitimin e Ndihmës Ekonomike".
- Nga auditiini i disa dosjeve të pårfituesve, rezultoi se përfituesit e ndihmås ekonomike të
cilët marrin vårtetim në shkollë për fëmijët e tyre (2 herë në vit) pér ndjekjen e arsimit bazë
dhe vërtetim për çde vaksinë ti realizuar për frnijët e tyre, nå zbatim tå neneve 8 dhe 9 tå
vendimit nr.955, datë 7.12.2016, tå ndryshuar, paguajnå tarifat që kanë vendosur vetå
institueionet për kryerjen e këtyre shërbimeve (lëshimin c vårtetimeve), tå citat janë shpesh
herë tå barabarta me përfitiinin e përeaktuar nå pikat 8 dhe 9 tå vendimit (M hollësisht
trajluar nå pikën 4/1, faqet 2 6-36 tå Raportit Përfundimtar tå Auditimit).
Niveli i prioritetit: i lartå
Rekomandin 2
a-Nga administratorët e sistemil, me qlflim tå monitorimit më efektiv nga SHSSH tå procesit
tå përfitimit tå NE, shmangien eformalitetit dhe bårjen transparent tå procesit tå vlerësimit
social ekonomik tå pårfituesve të NE, tå programohet sistemi, që formularët standard të
plotåsuar nga Administratoråt Shoqërorë gfatë vizitave nå familje dhe te konfirmuara nga
palt, të hidhen të skanuara nå sistem dhe jo manualisht (ku ekzistojne dhe elementëå e
gabimit njerëzor).
b-Nga MSHLMS, detyrimi i hedhjes tå formateve tå plotåsuar nå sistem nåformë tå skanuar,
tå pårcaktohet nå aktet rregullative pår zbatim nga Njåsitå e Qeveris/es Vendore.
c- Nga ISHMS që është zbalues dhe mbikåqyrës i pro jektit të "Modernizimit tå AsistencëS
Sociale ", pår arritjen e objektivave tå projektit dhe politikave geveritare " Për ndihmån dhe
shårbimet shoqërore " nå bashkpunim me NJQ tå ndërmarrå njå analizå pår tå
pårcuktuar numrin e punonjåsve tå administratoråve shoqëror që doniosdoshmårish duhet tå
ketë një NJQV, referuar numrit lt banoråve dhe gjendjes sociale tå tyre, zhvillimit ekonomik
të zonës, dhe numril tå pårfltuesve tå NE dhe PAK tå njåsiså, duke pasur nå konsideratå që
njåsia ka dhe funksionin e identifikimit tå rasteve ekstremist tå varfra dhe tå pa orientuara
referuar polifikave shtetërore per ndihmån dhe shårbinet shoqërore. Kåto orientime (pår
numrin e adm inistratorve shoqërorå) të udhëzohen ne aktet pårkatåse tå hartuara dhe
miratuara nga ministria referuar kompetencås tå saj, pår zbatim nga NJQV
d-Nga MSHMS, deri nå konsolidimin e procesit tå pårfilimit tå NE nåpårmjet sistemil dhe
aplikinit tå formulës så pikåzimit, i cili tashmå po zbatohet ne glilhë qarget e vendit, te
gjejå hapåsira dhe rrugë tå mundshme (tej aktiviteleve tå planifikuara dhe realizuara tå
projektit të"Modernizinit tå Asistencås sociale") pår vazhdimin e trajnimit tå
Administratorve Shoqror, që janå peså shumå e råndsishme e procesit dhe vleråsimit
social ekonomik tå shtresave nå nevojå, me qllim perijfinin prej tyre le NE. Gjithashtu me
qëålim bërjen sa må efektiv tå sistemit. tå analizohen me prioritet problematikat e
konstatuara nga adm inistratoråt shoqërore të Njåsive Wå Qeveris/es Vendore pår ti dbënå
zgjidhjen e duhur fenomeneve tå rezultuara.
e- Nga MSHMS nå marråveshje nie Ministrinå e Arsimit dhe Sportit pår institucionet e
arsinit bazå, tå cilat lëshojnå vårtetime dy herë nå vir për fåmijt e përfituesve tå NE, tå
pårcaktojnå q ky sherbim tå kryhet pa paguar tarifat e institucionit pår kåto shårbime.
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Menjëheré
Gjetje uga auditimi 3
Shërbimi Social Shtetëror ka Drejtori Kontrolli për NE dhe pagesat e PAK, e eila kryen
kontrolle në njësitë vendore për zbatimin e procedurave dhe pérfitimin e NE dhe PAK në
zbatimi të legjislacionit ekzistues dhe në fuqi përgjatë vitit 2017. Gjithashtu kontrolle
kryhen dhe nga Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, ku metodologjia e
kontrollit ( hapat e kontrollit) janë mbeshtetur ne vendimin e KM nr. 512, datë 31.05-2006
"Për procedurat e kryerjes së kontrollit të Ndihmës Ekonomike, të Pagesës se Aftësisë se
Kufizuar dhe Shërbimeve Shoqërore" i ndryshuar me vendimin KM nr. 527, datë
23.04.2008, ku objekti i kontrollit dhe dhënia e masave, mbështetur në vendimet sa mësipër
janë kompetenee e Inspektoratit të Ndihmës Ekonomike, Pagesës për Persona me Aftësi 1t
Kufizuar dhe Sherbimeve Shoqërore, institucion ipa krijuar.
Gjithashtu referuar procesit të pérfitimit të NE, tashmë me shtrirje mbarë kombëtare,
nëpërmjet zbatimit të sistemit dhe formulës se pikëzimit, ka ndryshuar dokumentacioni qe
administrohet, mënyra e aplikimit, kontrollet e vazhdueshme të përfituesve ( në njësi
vendore me detyrim paraqitje apo vizita në shtëpi), duke pasur dallim me procedurat e
mëparshme. Kjo kërkon domosdoshmérish miratimin e njé metodologjie té re kontrolli të
përshtatshne dhe në përputhje me aktet ligjore në fuqi që zbatohen për NE dhe PAK (Më
hollisisht trajtuar në pikén 4/1, faqet 26-36 të Raportit Pérfundimtar tt Auditimit).
Niveli i prioritetit.: i lartë
Rekomandimi 3
- Nga MSHMS në bashkëpunim me drejtorinë e politikave dhe SHSSH, le ndërmerret
nisma e hartimit të metodologjisë së procedurave të kryerjes së kontrollit té Ndihmës
Ekonomike, të Pagesës se Aftësisë së Kufizuar dhe Shérbimeve Shoqërore, në përshtatje
me ndryshimet ligjore dhe aktet në fuqi.

Menjëh erë
Gjetje nga auditimi 4

Nga auditimi rezultoi se akoma nuk është ngritur konisioni i shqyrtimit te ankesave referuar
vendimmarrjeve të dala, në zbatim të vendimit te Késhillit të Ministrave nr. 431, date
8.06.2016 " Për përcaktimin e Kritereve, të dokumentacionit, procedurave dhe masës per
përfitimin e pagesës së aftësisë se kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave
përgjegjëse të detyrave te tyre në zonat pilot", te ndryshuar.
-Gjitbashtu Formularét c plotësuar nga mjeku i familjes dhe specialist për individin që
pretendon te vleresohet per aftésinë e kufizuar dorezohen nga vetë aplikuesit të cilët jané
shpesh here dhe ndërmjetësit midis komisionit shume disiplinor dhe rnjekut të familjes e
specialit për rastet e kthimit mbrapsht te formulareve si rezultat i plotesimeve jo korrekte
ose me mangësi të formularëve duke krijuar kështu premisa për manipulime të formularëve.
-Nga auditimi u konstatua se referuar procedurës së miratuar per PAK, për përfituesit
"Kujdestarë" pér kategoritë jo paraplegjike e tetraplegjike, periudha e kujdestarisë nuk u
njihet si vjetërsi pune, në ndryshim me kujdestarët paraplegjikë e tetraplegjike. Gjithashtu
në çdo aplikim te perfitimit të këtij titulli, kjo kategori referuar procedurës në fuqi, duhet të
kryejë njé sërë vizitash mjekësore dhe analiza për të vërtetuar që eshtë në gjendje
shendetësore të mirë, kundrejt pagesave, për arsye se konsiderohet si kategori e pasiguruar,
njekohësisht nuk konsiderohet kategori e papunë, pra perjashtohet nga të gjitha shérbimet
shëndetësore pa pagese të detyruara per ti bërë në rastet e aplikimit si kujdestarë, por
përjashtohet nga shërbimet shéndetësore pa pagesë edhe në rastet e kontrollit dhe shërbimit
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shëndetësor të nevojshëm pär veten e tyre gjatä gjithë kohäs si kujdestarë. Kjo situatë
penalizon kött kategori individësh të cilët pärveç vështirësive që kanë në procesin e
kujdestarisë (ku kujdesen pär tt aförmit dhe shpesh familjarët e tyre) por privohen dhe nga e
drejta e pörfitimit nga shändettsia falas (Më hollësisht trajtuar nä pikën 4/1, faqet 26-36 tt
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Niveli i prioritelit: i lartë.
Rekonandini 4
a-Nga Sherbini Social Shitelror të ngrihel komisioni i shqyrlimit tt ankesave referuar
numrit dhe përbärjes st domosdoshme qä duhet tt ketä ky komision duke e bërt ai
finksional edhe pär shqyrtimin e ankesave t pa trajtuara dhe tt rezultuara nga viti 2017.
b-Nga AISHMS ( srukturat pärkatse) dW administratort e sistemit, me qällim shmangien
e abuzivitetit t shikohet mundësia e plotësånit online nä sistemin, tëformularit deyrinm pär
tu plotësuar nga mjeku i familjes dhe mjeku specialist pär individin qä aplikon pär in
vieräsuar pär aftäsint e kuizuar. Nä këtë proces tt vazhdohet me trajnimin gjithäpär/siiräs
tä mjekëve tt familjes dhe specialist i rezultuar i domosdoshm.
c-Nga MSHMS /ä iniciohef dhe realizohet nisma ligjc're pär pärfshir|en e kijdestarve
(ndihmësit personal) tt tt g|itha kategorive nä skemän e pärfitimit tt pensionit (pär vitet e
punes si ndihmäs) dhe tt shärbimeve shndetësorefalas.

