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Matrica për BERAT, viti 2020
Kodi Kriteri/Objektivi/Treguesi Vlera e

Indikatorit Përmbledhje e Veprimtarisë Sfida për zbatim

1.1.2.1 Ka ngritur Bashkia zyra me
një Ndalesë (OSSH)? Po

Zyra me nje Ndalese funksionon ne nje
ambient te posacem te katin e paret e
bashkise Berat dhe ka ases te
favorshem nga publiku. Ne zyre
punojne tre specialiste te cilet I
pergjegjen ankesave dhe kerkesave te
qytetareve.

Funksionimi I sistemit
elektronik te kerkese-
ankesave edhe ne 4
njesite administrative ne
ish- komunat.

1.1.2.2

Numri i Njesive
Administrative të Bashkisë
që kanë funksionale Zyrë
me Një Ndalesë (OSSH) në
raport me numrin total të
NJA të Bashkisë

100%
Bashkia Berat se bashku me Njesite
Administrative ka pese zyra me nje
ndalese.

Funksionimi I sistemit
elektronik te kerkese-
ankesave edhe ne 4
njesite administrative ne
ish- komunat.

1.1.2.3

Numri i shërbimeve të
ofruara nga zyrat me një
Ndalesë (nëse Bashkia ka
OSSH)

70
Sherbimet online ofrohen per 70 fusha,
ku qytetaret kerkojne te marrin
informacion.

Funksionimi I sistemit
elektronik te kerkese-
ankesave edhe ne 4
njesite administrative ne
ish- komunat.

1.1.2.4

Numri total i qytetarëve që
kanë aplikuar për shërbime
on-line nga Zyra me një
Ndalesë

1185

Gjate vitit 2020 ne Zyren me nje
Ndalese jane bere gjithsej 1185
Ankesa&Kerkesa. 1033 jane Kerkesa
&152 Ankesa

1.1.3.1.1
Është përgatitur nga
bashkia e buxheti vendor
për qytetarët?

Po

PER BUXHETIN VJETOR 2020 DHE
PROGRAMIN BUXHETOR
AFATMESEM PERFUNDIMTAR
2020-2022.

1.1.3.2.1

Buxheti vjetor vendor i
bashkive i publikuar në: 1.
Faqen e internetit të
bashkisë?

Po Buxheti eshte i publikuar ne websitin e
Bashkise Berat. www.bashkiaberat.gov.al

1.1.3.2.2
Buxheti vjetor vendor i
bashkive i publikuar në: 2.
www.financatvendore.al

Po Buxheti eshte i publikuar ne websitin e
financave vendore. www.financatvendore.al

1.1.3.3

Numri i dëgjesave publike
me qytetarët te organizuar
nga bashkia gjatë periudhës
së përgatitjes së buxhetit
për vitin pasardhës

6

Jane realizuuar 6 degjesa publike; me
njesite administrative, me lagjet e
qytetit, me biznesin, me te rinjte dhe
me OJF-te.

Rritja e pjesmarrjes se
qytetareve ne takimet e
organizuara.

1.1.3.4

Numri total i qytetarëve
pjesëmarrës në dëgjesat
publike mbi diskutimin e
buxhetit të vitit pasardhës
(proof listëprezenca)

82

Jane realizuuar 6 degjesa publike; me
njesite administrative, me lagjet e
qytetit, me biznesin, me te rinjte dhe
me OJF-te.

Rritja e pjesmarrjes se
qytetareve ne takimet e
organizuara.
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1.1.3.5

Numri I dëgjesave publike
mbi buxhetin me të
rinjtë/pakicat kombëtare
dhe PAK

1 eshte realizuar nje degjese publike mbi
buxhetin me te rinjte

rritja e pjesmarrjes se te
rrinjve/pakicave dhe pak
ne ne degjesat publike

1.1.3.7

Numri I rekomandimeve të
qytetarëve, OSHC dhe
grupeve të interesit të
reflektuara në dokumentin e
PBA/buxhetin kundrejt
numrit të përgjithshëm të
rekomandimeve

40%
Ne Buxhetin Afatmesem jane perfshire
6 rekomandime ne raport me 15 te tilla
te ofruara nga OSHC.

Rekomandimet jane
marre parasysh ne
hartimin e Dokumentave
Strategjik. Degjesat jane
bere per Lagjet e Qytetit
si dhe per njesite
Administrative
gjithmone ne
plateformen zoom.

1.1.4.1

Numri i dëgjesave publike
të organizuara nga bashkia
mbi realizimin e të
ardhurave dhe shpenzimeve
të planifikuara (mbi
ekzekutimin e buxhetit)

9
Jane realizuuar 9 degjesa publike; 4
me njesite administrative, 3 me lagjet e
qytetit, 1 me biznesin dhe 1 me OJF-te.

Pjesmarrja e biznesit
realizohet neprmjet
ftesave, e qytetareve
eshte sfide, pasi ka
indiference.

1.1.4.2

Numri total i qytetarëve që
kanë marrë pjesë në
dëgjesat publike të
organizuara nga bashkia për
ekzekutimin e buxhetit

110
Jane realizuar 9 degjesa publike; 4 me
njesite administrative, 3 me lagjet e
qytetit, 1 me biznesin dhe 1 me OJF-te.

Rritja e pjesmarrjes se
qytetareve ne takimet e
organizuara.

1.2.1.3 Numri total i punonjësve të
Bashkisë 724

Ky numer perfshin stafin e
administrates perfshire punonjesit e
sherbimeve prane Bashkise.

1.2.1.3.1 Numri total i administratës
bashkiake 135 Ky numer perfshin stafin e

administrates se Bashkise.

1.2.1.3.2 Numri total i punonjësve në
shërbimet bashkiake 561 Numri total i punonjësve në shërbimet

bashkiake eshte 561

1.2.1.5
Numri gjithsej i nëpunësve
vendore që kanë statusin e
shërbimit civil në Bashki

80%
Numri gjithsej i nëpunësve vendore që
kanë statusin e shërbimit civil në
Bashki eshte 94.

1.2.1.6
Numri i femrave të
punësuara në pozicione të
shërbimit civil në Bashki

50%
Numri i femrave të punësuara në
pozicione të shërbimit civil në Bashki
eshte 45.

1.2.1.7

Numri gjithësej i stafit në
nivel drejtuese në
administratën vendore
(Sekretar i Përgjithshëm,
drejtor, përgjegjës sektori,
administrator njësie
vendore)

31 jane 31 drejtues ne administraten e
bashkise



1/28/2021 1 new message

https://mapping-bpe.al/goDataAnalyze/dataentry.aspx 3/32

Kodi Kriteri/Objektivi/Treguesi Vlera e
Indikatorit Përmbledhje e Veprimtarisë Sfida për zbatim

1.2.1.8

Numri gjithësej i femrave
në nivel drejtuese në
administratën vendore
(Sekretar i Përgjithshëm,
drejtor, përgjegjës sektori,
administrator njësie
vendore)

45% 9 nga 20 pozicione ne nivel drejtues
jane femra.

rritja e % se femrave ne
nivel drejtuese

1.2.1.10

Numri i programeve të
trajnimeve profesionale nga
ASPA në të cilat bashkia ka
marrë pjesë (sipas të
dhënave të burimeve
njerëzore)

5
Specialiste te Bashkise jane njoftuar
per trajnimet sipas axhendes se
programuar nga ASPA

Ka nevoje per trajnime.

1.2.1.11

Numri i nëpunësve vendorë
(gjithsej) që kanë marrë
pjesë në trajnimet nga
ASPA (sipas të dhënave të
burimeve njerëzore)

25
Specialiste te Bashkise jane njoftuar
per trajnimet sipas axhendes se
programuar nga ASPA

Trajnimet vijojne sipas
fushave te ndryshme

1.2.1.12

Numri i nëpunësve vendorë
(gjithsej) që kanë marrë
pjesë në trajnimet nga
ofrues te tjere ( vec ASPA-
raportuar nga burimet
njerëzore)

5

Ka patur trajnime te oftuara edhe nga
USAID, UNDP, Programi STAR,
Organizat FLAG dhe Shoqata e
Bashkive.

Punonjesit kane zhvilluar
trajnimin online per
shkak te pandemise
Covid19

1.2.1.13

Sistemin Informativ të
Menaxhimit të Burimeve
Njerëzore (HRMIS) është
funksional dhe përdoret nga
bashkia për menaxhimin e
burimeve njerëzore)

Po
Jane trajnuar dy specialiste nga
Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe
Shërbimeve Mbështetese.

Ka nevoje per trajnime.

1.2.1.15

Raporti (në %) i buxhetit
vendor për trajnime për
nëpunësit vendore kundrejt
totalit të buxhetit në vitin e
raportimit

0%

Bashkia Berat nuk vendos ne
dispozicion % buxheti per trajnime
pasi nepunesit e Bashkise trajnohen
nga organizata te cilat ofrojne trajnime
falas, ASPA etj.

Sfide perben buxheti I
limituar I Bashkise

1.2.1.17

Numri i trajnimeve mbi
legjislacionin për nëpunësin
civil në të cilat bashkia ka
marrë pjesë (për vitin e
raportimit)

3
Specialiste te Bashkise jane njoftuar
per trajnimet sipas axhendes se
programuar nga ASPA

1.2.1.19.1
Numri total i personelit qe
eshte larguar 1. Dalje ne
pension

20 20 persona kane dale ne pension gjate
2020

1.2.1.19.2
Numri total i personelit qe
eshte larguar 2. Ndryshim
personeli

58 58 numri e personave te shkurtuar
gjate vitit 2020

numri e personave te
shkurtuar si rezultat i
ndryshimit te struktures.
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1.2.3.1.1

Numri i përgjigjeve të
dhëna për kërkesat e
qytetarëve ndaj numrit të
përgjithshëm të dorëzuar
pranë bashkisë

91%

Gjate vitit 2020 ne Zyren me nje
Ndalese jane bere gjithsej 1185
Ankesa&Kerkesa. 1033 jane Kerkesa
&152 Ankesa. Nga keto 1090 jane
kthim pergjigje ,te cialt jane kthyer
brenda afatit 15 ditor.Ndersa 95
kerkesa &ankesa jane brenda afatit
kohor, te cilat nuk e kane plotesuar
ende afatin 15 ditor.

Zyra me nje Ndalese
eshte pergjegjese per
koordinimin e
pergjigjeve te dhena per
qytetaret.

1.2.3.1.2

Numri i akteve të
vendimmarrësve vendor të
publikuar në regjistrin
elektronik së bashkisë, mbi
numrin total të akteve të
miratuar nga bashkia gjatë
vitit të raportimit

100%
Jane dy specialiste te IT te cilet
publikojne vendimet ne websitin e
Bashkise .

Cdo vendim publikohet
ne webistin e Bashkise:
www.bashkiaberat.gov.al

1.2.3.1.3

Numri i raporteve mbi
konstatimet/ rekomandimet
nga Komisioneri për
Mbrojtjen kundër
Diskriminimit të cilat
bashkia i ka refuzuar
kundrejt numrit të
përgjithshëm të raporteve të
dorëzuara në bashki nga
KMDDHP

66%
Jane paraqitur 3 vendime nga KMD te
cilat bashkia I ka ankimuar 2 prej tyre
ne rruge gjyqesore

ndjekjen e proceseve ne
kuadrin e legjislacionit
ne fuqi

1.3.1.1

Numri i raporteve dhe
rekomandimeve nga
Avokati i Popullit të
paraqitura pranë Bashkisë
Gjatë vitit të fundit.

3

Gjate vitit 2020 u paraqiten 3
rekomandime nga Avokati I Popullit,
te cilat jane pranuar ne masen 100%
nga Bashkia Berat dhe u eshte kthyer
pergjigje po ne kete mase.

Ka patur komunikim
korrekt.

1.3.1.2

Numri i raporteve dhe
rekomandimeve nga
Avokati i Popullit të cilat
Bashkia i ka pranuar dhe ka
planifikuar masa për
adresimin e tyre.

3

Gjate vitit 2020 u paraqiten 3
rekomandime nga Avokati I Popullit,
te cilat jane pranuar ne masen 100%
nga Bashkia Berat dhe u eshte kthyer
pergjigje po ne kete mase.

Ka patur komunikim
korrekt.

1.3.1.3

Numri i raporteve dhe
rekomandimeve nga
Avokati i Popullit të cilat
janë në proces shqyrtimi
nga Bashkia sipas afatit
kohor të përcaktuar me ligj.

0 Nuk ka ne proces shqyrtimi

1.4.1.1

Numri i përgjithshëm i
rekomandimeve/kërkesave
të dhëna nga OSHC gjatë
procesit të vendimmarrjes
vendore dhe cështje të tjera
mbi mirë qeverisjen
vendore

3
Gjate degjesave publike dhe takimeve
jane mbledhur rekomandimet nga
OSHC per ceshtje te ndryshme .

Ka nevoje per me shume
perfshirje te OSHC ne
kete proces.
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1.4.1.2

Numri i përgjithshëm i
rekomandimeve nga OSHC
të marra në shqyrtim nga
Bashkia gjatë procesit të
vendimmarrjes vendore

3 Rekomandimet jane marre parasysh ne
hartimin e Dokumentave Strategjike.

Ka nevoje per me shume
perfshirje aktive te
OSHC-ve ne kete proces.