Menjäëherë
Gietje nga auditimi 5
Gjaté periudhäs st auditimit ështt konstatuar se nga Huamarrësi nuk ka ende një njoftin pär
auditim tt pasqyrave financiare pär vitin 2017, ku afati kohor i përcaktuar nä marrëveshje
tshtë deri nä find tt gjashtëmujorit të part tt vitil pasardhäs. Gjithashtu referiar
përeaktimeve nä marrëveshje, detyrimi pär realizimin e auditinit tt pasqyrave financiare
äshtë i huamar-rësit, pra i Ministrisë st Finaneave dhe Ekonomisë. Nga Njësia e Projektit
nuk rezultoi komunikim zyrtar me huamarrësin direkt, në lidhje me inicimin e procedurave
pär auditinin e pasqyrave financiare pavarësisht përgjegjësisë dhe detyrimit pär kätt proces.
Nä faget web përkatëse tt Ministrive nuk janë vent nä dispozicion tt publikut pasqyrat
financiare sipas kushteve tt marrëveshjes, detyrim i huamarrësit (Më holläsisht trajtuar nä
pikän 1, jqet 6-12 te Raportit Pärfundimtar tt Auditimit).
Niveli i prioritetil: i mesäm
Rekomandim 5
Nga Njäsia e Projektit tt merren masa qä me shkresän pärcjelläse tt doräzimit t pasqyräs
financiare pär vitin pärkatäs nä Ministri tt Financäs dhe Ekonomisä, të theksohet dhe tt
iniciohet disponueshmeria e Njësisä st Projektit pär auditimin e pasqyrave financiare,
referuar afåteve lä pärcakluara nä marräveshjen e huas, brenda muait Qershor, si dhe
vënies nä dispozicion tt tyre pär publikun, mbas auditniit, nëpërmjet faqes web edhe tt
Ministrisë st Shändetäsist dhe Miräqenies Sociale, qä luan rolin e liderit nä zbatimin e këtj
projekli.

Vazhdinisht

Gjedje tga auditimi 6
Nga auditimi ka rezultuar se Pasqyrat financiare tt hartuara pär vitin 2017 (plotësini i
formateve pörbëräs tt pasqyrave financiare) paraqesin tt dhënat pär shpenzimet e vitit të
mbyllur 2017 (Janar- 31 dhjetor) dhe të vitit paraardhts 2016 ( janar dh- 31 Dhjetor).
Këto pasqyra nä plotäsimin e formatit nr. 1 (aktivi) dh7e nr. 2 (pasivi) nä rubrikat pärkaläse
nuk kant pasqyruar të d]hëna progresive q nga fillimi i prof|ektit, veprim qä bie nä
kundärshtim me kapitullin IV dhe Kapitullin IH të Udhäzimit tt Ministrisö st Financave nr.
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14, date 28 .12 .2006 "Pë5r përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore te vitit

2006 për institueonet gendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive qe varen prej tyre si

dhe te njëfsive te menaxhimit / zbatimit te projekteve e marrëveshjeve me donatore te huaj",

të ndryshuar, përkatësishtparagrafët ku citohet:

"Formati i liogarive vjetore te njësive te menaxhimit/zbatimit te projekteve e marrëveshjeve

me donatore te huaj është i njëjte me atë qe miratohet me këftë udhëzim. Për përgatitjen e

pasqyrave financiare ato zbatojnëf te njëjtat procedura e kritere te përcaktuara ne rubrikat

pëfrkatëse te këtij udhëzimi ", si dhe

"Shpjegime lidhur me pëfrmbajtjen dhe plotësimin e pasqyravefinanciare te vitit"

"1. Për Aktivin e Bilancit kontabël (Formati nr. 1)

Informacioni kontabël për te gjitha rubrikar dhe postet aktivit te bilancit kontabël

plotësohen ne dy kolona, ushtrimi i mbyllur(tepricat me 31/12/.....) dhe ushtrimiparaardhës

(teprical me 01.01.2.....).
2. Për pasivin c bilancit kontabél (Formati nr. 2)

Informacioni kontabël për te gjitha rubrikat dhe postet pasivit te bilancit kontabël

plotsohen ne dy kolona, ushtrimi i mbyllur(tepricat me 31/12/...) dhe ushtrimi paraardhés

(tepricat me 01.01....) ", paragrafë që domosdoshmëfrish kërkojnë të dhëna progresive

(Më holldsisht trajtuar né pikën 3, faqet 17-23 të Raportit Pëfrfundimtar të Auditimit).

Niveli i prioritetit: i mesém
Rekomandim 6
a-Nga Njësia e Zbatimit t Projektit të pëfrgatiten pasqyrat financiare(formatet përkatës)

me të dhënat progresive nga fillimi i projektit deri në fund të vitit 2017, në zbatim të

procedurave të paraqitura në udhëzimet e miratuara nga Ministria e Finaneave.

Menjéheré

b-Nga Njésia e Zbatimit të Projektit, Pasqyrat Financiare progresive deri në fund lë vitit

2017, tëf jenë baza për përgatitjen e Pasqyrave Financiare të vitit 2018 dhe përfundimit të

projektit, duke qenë se "Projekti i Modernizimit të asistencës sociale" e ka afatin e

përfundimil 31.12.2018.
Në vazhdim

Gjee nga auditimi 7

Nga autitmi i transaksioneve, që nga çelja e fondeve buxhetore nga SUSSH, dalja e

Vendimeve të Këfshillave Bashkiakë (VKB) dhe miratimi i afateve të hyrjes së fuqi të tyre,

konfirmimit ligjor nga institucioni i Prefektit të Qarkut deri tek miratimi i listës së

përfituesve të NE dhe PAK dhe për rrjedhojëf kryerja e pagesave përfituesve, ka rezultuar se

ka vonesa referuar afateve të geljes së fondeve buxhetore nga SHSSH dhe daljes së VKB,

veprime në kundërshtim me udhëzimin nr. 4 datë 11.03.2014 "Për planifikimin e fondeve

për NE", të ndryshuar dhe udhëzimin nr.3, datë 10.03.2014 " Për planifikimin e fondeve të

pagesave për aftësinë e kufizuar" të ndryshuar si dhe vendimin e Këshillit të Ministrave

nr.955, datë 7.12.2016 "Për përcaktimin e Kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe

masëfs st pëfrfitimit të NE", të ndryshuar. Gjithashtu referuar procedurave të ndjekura me

aktet ligjore të miratuara dhe udhëzimet për zbatim të tyre në fuqi, rezultoi se nuk ka të

përcaktuar afat kohor maksimal të daljes së listës së përfituesve nga sistemi me formulé

pikézimi nga SHSSI si dhe nuk ka afat maksimal të miratimit të urdhér shpenzimeve nga

NJQV për pagesat e NE dhe PAK. Gjithashtu u konstatua se NJQV marrin konfirmimin

ligjor nga Prefekti i Qarkut referuar nenit 8 të ligjit nr. 107/2016 "Pëfr Prefektin e Qarkut",
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për vendimin e Këshillit Bashlkiak për numrin e përfituesve dhe fondet respektive (miratim
që vonon procesin dhe rezulton i pa dobishëm kur miratimi i listës së përfituesve realizoliet
nga sistemi me formulë pikèzimi për NE dhe nga komisioni apo kempi epror për përfituesit
e PAK dhe fondet janë fonde buxhetore për funksione të deleguara (Më hollësisht trajtuar
në pikën 4/1, faqet 26-36 të Raportit Për/imdimtar tè Auditimit).
Niveli i riskut: i mesëm
RekomrandiM 7
a-Nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për një menaxhim sa më të nlirë të
afatit kohor mujor pr dhënien e ndihmès ekonomike dhe pagesave tè aftësisë sè kufiuar, né
udhëzimet per zhatimin e vendimeve të Këshillit tl Ministrave për Pagesat e Aftësisë se
Kufizuar dhe Vdihmës Ekononike, të përcaktohen afatet për çdo proces dhe Jnstitzicion
(SHISSH dhe NJQ V) dhe kryesishl cilësimin pér vendimin e SHSSH tè listës së përfituesve tè
NE cìhe PAK ('n/ësit pilo) dhe afatíl maksimal tè miratinit tè urdhèr shpenzinit tè
pagesave për këto kategori nga NJQV, afale te papërcaktuara ne aktet dhe udheziniet në
fùqi.
b-Nga MSIMS nè akel sa mé sipër cituam, tè përcaktohet dhe fakti se për këto pagesa,
refèruar legiislacionit në fuqi për përcaktimin e krilereve, procedurave, dokumentacionit
dhe masës sè përjìtimit tè NE dhe PAK, si dhe fondeve buxhetore për këto pagesa tè cilat
jepen nga institucionet qendrore, marrja e konfirmimit nga Institucioni i Prefektit për
ligjshmérinë e nunirít dhe pagesës pèr përfìtuesit e NE dhe PAK, del jashtë kompetencës sè
kätj institucioni.