1.4.1.3

Numri i përgjithshëm i
rekomandimeve nga OSHC
të pranuara nga bashkia
gjatë procesit të
vendimmarrjes vendore

3 Rekomandimet jane marre parasysh ne
hartimin e Dokumentave Strategjike.

nxitja dhe perfshirja e me
shume OSHC ghate
procesit vendimarres.

1.4.1.4

Numri i granteve të dhënga
nga Bashkia për projekte të
përbashkëta në partneritet
me OSHC

0
Drejtoria e Finances Bashkia Berat nuk
ka dhene grante per projekte me
partneritet OSHC

Buxheti i limituar i
Bashkise eshte nje sfide .

1.4.1.5.1 Deri 100. 000 leke 0
Drejtoria e Finances Bashkia Berat nuk
ka dhene grante per projekte me
partneritet OSHC

1.4.1.5.2 Nga 100. 000 - 500. 000
leke 0

Drejtoria e Finances Bashkia Berat nuk
ka dhene grante per projekte me
partneritet OSHC

1.4.1.5.3 Mbi 500. 000 leke 0
Drejtoria e Finances Bashkia Berat nuk
ka dhene grante per projekte me
partneritet OSHC

1.5.1.1

Numri i rasteve te
ankimuara nga biznesi dhe
qytetaret për shkelje të
procedurave administrative
dhe korrupsioni (përfshire
prokurimin publik)

0 Gjate vitin 2020 nuk ka pasur raste te
tilla

Ndjekje e zbatimit
rigoroz te ligjit.

1.5.1.2

Numri i nëpunësve të
administratës vendore që
kanë/nuk kanë deklaruar
pasurinë, sipas mënyrës së
kërkuar me ligj (raportuar
nga Burimet Njerëzore)

0 Te gjithe nepuenist qe I ngarkon ligji
kane deklaruar pasurine.

Nuk ka patur probleme
ne kete drejtim.

1.5.1.3

Numri i deklarimeve të
konflikteve të interesit nga
nëpunësit vendorë dhe
Këshilli Bashkiak gjatë
marrjes së vendimeve.

0 Nu kka patur raste te konfliktit te
interesit.

Nuk ka patur raste të
konfliktit të interesit
gjatë vitit 2020.

1.5.1.4

Ngritja e një rrjeti të
koordinatorëve vendorë
anti-korrupsion në bashkia.
Koordinatori/pikes se
kontaktit ne bashki i
emeruar

Jo

Eshte pergatitur nje Plan veprimit
Anti-Korrupsion nga Bashkia Berat ne
b/punim me Organizaten Partners, I
cili pritet te implementohet se shpejti.

Zbatimi i Planit te
Veprimit Anti-
Korrupsion.

1.5.2.1

Numri i trajnimeve nga
KKK mbi luftën kundër
korrupsionit në të cilën
bashkia ka marrë pjesë

3 Trajnimet jane organizuar nga Partners
Albania.
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1.5.2.2 Ngritja e Regjistrit
Elektronik të bashkisë Po eshte ngritur Regjistri Elektronike ne

Bashki

1.5.2.3

Shkalla e përditësimit të
regjistrit elektronik të
bashkisë te kërkesave dhe
ankesave sipas afateve të
përcaktuar ne legjislacion.

100%

Përditesim behet ne menyre periodike,
sidomos për ankesat referuar
Drejtorise Prokurimeve Publike
prokurimet, kërkesat për informacion
etj.

1.5.3.1

Bashkia ka aprovuar Planin
e Integritetit me qëllim
ndalimin e korrupsionit në
shërbimet e ofruara prej
tyre sipas udhëzimit të
Ministrisë së Drejtësisë

Po

Eshte pergatitur nje Plan veprimit
Anti-Korrupsion nga Bashkia Berat ne
b/punim me Organizaten Partners, I
cili pritet te implementohet se shpejti.

Plani pritet te
implementohet se shpejti

1.5.3.2

Planifikimi në buxhet i
fondit për të zbatuar
politikën lokale
antikorrupsion

Jo Nuk ka parashikim ne buxhet

Sfide eshte zbatimi I
planit sipas masave dhe
parashikimi ne buxhet
per masat perkatese.

1.6.1.1

Numri i trajnimeve nga
autoritetet qendrore /
OSHC-të mbi standardet
kombëtare dhe
ndërkombëtare të të
drejtave të njeriut

20

Trajnimet jane fokusuar ne shume
fusha kryesishte ne parimet sociale dhe
te drejtat e njeriut me nje game te gjere
perfshirje

Nje nga sfidat me
kryesore eshte
zbatushmeri e kartes se
te drejtave dhe
implementimi sa me
efikas I saj ne te gjitha
institucionet.

1.6.1.2

Numri i nëpunësve të
administratës vendore të
trajnuar mbi standardet
kombëtare dhe
ndërkombëtare të të
drejtave të njeriut

15

Te gjithe nenpunesit e sherbimit social
kane marre trajnime te vazhdueshme
pergjate vitit lidhur me te drejtat e
njeriut dhe vecanerisht ato te fëmijëve.

Trajnimi I vazhdushem I
nenpunesve ne shume
fusha

1.6.1.3

Numri i rasteve të shkeljes
së të drejtave të njeriut që
ka trajtuar bashkia në
bashkëpunim me OSHC të
liçensuara

2
Organizata qe operojne ne fushen e te
drejtave te njeriut jane te krijuar
rishtazi

Numri shume I ulet ne
bashkine Berat I
organizatave, te cilat cdo
vit reduktohen.

1.6.1.4
Numri i rasteve të shkeljes
së të drejtave të njeriut të
referuara

10

Kryesisht jane raste qe vine nga te
miturit te referuar prane NJ.M.F por ka
dhe raste qe referohen nga avokati I
popullit ose policia

Ngritja e instancave qe
operojne ne fushen e te
drejtave te njeriut

1.6.1.5

Numri i rasteve të shkeljes
së të drejtave të njeriut të
trajtuar nga grupet
ndërinstitucionale/Bashkia

7

Me shume individet shfaqin
pretendime persa I perket shkeljes te te
drejtave, duke ankimuar tek
Komisioneri I per Mbrojtjen nga
Diskriminimi por ato argumentohen
nga institucioni I Bashkise

Eshte I nevojshem
kanalizimi me I rregulllt
I ankesave te qytetarve

2.1.1.1

Bashkia ka hartuar dhe
miratuar Planin e Zhvillimit
Vendor në Këshillin
Bashkiak

Po
Ka filluar puna per hartimin e
Strategjise se Zhvillimit Social dhe
Ekonomik te qytetit.

Pandemia e cila ka
krijuar veshtiresi ne
komunikim si dhe
mungesa e ekspertizes se
jashtme ne pergatitjen e
Strategjise se Zhvilllimit
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2.1.1.2

Lista e aktiviteteve
stimuluese për nxitjen e
zhvillimit të ndërmarrjeve
të vogla të organizuara nga
Bashkia gjatë vitit të
raportimit

20

Parashikohen lehtesira fiskale per
SME e reja per vitin 2021, heqje e
tarifes regjistrimit per subjektet e reja,
si dhe krijimi i zonave depresive
ekonimike, me lehtesira fiskale per
subjekte ekzistuese dhe te reja ne keto
zona.Ngitja e nje qendre per zhvillimin
e Agrobiznesit. Mbeshtetje per
biznesin turistik per marken e cilesise
lokale .

Kerkohen mekanizma qe
te forcojne bashkepunimi
ndermjet qeverisjes
vendore -biznesit.

2.1.1.3

Shërbimet që mbështesin
zhvillimin e ndërmarrjeve
të vogla dhe të mesme të
organizuara nga Bashkia
gjatë vitit të raportimit (të
sqarohet lista e shërbimeve)

3

Jane organizuar disa promovime on-
line dhe disa mini panaire te cilat kan
ndikuar ne rritjen e promovimit por
edhe ne shitjen e produkteve te cilat
jane tregtuar.

Nevojitet forcimi I
bashkepunimit me
biznesin per zgjerimin e
aktiviteteve te tilla.

2.1.1.4

Numri I rekomandimeve të
dhëna nga Bashkia në
mbështetje të ndërmarrjeve
të vogla dhe të mesme
(përfshirë ndërmarrjet e
reja)

7

Rekomandimet jane kryesisht ne
fushen e mbeshtetjes se start-ups dhe
bizneseve te drejtuara nga grate dhe te
rinjte ,bizneset agro dhe turistiket .

Nevojitet zgjerimi I
aktiviteteve te tilla

2.1.1.5

Numri i ndërmarrjeve të
vogla dhe të mesme të cilat
kanë filluar aktivitetin në
territorin e Bashkisë Gjatë
Vitit të raportimit (te reja)

174

Parashikohen lehtesira fiskale per
SME e reja per vitin 2021, heqje e
tarifes regjistrimit per subjektet e reja,
si dhe krijimi i zonave depresive
ekonimike, me lehtesira fiskale per
subjekte ekzistuese dhe te reja ne keto
zona.Ngitja e nje qendre per zhvillimin
e Agrobiznesit .Mbeshtetje per
biznesin turistik per marken e cilesise
lokale .

Kerkohen mekanizma qe
te forcojne bashkepunimi
ndermjet qeverisjes
vendore -biznesit.

2.1.1.6

Numri i ndërmarrjeve të
vogla dhe të mesme të cilat
kanë mbyllyr aktivitetin në
territorin e Bashkisë Gjatë
Vitit 2021

71 71 ndermarrje kane pezulluar
aktivitetin gjate 2020.

kerkohen lehtesira
fiskale

2.1.1.7

Shkalla e nderlidhjes se
prioriteteve te Programit
Buxhetor afat-mesem me
prioritetet e Planit e
Zhvillimit Vendor

80%
Shumica e rekomandimeve te
paraqitura nga planet e zhvillimt jane
te perfshira ne PBA-ne 2020-2023

Gjetaj e fondeve per
financimin e fish
projekteve te paraqitura
ne planet e Zhvillimit.
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3.11.1.1

Ngritja e Zyrës së
Informacionit Bujqësor dhe
Zyrës Këshilluese në
Bashki

Jo

Eshte nje specialist prane Drejtorise se
Bujqesise, Administrimit te Pyjeve dhe
Ujrave i cili ofrone asistence
informacioni dhe keshillimi

Drejtoria e
Bujqesise,Administrimit
te Pyjeve ,Ujrave dhe
Sherbimit Veterinar eshte
ne vartesi te Bashkise
Berat.Kjo drejtori kryen
perveç detyrave te tjera,
kryen edhe detyren e
informimit dhe
keshillimit te fermerve.

3.11.1.2

Fondi lokal për zhvillimin
rural / bujqësor në raport
me buxhetin e Bashkisë në
vitin e raportimit ( në %)

2%

Fondet e Bashkise Berat ne fushen e
Bujqesise jane te ndara ne disa
kategori: Ujitje +kullim , administrimi
I pyjeve dhe investime ne kanalet
ujitese.

Ka rritje te fondeve nga
ana e Bashkise per kete
sektor, por perseri ka
shume nevoja per
mbeshtetje me logjistike(
makineri) dhe fonde per
te menaxhuar kete
sherbim te ri te deleguar
tek Bashkite pas
reformes territoriale.

3.11.1.3

Numri i trajnimeve të stafit
të Zyrës së Informacionit
Bujqësor dhe Zyrës
Këshilluese për prioritetet
kombëtare në sektorin e
bujqësisë dhe zhvillimin
rural në përputhje me
procesin e integrimit në BE
(mbi konkurrueshmërinë e
sektorit të bujqësisë dhe
përmirësimin e teknikave të
prodhimit, IPARD dhe
peshkimin)

2

Temat e diskutuara: Tryeze kombetare
mbi qeverisjen e bujqesise dhe
zhvillimit rural dhe Degjese publike
lidhur me draft raportin e VSM-se se
PMBU Seman.

Drejtoria e Bujqesise dhe
Administrimit te Ujerave
ka ndjekur kete proçes.

3.11.1.4
Numri I përfituesve që kanë
marrë shërbime nga zyrat e
Këshillimit

Nuk
ka te
dhena

3.11.1.5 Llojet e shërbimeve të
ofruara 1 1-ofrojë fermerëve asistencë teknike

në teknologjinë e prodhimit bimor. rritja e sherbimeve

3.11.2.1

Sistemi ujites funksional
gjatë vitit 2021 kundrejt
totalit të rrjetit ujitës të
Bashkisë në vitin e
raportimit (në %)

75%
3675 ha . Mirembajtja e kanaleve
kulluese dhe ujitese duke I pastruar
nga aluvionet qe depozitohen.

Investimet ne
infrastrukturen ujore qe
kontribojne ne
permiresimin e gjendjes
ekzistuese per kanalet
ujitese. 3675 ha eshte
siperfaqja ujitese totale
sipas iventarit per
Bashine Berat. Projektet
qe do te investohen do te
mundesojne rritjen e
konsiderueshme te kesaj
siperfaqe kundrejt
gjendjes ekzistuese.
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3.11.2.2

% e rrjetit të kullimit
funksional kundrejt totalit
të rrjetit kullues në vitin e
raportimit (në %)

42%
Gjate vitit 2020 jane pastruar kanale
ujitese dhe kulluese ne nje total prej 55
km.

Investimet ne
infrastrukturen ujore qe
kontribojne ne
permiresimin e gjendjes
ekzistuese per kanalet
kulluese. 5500 ha ose 55
km eshte siperfaqja
kulluese totale, ku pjesa
me e madhe kerkon
permiresimin e tyre.

3.11.2.4
% e inventarit kullues dhe
ujitës që është marrë në
dorëzim nga bashkia

37%
3675 ha . Mirembajtja e kanaleve
kulluese dhe ujitese duke I pastruar
nga aluvionet qe depozitohen.

Investimet ne
infrastrukturen ujore qe
kontribojne ne
permiresimin e gjendjes
ekzistuese per kanalet
ujitese. 3675 ha eshte
siperfaqja ujitese totale
sipas iventarit per
Bashine Berat. Projektet
qe do te investohen do te
mundesojne rritjen e
konsiderueshme te kesaj
siperfaqe kundrejt
gjendjes ekzistuese.

3.11.2.5
Sipërfaqja e tokës
bujqësore që ujitet në raport
me totalin e sipërfaqeve

80%
80% eshte sipërfaqja e tokës bujqësore
që ujitet në raport me totalin e
sipërfaqeve

rritja e siperfaqeve qe
ujitet

3.11.3.1

Ngritja e grupeve vendore
"LAG" (Local Action
Group, me pjesëmarrje të
Bashkisë, fermerëve dhe
OSHC)

Jo Nuk jane ngritur grupe te tilla.

Projekti I financuar nga
BE , ''Olive Culture''
parashikon ngritjen e nje
rrjeti te tille per zonen e
Bilces ne Bashkine Berat
.

3.11.4.1

Numri (kumulativ) i titujve
të pronësisë (AMTP) të
rregjistruar në raport me
numrin total të titujve të
pronësisë (në %)

52%
Jane rregjistruar rreth 52% te titujve te
pronesise ne raport te numrit total te
pronesise.

3.12.1.2

Numri i veterinerëve ne
tregjet e kafshëve të gjalla
në raport me numrin total të
tregjeve të bashkisë ( te
paraqitet ne forme thyese)

3
Jane 3/5 veterinere prane Drejtorise se
Bujqesise ,Administrimit te Ujrave dhe
Pyjeve

Sherbimi veterinar eshte
pjese perberese e
Drejtorise se
Bujqesise,Administrimit
te Pyjeve ,Ujrave ne
vartesi te Bashkise Berat.

3.12.1.3

Numri i rasteve të shkeljeve
në lidhje me sigurinë
ushqimore dhe veterinare të
raportuara nga bashkia tek
autoritet qëndrore

0 Drejtoria e Bujqesise, Sherbimit
Veterinar dhe Administrimit te Pyjeve
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3.12.1.4

Raporti I numrit të tregjeve
të kafshëve të gjalla të
licensura kundrejt numrit
total të tregjeve të kafshëve
të gjalla (në %)

100%
Ekziston 1 treg I perbashket i Bashkise
Berat-Ura Vajgurore dhe Poliçan i
vendosur ne fshatin Poshnje.

3.12.1.5

Raporti i numrit të tregjeve
publike të shitjes me pakice
konform standarteve të
higjienës kundrejt numrit
total të tregjeve në territorin
e bashkisë Në vitin e
raportimit (në %)

100% Tregjet kane standarte te higjenes ne
masen 100%.

3.12.1.6 Bashkia ka ngritur qendrat
për kafshët e abandonuara Jo jo, akoma nuk eshte ngritur nje qender

per kafshet e abandonuara.
Eshte duke u ngritur
grupi i punes.

3.12.1.7

Numri I stafit në bashki që
lidhen me sigurinë
ushqimore, veterinare dhe
fitosanitare

3
Jane 3 specialiste prane Drejtorise se
Bujqesise ,Administrimit te Ujrave dhe
Pyjeve

sfida eshte ritja e murime
njerzore qe lidhen me
sigurin ushqimore,
veterinare dhe
fitosanitare.

3.12.2.1
Zyra e konsumatorit e
ngritur dhe funksionale në
bashki

Jo nuk ka nje zyre konsumatori
sfide eshte ngritja e nje
zyre te tille ne sherbim te
qytetareve

3.12.2.2

Numri I ankesave të
paraqitura nga qytetarët
mbi sigurinë ushqimore
pranë Zyrës së
Konsumatorit/Koordinatorit

0 nuk ka pasur ankesa

3.12.2.3
Numri I ankesave të
qytetarëve për të cilat janë
marrë masat përkatëse

0 nuk ka pasur ankesav të qytetarëve për
të cilat janë marrë masat përkatëse

sfide eshte ngritja e nje
zyre te tille ne sherbim te
qytetareve

3.14.1.1

% e rrjetit rrugor ekzistues
urban në territorin e
bashkisë në përputhje me
standardet ligjore të
ndërtimit

65%
Ne rruget e reja dhe te rikonstruktuara
I meshohet faktit te respektimit te
standarteve ligjore ne ndertim.

Parashikohet qe me
investimet e reja, te rritet
% e investimeve ne
rrjetin rrugor urban .

3.14.1.2

% e rrjetit rrugor ekzistues
rural në territorin e
bashkisë në përputhje me
standardet ligjore të
ndërtimit

45% Ka nevoja per zgjerim te rrjetit rural.

Sfide perben gjetja e
burimeve alternative te
financimit nepermjet
bashke-financimeve .

3.14.1.3

% e rrjetit rrugor ekzistues
të territorit të bashkisë i cili
është brenda standardeve
ligjore të sinjalistikës (
vetëm pjesa e rrjetit rrugor
që administrohet nga
bashkia)

85%
Zonat te cilat jane te pambuluar me
rrjet rrugor ndodhen ne fshatrat
periferike.

Bashkia Berat ka
permiresim te situates se
trasheguar pas ndarjes se
re Administrative.
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3.14.1.4

Numri I fshatrave të lidhura
me qendrën e Bashkisë
kundrejt numrit total të
fshatrave të Bashkisë
nëpërmjet rrjetit rrugor
ekzistues (në %)

95%

Ka nje numer fshatrash ne territore te
largeta te cilat nuk jane te lidhura me
rrjete rrugore me fshatrat e tjere
kufitare.

Sfidat jane te lidhura me
gjetjen e burimeve te
financimit per
rehabilitimin e rrjetit
rrugor te te gjithe
fshatrave.

3.14.1.5

Numri I fshatrave të NJA të
lidhura midis tyre
nëpërmjet rrjetit rrugor
ekzistues në raport me
numrin total të fshatrave
(në %)

95%

Pjesa me e madhe e fshatrave kane
akses me rrjet rrugor midis tyre ,
ndonese jo ne nivel te mire teknikpor
ne buxhetet e ardhshme do te
planifikohen me me kujdes fonde te
tilla

Mungesa e projekteve
nder bashkiake eshte nej
sfide.

3.14.1.6

Fondi i buxhetit vendor për
mirëmbajtjen e rrugëve (në
% të Buxhetit të Bashkisë)
në vitin e raportimit

9.3%
106,467,000 Fondi I buxhetit per
mirembajtjen e rrugeve, Buxheti I
bashkise: 1 134 803 000

Projekte te kesaj natyre
shtrihen ne gjithe
territorin e Bashkise
Berat dhe jane te nivelit
te mirembajtjes

3.14.1.7

Fondi i buxhetit vendor për
ndërtimin/rehabilitimin e
rrugëve në raport me
buxhetin Bashkisë në vitin
e raportimit (në %)

11%
Fondi per Ndertim/rehabilitim: 140
890 000 Buxheti I bashkise
1,134,803,000

Bashkia Berat eshte pjese
e disa Projekteve te
investimeve ne
infrastrukture rrugore ne
kuader te dy programeve
te ndermara nga
donatoret: Projekti
PIUED I financuar nga
Banka Boterore dhe
Projekti
''Konkurrueshmeria IPA ''
financuar nga Komisioni
Europian dhe BERZH

3.14.1.8

Fond për sigurinë rrugore
në raport me fondin vendor
për sektorin e transportit
(në %)

0.3% Fondi per sigurine rrugore: 240 000

3.14.1.9

% e fshatrave në zonat
liqenore të lidhura me
qendrën e bashkisë
nëpërmjet sistemeve të
transportit liqenor/ujor

0% nuk ka fshatra në zonat liqenore të
lidhura me qendrën e bashkisë

3.14.2.1

Harta e linjave te transportit
publik të bashkisë i
publikuar në stacione të
autobuzëve

Jo Eshte ne proces e siper pergatitja e
planit te transportit publik.

Sfide mbetet permiresimi
I sistemit te trasportit
publik sipas standarteve.

3.14.2.3

Oraret e lëvizjes së
autobusëve urban dhe
interurban të publikuar në
stacione të autobusëve

Jo jo ne te gjitha stazionet jane te
publikuara oraret e autobusave urbane.

permirresimi dhe
publikimi i orareve ne
cdo stacion te autobusave
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3.14.3.1

Km rrugë për biçikleta në
zonat urbane të Bashkisë ne
raport me km rrugë totale
në zonat urbane (ne %) -
treguesi të jete kumulativ
për të matur progresin nga
viti në vit

0.01% 0.5 km korsi biçikletash ne qytet

Bashkia Berat planifikon
te shtoje % e km rruge
per bicikleta, duke shtuar
edhe kater shtigje per
bicikleta ne periferite e
qytetit , te cilat do te
sherbejne si atraksione
turistike. Kjo do te behet
e mundur nga Projekti
''E-Natura'' , financuar
nga Programi IPA CBC
Shqiperi- Greqi, i cili
pritet te implementohet
ne periudhen 2020-2021.

3.14.3.2

% e rrjetit rrugor të
brendshëm të zonave
urbane të bashkisë i pajisur
me trotuarë

87% Pjesa me e madhe e zonave urbane te
bashkisë jane te pajisura me trotuarë

Parashikohet te rritet % e
km rruge te pajisura me
trotuare, sipas planit te
investimeve kapitale te
Bashkise Berat.

3.14.3.3
Fushata promovimi të ecjes
në këmbë dhe me biçikleta
të ndërmarra nga Bashkia

2 Jane realizuar disa evente
ndërgjegjësimi per ditet pa makina.

Te shtohet nr. I fushatave
dhe projekte te kesaj
natyre te shtrihen ne
gjithe territorin e
Bashkise Berat.

3.15.1.1
Caktimi (rekrutimi) i
menaxherit të eficencës së
energjisë në Bashki

Po

Persona perkates ne Bashki kryejne
edhe kete rol krahas pozicioneve te
caktuara te cilat mbulojne ne fushat te
tjera.

Ka nevoje per rritje
kapacitetesh ne kete
drejtim.

3.15.1.2
Trajnimi dhe certifikimi i
menaxherit të energjisë nga
strukturat përkatëse

Po Jane trajnuar 4 punonjes te eficencen e
energjise ne Bashki

Trajnimet jane
organizuar nga eksperte
te Bankes Boterore .

3.15.1.5

Hartimi I Planit Vendor të
Veprimit përfshin masat
përkatëse të eficiencës së
energjisë dhe zbatimin e
metodave dhe kërkesave
për ndërtesa/shërbime
publike/private, ndriçim
rrugor, etj.

Po

Bashkia Berat ka pergatitur Planin e
Eficences se Energjise per Bashkine
Berat dhe eshte duke zbatuar planin e
masave sipas matrices perkatese.

Kontrollet kryhen vetem
ne godinat qe I perkasin
nen pronesi bashkise
Berat.

3.15.1.6
Numri I projekteve të
zbatuara sipas kërkesave të
eficiencës së energjisë

Nuk
ka te
dhena

3.15.2.6

Numri i kontrolleve mbi
kërkesave e eficiencës së
energjisë në ndërtesa për
shërbime publike dhe
private të ndërmarra nga
Bashkia nën përgjegjësine e
menaxherit teë Energjisë
dhe gjetjet përkatëse.