Meijëhìerë

OPINIONI I AUDITIMIT

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka audituar Raportet Financiare Vjetore të Programit Ndihma
Ekonomike (NE) dhe Pagesat e Aftësisë së Kufizuar (PAK), të përgatitura riga Projekti
"Modernizimi i Asistences Sociale" në Ministrine e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për
periudhën 1 Janar 2017 - 31 Dhjetor 2017.

Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSFI) raporton nj opinion për vërtetësinë dhe saktësinëè e
pasqyrave financiare. Ekzaminimi i Raporteve Financiare për vitin 2017, është ndrrnarrë nè
përputhje me standardet e njohura ndërkombëtarisht për Institucionet Supreme tè Auditimit
ISSAI 1000-2999, tè INTOSAI-t, ISSAI 200, ISSAI 300 dhe ISSAI 400 si dhe Standardet
Ndërkombètare tè Auditimit (SNA), duke fokusuar veprimtarinë në transaksionet financiare
të kryera ndn Programin e Ndihmës Ekonornike dhe Pagesat për Aftësinë e Kufizuar si dhe
menaxhimin financiar dhe kontrollin, lidhur me fondet e lëvruara nën këtë kornponent
Mbështetur në këto Standarde ky auditim ështè planifikuar dhe kryer duke arritur siguri të
arsyeshm-e që pasqyrat dhe raportet financiare nuk përmbajnë gabime materiale.

Baza pér opinionin e pasqyravefinanciare:
Ne kemi kryer auditimin nè përputhje me kèrkesat e manualit të auditimit financiar tè KLS1
si dhe standardet ndërkombëtare tè auditinit financiar të zbatueshme për Institucionet
Supreme të Auditimit.
Sipas këtyre standardeve, përgjegjësitë tona janë përshkruar tek pjesa, Pèrgjegjësite e
Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare. Sipas kërkesave etike, të cilat janë
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relevante për auditimin tonë né institucionet buxhetore, KLSH është' e pavarur nga Ministria
e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe përgjegjësitë e tjera etike janë përmbushur në
pajtim me këto kërkesa. Ne besojmöt se déshmitë e auditimit që kemi marrë janë të'
mjaftueshme dhe të duhura pë'r sigurimin e bazës për opinionin tonë.
Nën Komponentin 1, shpenzimet aktuale nëfn Programin Buxhetor "Ndihma Ekonomik", për
periudhën objekt auditimi I janar 2017- 31 Dhjetor 2017, përfshijnë shumë'n 4,819,335.56
mijëY lekë dhe për PAK 15,744,063.12 mijë leké.

Auditimi u fokusua në:
- Raport Progresin e Projektit SAMP, që përfshin Raportet Periodike (3- mujore), të Zyrës
së Menax/imit të Projektit (PMT) në MSHMS për donatorin, Banka Botërore/IBRD
- Raportet Financiare Vjetore të Projektit SAMP, për Programin e Ndihmës Ekonomike,
dhe Pagesat e Ajtìëss sëý Kufizuar të Përgatitura;
- Raportet e monitorimit të Ministrisë sé Shëndetésisé dhe Mibrojtjes Sociale për vitin 2017
së bashku me rakordimet me Ministrinë e Financave.

Auditimi mbi "Programin e Ndihmës Ekonomike" dhe "Pagesat e Aftësisë' së Kufizuar"
siguron një bazë të' arsyeshme, sikurse është trajtuar në Raportin Përfundimtar, për opinionin
e auditimit si më' poshtë:

Op2inion i Pakualifikuar,
Sipas opinionit tonë Pasqyrat Financiare për vitin 201 7japin një pamje të drejté dhe té
vërtetë në tëgjithia aspektet materiale. (Standardet Ndërkombëtare të Auditimit nr. 200)

Ekzaminimi i pasqyrave vjetore financiare merr parasysh cilësinë dhe saktésinë' e
informacioneve të regjistruara në raportet financiare si dhe pajtueshmëriné me kornizén
raportuese.

Për sa mët sipë'r paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi.

KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
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ANEKSE

Aneksi nr.J "Për verifkimin e auditinit të zbatimit té rekomandimeve nga audfiimi i
meparshëm" referuar pikës 5 të Projektraporlit.

Gjetjet rga auditimi i mëparshëm Zbatimi i rekomandineve
derguar me shkres6n e KLS1 nr. Nr. Prot., date I

Nr. Gjetjet nga auditimi i mëparsh m Rekomandimi Pergjigja e Afatet per A është Inipakti
menaxhimit zbatim zhatar Po/io tek DLogart
to subjektit Finaciare

A. MASA ORGANIZATIVE

. Li Gljade na auditimi: Ministria e Mirëqenies po po -
Per realizinin e Projektit "Ivlodernizimi i Sociale die Rinisë n
9sistenecs Sociale" esitd lidhu, marreveshja e bashkëpunim ;de
financimit me Banken Ndërkombetare për Ministrint e Finanave të
Rindertim dhe Zhvillim (IBRD) dhe Qeverise marri masa qé projekri
Shqiptare, e cila eshtë ratifikuar me ligjin nr. "Modernismii i asistencés
84/2012, datë 18,09.2012 "Per ratifikimin e sociaoe" mos të pësojë më
marreveshjes se huas ndrmiet ShqlipCrise dhe ristruknrrime, ndryshime

IBRD per financimin e projektit te modernizimit apo fslhirje në spektrin e
tO asistences sociale". DLi-ve, Id cilt sj,ffin

Me datw 17 022012, Banka Boterore ka miratuar ndryShime nga objekrtvat
PAD (dokumenti i vleresimit të projektit), no te dhe qéllimet e vet projektit
cilin jane ptrcaktuar objektivat r projektit, pjeset duke sjell njé impakt jo tO

perbërCse, non komponentet, treguesit qb duhet to kdnaqshrm nO reformen
arrijë zbatimi i projektit si die indikatoret per pér ndihmën ekonomikp
arritjen e tyre, për familjet dhe individet
Banka Botërore ka rend dakord t'i jape hua në nevojë

Huarmarrësit/Qeverise Shqiptare, ne baze tO
'Crmave dhe kushteve to pCrcaktuars në

marreveshje, shumen 38,000,000 euro, shune, e
eila mund te konvertohet here pas here ndpërmjet
konvertimit te monedhës në përputhje me
dispozitat e marrëvehjes se huas, per tO
ndihmuar financimin e projektit. Marroveshja
eshtë bert efektive me daten 31 10,2012 dhe
disbursimi fillestar (torheqja e huas) ështe bore no
Maj tO 2013 p6r komponentin e dytO (pjesa e dyw
e projektit) dhe ne Shkurt to 2014 pOr plotesamin
e indikatorit të pare për komponentin r pare
(pjesa e parO e projektil)
Ky projekt synon to ndihmojd zbatirmin e
reformave pdr përmirtsimin e baraise die
efikasitetit te programeve tO aistences sociale si
dhc ngritjen e nje sistemi tO qjndruesbem
fmianciar to skemes, Projekti zbatohel sipas njO
easjeje 1 financimit te bazuar në rezultate.
Projekti pcrbehet nga dy komponente të
nderlidhur midis tyre:
Komponenti i pare "Forcimi i Zbatimit dhc
Performances se Programeve to AsisteneOs