8 Bashkia kontrollon për eficencën
energjisë në godinat ne pronesi te saj.

Jane tete masa auditimi
te ndermarra nga Bashkia
Berat ne disa sektore te
energjise , te ndermarra
ne kuader te Planit te
Eficences.
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3.15.2.7

Numri I rasteve të
konstatuara me shkelje për
moszbatimin e rregullave të
eficiencës së energjisë

0 nuk ka pasur shkelje per moszbatimin
e rregullave

3.15.3.1

Numri I projekteve të
zbatuara nga bashkia që
bazohet në përdorimin e
burimeve të rinovueshme të
energjisë

0
nuk ka pasur projekte qe bazohen ne
perdorimin e burimeve te rinovueshme
te energjise

gjate 2021 do te
implementohet nje
projekt i financuar nga
Qeveria Zviceriane
''Smart Energy''

3.15.3.2

% e të ardhurave të
realizuara nga shfrytëzimi I
burimeve të rinovueshme të
energjisë që ndodhen në
territorin e bashkisë
(hidrocentralet) të cilat
ndikojnë në ambient dhe
komunitet

0% ne territorin e bashkise Berat nuk
ndodhen

3.15.3.3

Politikat fiskale lehtësuese
të ndërmarra nga bashkia
ndaj biznesit për të cilat
promovojnë përdorimin e
burimeve të rinovueshme të
energjisë

0 nuk parashikohen politika fiskale
lehtesuese ndaj biznesit

krijimi i incentivave dhe
lehtesive fiskale te cilat
promovjne perdorimin e
burimeve te rinovueshme

3.16.1.1

Politika tatimore të
planifikuara/zbatuara të
bashkisë që kanë për qëllim
nxitjen e formalizimit të
ekonomisë në territorin e
saj, gjatë vitit të raportimit

Po

Eshte nja nder objektivat e Drejtorise
se Taksave dhe Tarifave formalizimi
dhe uljen e informalitetit me kontrolle
ne subjekte te ndryshme

Bashkepunim me
drejtorite Rajonale si dhe
drejtorite brenda
Bashkise Berat per
formalizimin e Biznesit
ne Bashkine Berat

3.16.1.2

Numri i inspektimeve në
terren të ndërmarrë nga
bashkia me qëllim të
parandalimit të ekonomisë
joformale në territorin e saj
gjatë vitit të raportimit

127 Eshte pjese e punes se perditshme te
specialisteve te kontrollit

Jane pjese e punes se
vazhdueshme e
specialisteve te kontrollit
ne Drejtorine e Taksave
dhe Tarifave per uljen e
informalitetit

3.16.1.3

Numri i dëgjesave publike
me grupet e biznesit të
organizuara nga bashkia me
qëllim informimin dhe
përfshirjen në diskutimin e
politikave tatimore të
bashkisë në vitin e
raportimit

8

Degjesa publike jane organizuar cdo
vit ne kuader te hartimit te buxhetit
dhe paketes fiskale, duke qene se eshte
dhe nje detyrim ligjor.

Degjesat publike me
grupet e interesit jane
dhe do te jene pjese per
cdo vit ne pregatitjen e
buxhetit dhe paketes
fiskale.Edhe per vitin
2021 do te kete degjesa
per pergatitjen e
planifikimit te te
ardhurave duke u
pershtatur me kushtet ne
te cilat ndodhemi si
pasoje e pandemise se
covid-19.
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3.16.1.4

Ndërtimi i një baze të
dhënash (program) të
debitorëve të bashkisë
(programi i ngritur/dhe
efektiv)

Po

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave ka nje
program/baze te dhenash per taksat
dhe tarifat e Biznesit
(TAIS).Gjithashtu ne kete program
eshte impelmentuar dhe nxjerja e
debitoreve te biznesit.

Eshte duke u punuar per
evidentimin e te gjithe te
dhenave per siperfaqet e
ndertesave per subjektet
biznes duke formalizuar
te gjithe bazen e te
dhenave.

3.16.1.5

Rritja e të ardhurave të
realizuara nga taksat dhe
tarifat vendore në vitin e
raportimit

8%

Taksimi,Tarifimi i gjithe subjekteve te
bizneseve si dhe familjeve ,ndjekja e
kontratave te lidhura qe krijojne te
ardhura dhe mbledhja e gjithe te
ardhurave te bashkise ne menyre sa me
korrekte nga secila Drejtori
pergjegjese.

Sfida eshte arritja e
planit te planifikuar ne
PBA, I cili eshte
ambicioz dhe gjithmone
me tendence progresive
por situata e krijuar si
pasoje e pandemise nuk
eshte favorizuese per
realizimi e planit te vitit
2020

3.19.1.1.1

Numri i nëpunësve të
administratës vendore
përgjegjës për përfshirjen
sociale në bashki, për
katogorinë: - Njësia për
mbrojtjen e fëmijëve

2 Punonjes social qe mbulojne fushen e
te drejtave te fëmijeve

Shtimi I burimeve
njerzore.

3.19.1.1.2

Numri i nëpunësve të
administratës vendore
përgjegjës për përfshirjen
sociale në bashki, për
katogorinë: - Nëpunësi për
barazinë gjinore

1 1 specialist pergjegjes per barazine
gjinore.

Shtimi I burimeve
njerzore.

3.19.1.1.3

Numri i nëpunësve të
administratës vendore
përgjegjës për përfshirjen
sociale në bashki, për
katogorinë:: - Nëpunësi për
dhunën në familje (akti-
ligjor)

1 1 nenpunes perdhunen ne familje Shtimi I burimeve
njerzore.

3.19.1.2

Numri i nëpunësve shtesë
të administratës vendore
përgjegjës për
administrimin, monitorimin
dhe vlerësimin e skemës së
Ndihmës Ekonomike

8
Drejtues, pergjegjes i NE dhe
administratore shoqërore në qytet dhe
NJA.

Krijimi i ambienteve me
te pershtatshme per
aksesueshmërinë e cdo
kategorie në zyrat e
ndihmes ekonomike

3.19.1.3

Nëpunës të administratës
vendore të trajnuar në
lidhje me politikat
kombëtare dhe masat e
planifikuara për mbrojtjen
sociale dhe statistikat
sociale sipas standarteve të
BE

15

Te gjithe nenpunesit e sherbimit social
jane trajnuar mbi politikat kombetare
dhe ato te BE lidhur me sherbimet
sociale .

Shkembimi
eksperiencash me vendet
e B.E per te marre
praktikat me te mira
eshte inekzistent



1/28/2021 1 new message

https://mapping-bpe.al/goDataAnalyze/dataentry.aspx 15/32

Kodi Kriteri/Objektivi/Treguesi Vlera e
Indikatorit Përmbledhje e Veprimtarisë Sfida për zbatim

3.19.1.4

Hartimi i Raportit të
Vlerësimit për mbrojtjen
sociale në territorin e
Bashkisë në vitin e
raportimit

Po

Per cdo vit Bashkia Berat raporton ne
fillim te vitit paraardhes lidhur me
arritjet e objektivave dhe vazhdimësinë
në vitin pasardhes

Rritja e databaseve dhe e
statistikave konkrete

3.19.1.5
Sektori i Vlerësimit të
Nevojave dhe Referimit i
ngritur në bashki

Po
Sektori i Nj.M.F, Koordinatori vendor
i dhunes ne familje dhe vete Drejtuesit
e Sherbimeve Sociale.

Organizimi, referimi
efikas dhe I rregullt I
nevojave për cdo
problematikë.

3.19.1.6

Fondi vendor i planifikuar
për shpenzime të kujdesit
social kundrejt buxhetit të
Bashkise në vitin e
raportimit (në %)

1.8%
Buxheti i vitit 2020 per programin
sherbime sociale: parashikohet 2100
000 leke.

rritja e buxhetit per
sherbimin social, si dhe
perthithja e donatoreve te
ndryshem

3.19.1.7 Numri i përfituesve PAK
krahasuar me vitin e kaluar 0%

3689 eshte Numëri i perfituesve nga
skema e PAK ne 2020 është pothuajse
i njëjtë me vitin e kaluar ku ishin 3702.

Rritja e numërit te
punonjesve qe mbulojne
skemen e PAK

3.19.1.8

Përqindja (%) e rasteve të
strehimit social të ofruar
për viktima të trafikimit
ndaj numrit gjithsej të
përfituesve të strehimit
social në bashki gjatë vitit
të raportimit

3%

Jane raste qe jane referuar prane
drejtoris se strehimit por qe jane ne
procedura për përfitimin e bonusit të
qerasë.

Shtimi I banesave sociale
dhe buxhetit per strehim
per keto kategori

3.19.1.9

Kategoritë e grupeve
vulnerabël për të cilat është
themeluar një qendër ditore
për kujdesin social në
Bashki

2

Kategoria e A.K ne dy qendrat e
bashkise Berat dhe e femijeve prej
familjeve me vështirësi social-
ekonomike prane qendres komunitar

Ndërtimi i qendrave
sociale.

3.19.1.10

Numri i personave nga
grupet vulnerabël që
përfitojnë shërbime sociale
në qendrat e themeluara të
kujdesit social

150

Kryesisht pjesa me e madhe marrin
sherbime ne qendrat sociale per PAK
qe jane rezidente dhe ditore por dhe ne
qendren komunitare ( 15 fëmijë)

Shtimi I numrit te
sherbimeve dhe qendrave
per grupet vulnerabel .

3.19.2.1
Plan vendor veprimi për
përfshirjen sociale I
miratuar në KB

Po Po eshte miratur plani vendor por ka
nevoje per elaburim dhe rishikim

Mungesa e eksperteve
per hartimin e nje plani
cilesor .

3.19.2.2

Përqindja (%) e rasteve të
strehimit social kundrejt
nevojave të paraqitura në
bashki

44%
55% PAK + Invalid, 11% Grua
familjare me femije, 22 % pensionist
dhe 11% me perkrahje ociale

Strehimi Social esht
mbuluar 1/2 e fondit nga
bashkia, 1/2 nga qeveria.
Fondi per 2018: 1 581
764 leke

3.19.2.3

Numri i trajnimeve nga
MSHPS mbi metodologjitë
e matjes së treguesve të
mbrojtjes dhe përfshirjes
sociale

5

Trajnime te fokusuara mbi treguesit
kryesisht per perfshirjen e
komuniteteve,shperndarjen e fondeve
etj

Rritja e numërit te
trajnimeve



1/28/2021 1 new message

https://mapping-bpe.al/goDataAnalyze/dataentry.aspx 16/32

Kodi Kriteri/Objektivi/Treguesi Vlera e
Indikatorit Përmbledhje e Veprimtarisë Sfida për zbatim

3.19.2.4
Bazë të dhënash statistikore
për përfshirjen sociale (e
ngritur)

Po

Mund te themi se kemi krijuar një
database për numërin e familjeve
perfituese ne skemë,numërin e
personave me AK. Database për rastet
e femijeve që menaxhohen nga PMF
dhe NJMF, sipas problematikës dhe
rastet e dhunes ne familje me UMM
dhe UM.

realizimi I nje sistemi me
efikas per mbledhjen e te
dhenave

3.19.2.6

Numri i nxënësve, që
ndjekin arsimin profesional,
të cilët përfitojnë bursa
nëpërmjet bashkisë.

138

50 nxenes jane perfitues te rinj, 53 ish
perfitues viti 2019-2020, 35 nxenes
braktises te arsimit te mesem sjelle nga
ZVA Berat

Shtim I fondeve per kete
kategori eshte sfide .

3.19.3.1

Numri i të papunëve që
marrin ndihmë ekonomike
të cilët janë mbështetur
financiarisht nga Bashkia
për arsim dhe trajnim
profesional që përputhen
me nevojat e tregut të punës
dhe në bashkëpunim me
Zyrën Rajonale të
Punësimit

34 Kordinim per punesim dhe rintegrim te
familjeve qe jane pjese e N.E

Rintegrim i familjeve
pjese e N.E ne
institucione apo
ndermarje ku te kene %
per punesim

3.19.3.2

Numri i PAK që janë
përkrahur nga Bashkia për
arsim dhe trajnim
profesional/kundrejt numrit
total të PAK që mund të
punësohen në tregun e
punës (akti-ligjor)

11 Ndermjetesim i specialisteve te Pak
per punesimin e e personave me AK

Zbatueshmeria dhe
fleksibiliteti i ligjit

3.19.3.3

Numri i të rinjve që
përfundojnë arsimin
universitar dhe aftësimin
profesional , të cilët janë
mbështetur financiarisht
nga Bashkia për fillimin e
një biznesi privat në fushën
e tyre profesionale

20

Te rinjte jane mbeshtetur nepermjet
pjesemarrjes ne trajnime nepermjet
Projektit IDEA, per te hartuar nje Plan
Biznesi dhe per te filluar nje biznes te
ri.

Po punohet ne kete
drejtim duke iu ofruar
trajnime profesionaleper
te rinjte te cilet duan te
iniciojne nje biznes start
up, ne bahskepunim me
Agjensine Gjermane per
Zhvillim GIZ.

3.19.3.7

Numri I të rinjve që kanë
përfituar nga iniciativat e
zbatuara në bashkëpunim
me Zyrën e Punës mbi
përmirësimin / zgjerimin e
mundësive për arsim dhe
aftësim profesional që
plotësojnë nevojat e tregut
të punës: numri, llojet.