Sociale", synon tO mbeshtese rezultatet aktuale

qt vijin nga zbatimi i pëimirosimeve nO
programet kryesore te asistencs sociale.
Komponenti i dytë "Asistenea teknike per
foreimin e kapacitetit zbatues pCr programet e
ndihmOs sociale", financon aktivitetet per
asistence teknike tO nevejshme per te forcuar
kapacitetet e eeverist no nivel gendror dhe lokal
me qcllim zbatimin e përmiresimeve qe priten tO
býhen no sistemin e asistences sociale dhe
arritjen në këte mënyrd te rezultateve to pritsbme.
Per realizimir e gjithe aktiviteteve te
parashikuara per realizimin e DLI ne PAD e
mi.ratuar ne dato 17.02.2012 burimet c financimit
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per nj/ pjese të aktiviteteve parashikohen te
financohen nga Slitetit Shqiptar dhe/ose nga
Bashkimi Europian.
Duke qcne se fondi IPA 2013 nuk u sigurua
aktivitetet e parashikuara u mendua te financohen

nga ristrukturimi i kredisë.
Paketa e ristrukturmit te marreveshjes financiare
te projektit esitë miratuar nga Kuvendi n 10

n4ntor 2016, pbrmes Ligjit Nr. 117/2016 "Per
ratifikimin e ndryshimit te marrëveshjes se huas
ndermjet Shqiperisë dhe Bankes Nderkombetare

per Rindertim dhe Zhvillim per financimin e

projektit "Modernizmi i Asistences Sociale" te

ratifikuar me ligjin nr. 84/2012 me ndryshimet e
mb4 peshtme.
1. Eliminini i DLI 15, qe lidhet me shtrirjen e
reformes se aftesise se kufizuar ne nivel
kombetar.
2. Ngushtimi i tuslies se DLI 7 ne zonat pilot,
rivleresimi i te gjithe perfituesve qe jane subjekt i
riQertifikimit vjetor ne kete DLI.
3. Rishikimi i formulimit te DLI 13 dhe 14, pör të

qene ne koherence me disa ndryshime te bera n6

dizenjimin per zhvillimin e Sistemit to

Menaxhimit te Informacionit per aftesite e

kufizuara.
4. Fokusimi i DLI 16 die 17, vetem tek ndihma
ekonomike.
Per arsye te ndryshimit te kornizes ligjore nga
ana e Delegacionit te Bashkimt Europian,
finaneimi i fondeve IPA 2013 nuk u be i mundur.
Duke genC se aktivitetet e asisteneCs teknike kane

nje rëndesine te veçantë per suksesin e zbatimit

të projektit, keto aktivitete, te rishikuara pCr te

qene ne perputhje me statusin aktual te

refornave, do te perfshihen nen finaneimin e
Bankes Boterore, nepermojet nje rialokimi prej
1,65 milion Euro (rreth 4.5% e huas) nga

komponenti 1 tek komponenti 2 (nepermijet
eliminimit te DL-1I5)
Ne kCte menyre shuma totale e finanrimit ndn

komponentin l esht8 ulur nga 36,765 milion euro

ne 35.115 milion euro, nderkohe qe shama totale

e financimit nen komponentin 2 do te rritet nga
1.14 milion Euro ne 2.79 milion Euro.

Ky ndryshim i marreveshjes jo vetem ka

ristrukturuar kredine por, gjithashtu ka sj el edh

ndryshrme në rezultate të projektit duke fshire

apo ngushtuar spektrin e DLI-ve.

2 2. Gjetie ng4a aditimi: -Ministria e Mirëqenies po proces -

Treguesit kryesore e lidhen me disbursimet e Sociale dhe Rinisé dhe PIU

planifikuar sipas Projekt Dokunentit te Wë marrin masat për

Vleresimit dhe Manualit Operacional te Prejektit realizimin e indikatorëve té

per tu realizuar deri ne vitin 2016 jane 16 planifikuar, për te

indikatorë me vterën 33,915,000 Buro. Nga keta mundësuar kryerjen e

indikator te parashikuar nuk jane realizuar 7 me disbursimeve, të cila ishin

nje viere disbursimi prej 15,390,000 Euro. parashikuar lë jepen sipas

Indikatoret e parashikuar të realizohen gjate vitit realizimit kohor të tyre, për

2016 jane: të elininuar efektin

Indikatori 4 Te pakten 80 % e familjeve ne nivel financiar që sjell

kombetar, te cilat po marrin perfitimet per mosrealizini

programin e NE jan kontrolluar per (pagesat,Iranshet) dhe

pranueshmerinC e tyre. arritjen e qëllimit tC

Indikatori 6 Kriteret e vieresimit, procedurat e projektit, nå mbështetje të
biznesit dhe marrCveshjet institucionale per PAK reformave për asistencén

jane rishikuar bazuar ne modelin social dhe keto sociale për familjet dhe

rishikime jane konsultuar, miratuar dhe indvidët në nevejë.

shperndare. -Ministria e Mirëqenies

ndikatori_7 Te paktWn dy te trctat e p8rfitucsve Sociale dhe Rinisë dhe PIU
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ekzfts të AK Lëut jne subjekt i nje Én bronå å pa
ricertifikimi vjctor, jane riviertsuar duke rt oernt mæ
pdrdorur kriteret dhe proceset e rishikuara bazuar aklvitæe åk detajuara dheunedelik social. afate te mirë pårcaktuaraIn-dikori 3 Faza e pare e MIS PAK 8shte pEr realkaimin e 7 DLI-vehviluar dnk testuar duke perfshir module të mbetura pa zbatuara. Kyfunksioiale per njC regiister kornbetare te plan të zbatohe meaplikanteve te rij dhe perfituesit ekzistues te pårpi/a n ga stru/anrat

PAK, vleresimi i pranueshmerise se tyre, pårkaåse duke mos sellricetipkmi fdtja ne program, nxjerrja e vonesa tå mëtejshme tåurdliCy-pagesave dhe raportimi. prjektii.
NdErkohe indikatort e realizuar jane vet8m dy:
DLI 6 dhe DLI 13.
Per komponentin e pare te Projektit, si rezultat i
mosrealizinit ne kohe te disa indikatoreve
referuar marreveshjes se ratifikuar dhe Manualin
Operacional te Projektit, nuk jane kryer pagesat
(transhet) te cilat ishin parashikuar te jepen sipasrealizi-it kohor të indikatoieve. Mos realizimi imndikatoreve perveç efektit fmnanciar (pagesat,transhet) ka ndikuar edhe ne arritjen e qellinit tketij projekti i cili do te mbështesC reformat dukepromovuar drejtesine dhe efikasitetin eperfitimeve !ë asistences sociale per familjet dheindividet nd nevoje, te cilet nuk mund tesigurojnë plot8simin e nevojave jetike bazë, përshkalc te aftesive dhie mundesive të kufizuara

social ekonomike.
Vlera e mesiperme prej 15,390,000 Euro ka
prioitet dhe ndikim te larte ns pasqyrat
financiare.
Afatet e realizimit te indikaloreve ne POM dhe
PAD nuk korrespondojnë midis tyre dhe as me
realizimin faktik te DLI-ve. Gjithaslitu njesia ezbatinit te projektit nuk ka hartuar ndonje plan terishikuar per zbatimin e DLI-ve në menyre te

tileë qe DLI fakt te perkojne me DLI plan duke
pasur parasysh edhe vonesat e projektit në fazenfillestare.

3 3. icie9 minisuja e Mireqenies po procesBauuar ne marreveshjen e huas Ligjin 84/2012 Sociale dhe Riniså dke P rU
"Per ratnkunin e marreveshjes se buas ndermjet të marrin masa tåShqiperise dhe Bankes nderkombetare per analizo/ji dhe té nxjerrinrindertim dhe zhvillim (IBRD) per financimin e pegjcgisil på vonesai
projektit te modernizimit tC 2sistences sociale" rea/inWt nå ronå st
afati per perfundimin e projektit duhet t ishte projek6 dhe n7as arrijen cdata 30.06.2017 Deri nie 31.12.2016 jane objektivave tå cilat kanddisbursuar 9 transhe ne shumen 18,525,000 curo, inpakt negativ tamb8shtetur nb realizimin e 9 indikatoreve se dreftpërdrej t në

parashikuar nd marreveshje, nderkohë qe per miråqcnicn e påfitnesve
realizimin c ketyre indikasoreve nga komponenti real tå skemås så NE dhe2 esbse disbursuar shuma 794,399 euro (113,813 PAK.co) 2Ne total eCsie disbursuar shuma -Minisiria e Miråqenies19,528D212 cu ose 51.3% e bnss. Sociale dhe Rinisë dhe PJUDeri ne fund te qershrit-2017 indikatoret qe tc marrin nase pår tåpriteshin per t'u realizuar ishin 7 (DLI 4, DLI 7, --haruar dhe pår tesur