0 Nu ka patur iniciativa te tilla.

Bashkëpunim me Zyrën
e Punës mbi
përmirësimin / zgjerimin
e mundësive për arsim
dhe aftësim profesional .

3.19.3.8

Bashkia ka firmosur
Memorandumin e
bashkëpunimit me Zyrën e
Punës

Po bashkia ka firmosur nje Memorandum
bashkepunimi me Zyren e Punes.

krijimi i me shume
mundesive per praktika
te mira.
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3.22.1.1
Numri I bashkëpunimeve
me bashki të tjera brenda
territorit të Shqipërisë

2

Jane 5 Bashki te perfshira ne Projekt :
Berat, Ure Vajgurore, Skrapar, Kucove
dhe Polican. rehabilitimi i
ujesjelles/kanalizime bashkia Berat
dhe Bashkia Kucove.

rritja e bashkepunimeve
me bashki te tjera

3.22.1.2

Pjesemarrja ne iniciativave
të perbashketa rajonale dhe
Europiane të ndërmarra me
synim reduktimin e
diferencave rajonale
(programet e
bashkëpunimit rajonal dhe
transnacional)

1

Bashkia Berat eshte perfshire ne
Projektin per menaxhimin e integruar
te mbetjeve urbane per qarkun Berat'' I
cili financohet nga Qeveria Zviceriane.

Jane 5 Bashki te
perfshira ne Projekt :
Berat, Ure Vajgurore,
Skrapar, Kucove dhe
Polican.

3.23.1.1
Krijimi i Njësisë për
Mbrojtjen e Fëmijëve në
Bashki

Po E mundesuar nga Save the Children
dhe UNICEF

Konsolidimi dhe shtimi I
kapaciteteve njerzore qe
operojne ne fushen e
mbrjties se femijve

3.23.1.2

Krijimi i një sistemi për
monitorimin e rasteve për
shkelje të të drejtave të
fëmijës, ndodhur në
territorin e Bashkisë: për
regjistrimin, menaxhimin,
adresimin tek autoritetet më
të larta

Po

Njesia e mbrojties se femijeve,
skuadrat e terrenit . Këtë vit u
nënshkrua edhe marrëveshja
Ndëristitucionale e bashkëpunimit
ndërmjet institucioneve për të miturit
ne konlikt/kontakt me ligjin për
KOORDINIMIN E VEPRIMTARISE
PER DREJTËSINË MIQËSORE
NDAJ FËMIJËS NË NIVEL
VENDOR.

Shtimi I monitorimit dhe
bashkpunimit me
institucionet

3.23.1.3

Numri i takimeve të grupit
ndërdisiplinor për femijët e
përfshirë në abuzime,
dhunë, shfrytëzim
ekonomik ose forma të tjera
të shkeljes së të drejtave të
fëmijëve

8

Kryesisht ne Bashkine BERAT këtë vit
ka pasur një numër të ulët të rasteve që
kanë paraqitur nivel të lartë rreziku.
Kemi larguar nga Pedonalja e qytetit
fëmijët që përdoren për lypje duke
fuqizuar me anë të programit të "Save
the Children" dhe UNICEF familjen.

Pjesëmarrja e
specialistëve të cdo
institucioni në GTN.

3.23.1.4

Numri i rasteve të
identifikuara nga grupi
ndërdisiplinor të shkeljeve
të të drejtave të fëmijëve
gjatë Vitit të raportimit

3

Raste e vlerësuara me rrezik te larte
diskutohen në GTN dhe merret
vendimi sipas Ligjhit nr.18/2017 "Për
të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës". Për
rastet që niveli I rrezikut ulet ose nuk
paraqet më rrezikshmeëri merret
vendimi I mbylljes përsëri në GTN.

Ngritja e tryezave
nderdisiplinore me
shpesh.

3.23.1.5

Numri i urdhrave për
mbrojtje të lëshuara ndaj
numrit të rasteve të
identifikuara në vitin e
raportimit (në %)

30%
8 urdhra mbrojtje jane menaxhuar
kryesisht per gra dhe vajza dhe 2 per
femije

Bashkëpunimi dhe
delegimi me I shpejte
nga institucionet
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3.23.1.6

Numri i shërbimeve për
mbrojtjen e fëmijëve të
ofruara nga Bashkia në
raport me numrin gjithsej të
rastve të identifikuara

28%

Cdo rast I identifikuar dhe raportua I
cili ka nevojë për mbrojtje, të
menjëhershmë ose jo, është menaxhuar
nga PMF duke marre sherbime e
duhura per reduktimin e nivelit të
rrezikut . Për rastet që kanë nevojë për
mbrojtje të menjëhershme mblidhet
GTN, ku për vitin 2020 kemi pasur 7
takime të GTN, ku janë marrë edhe
vendime të masave mbrojtjesë të të
miturve. Sherbime që janë ofruar janë
sociale për fëmijën dhe familjen,ligjore
dhe mbeshtetje psikologjike sipas
planit individual të mbrojtjes.

Ngritja e nje rrjete me te
gjere profesinistesh për
menaxhimin e rasteve.
Rritja e tyre profesionale.

3.23.1.7

% e buxhetit të dedikuar
për mbrojtjen e fëmijëve
mbi buxhetin e
përgjithshëm për shërbimet
sociale në vitin e raportimit

10%
Buxhetimi për Njësinë e Mbrojtjes së
Fëmijëve dhe Dhunës në Familje eshte
200.000 lekë /vit

rritja e buxhetit per kete
kategori

3.23.1.8

Numri i punonjësve social
të mbrojtjes së fëmijëve
(PMF) në Bashki në vitin e
raportimit

2 Punonjes social qe mbulojne fushen e
te drejtave te fëmijeve

Rritja e tyre
profesionaleIe,

3.23.1.9

Numri i aktiviteteve të
organizuara nga Bashkia
për promovimin e mbrojtjes
së të drejtave të fëmijëve
(EU-UNICEF Të dhëna për
të Drejtat e Fëmijës)

5

Kete vite kemi pasur nje bashkëpunim
teper efikas me UNICEF, në zbatim të
programit" Forcimi I drejtësisë për të
miturit në Shqipëri" kryesisht ne
mbrojtjen e femijeve ne
konflikt/kontakt me ligjin. Për herë të
parë është prezantuar dhe botuar Kodi
i Drejtësisë pënale për të Mitur në
Bashkinë Berat. Na ka mbështetur me
termometra për kopshtet dhe cerdhet
në Bashkinë Berat dhe kitte higjenike.

Vazhdimi i bashkëpunim
me programe dhe ne
fusha te tjera

3.23.2.1

Numri i nëpunësve civilë të
administratës lokale e
trajnuar mbi ligjin e
mbrojtjes nga diskriminimi

6 P.M.F dhe Adm ne njesi jane trajnuar. Rritja e numërit të
trajnimeve

3.23.2.2

Krijimi i një sistemi të
monitorimit të rasteve për
diskriminim të ndodhur
brenda territorit të
Bashkisë: për regjistrimin,
menaxhimin, adresimin tek
autoritetet më të larta

Po Drejtoria e Shërbimeve Sociale Ngritja e një strukture
specifike për monitorim
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3.23.2.3

Niveli i bashkëpunimit të
Bashkisë me Komisionerin
për mbrojtjen nga
diskriminimi:(i) numri i
aktiviteteve të ndërmarra në
bashkëpunim; (ii) raportimi
i rregullt i përbashkët mbi
rastet e diskriminimit
identifikuar (iii) ndarja e
menaxhimit të shërbimeve
(iv)ndarjen e marrëveshjes
për ofrimin e shërbimeve

1
Funksionone zyra e avokatit te popullit
ku raportohen raste te cilat marrin
sherbime ose u gjendet zgjidhje

Adresimi më i plotë dhe i
qartë i problemeve.

3.23.2.4

Fushata ndërgjegjësuese të
organizuara nga Bashkia në
shkolla apo komuniteti për
mbrojtjen nga diskriminimi
i personave të grupit të
LGBTI

0 Nuk jane ndermarre fushata te tilla

Bashkia eshte e hapur
per cdo bashkepunim me
OJF per te organizuar
aktivitete te tilla.

3.23.3.1

Krijimi i një sistemi për
monitorimin e rasteve për
shkelje të së drejtës së
pakicave te ndodhura në
territorin e Bashki: për
regjistrimin, menaxhimin,
adresimin tek autoritetet më
të larta

Po

Organizata dhe projekte punojnë ne
fushen e mbrojtjes se komuniteteve
ndaj diskriminimit si ato rome,
egjyptiane. DSHS është mbështetëse
dhe partnere në zgjidhjen e shumë
problematikave të tyre.

Forcimi dhe rregullimi I
organizatave

3.23.3.2

Aktivitete socio-kulturore
të organizuara rregullisht
nga Bashkia, me qëllim
rritjen e ndërgjegjësimit
dhe respektit reciprok midis
shumicës dhe pakicës së
popullsisë

8
Qendra komunitare gjate gjithe vitit
organizon aktivitete qe fokusohen ne
repektimin reciprok te pakicave.

Forcimi I kapaciteteve ne
qendren
komunitare,nderkultutore

3.23.3.4

Nëpunësi civil i
administratës lokale i
trajnuar për angazhimet e
Bashkisë për Planin
Kombëtar për Romët dhe
Egjiptianët

0 Ska patur nepunes te trajnuar Nevojiten trajnime te
tilla.

3.23.4.1

Nëpunësi civil i
administratës lokale i
trajnuar për angazhimet e
Bashki në kuader te Planit
të Veprimit për Përfshirjen
e Romëve dhe Egjiptianëve

Jo nuk ka nenpunes te trajnuar nevoja per trajnime te
tilla.

3.23.4.2

Plani Lokal të Veprimit për
Përfshirjen e Romëve dhe
Egjiptianëve përgatitur nga
Bashkia

Po Plani vendor per integrimin e
komunitetit rom dhe egjyptian

impelmentimi me i mire i
planit
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3.23.4.3

Numri i trajnimeve të
kryera për administratën
lokale në sistemin
elektronik të grumbullimit
të të dhënave ROMALB

2 Trajnime per sistemin rombal rritja e trajnimeve te tilla

3.23.4.4
Shfrytëzimi i rregullt i
sistemit elektronik
ROMALB

Po kemi nje shfrytezim te rregullt Shtimi I bashkpunimit
per nje raportim te drejt

3.23.4.5

Numri i përfituesve R/E
nga programet e strehimit
social ne Bashki në raport
me numrin gjithsej të
aplikimeve për vitin e
raportimit

5% 2 familje Egjiptiane , 0 Rome 41
aplikime ne totale

Sfide eshte rritja e
informacionit tek kjo
kategori per sherbimet qe
mund te perfitojne.

3.23.4.6

Numri i projekteve në
zbatim në mbështetje të
komunitetit Romë /
Egjyptian

1 UNDP me projekt madhore per keto
komunitete

Aplikimi i projekteve të
reja në mbështetje të
këtij komuniteti.

3.23.4.7
Numri i punëkërkuesve të
regjistruar në vitin e
raportimit

605 Te dhenat jane marre nga Zyra rajonale
e Punesimit Berat

Punekerkues te papune te
kategorive: pagese
papunesie ndihme
ekonomike dhe te
papunet te tjere.

3.23.4.8 Numri i të punësuarve R/E
në vitin e raportimit 91 Te dhenat jane marre nga Zyra rajonale

e Punesimit Berat.

3.23.4.9
Numri i të punësuarve R/E
në institucionet e Bashkisë
gjatë vitit të raportimit

1 Ka patur 1 punesim te tille ne nivel
''Specialisti'' prane Bashkise Berat.

Rritja e numërit te te
punesuarve ne
institucionin e Bashkise
per te drejta te barabarta

3.23.5.1
Ne bashki eshte ngritur ose
emeruar: Sektori i Barazisë
Gjinore në Bashki

Po

Sektor I cili eshte riorganizuar me
ëmërimin e nje
punonjesisi:Kordinatoria Vendore e
Dhunës në Familje dhe barazisë
gjinore.

Rritja e numërit te
punonjesve për barazinë
gjinore.

3.23.5.2 Koordinator lokal për
çështjet gjinore në Bashki Po Dhuna ne familje dhe barazia gjinore

kane kordinatorin e tyre

Forcimi I sitemite te
referimit te rasteve per
ceshtje gjinore ,
REVALB
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3.23.5.3

Aplikimi i mekanizmave në
kuader të sistemit të
referimit ndaj Dhunës në
Familje (punonjësi gjinor
dhe takime)

Po

Eshtë nëshkruar edhe njëherë
marrëveshja e bashkëpunimit për
ngritjen e Mekanizmit të Koordinuar të
Referimit dhe Trajtimin e rasteve të
dhunës ne marrëdhëniet familjare.
MKR. Tashmë ky grup funksionon
plotësisht duke u zhvilluar takime dhe
mbledhje të ETN. ETN mblidhet për
rastet që kanë nevojë për ndihmë
emergjente duke u referuar edhe në
OJF të ndryshme për mbështetje me
qera banese, paketa ushqimore dhe
kurse profesionale. Vazhdimisht cdo
rast ndiqet në dinamikë dhe ofrohen
shërbimet e nevojshme duke u marrë
edhe në mbrojtje me strehim në
qëndrat e emergjencave. Janë zhvilluar
5 takime të ETN për 2020.

Perfshirja e te gjithe
institucioneve duke
zbatuar marrëveshjen.

3.23.5.4

Numri i trajnimeve të
nëpunësve civil të
administratës lokale me
ekspertë të barazisë Gjinore

5
Trajnime jane realizuar kryesisht nga
ASPA dhe organizata qe operojne ne
kete fushe

Shtimi I trajnimeve

3.23.5.5

Numri i shërbimeve të
specializuara të ofruara nga
Bashkia për gratë viktima
të dhunës në
familje/strehëza, të ndara
sipas njësive administrative
(NJA)

3

Sherbimet qe ofrohen jane pagesat
kesh,keshillimi psikologjik,referimi
per strehim dhe konsulec ligjore
nepermjet organizatave

Rrjetezimi me I mire I
sherbimeve

3.23.5.6

Numri i raportimit të
rregullt të të dhënave të
Bashkisë në MSHPS për
procesin e monitorimit
nëpërmjet sistemit REV-
ALB

1 Sa here kerkohet Trajnime me te shpeshta

3.23.5.7

Numri i raportimit të
rregullt të Bashkisë në
MMSR për barazinë gjinore
në nivel lokal

1 Sa here kerkohet pergjat vitit. Trajnime me te shpeshta

3.23.5.8
Hartimi i buxhetimi gjinor
(gender) i PBA të Bashkisë
(vendos dokumentin)

Nuk
ka te
dhena

Eshte hartuar nje dokument mbi
buxhetimin gjinor. Zbatimi eshte ne proces.

3.23.5.9

Numri i aktiviteteve të
ndërmarra në bashkëpunim
me OSHC per
diskriminimin gjinor

3
Aktivitete te cilat kane ne fokus
barazine gjinore dhe format e
diskriminimit

Shtimi I aktiviteteve

3.23.5.10 Numri i shërbimeve sipas
menaxhimit të rasteve 4

jane sherbimet baze pagesat
kesh,keshillim psikologjik,referim per
strehim dhe konsulenc ligjore

Rjetezimi me I mire I
sherbimeve .
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3.23.5.11

Numri i çerdheve dhe
kopshteve për femijë të
ndërtuara/mirëmbajtura nga
Bashkia në zonat rurale në
vitin e raportimit

3
Jane ne total 3 objekte shkollore te
rehabilituara nga Bashkia dhe
donatoret per vitin 2020.

Sipas Planifikimit te
PBA

3.23.5.12

Fondi vendor për gratë,
viktima të dhunës në
familje: strehimi social,
shërbimet e kujdesit social,
ndihma ekonomike në
raport me buxhetin e
Bashkisë për sektorin social
në vitin e raportimit

8%

Raste ndiqen finaciarisht nga bashkia
berat per ndihme ekonomike si dhe 4
prej tyre jane referuar ne zyrat e
strehimit por jo vetem

Shtimi I buxhetit per
grate dhe vajzat e
dhunuara

3.23.5.13

Numri i aktiviteteve të
organizuara nga Bashkia
për promovimin e barazisë
gjinore (Karta Evropiane
për Barazinë e Grave dhe
Burrave në Jetën Lokale)

2

Bëje boten portokalli dhe fushta
sensibilizuse ne komunitet . 16 ditët e
Aktivizimit Kundër Dhunës me Bazë
Gjinore janë zhvilluar aktivitete të
përbashkëta me ZVA BERAT dhe
Drejtorinë e Arsimit, Rinisë në
Bashkinë Berat.

Rritja e aktiviteteve
ndërgjegjësuese,
informuese

3.23.6.1

Numri i aktiviteteve të
ndërgjegjësimit dhe
trajnime nga të gjitha
institucionet mbi standartet
e aksesueshmerisë të PAK
në të cilat ka marrë pjesë
Bashkia (bazuar në Ligjin
nr. 93/2014)

2

Pergjat vitit 2019 jane realizuar mjafte
takime dhe akivitete per personatt me
A.K ku theksohet gjitheperfshirja ,
aksesueshmëria dhe punësimi I tyre.
Aktivitetet janë zhvvilluar nga ëold
Vision, FSHDPAK ADRF dhe
MEDPAK.

Rritja e numërit të
aktiviteteve
ndërgjegjësuese dhe
informuese.

3.23.6.2
Themelimi i Njësisë për
Vlerësimin e Nevojave dhe
Referimin në Bashki

Nuk
ka te
dhena

3.23.6.3

Përgatitja e Planit Lokal të
Veprimit për Përfshirjen
Sociale të PAK (vendos
dokumentin)

Po

PLAN LOKAL PËR PËRFSHIRJEN
E PERSONAVE ME AFTËSI TË
KUFIZUARA NË BASHKINË
BERAT

plani eshte mbeshtetur
nga USAID

3.23.6.4
Numri i raporteve gjashtë
mujore të Bashkisë në
MSHPS për çështjet e PAK

2 kryesisht raporte statistikore
Rritja e raporteve
narative per
problematikat

3.23.6.5

% e rritjes së fondit të
buxhetit lokal për heqjen e
pengesave mjedisore dhe
infrastrukturore të PAK në
territorin e Bashkisë gjatë
vitit të raportimit

25%

Drejtoria e urbanistikes ne
Bashkpunime me Drejtorine e
Sherbimit Social ka vlerësuar nevojat
qe ka ky grup si dhe me Drejtorine e
Transportit ku mund te themi qe
aksesushmeria ne instituionet me baze
eshte e mire si ne Bashki ashtu dhe ne
ish komunat , QSH.

Rritja e aksesueshmerise
dhe punësimit.
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3.23.6.6

Numri i shkollave në
Bashki të pajisura me
infrastrukturë që sigurojnë
akses në PAK në raport me
numrin gjithsej të shkollave
në Bashki (në %)

10%

Godinat e reja dhe te rehabilituara te
shkollave e kane te siguruar aksesin
ndaj PAK . Janë duke u vlerëesuar
nevojat specifike në shkolla për
kategoronë e nxënësve AK që e
frekuentojnë sistematikisht.

Godinat e vjetra te
shkollave nuk e kane
patur te parashikuar kete
element.

3.23.6.7

Numri i institucioneve
publike në Bashki të
pajisura me infrastrukturë
që sigurojnë akses në PAK
në raport me numrin
gjithsej të institucioneve
publike (në %)

12% Godina e Bashkise Berat/Qendra Lira
dhe Qendra Une jam si ju .

Projektet e reja qe po
pergatiten e kane te
planifikuar aksesin per
personat PAK.

3.23.6.8
Nëpunësit civil të
administratës vendore për
çështjet e PAK

6 Gjashte punonjes jane te profilizuar
per PAK

Rritja e numërit te
punonjesve qe mbulojne
skemen e PAK

3.23.6.9

Infrastruktura rrugore
brenda Bashkisë që siguron
aksesueshmëri të PAK (%
km të zonës urbane)

Nuk
ka te
dhena

Nuk ka tregues statistikore

3.23.6.10

Numri i qendrave historike
dhe kulturore (muzetë,
kinematë, qendrat
arkeologjike) në territorin e
bashkisë të pajisura me
infrastrukturën e duhur për
personat me aftësi ndryshe
(rampa, pajisjet shpjeguese
për personat me aftësi të
kufizuar në dëgjim dhe
shikim)

0 nuk ka infrastrukture per personat me
aftesi ndryshe.

Bashkia Berat eshte duke
implementuar nje
projekte IPA CBC, qe
parashikohen nderhyrje
ne infrastrukturen e
duhur per personat me
aftesi ndryshe ne qendren
historike

3.24.1.1

Grupi i punës në Bashki për
zbatimin e Planit të
Veprimit për Luftën kundër
Krimit të Organizuar i
ngritur

Jo Nuk eshte ngritur nje grup pune I tille.

3.24.1.2
Strategjia për Sigurisë
Publike në Nivel Vendor e
hartuar

Po

Jemi ne fazen e Hartimit te Strategjise
ne te cilen po punojme per
identifikimin e perparesive dhe cfare
deshirojm te arrijme.

Projekti perfundoi ne
vitin 2020.Bashkia Berat
eshte Perzgjedhur nder 5
bashkite qe e
implemetojne Strategjine
per Sigurine Publike.

3.24.1.3 Këshilli i Sigurisë Vendore
i ngritur Po eshte krijuar me vendim te Keshillit

Bashkiak nr 42 më 26/4/2018

mblidhet periodikisht
dhe sa here eshte e
nevojshme.

3.24.1.4
Ngritja e Zyrës së Policimit
në komunitet e ngritur në
secilën njësi administrative

100% ne te gjitha njesite administratvie jane
funsionale Zyrat e Policimit komunitar

3.24.1.5
Numri I rasteve të referuara
pranë Zyrës së Policimit në
komunitet nga qytetarët

Nuk
ka te
dhena
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3.26.1.1 Numri i kopshteve në
Bashki 39

9 kopshte ne qytet dhe 30 kopshte ne
fshat. 4 kopshte ne qytet jane me
ushqim.

Rikonstruksioni dhe
mirembajtja e godinave
ne kopshtet e bashkise.
Ndertimi I nje kopeshti
te ri ne Morave .
Realizimi I sherbimit te
ushqimit nga vete
Bashkia.

3.26.1.2.1
% e kopshteve me numrin e
fëmijëve mbi kapacitetet e
lejuara (mbipopullim)

0% te gjitha kopshtet jane ne kapacitet
normale.

Rikonstruksioni dhe
mirembajtja e godinave
ne kopshtet e bashkise.

3.26.1.2.2
% e kopshteve me numrin e
fëmijëve nën kapacitetet e
shërbimit

90% kopshtet nen kapacitetin e sherbimeve,
si pasoje edhe situata pandemike

3.26.1.2.3

Raporti mesatar
fëmijë/edukatorë në zonën
urbane ( Numri I femijeve
per 1 edukator)

5% raporti mesatar eshte 1 edukatore 20
femije

ulja e raportit
femije/edukatore

3.26.1.2.4
Raporti mesatar
nxënës/mësues në zonat
urbane

15 raporti eshte 1 mesues 15 nxenes
shperndarja e nxenesve
ne menyre te equilibruar
ne te gjitha shkollat

3.26.1.2.5

Raporti mesatar
nxënës/mësues në qytetin -
qendër e bashkisë ( Numri
mesatar i nxenesve per
mesues)

25 raporti eshte 1 mesues, 25 nxenes ne
qender e bashkise

reduktimi i raportit
nxenes/mesues

3.26.1.2.6

Raporti mesatar I
nxënësve/klasë në zonën
urbane (Numri mesatar i
nxenesve per nje klase)

18 cdo klase ka mesatarisht 18 nxenes
shperndarja e nxenesve
ne menyre te equilibruar
ne te gjitha shkollat

3.26.1.3

Shkalla e Rregjistrimit të
fëmijëve të grup moshës 3-
6 vjec e shprehur si raport I
numrit të femijëve të
rregjistruar në kopshte me
numrin total të fëmijëve në
Bashki të grup moshës
përkatëse në vitin e
raportimit (ne %).

65%
858 femije jane te regjistruar ne
kopshtet e qytetit dhe 464 ne kopshtet
e fshatit.

Eshte bashkepunuar me
drejtorine e sherbimit
social po punohet per
regjistrimin ne kopeshte
dhe cerdhe te femijeve te
kesaj grupmoshe te cilet
nuk jane te regjistruar as
ne gjendjet civile. Kemi
ofruar ndihme te nenave
te vetme.

3.26.1.4

Fushata ndërgjegjësimi
ndaj prindërve për
përfshirjen e fëmijëve në
sistemin e arsimit
parashkollor të ndërmarra
nga bashkia

104

Perfshirja e femijeve egjyptian ne
kopshtet me ushqim me pagese nga
bashkia. Bashkepunim me shoqatat e
komuniteteve te ndryshme dhe me
drejtorine e sherbimit social. 104
femije trajtohen me ushqim nga
Bashkia.

Cdo vit Drejtoria e
Arsimit ne Bashki
organizon fushata
ndergjegjesimi me
prinderit per perfshirjen e
femijeve ne sistemin
parashkollor.
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3.26.1.5

Fondi i investimit I
miratuar në buxhet për
ndërtim të kopshteve të
reja/ dhe rindërtim të
kopshteve ekzistuese në
raport me buxhetin vendor
për vitin e raportimit (në %)

0% Gjate vitit 2020 nuk ka patur
rikonstruksion te kopshteve. Fonde te pamjaftueshme.