DLI Il, DLI 12, DLI 14, DLI 15, DLI 16) oblektivat e prjekts nå
treguesit e de cileve do ishte e pamundur se afaiet epårcaktuara.reaiizoheshin deri rid pdtfundim te afatit se
projektit.
Ne memon sqaruese 31 tetor-3 n8ntor 2016
Banka Boterore i ka kerkuar Ministrise se
Mireqcnies Sociale dhe Rinise te ndernarre
hapat e duhur ligjor per zgjatjen e afatit tep6rfundimit te projektit ne 12-18 mnuaj brenda
muajit dhjetor 2016. Per rrjedfij Ministri iMirecnies Sociale dhe Rinise me shkres6n nr.7770 date 30.12.2016 ka derguar ne Ministrine e
Financave kerkesen per zgratjen e dats se
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nbylijes sd projektit me 18 muaj. Ne pergjigje te
ksaj me shkresen nr. 816415 date 26,G 2017 te
Ministrit ti Finianeave diejtuar Bankes Boterore
esbte kekuar shtyrja e afatit te rnbyljes se
projektit "Modernizimi i Asistences Seciale" deri
ne 31 12 2018. Barika Boterore ine slkresen e
datis 06.02.2017 ka dhiene aprovimin e saj duke
e vendosur si date per mbylljen e projektit daten
3 .20 20 18.
Zgjatja e afatit te perfundimriit me L5 vite ka sjell

mus permbushje ts objektivave dhe shifazm pasi
ne baze te PAD piojekti duhet ti sigurente shtelit
slqiptar nbulimin c 20% te kostos se NE per 5
vite nderkube q kjo shume jo vetën tie ësite

zvogëeluar por dlie ëslite shtrir8 ne kohc duke u
zgjatur pr 1.5 vite, pasi nuk jane realizuar
indikatoret e projektit dhe mbulini i huas eslite
14.6% i kostos se NE Tie 6.5 vite
Gjitlasht nga grupi auditimit gjykohet se, ne
baze te eeurisë se deri tanishme ku jane realizuar

9 DLI ne 5 vite, zgjatja e afatit te zbatimit të
projektit nuk do te jetë e jaftueshme per
perfundimin e tij.

4. Gietie nea atudiitimi -up i koordinimit : po po
Grupi i koordinimit të projektit eshIe pergjegjes projekit të hartujë
per drejltimin e zbatimit te refomiave ne relacione shpjeguese itti

programel e ndilms sociale dlie sigurimit ti tematikat që do të
aktiviteteve ie kuader te implentittmit te trajtohen né takitne e

projektit Me urdher Ministri nr, 265 date punës né kuadër ië
25 10.2013 "Per ngritjer e Grupit te Punes per implementinit (ë projektit,

dtejtimin dlie koordinimun e projektil të cdiat duhet it'u dërgohenz

"Modernizïmi i Asistences Socilale". Ky grup paraprakishit grupit té
g,at vitil 2016 ka realizuar dy takitne puné, gt/hashtu pr çdo

respektivislht Ie daten 2901,2016 dhe mbledhj« të zhvilluar, 1ë

24 10.2016. hartohen raporte mbi

Nga auditimi konstatolhet se ky grup nuk ka reltatet e konkludvara
relacione shpjeguese mbi tematikat q do te nga grupi i koordinimit.
trajtoheshin ti i mbledhjet, te cilat duhet tu -Ministria e Miréqenies

dergobeshin paraprakisht grupit gjithashtu Sociale dhe Rinisé tnarri
rbledhjet e realizuara nuk kaos pasur tje qëllim msa qé ti hartoJë nji
vendimmarrje në fund ose idontje program kit rregullore ku t

parashikon se çfars do te rezultaje pas rnbledhjes. percakrohen qartéi detyrat
dhe përgjegjesité e grupil
le koordinumit të projekit
dle mënyra e organizumit

dhefunksianimit të ti.

5. Gjetje nsa auditimi Ministria e Mtrqies pi po

Komnpania audituese ka /ayer auditimin e Sociale dhe Rniise dhe PIU

pasqyravefinanciare të projektil të inndernizimitf t narri mnasa që fë
rë aistencës sociale, sipas konrlates nr. 1073/6, sigurojé kryerjen e

dt 31 082016 lidhut me Ministrine e Fintaneave auditimit ti pavarur per

(dy muaj pas afatit Le raportimit 15 kerkuar nga logaritë financiare le
banka), dhc në përfundin Lå auditimit ia dhtenë p rojektit deri nå

opinion li pa modifikuar (pastër) ohur me përfundirnn e l) dhe qå
pasgyra financiare të projektit. Ky raport i esIte raporti i auditrimit ti

dorzuar bankes rreth pesd muaj me vonesë nga doråëuhet huadhenësit

afati i pecaktutir tie marrPveshje, ni t5 ct n brenda afateve l

kLrkobet qe raporti financiar i nje auditimi le përcaktuara ni

pavarur ti dorzohiet bankes jo tmi vond se marrëveshjen e huas, ose

gjashte muaj nga përfundini i vitit fiskal. Ky brenda gjashtënijorit i
raport auditimi i pavarur nuk sLshte pérfshire id par.

raportet e derguara Bankes past ështi kryerjashte

afateve Le raportimit tt5 Banke

6 6. Gjieja na auditimi po PO

Ministrie e Mirgenies Sociale dhell ice n k Mnistra_ e Mfrq«nis
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akses të drejtperdrejic ni sistemin e thesarit, dle Socia/e dhe Rnië Vjesia
pt kite i ka kerkuar mnbdsltetje Ministrise se e Zbaifinit tå Projekfit të
Finaneave dhe Drejtorise se Pårgjithshme t miarri masa që nå
Thesarit per te permbushur detyrimin qe rrjedh përgatitjen e Raporleve

nga marrwveshja per raporiet financiare mbi Financiare pår NE die
ekzekutimin e buxhetit per NE dhe PAK pör PAK, pjeså e kompon7enal
periudhen janar-dIjetor 2016, sipas tO dhënave to I tå projektit tå mbfsteret
gjeneruara nga sistemi i thesarit per ekzekutinin nëe situacionet e

e fondeve publike per pagesat c ndilnes slpenZimeve e kryera për
ekonomike dhe aftesisb se kufizuar. vitin ushtrimor nga njésitë

Per njesite e audituara nO total per 7ërin (606) e pushtetit vendor tå
"Transferta e popollsisë dhe riividëve" nuk ka rakorduara mue Degët e
devijime materiale dhe shunat korrespondojn Thesaril përkatës.
sipas urdher shipenzirmeve duke perfshire kshitu
si fondet per Programin e Ndibnds Ekonomile,
asitu dhe Pagesat e Paaftesise. Sinas Akt -
Rakordimeve midis Deges së Thesarit dhe Deges
se Finances per çdo njesi konstatohen pagesa ge
kane kaluai gabinisht te Programi i Ndilimes
Ekonoumikc, ndcrkohë qc i takojed pagesave te
PAK. Kjo ka ardhur si rezultat se fondet c
alokuara nepermnjet shkresave perkatesc tO

Drejtorise se Thesarit, nuk jane te detajuaa. Kjo
sir:itë shkaktnn veshtiresi në rakordiiX. e
detajuar pr çdo komponent te Programit, dhe
krijon kushte pr ekzistencen e riskut qe fondet e
parashikuara për Ndihnen Ekonomnike të
perdoren pr Pagesai e Paaftesise dhe anasjclltas
Kjo mangesi eshte konstatuar dhe nt auditirmei e
meparshre per nga institucioret përkatese nuk
Cshte marr asnje mase per zgjidhjen e ketij
problemi (trajtuar më hollåsisht në faget nr. 31-
38, tå Raportit Përfundimtar të Auditimil).

7 7.Gjeta nga aiditimi Ministria e Financave n po po
Nga Ministria e Mirecenies Sociale dhe Rinise, bashkepunim mne
Sherbimi Social Sbteteror hartimi i planit Slërbimin Social Shteläror

buxietor, detajind i tij ne nivel vjetor die imite tå mairrin masa që çelja e
mrjore per e gjihe instiitucionet c varttsise, deri fondeve tå be/lt e detajuar

ne nvel artikull i si dhe fondci e mbrejtjes sociale për çdo program, NE dhe

Ndrhme Ekonomike dhe PAK per te gjitia PAK me vete dhe lë
njesitå c pushtelit vendor bazohet ne te dhnet dergohet e detajuar në

stati_stkie nuore, vietore te 2-muajve te degé e iesarit në rreihe

u arshem die one realizimin faktik te NEffbe dhe njëkohésish në rjsitå
PAK. PCr vitin 2016 referuar pagesave to e qeverisjes vendore.
gjeneruara uga sislemi i thesarit per NE janO
kryer pagesa 4,585,266,000 leke nga
4,585,300,000 lekd te planifikuar me nje
diference prej 34,000 lek ose 94% c fondit te
planifikuar dhe PAK 15,402,337,000 leke, nga
15,403,787,000 leke to planifikuara Gjithashtu,
çeia e _fonde nu b tho/ret me detazuar p_ë Q<O

progran, ztrat e Ndlimis Ekonornike dlie
PaafIesise nuk jae te ndare dhe nuk dergoben to
deiajuar ne degdt c thcsarit nå riethe dhe
njekohesisht nO njesitd e geverisjes vendore,
veprime kteo q sjel nje menaxhiim jo efekliv të
fondeve.

8 8. Gietja ngeauditin po po
Per dhien e ndihmns ekononike, keshillat Nga Ministria e
barshkiake kane propoztar familje, individe me Mirqenies Sociale die
statusn e jetmit, individe viktima të trafikimit, Riniså të merren nisa që
ndivide viktima te dhunes ne familje, individ Sisemi i Menaxhinzit tå

prindër to femijeve te lindur trinjake, katerijake, Informacionit Elekrronik

pesenjake etj Buuar nO propozim vendimet e (sistemli i Tl) krahas
paraqitura nga Keshillat Bashkiake, Zyrat vendzmit tå Drejrorisë

Rajonale to Sherbimit Social Slhteteror kane Rajonale tå Shrbimit
vendosur per familjet te cilBt pcrfitojnt ndihmec Social Shteteror Me

ekononike duke prcaktuar fondin përkates si Jamiljet pårfitese dhe ato
dhe individe me statusin e jetimit, individe tå përjashtuara, duhel tå
viktirma të trafikrinit, individd vikimia t dhuns nx/erre dhe la sheqërojë_
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ne familje, individe prinder te ftnijeve te indur kätë vendim me shtojcän

trinjake, katernjakë, pesenjake etj, Gjithashtu tre, lä ploätiar me

janë pereaktuar edhe familjet e propozuara tt pikäzimit, nä pärputhje me

eilat nuk perfitojnë ndihme ekonomike me arsyet VKM nr. 904, dod

e daljes nga skema si "individe me automjet", 12.12.2012 "Pär

"pensioristä ", "deklarim i rremë"ä dhe "nuk ka pärcaktimin e kritereve, lä

marrëäpiket e mjaftueshme" ey. procedurave dke

Percaktimi "nuk kana marrä pikät e dokumentacionit iä

mjaftueshme" nga sistemi i Tt pär "Modernizimin pärfitimit te ndihmäs

e Asistences Sociale", si arsye per daljen nga ekonom ike nëzonat pilot".

skema e NE është e pa pereaktuar dhe me asnje

argument se çfarë kuptohet, çfart nuk ploteson

aplikanti pär tö mos perfituar Ndihmä
Ekonomike, gie qe sjell veshtiresi pär

përfaqesuesit e Zyrave te Sherbimit Social
Shteteror pranë Njësive Vendore në sqzrimin e
aplikantëve duke krijuar paqartCsi ng ushtrimin e
funksionit si die informinin e publikut.
trejguesit e vieräsimit sipas sistemit fëiformuläs sä

9 9 Gj nga aditimi -Ministria e Mreqies pö po

Nä zbatim të Standardeve Nderkombetare te Sociale dhe Rinisä lä

Auditimit ISSA1 1600 "Pärdorimi i punäs sä njä marrë masa dhe lä

ekspertt auditimi', grupi i auditimit pdrdor parashikojë nä

materialin e auditimit ushtruar nga Drejtoria e legjislacionin e NEc afatet

Kontrollit te NE dhe Pageses PAK pran SHSSH kohore të detyrueshme qä

pär vitin 2016, me objekt auditimi zbatimin e du/tet respektuar nga

legjislacionit te NE-se. administratori shoqäror nä

a. 1za kontroller e ushtruaranga SHSSH, lidhje nie verifikimet

Dre/torio e Kontrollit ä NE die Pagesäs PAK social-ekonomike pär

pär vitin 2016 nä Dreioritä Raonale tå hyrjet e reja.

Shärbimit Social dhe nä niäsitä e geverisies -MMSR tä rishikojä

vendore ka rerultuar: formatin e formularit tä

Jane konstatuar 187 familje abuzive tt cilat jand vizitås nefamilje pär arsye

larguar nga skema e NE, nie dem ekonomik se nuk perputhet me

176,802 Icke per te cilët ëslite lën detyrë të pärcaktimet e VKM nr.

largohen nga skema dhe te paguajnä demin. Ne 904, di, 12.12.2012 "Pär

PAK jand konstatuar 544 individë abuziv me njö pärcaktimin e kritereve, t
viere 15,952,657 Icke Jane konstatuar 149 procedurove dh7e

familje tä cilat jane paguar më tepër no baze të dokumentacionit të
legjislacionit ne fuqi nie efekt 1,432,815 lekë si pärfitimit tä ndihmäs

dhe nä pagesat e aftesisë se kufizuar jane ekononike, nä sonat pilo"

konstatuar 64 PAK me efekt 431,930 lek6. -Pär rastet me deklarime të
b. Pr fami/iet e rea nä uen nä skemän e NE ka rreme, sistemi elektronik

rerultuar: duhtet lä gjenerojä tå dhéna

Vendimmarrja per kEto familje bëhet pa here pär Drejtorinä Rajonale

verifikimin e menjthershem social-ekonomik nga pär të dhän mundäsinä e

administratori shoqCror dhe formulari i vizitësi nå kontrollit näse ky eshlä rast

familje nuk përkon me VKM nr. 904, dt. abusiv.

12.12.2012 "Pär pärcaktimin e kritereve, tä -Nga Ministria e

procedurave dhe dokumentacionit të pörfilimit lä Miräqenies Sociale dhe

nd&imäs ekonomike, nä zonat pilot". Ka raste kur Rinisë, Shërbimi Social

nje aplikues gjate verifikimit automatik nga Shitetäror, nä bashkëpunim

institucionet rezulton disa here me deklarate te me Ministrinä e Financave

rreme dhe jane identifikuar individe të cilet kanë lä mundësohet parasihikimi

aplikuar disa here duke ndryshuar te dhtnat nå i njä mekanizi pär rastet

aplikim here pas here. Vendimi final per trajtimin e kthimit lä shumave tä

e familjeve me NE nuk dergohet nga Bashkitä pärfituara nä mänyrä lä

prane njesive administrative, me qëllim afishimin padrejfä nga familjet

e listave te familjeve perfituese dhe jo perfituese pärfituese.

ne arsyet pörkatdse. -Tä merren masa pär

c. Noa kontroller e ustrara non Dreutoritë pärmirësimin e

Rajonale tä Shärbimit Social Fushë-Krui verifikimeve automatike

Skängin Ike Pogdeccpär sviin 2016 n Ksite nëpärmjet pérmiräsimit Lä

e everijes vendore ka recwtuar se sistemit elektronik lä

nroblematikal dhe giet"et e konstatuara nea institucioneve të jera nä

auditi i brendshäm i SHSSH janä të nänë ime ato mnyrë qå vertfikmii |_ _

'Mbështetur nä ISSA1 1600 "Prdorimi i punës së Audituesve të Brendshëm"
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dhe Rinýse i ýýsht8 drejtuar Ministrit
per ristrukturimin c kredisý duke elijninuar njc

DL] (konkretisht DLI 15 me viereri 2,850,000

euro) dlie nje pjesd c kesaj shume tå slikojd tek

DLI 4 dhe DLI 7 (nga 600,000 euro per secilCu
DLI) dhe pjesa c mbetur prej 1,65C,OOO euro te

shkcjc per mbulimin e shpýnzimpve per

asistericen tý,knike qe nuýc u finareuan riga IPA

2013,
N-a Njý,sia c Zbatimit te Projektit dhe Drcjtoria c

Pýlitikave te Shdrbimeve Sociaý deri ne fund te

peiitrdhes se auditimit nuk u paratlit asnjý,

ýinalizim pý5r planet c aktiviteteve me kostot

p8rkatdse, mbi te cildn eshte Icýýrkuar kallinni i

shurnes 1,650,000 euro nga komponenti i I tek

komponenti i 2.
Nga analizimi i aktiviteteve per realizimin r, DLI-

ve konstatoliet se rdhe pse I DLI (DL] 15) eshte

fshir8 dhe per pasojé edhe aktivitetet e lidhura

[ne kete DLI jane chminuar, viera c aktýviteteve

cle do tý mbuioheshýii nga IPA 2013 dlie te pa

perfshira ne hua esht8 rritur tue. 334,000 euro.

Nga ana]i7imi i vlerave rezulton qd nga PÅD deri

ne arnendimin e ligjit kosto c aktiviteteve ka

ardliur duke u riiWr nderkohd q8 aktivitetetj"ý,

uýur pasi dshte, eliminuar I DLL

Me shkresen date 06.04.2016 Miýiýstri i

Finaneave i h derguar Bankes Botdrore letr8n

zyrtai-e ku propowhet ndryshimi i marreveshjes

se kredise. Banka Boterore ka miratuar proeý-sin

c ristrukturimit dhe me 16.05.2016 ka derguar ne

Ministrine c Finaneave letrCn per miratimin dhe

2ienshkrimin e amendamentit te marrdveslijes,

Me 29 qcrsbýr 2016 Keshilli ; \ýJtiistrave ka

miratuar ne paritn arnendarnentin c propozuar te

marreveshjes se kredise. Paketa c ristruktutýmýt te

marrCvcshjcs financiare te projektit eshtd

m iratuar nga Kuvendi ne 10 nentor 2016, pérmes

Ligjit Nr. 11712016 'Y8r ratifikimin e ndryshinut

te marreveshjes sd huas ndermjet ýliqjperisd dbe

Bankes Nddrkombetare per Rindertim dlie

Zhvillim per financimin c projektit "Modernizimi

i Asisteneds Sociale- te ratifikuar roe ligiin nr.