3.26.1.6

Numri i fëmijëve të
rregjistruar në arsimin bazë
që përkasin grupeve të
marxhinalizuara

675 Ky numer reflekton femijet me
probleme

3.26.2.1

Numri i fëmijëve në Bashki
të grup moshës të arsimit
bazë ( të detyrueshem) që i
përkasin grupeve të
marxhinalizuara

675 Te ardhur nga emigracioni 24 nx, Me
AK 64 nx, rome 76, egjyptiane 531

Sfidat jane perfshirja dhe
integrimi I tyre ne jeten
sociale dhe komunitare .

3.26.2.4

Numri i fëmijëve braktisës
të shkollës të grup moshës
së arsimit bazë që i
përkasin grupeve të
marxhinalizuara
(romë/egjiptianë, të
varfërit)

35 Trajtim me burse nga Bashkia

3.26.3.1

Parashikimi i
infrastrukturës PAK në
projektet për
rindërtimin/ndërtimin e
shkollave në bashki

Po Shkolla ''1 maji'', Shkolla ''Uznove",
Shkolla " Morave "

Cdo shkolle e re apo qe
do te rikonstruktohet do
te perfshije ne projekt
infrastrukturen per PAK

3.26.3.2

Fondi i investimit vendor
për ndërtimin e shkollave të
reja / dhe rikonstruksionin e
shkollave ekzistuese në
raport me buxhetin vendor
të miratuar në vitin e
raportimit (në %).

10%

Rikonstruksion I shkolles "1 Maji" / 55
150 000 leke, Rikonstruksion I
shkolles "Xhemal Cekini, Uznove" /
49 977 000 leke , Hidroizolim I
shkolles " Thimi Tani "/ 678 000 leke,
investime per shkollat perkundrejt 1
134 803 000 leke ne total.

Bashkia Berat shikon si
sfide gjetjen e burimeve
alternative te financimit
per bashke-financime per
projektet e shkollave.

3.26.4.1 Përfaqësues i bashkisë në
vendimmarrjen e shkollave Po

Ne cdo Bord te institucioneve arsimore
eshte nje anetar qe perfaqeson
bashkine.

3.26.4.2

Nisma të bashkisë për të
mbështetur ngritjen e
komunikimit shkollë-
prindër-qeveri

po Mbeshtetja e projekteve per shkollat
Qender Komunitare

Permiresimi I
infrastruktures ne
Institucionet Arsimore
per te lehtesuar
funksionimin e tyre si
qendra komunitare

3.26.5.1

Numri i shkeljeve dhe
ndërtimeve të
jashtëligjshme në zona
pjesë të trashëgimisë
kulturore të bashkisë në
vitin e fundit

0
Gjate vitit 2020 nuk ka patur asnje
shkelje apo ndertim pa leje ne zonen e
trashegimise kulturore.

Banoret gjenden midis
nevojes per permiresim
te kushteve te jeteses dhe
nevojes per ruajtjen e
autenticitetit te
trashegimise se tyre
kulturore.
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3.26.5.2

Numri i masave të
ndërmarra ndaj këtyre
shkeljeve dhe ndërtimeve të
jashtëligjshme nga bashkia
në vitin e fundit

0
Bashkia Berat, informohet nga DRKK
Berat per shkeljet qe ndodhin ne zonat
Trashegimi Kulturore.

Shkeljet e viteve te
fundit jane riparuar ne
menyre vullnetare nga
banoret te cilat
deshirojne te perfitojne
nga mospasja e
pengesave ligjore per
perdorimin e pasurise se
tyre

3.26.6.1

Numri i aktiviteteve
kulturore të miratuar nga
bashkia për promovimin e
kulturës së zonës dhe
kulturës kombëtare në vitin
e raportimit.

66

Jane organizuar aktivitete te natyres se
trashegimise kulturore,
turistike,kulturore dhe ne fushen e eko-
turizmit

Shumica e aktivitetetve
organizohen ne
bashkepunim me
partnere te tjere
mbeshtetes per shkak te
fondeve te limituara te
Bashkise.

3.26.6.2

Numri i aktiviteteve
kulturore të organizuara
nga bashkia për
promovimin e kulturës së
zonës dhe kulturës
kombëtare ne vitin e
raportimit.

30

Aktivitetet kulturore jane organizuar
kryesisht ne formen e eventeve
periodike ne sheshe te hapura ne qytet
me nje pjesemarje te gjere nga publiku
dhe turistet qe vizitojne qytetin,
gjithashtu jane organizuar edhe
ekspozita

si pasoje e Covid 19
shume aktivitete jane
pezulluar. Ka nevoje per
logjistike te levizshme
kryesisht per eventet ne
Qendren Historike.

3.26.6.3

Fondi vendor i miratuar për
aktivitete kulturore të
bashkisë në raport me
buxhetin e bashkise për
trashëgiminë kulturore në
vitin e raportimit (në %).

7%

Ky fond eshte planifikuar per
aktivitetet kulturore te Bashkise dhe te
drejtorive ne varesi te saj: Qendra
Kulturore, Biblioteka, Galeria e
Arteve, Q.Kulturore e Femijeve dhe
Klubi Shumesportesh.

Shumica e aktivitetetve
organizohen ne
bashkepunim me
partnere te tjere
mbeshtetes per shkak te
fondeve te limituara te
Bashkise.

3.27.1.1

Numri i nëpunësve të
administratës vendore të
trajnuar për legjislacionin
mjedisor dhe zbatimin e tij
si dhe përparësitë e fushës
së mjedisit në lidhje me
integrimin në BE

1 Zhvillimi i projektit per menaxhimin e
mbetjeve.

Sfidat ne lidhje me
trajnimet jane te lidhura
me pjesemarrjen ne disa
trajnime per ndarjen e
mbetjeve ne burim,
riciklimin, trajtimi I
plastikes.

3.27.1.2

Fushata ndërgjegjësimi për
publikun e gjerë për
ruajtjen e mjedisit dhe
minimizimin e ndotjes
organizuar nga Bashkia,
institucione qëndrore dhe
aktorë të tjerë
(OSHC/projekte)

2

Nisma te ndermarra nga Bashkia Berat
ne bashkepunim me OJF-te ne fushen
mjedisore . per pastrimin e qytetit 3
ditor.

Ka nevoje per rritje te
ndergjegjesimit qytetar
per ceshtjet e mjedisit.
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3.27.2.1

Fushata ndërgjegjësimi në
shkolla të mesme dhe 9-
vjeçare për ruajtjen e
mjedisit dhe minimizimin e
ndotjes organizuar nga
bashkia, institucione
qëndrore dhe aktorë të tjerë
(OSHC/projekte)

5

Nisma te ndermarra nga Bashkia Berat
ne bashkepunim me OJF-te ne fushen
mjedisore . per pastrimin e qytetit 2
ditore.

Ka nevoje per rritje te
ndergjegjesimit ne
shkolla per ceshtjet e
mjedisit.

3.27.3.1

Plan vendor i veprimit (PV)
për përmirësimin e cilësisë
së ajrit të mjedisit në
zbatim të Planit Kombëtar
për përmirësimin e cilesisë
Së ajrit.

Jo Ne proces

Rekomandohet zbatimi I
masave te propozuara per
permiresimin e cilesise
se ajrit ne PPV

3.27.3.2

Integrimi i veprimeve për
përmirësimin e cilësisë së
ajrit të mjedisit në
dokumentin strategjik të
bashkisë/në PBA (vendos
dokumentin)

Jo

Po, jane parashikuar veprime te
poerbshketa me organizata mjedisore ..
Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit
te Territorit/Drejtoria e Sherbimeve
Publike.

Rekomandohet perfshirja
e masave per
permiresimin e cilesise
se ajrit ne planet
sektoriale te transportit
publik, zhvillimit urban
etj. Bashkepunim me
autoritetet pergjegjese
(AKM dhe ARM) per
monitorimin e
perditshem te treguesve
problematike (PM 10,
NO2, benzin)

3.27.3.3

Numri I masave për
përmirësimin e cilësisë së
ajrit të përfshira në PBA
(vendos dokumentin)

Nuk
ka te
dhena

3.27.4.1
Plan vendor i MIM i
hartuar, planifikuar në PBA
(vendos dokumentin)

Po

Ne bashkepunim me Kooperimin
Zvicerian vazhdon projekti i per
Menaxhimin e Integruar te Mbetjeve
Urbane ne Rajonin e Berattit, I cili
ndihmoi në hartimin e Planit te
Menaxhimit te Mbetjeve sipas
perspektives se BE.

Hartimi I planit rajonal te
menaxhimit te mbetjeve.
Hartimi dhe zbatimi I
planit lokal te
menaxhimit te mbetjeve.
Sherbimi I menaxhimit te
integruar duhet te shtrije
sherbimin e tij ne te
gjithe territorin e
Bashkise Berat dhe te
nise grumbullimin e
diferencuar te mbetjeve
qe ne burim.

3.27.4.2

Mbledhja dhe depozitimi i
mbetjeve urbane të
bashkisë bëhet në mënyrë
të rregullt sipas Planit
vendor te MIM

Po
Sipas Kontrates me firmat
Sipermarrese. Drejtoria e Sherbimeve
Publike/ Firmat Sipermarrese.

Sfidat janet e lidhura me
menaxhimin e integruar
te mbetjeve urbane.
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3.27.4.3

Mbetjet e riciklueshme të
territorit të bashkisë
riciklohen sipas objektivave
të Planit MIM vendor (nga
shoqëritë e riciklimit / ose
ndërmarrjet publike)

Po
Ka kompani private riciklimi te cilat
kryejne riciklimin e plastikes dhe
letres.

Zbatimi I Planit te
Masave per Menaxhimin
e Integruar te Mbetjeve
Urbane , pritet te
adresoje edhe kete
problem

3.27.4.4
Numri i vend-depozitimeve
të paautorizuara në
territorin e bashkisë

0 Nuk ka vend depozitime te pa
autorizuara

Ka nevoje per rritje te
ndergjegjesimit qytetar
per ceshtjet e mjedisit.

3.27.4.5

Numri i vend-depozitimeve
të autorizuara / landfill ose
incinerator në territorin e
bashkisë

2 Nje per mbetjet urbane dhe nje per
mbetjet inerte

3.27.4.6 Mbetjet ndahen në burim
në rryma sipas legjislacionit Jo

Me studimin e ri qe eshte parashikuar
ndarja ne burim me 2 konteniere ne
qender te qytetit (zonë pilot)

3.27.4.7
Largësia e qendrës së
bashkisë nga landfilli më i
afërt

5 Landifilli gjendet në fshatin Orizaj,
5Km nga qendra e Bashkise

3.27.6.1

Plan vendor (PV) i hartuar/
përditësuar nga Bashkitë
më vulnerabël ndaj
ndryshimeve klimatike që
kanë integruar rreziqet e
ndryshimeve të klimës dhe
masat për zbutjen dhe
adaptimin ndaj
ndryshimeve klimatike.

Po

Struktura përgjegjëse per pyjet dhe
kullotat në Bashki kanë pergatitur
planin e punes I cili ka te beje me
atribute teknike,menaxhuese dhe
këshillimore me qëllim qeverisjen në
tërësi të pyjeve dhe kullotave brenda
territorit të bashkisë .

Nvojitet një strukturë më
e gjerë me personel
inxhiniero-teknik me
arsim pyjor pasi dhe
sipërfaqja e fondit
pyjor&kullusor eshte e
konsiderueshme.

3.27.7.1

Buxheti i shpenzuar në
nivel vendor për investime
të projekteve (miqësore)që
adresojnë përshtatjen ndaj
ndyshimeve klimatike dhe
uljen e shkarkimeve të CO2
në përputhje me planet
vendore dhe në fushat
prioritare për bashkitë më
vulnerabël (psh bashkite në
zonat bregdetare (buxheti
nga Bashkia dhe projekte te
tjera)

Nuk
ka te
dhena

Bashkia nuk disponon te dhena Sfide mbetet gjetja e
burimeve te financimit .

3.27.7.3

Numri i specialistëve të
punësuar dhe trajnuar në
nivel vendor për
ndryshimet klimatike,
eficiencën e energjisë dhe
energjitë e rinovueshme

1

Raporti midis një specialisti pyjor me
sipërfaqen e fondit që ai mbulon eshte:
1 në 750-1000 ha për pyje të larta
trungishte,1 në 1500-2500 ha për
cungishte dhe shkurre(pyje të ulet),dhe
1 në 4000-6000 ha për kullota e
livadhe.

Duke qene funksion I ri I
Bashkise, ka nevoje per
me shume mbeshtetje me
eskpertize dhe logjistike.
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3.27.8.1

Plan Veprimi (PV) vendor
për menaxhimin e
qëndrueshëm të fondit
pyjor dhe kullosor (që
integron dhe masat e
mbarështimit për pyjet dhe
kullotat, bimët mjekesore,
etj)

Po

Struktura përgjegjëse per pyjet dhe
kullotat në Bashki kanë pergatitur
planin e punes I cili ka te beje me
atribute teknike,menaxhuese dhe
këshillimore me qëllim qeverisjen në
tërësi të pyjeve dhe kullotave brenda
territorit të bashkisë .