84/2012"ý
Ne zérin kosto e projektit dhe financinn te PÅD

parashikohet se shurna c komponeritit 1 c

sliperlidare ne 5 vite do te nibuýente rreth 20% te

totalit te shpcnzirncvc te Qeverisýý p8r prograrnin

c NE. Ndersa njý pjese c gjithý5 aktiviteteve te

asisteneds tekniki-, do te rabulohet nga

komponenti 2 dlie pjesa tjeter nga buriine te tjera,

Ky ristrukturim ka sjell qý shurna prej 1,650,000

euro te mos shkoje ne buxýletiri c slitrtit per

mbulimin c kostos se programit te NE dlie per

rrjcdhqj2 perclindja qý ze Icredýa kundrcjt totalit te

kostos se NE ulet ýie 19%, Vlera prej 1,650,000

euro qe kalon nga komponenti I ne kornponentin

c 2 eshtd slipenzimjo efý,ktiv i huas pasi kjo vlere

del jaslitd objektivit dhe q6t1ýmit te vet projektit.

Gjithashtu rczultoii se nuk eshte bere tijý analiziý

e hollesýshme per te nxjerre shkaqet dhe

pergjegjesitý per ;ýiosreaýizimin ne kohb te

projektit. Nukjane analýzuar dhe iiiikjand nxjcrre

kostGt shtese mý qellim qe mos tC ketý reduktim

te indikatoreve dlie mbi te gjitha pu nxjcrrjcn c

pergj egjesive cle sjell zvariýtja c prDjc-ktit, i Gili

lýdlirt direkt me plotdsimin c NE dhe PAK per

ilje slitrese ne neveje.
Ndryshirni dhe reduktimý i indikatoreve nuk ka
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ardhur rvetm si nevoje p5r përmúrcsimin c
zbatimit tW projektit, kosto c DLI 15 nuk ka
kaluar n8 plotesimin e indikatorcve te tjere por,
një pjesë e miré e vieres qe do tU disburoeicj nga
realizimi i ketij indikatori, ka kaluar per
plotësimin/realizimýin e aktiviteteve të
Kompenentit 2 Realizini i aktiviteleve esbte
miratuar ne shumn 1,316,000 per 4 indikatoret,
ndersa pas ndryshimeve kemi rritje ië shins me
334,000 euro per shpenzimet e aktiviteteve
ndrkohe qe shte ulur numri i indikatorýve dhe
per rrjedhoje edhe i aktiviteteve qe lidhen me to.
Pra, kemi nja levizje ne kali te kundert ose
pdrpjesmtim t zhdidrejte te iidikatoreve die
aktiviteteve. Shuma e rritur per sipenzimet e
mbulimit te aktivitete esht kosto shtes, kosto që
rendon shpenzinet c projektil

Aneksi 2.
Referuar sistermit të thesarit dhe raporteve financiare, pér periudhën janar 2U 7-dhjetor
2017 fondet publike për të 61 bashkitë e vendit për pagesat e NE paraqiten si më poshtë:

BASIKIA Detyrini Gjendja në BUXHETI
Financiar para KESH

Bashkia 1iranc 293,042.05 293,042.05 294,998.77

Bashkia Berat 34,215.40 34,215.40 34,622.67

Bashkia Bulqize 113,092.59 113,092.59 121,132.08

Bashkia Delvine 6,023.24 6,023.24 5,839.25

Bashkia Bilishl 12,420.00 12,420.00 13,594.76

Bashkia Peshkopi 453,329.73 453,329.73 459,799.04

Bashkia Durres 21,877.38 20,772.75 21,804.26

Bashkia Shijak 9,100.18 9,100.18 9,496.11

Bashkia Elbasan 460,091.12 457,857.12 468,083.91

Bashkia Cerrik 44,792.22 44,792.22 50,279.83

Bashkia Fier 35,3 15.89 35,315.89 34,991.89

Bashkia Patos 19,752.57 19,752.57 20,125.09

Bashkia Roskovec 4,306.34 4,306.34 4,580.34
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Bashkia Gramsh 183,945.77 183,945.77 175,241.98

Bashkia Gjirokaster 16,255.69 16,252.69 16,419.56

Bashkia Libohove 571.20 571.20 609.90

Bashkia Krume 112,469,42 112,469.42 112,851.40

Bashkia Kavaja 70,947.26 70,941.26 71,035.92

Bashkia Rogozhine 26,179.42 26,179.42 26 333.34

Bashkia Erseke 16,14131 16,141.31 19,044.01

Bashkia Korce 44,636.64 44,636.64 44,655.70

Bashkia Kruje 33,978.00 33,978.00 35,647.36

Bashkia Kucove 17,395.35 17,395.35 18,881.20

Bashkia Kukes 354,928.59 354,928.59 354,930.61

Bashkia Lac 109,357.30 109,357.30 109,695.88

Bashkia Lezhe 93,817.72 93,817.72 92,656.12

Bashkia Librazhd 237,104.45 237,104.45 237,234.36

Bashkia Lushnje 33,988.09 33,988.09 34,618.31

Bashkia Koplik 116,264.56 116,264.56 119,240.51

Bashkia Ballsh 24,616.59 24,616.59 25,249.84

Bashkia Mat 141,731,86 141,731.86 141,557.82

Bashkia Rreshen 102,850.54 102,850.54 104,814.19

Bashkia Peqin 120,923.53 120,815.15 119,334.73

Bashkia Permet 9,723.74 9,723.74 9,824.47

Bashkia Pogradec 222,915.48 222,915.48 256,027.19

Bashkia Puke 45,505.04 45,505.04 45,890.91
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Bashkia Sarande, 7,800.38 7,800,38 8.786.98

Bashkia Corovode 16,215.91 16,215.91 16,867.80

Bashkia Polican 17,889.65 1788965 18,214.47

Bashkia Shkoder 177,985.98 177,985.98 180,907.07
Bashkia Tepelene 17,214,91 17,214.91 17,214,91

Bashkia Mernaliaj 21,165.48 21,165.48 23,930.36 j
Bashkia Bajram CUri 128,203.82 128,203.82 126,186.57

Bashkia Vlore 37,395.30 37,395.30 37,683.46

Bashkia Divjake 1,743.56 1,743.56 2,009.20

Bash-kia Belsh 67,209.83 67,209.83 58,583.61

Bashkia Prenjas 193,544.60 193,544.60 211,147.76

Bashkia Keleyre 8,285.18 8,285.18 8,894.01

Bashkia Fushe-Arrez 42,947.33 42,947.33 43,706.39

Basikia Konispol 10,966.45 10,966.45 36.00

Bashkia Vau Dejes 76,439.15 73,611.15 76,715.05

Bashkia Selenice 9,582.24 9,116.24 9,210.95

Bashkia lirnare 2,232.71 2,232.71 2,203.69

Bashkia Vore 26,159.84 24,761.89 19,482.68

Bashkia Kanez 153,941.82 153,941.82 163,563.61

Bashkia Ura Vajgurore 5,100.53 5,100.53 5,090.53

Bashkia Maliq 59,833.62 59,833.62 59,831,92

Bashkia Finiq 

Komuna Dropull I Posh 215.60 215,60 237.00
Bashkia Pustec
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OD RN S STECiS SOCiAL

1,6 8,10 1678.10 1,702,20

Komuna Klos 117,340.18 117,340.18 116,059,03

T OT ALI _ - -1 4,827,483.52 4,819,335.56 4,919,408.53

Aneksi 3
Pasqyrat e çeljes së fondeve dhe kalinet tek plrfituesit, rakordimet me thesarin

Për Njäsinë Administrative nr 6 pagesat e NE

Të dhën al për page sënsoe Ndihrës Ekonomike përperiudhen Janar- Dhjetor 2017

Ven~dmet Nr,Fam. Nr.Famil Peri.fode nga Rakon Difere

e N ësisë Sipas Sistemi Urdhër Sb enziri për Thesar Fondi pelui Diferenc e tiera te brends1 7hesar Tliesar

V K 1 D:` Sipas Ver NI.Farni te p Nr ate Lekë bord nga Bashkia Leko) Nrprt Shuma Difere

Janar l 25.012017 420 211 08t02.2017 1,691,520 1,694520

rShtk, 24 20.02 2017 422 423 08 03.2017 1,679320 1,679,320

Mars 26 23.03.2017 399 681 06 04 2017 1,588,340 1,588,340

Pril 45 24,04 2017 401 102610052017 !,597,240 1,597240
Mi 47 19,05 2017 397 1382 09.06 20j7 1,587,280 1,587,280 0

ershos 64 23.06,2017 412 1670 12,072017 1,500,280 1,590280 39,660 0

Korrk 65 1 07 2017 413 1952 08082017 1,591,380 1,59 380 42,420 2

Gusht 92 21.082017 389 2388 209 2017 1,510,640 I,510640 20,520 2

Shiator 94 21.09,017 374 2636 10 2017 1,624.760 i 24,760 14,400 0

Tetor 117 24.10.2017 386 2906 13.11 2017 1,546,940 1,546,940 32,60 0

Nën, 119 7 1.2017 395 3266 161 22017 1,572,30 1,372.380 i2, 22 0

Ihieter 12921 122017 400 3528 28 12.2017 1,597,500 1,597,500 14220 0

Totali 2(117 19,180,580 19,180,580 176,200 (t

rShpe0blim FV2017 3463 28 12 2017 800.000 800,000

Pasqyra me të dhënat pe pagesën e PAK për periudhën Janar - Dhjetor 2017 për njésinë

nr.6. paraqitet si më poshtë:

Muajt V.K 13 Datë SÍpas Vendi. Nr,Famil. Nr Date Leke bord nga Bashkia Lek) Nr.pro Shuma Rako Diferen

lorar i 25.01.2017 2066 70 30,01 2017 15,781,783 15,781,783 0

Ikur 24 2002 2017 2065 331i 27.02.2017 15,894,029 15,894,029 0

.Mars 26 23.03 2017 2077 534 27,03.2017 16,311,335 16,3 1,335 0

P rill 45 24.04 2017 2091 823 24_04.2017 16,143,215 16,143,215 0

Nlaj 47 19 05,2017 2089 1173 22 05.2017 16,238,643 16,238,643 0

Qcshor 64 23.06.2017 2111 150828 06.20 17 16,492,052 16,492,052 0

Koik 66 21.07.2017 2145 1767 24 07. 20 17 16,522,666 16,522,666 0

Gusht 92 21.08.20 17 2181 2120 24 08. 20 17 16,706,238 16,706,238 0

Slitator 94 21.09.20 17 2170 2450 25. 09 20 17 16,296,878 16,296,878 0

Fetor 117 24.102017 2169 2781 29. 10. 2017 16,120,520 16,120,520 0

nStilor 119 23 11 2017 2153 3112 29.11.2017 17,129,642 17,129,642 0

Dh[etur 129 21 12.2017 2181' 3423 28.12.2017/ 17,772,102 17,772,102 0

10tal 2017 #####444# 197,409,103 0

Shpë rblim FV 20 17 1,588,000 1,588,000 0
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'Fabela e Ndihmes Ekonomike Pr Njësinë Administrative nr 7

Vendmet Urdher Perdorur Rakor ca me

c nise N, Fa Nr Fan Shpenzimi Per thesar fondi I celur Difer U Brend dim thcsarin

Muat V K.E date Sipas Nr.Fr Nr IData Leke border mla bashkia Lekë Nr.Prot Data Shurna Difer

Janair l 24.01.20 136 539060 539060

Shkurt 23 20,02,20 l 135 547140) 547140

Mars 25 20.03.20 l 137 569940 569940

Prl 44 13.04.201 ' 141 583260 583260

maj _ 141 584820 584820

Qershor 63 20.06.201 145 573260 573260

Korrik 65 21 07.201 145 570920 5709200

rGusht 145 556880 556880

Shtator 94 21 09,20 1 136 624280 624280

Tetor 116 16.10.201 ' 131 526860 526860 Vkw,11

'9'Vk 

21l

Nntor 118 16.11.201 131 522840 522840 di.23 11.2017 4860
Vkb,nr 9

Dhictor 128 19.12.201 132 526820 526820 dt31 01.2018 4860

shpcrblim 132 264000 264000

6726080 6726080 9720

Shum 6990080 69900801

Pasqyra me të dhënat për pagesën e PAK për periudhën Janar - Dhjetor 2017 për njësinë

nr.7. paraqitet si më poshté:

Vendimet sipas Urdlr Diferen Perdorur nga Rakor nca

e nsise N Fam sistemit Shpenzimi Per thesar fondi I celur ra fondet te tjera dm ni 

Muait V.K B Date Sipas Ve NrFr .Pa Nr Data Leke border nga bashkia Leke Nr Plot Shuma Difer

Janar I 24 01 2017 1925 1925 1440881 1440381

SlaUrt 24 20022017 1928 1928 14361956 14361956

Mars 26 23,03.2017 1941 1941 14251703 14251703
Plu 45 24017017 1943 1943 14461441 14461441 _

mat 47 19.05.2017 1933 1933 14225927 14225927

Qcrshor 64 23 06.2017 1939 1939 14397060 14397060

Korrik 66 21.07.2017 1925 1925 13402830 13402830

Gusht 92 21 08.2017 1921 1921 13709748 13709748

Shtator 94 21.09.2017 1934 1934 13628676 13628676

letor 117 24,102,017 1922 1922 13516112 13516412

Nentor 119 23.11.2017 1882 1882 14182432 14182432

Dhjetor 129 21,12.2017 1890 1890 14084918 14081918

shpeUrblr 1100000
1 23076 169726984 169701444

_______ S ýhuna 169726984

57



Tabela e Ndihmes Ekonomike Për Bashkinë Malësi e Madhe

familjeve Nr I Dat e Perdorur Rakordin

sipas fanilpve Urdhi urdher fonde nga rie

Vendruet cnjesis Projekt spas shpenzirne shpenzimit Per thesar Fondi I Difeience fondet e thesarin

Muajt V.KB Data vendimit vendimit Nr data Leke bordere ministrise lcke Nr. P Data Diferene

janlar l 27.01.2017 371 48,49,51 1o02.3017 11153514 24100000

S67 0.03 2017 2310 85, 86,88 24.03.2017 10038335 3908151 C)

Mars 96 10.04.2017 23a7 117,118,1,0 18.02017 10347942 0
pil) 9S 28,04.2017 21 17,173,174 13.06.2017 9036048 19946 10 0

Maj 104120f0i 2017 2151 217,218,220 12.u7.217 9122955 20056000
Qersher 1I1 30,06 2017 7147 254,255,257 14.08.2017 9137891 1795144 0

Kri I12 02.08 2017 2153 30//1,308,310 300 8,217 9095138 0

Gusht 118 25.08.2017 2156 320, 321,323 10.10.2017 9152212 891650 0

Sltator 128 25 09 20 7 221 395,396, 398 14.11 2017 9275884 0
1284609 13

Tetor 137 31.102017 174 442,443,445 13 12.2017 9296168 -5711139 0
26.12.2017,

Nentor 141 30.11 2017 2181 478,479,481 27m 02217 9247258 17400000 -1091284 0

DIhjetor 147 20.12.2017 3179 498, 499,501,506 27 32.2017 9244026 0

Shuma - 113147381 114890530 1743149 _ 0

Shprbi 0

- 113147381 0 0 0

Tabela e Ndihmes Ekonomike Për Bashkinë Shkodër

Nr.i Nr. i Perdorur fonde

farrilje fa rnije nga fondet e Rakordi

ve ve Urdh0r Data e urdhér kushtezuara të mo me

Veridimet e rjesse - sipas sipas shpenme shpenzimit Per thesar Fondi I Drferencë nistr0s6 me Thesari Ilesarin

Muail V.K 2 Datë Projekt vendim Nr. data Leke bordero miListrise leke Nr. Pro! DIaa Diren

98,101,105,1 09.02.2017,10
Jallar 2 30.01.2017 3905 3905 08,112,115,1 022017 15354583 39100000 8502866 o jo 15354583 0

10.03.2017; 13
Slhkuit- 10 01.03.2017 3883 3483 262-765,270. 113 2017 15242551 k) jo 15242551 0

11.04.2017;12

Ma rs 21 30.03.2017 3867 3865 441,444,447, 04 2017 15194393 33675970 3510294 jo j 15194393 0

10.05.2017:11
_ru 2928.04 2017 3797 3797 609-613,617,05 2017 14971283 ia jo 14971283 0

(8406.2017,09
30 30.05 2017 3744 3744 765-769,773 06 2017 14701238 30613000 1404277 jo o 14701238 0

Qershor 4 l .0.06.2017 3655 3655 942-946,950, 12.07.2017 14507485 o j 14507485 0

1136,1139,1
145,1148,11

421151,115
4,1157,1160-
1164,1168, 10808,2017,09

Kork 45 31 07.2017 3564 3564 171 08 2017 13582803 30166000 3160694 o 13582803 0

1325,1332,1
331,1335,13
30 1339,134

2,1343,1346 13 09.2017;14

Gushl 49 06 09.201 3320 3520 1326-1329 .1)9.2017 134225D3 e o 13422503 0
Shtator 533009.2017 3462 46 14771 482,1 0 102017 13186443 14726100 -142403 jo j 13186443 0

IOtT 50 2017 3327 3427 1 . 09 11.2017 1363693 13963693 0

Nëntor 71 3011.20_17 3424 3424 1798-1805 11.12.2017 13614290 2 0000 -1367006 jo 13614290 0

Dhl r 77 2 112017 3435 3435 14.-1950,1 27 122017 13522716 o0 l 13522716 0
Shm 171263981 174051070 2787089 171263981 0

1978-1985 28 122017 6722000 6722000 0

T I ___ 177985981 177985981 0
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