Drejtoria e Bujqesise dhe
Administrimit te Ujerave
ka ndjekur kete proçes.

3.27.8.2

Numri i specialistëve të
administrimit të fondit
pyjor në bashki ne raport
me numrin e specialisteve
sipas kërkesave te
legjislacionit

5

5/5 Raporti midis një specialisti pyjor
me sipërfaqen e fondit që ai mbulon
eshte: 1 në 750-1000 ha për pyje të
larta trungishte,1 në 1500-2500 ha për
cungishte dhe shkurre(pyje të ulet),dhe
1 në 4000-6000 ha për kullota e
livadhe.

Drejtoria e Bujqesise dhe
Administrimit te Ujerave
ka ndjekur kete proçes.

3.27.8.3

Krijimi i database mbi
subjektet që ushtrojnë
aktivitet mbi fondin pyjor
dhe kullosor të Bashkisë

Po

Drejtoria e Bujqesise dhe
Administrimit te Ujrav Pyjeve dhe
Sherbimi Veterinar ka krijuar
databasen me këtë informacion

Drejtoria e Bujqesise dhe
Administrimit te Ujerave
ka ndjekur kete proçes.

3.27.9.1
% e familjeve të lidhur me
rrjetin e furnizimit me ujë
në zonat urbane

100%

ne zonat urbane te gjitha familjet jane
te lidhura me furnizimin e ujit. gjate
viteve te fundit eshte bere nje investim
nga KWF per shtrirjen e rrjetit ne te
gjithe bashkine.

3.27.9.2
% e familjeve të lidhur me
rrjetin e furnizimit me ujë
në zonat urban

100%

ne zonat urbane te gjitha familjet jane
te lidhura me furnizimin e ujit. gjate
viteve te fundit eshte bere nje investim
nga KWF per shtrirjen e rrjetit ne te
gjithe bashkine.

3.27.9.3

% e familjeve të lidhura me
rrjetin e kanalizimeve të
ujërave të zeza në zonat
urbane

100 100 % e familjeve të lidhura me rrjetin
e kanalizimeve të ujërave të zeza.

3.27.9.4

% e familjeve të lidhura me
rrjetin e kanalizimeve të
ujërave të zeza në zonat
rurale

Nuk
ka te
dhena

3.27.9.5
Impianti I pastrimit të
përpunimit të ujërave të
zeza I ngritur funksional

Jo ne territorin e bashkise nuk eshte
ngritur akoma nje impiant i tille

sfida ka te beje me
ngritjen e nje impianti te
perpunimit te ujrave te
zeza

3.27.9.6
% e rrjetit të kanalizimeve
të ujërave të shiut I
rehabilituar dhe funksional

80%
rrjeti i kanalizimeve te ujrave te shiut
rehabilitohet dhe pastrohet ne menyre
periodike

rehabilitimi i te gjithe
rrjetit

3.27.10.1

Hartimi i planit vendor per
perballimin e emergjencave
civile ne perputhje me
Planin Kombetar te
Emergjencave Civile

Po

eshte hartuar nje plan vendore per
perballimin e situatave emergjente ne
perputhje me Planin Kombetar te
Emergjencave Civile

koordinimi i te gjithe
strukturave
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3.27.10.2 Ngritja e shtabit te
emergjencave civile Po po eshte ngritur dhe funksional shtabi i

emergjencave civile
rritja e buxhetit per
emergjencat civile

3.27.10.3 Ngritja e struktures se
emergjencave civile Po struktura eshte funksionale ne bashki

dhe ne njesit administrative

3.27.10.4

% e buxhetit te
emergjencave civile te
mbuluar nga Qeveria
Qendrore

0%

Fondet per
emergjencat/mbrojtjen
civile duhet te sigurohen
nga pushteti qendror

3.27.10.5 % e fondeve shtese per
emergjencat civile 4% Fond rezerve per 2020 ishte 2,500,000

leke
Fondet e veta te Bashkise
Berat jane te kufizuara

3.32.1.1
Përqindja (%) e realizimit
të shpenzimeve të
planifikuara vjetore

75% 63% te ardhura 72 % shpenzime -
Drejtoria e finances , dhe e taksave

3.32.1.2
Përqindja (%) e realizimit
të të ardhurave të
planifikuara vjetore

63% 63% te ardhura- Drejtoria e finances ,
dhe e taksave.

gjate vitit 2020 ndikoj
shume situata e
pandemise ne realizimin
e te ardhurave ne masen
%

3.32.1.4

% e ndryshimit të borxheve
të prapambetura të
Bashkisë ndaj palëve të
treta gjatë dy viteve të
fundit / planifikuar në PBA

0.2% 12.7 % ne vitin 2019 12.5 % ne vitin
2020

Sfidat jane pagesa e
detyrimeve te
prapambetura, shmangia
e krijimit te borxheve te
reja, rritje te burimeve te
financimit nepermjet
rishikimit te politikave
vendore fiskale

3.32.1.5
Numri I degjesave publike
per realizimin faktik te
buxhetit

9
Jane realizuar 9 degjesa publike; 4 me
njesite administrative, 3 me lagjet e
qytetit, 1 me biznesin dhe 1 me OJF-te.

4.1.0.1

A ka pasur ndryshime ne
staff gjate vitit 2020 ne
Njesine e Integrimit
Evropian?

Po Njesise i eshte shtuar nje specialist.
Specialist i planifikimit te projekteve

4.1.0.2

Sa persona jane larguar nga
Njesia e Integrimit
Evropian gjate vitit 2020? (
aresyet e largimit ne
seksionin e sqarimeve)

0 Nuk ka persona te larguar gjate vitit
2020.

sfidat kane te bejne me
konsolidimin e stafit te
njesise

4.1.1.1 Eshte ngritur Njesia per
Integrimin Europian? Po 1 Pergjegjes 2 Specialist te projekteve

1 Koordinatori i BE

4.1.1.2 Numri total I stafit Njesise
se Integrimin Europian 4 1 Pergjegjes 2 Specialist te projekteve

1 Koordinatori i BE

4.1.2

Numri I qytetareve qe
marrin informacion dhe
sherbime nga Kendi I BE-
se

135

Informacioni per publikun ofrohet ne
formen e broshurave, flete-palosjeve
dhe informacioni qe percillet direkt
nga Koordinatori.

Sfide eshte zgjerimi I
aktiviteteve
ndergjegjesuese edhe ne
njesite administrative.



1/28/2021 1 new message

https://mapping-bpe.al/goDataAnalyze/dataentry.aspx 31/32

Kodi Kriteri/Objektivi/Treguesi Vlera e
Indikatorit Përmbledhje e Veprimtarisë Sfida për zbatim

4.1.3

Numri I aktiviteteve
informuese dhe
komunikimi te organizuara
nga Njesia me komunitetin
per tema te ndryshme te
BE-se

6
Te interesuarve I ofrohet informacion
ne lidhje me mundesite e perfitimit nga
Programet e BE.

Sfide eshte zgjerimi I
aktiviteteve informuese.

4.1.4

Numri stafit Njesise per
Integrimin Europian dhe
Kordinimin e Ndihmes se
Huaj qe ka marre trajnim te
pergjithshem mbi BE-ne
funksionimin dhe historine
e saj (gjate periudhes
raportuese)

4

Trajnimet jane ofruar nga Projekti ''
Bashkite per Evrope'', nga Ministria
pwr Evropen dhe Punet e Jashtme ,
nga Sekretariatet Teknike te
Programeve te BE dhe nga TASCO

Gjate trajnimeve kane
marre pjese specialiste te
Drejtprise se Zhvillimit
Strategjik dhe Integrimit
ne BE.

4.1.5

Numri stafit Njesise per
Integrimin Europian dhe
Kordinimin e Ndihmes se
Huaj qe ka marre trajnim
mbi procedurat e aplikimit
per fondet e BE-se

4 Trajnimet jane ofruar nga Aspa.

Gjate trajnimeve eshte e
nevojshme te perfshihen
edhe specialiste nga
Drejtorite e Prokurimeve
Publike dhe Finances.

4.1.6
Bashkia e ka hapur ne
faqen e internetit seksionin
“KENDI I BE”

Po www.bashkiaberat.gov.al

4.1.7

Njesia e Integrimit
Evropian ka hapur median
e dedikuar sociale
(facebook) KENDI I BE /
Njesia e Integrimit
Evropian

Jo

4.2.1

% ne total e stafit te
bashkise qe ka marre
trajnim te pergjithshem mbi
BE-ne funksionimin dhe
historine e saj ( gjate gjithe
viteve )

11%

Trajnimet jane ofruar nga Projekti ''
Bashkite per Evrope'', nga Ministria
pwr Evropen dhe Punet e Jashtme ,
nga Sekretariatet Teknike te
Programeve te BE dhe nga TASCO
dhe Aspa.

Gjate trajnimeve kane
marre pjese specialiste te
Drejtorise se Integrimit
dhe Zhvillimit Strategjik,
por ka shume nevoje per
pjesemarrje edhe nga
stafi I drejtorive te tjera
te Bashkise.

4.2.2

% e stafit te bashkise qe ka
marre trajnim mbi politikat
e BE-se qe nderlidhen me
funksionet e pushtetit lokal
( gjate gjithe viteve )

10%
Persona nga Bashkia te trajnuar per
politiken e BE, anetaresimin, sfidat
dhe perfitimi.

Trajnimet jane ofruar nga
Projekti '' Bashkite per
Evrope''.

4.3.1

Numri stafit Njesise per
Integrimin Europian dhe
Kordinimin e Ndihmes se
Huaj qe ka marre trajnim
mbi instrumentin e IPA,
programet e BE dhe
mundesite e tjera te
financimit ( gjate gjithe
viteve )

4

Trajnimet jane ofruar nga Projekti ''
Bashkite per Evrope'', nga Ministria
pwr Evropen dhe Punet e Jashtme ,
nga Sekretariatet Teknike te
Programeve te BE dhe nga TASCO.

Gjate trajnimeve kane
marre pjese specialiste te
Drejtprise se Zhvillimit
Strategjik dhe Integrimit
ne BE.
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4.3.2

% e personelit te Bashkise
ne total te trajnuar per
instrumentin e IPA,
programet e BE dhe
mundesite e tjera te
financimit

9%
Jane shtate persona nga Bashkia te
trajnuar per politiken e BE,
anetaresimin, sfidat dhe perfitimi.

Ka nevoje per rritje te
numrit te trajnimeve ne
kete fushe.

4.3.3

Numri stafit Njesise per
Integrimin Europian dhe
Kordinimin e Ndihmes se
Huaj qe ka marre trajnim
mbi procedurat e aplikimit
per fondet e BE-se dhe
Ciklin e Menaxhimit te
Projekteve (PCM)

1
Trajnimi eshte ofruar nga Centre for
European Perspective, Slovenian
Development Cooperation.

Mundesia e ofrimit te
shumta te trajnimeve te
tilla.

4.4.1

Numri I aplikimeve ne
kuader te thirrjeve te IPA
dhe programe te tjera te
financuara nga BE vetem
gjate vitit raportues ( jo ne
total)

2

Per vitin 2020 u aplikua per 2 projekte
: Projekti FIRE PREP financuar nga
IPA CBC Shqiperi -Greqi, dhe Projekti
Eno-Tourism, Programi Europe for
Citizens.

Burimet njerezore te
mjaftueshme per te
aplikuar dhe menaxhuar
projektet.Por ka nevoje
per trajnime te stafit te
Prokurimeve Publike per
te pergatitur poroceduren
e prokurimeve sipas
kritereve te PRAG(
legjislacioni i BE).

4.5.1

Numri I projekteve te
financuara ne kuader te
thirrjeve te IPA dhe
programe te tjera te
financuara nga BE vetem
gjate vitit raportues ( jo ne
total)

4
Bashkia Berat eshte perfituese me 4
projekte te financuara nga BE, te
programit IPA CBC Shqiperi-Greqi.

Sfidat kane te bejne me
menaxhimin e
projekteve, bashke-
financimin dhe mbulimin
e kostos se TVSH.

4.6.1

Numri I aplikimeve te
kryera nga Bashkia ne
kuader te thirrjeve te
donatoreve te tjere vetem
gjate vitit raportues ( jo ne
total)

1
Eshte aplikuar per nje projekt te
financuar nga IADSA ''Qendra Rinore
Berat''

Ka nevoje per trajnimin e
stafit te Drejtorise se
Prokurimeve Publike per
te zbatuar kriteret e
specifikuara nga
Programi IADSA.

4.6.2

Numri I projekteve te
financuara nga donatore te
tjere vetem gjate vitit
raportues ( jo ne total)

6

Bashkia Berat eshte perfituese e 6
projekteve te financuar nga donatore te
huaj si Banka Boterore BERZH,
IADSA, Swiss Cooperation.

Kostot e bashke-
financimit dhe mbulimit
te TVSH jane sfide per
buxhetin e Bashkise.


