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UDHËZUESPËRPROCESINEKONSULTIMEVEPUBLIKE
1. QËLLIMIIUDHËZUESIT
Qëllimi kryesor i këtij udhëzuesi është që të jetë një mjet ndihmës nga i cili mund të nxirren ide
konkrete për të gjithë ata që dëshirojnë të organizojnë apo përfshihen në proceset e konsultimit
publik.
Ky udhëzues ka për qëllim edhe standardizimin e procesit të konsultimeve publike,  që t’u
ndihmohetnëpunësvecivilëdheorganizatavetëshoqërisëcivilepërtëplanifikuardhezbatuarme
suksesnjëprocestëkonsultimevepublike,përtëpërcaktuarqartëpritjetnganjëritjetrisidhepër
të evituar keqkuptimet që mund të lindin në rastet kur institucione apo organizata të ndryshme
marrinnismaapokontribuojnënëmënyratërësishttëndryshme.
Kyudhëzuesnukështëndarëvetëmpërnëpunësitciviltëautoritetevepublike,përtriarsye:
x

Së pari, udhëzuesi vlenë si për nëpunësit civil të autoriteteve publike që i organizojnë
konsultimetpublike,poashtuedhepërorganizatateshoqërisëcivileqëmarrinpjesënëato
konsultime.

x

Sëdyti,ështëmerëndësiqëorganizatateshoqërisëcivilet’ikuptojnëdisangaproblemet
dhevështirësitëmetëcilatballafaqohenautoritetetpublikegjatëprocesittëkonsultimit.

x

Së treti, nëse autoritetet publike që e zhvillojnë konsultimin shmangen nga praktikat e
rekomanduara në udhëzues, organizatat e shoqërisë civile që janë të familjarizuara me
udhëzuesindotëmundtëkërkojnëveprimekorrigjuesengaautoritetetpublike.
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2. SITËPËRDORETUDHËZUESI



Dukeubazuarnëtrendetmodernetëprocesittëkonsultimevepublikedhepraktikatmëtëmiratë
vendevetëndryshme,kyudhëzuesofronnjëbazëtëdomosdoshmeteorikedhekëshillapraktiketë
cilat do të mund t’i ndihmonin të gjithë atyre që janë të përfshirë në procesin e konsultimeve
publike,nëfazatëndryshmetësaj.
Kyudhëzuesnukparaqetformënevetmetëzhvillimittëprocesittëkonsultimeve.Formaalternative
të zhvillimit të konsultimeve publike janë të mirëseardhura, përderisa i përmbahen parimeve të
qeverisjes demokratike dhe synojnë marrjen e opinionit të të gjithë hisedarëve relevantë për
çështjenecaktuar.
Nëpunësit civil, të cilët në ndonjë mënyrë janë të përfshirë në hartimin e dokumenteve zyrtare
(politikave,strategjive,draftligjeveetj.),zbatojnëkëtëudhëzues.Varësishtngapërfshirjaesaj/tijnë
fazatëndryshmetëprocesittëpolitikëbërjes,shpjegimetnëkëtëudhëzues,medetyratkonkrete
qënëpunësicivilikanëpunënepërditshme,mundtalehtësojëadaptiminemetodavemëtëmira
përnevojatspecifiketësecilitnëpunëscivilapoautoritetetpublik.
Në aspektin praktik, secili nëpunës civil i cili është i ngarkuar që të hartojë një politikë publike,
strategji,projektligjapoaktnënligjortëcaktuarpreferohetqëqyshnëfazat eparatëdraftimittë
politikavedhelegjislacionittëshfletojëkëtëudhëzues,përtëvlerësuarsecilaformëekonsultimit
ështëmëepërshtatshmedhesitëndërmirretajo.Ngjajshëm,secilaorganizatëeshoqërisëcivilee
cilainformohetsenjëdokumentpublikështënëfazënedraftimit,mundtapërdorëkëtëudhëzues
përtëdizajnuarmënyrëndheformënepërfshirjessësajnëdraftiminedokumentittëcaktuarpublik
(ShihShtojca1).

3. KONSULTIMETPUBLIKE 
Demokraciaqëndronnëpajtueshmërinëeqytetarëvepërushtriminepushtetitngatëzgjedhurite
tyre. Për të siguruar këtë pajtueshmëri, demokracia përfaqësuese (model i cili ekziston edhe në
RepublikëneKosovës)ebazonvetvetennënjëgruptërregullavedheparimeveformaletradicionale
–siçjanëzgjedhjetdhefushatatqëishoqërojnëato.Megjithatë,demokraciapërfaqësuesebazohet
edhenëndërveprimetëvazhdueshmenëmestëautoritetevepublikedheqytetarëvenëperiudhën
ndërmjetzgjedhjeve.Nëkëtëdrejtim,nëfokustëkëtijudhëzuesiështëprocesiikonsultimit,sinjëra
ndërformatepjesëmarrjessëqytetarëvenëvendimmarrje.
Marrëdhënietndërmjetautoritetevepublikedheqytetarëvezhvillohenbrendanjëfushëveprimitë
gjerëngapolitikëbërjaderinëofrimindhekonsumimineshërbimevepublike.Autoritetetpublike
operojnë në nivele të ndryshme: lokale, rajonale dhe ndërkombëtare. Në të gjitha këto nivele
autoritetetpublikejanënëkontaktmeqytetarët.Qytetarëtpërfaqësohenndajautoritetevepublike
siindividëaposipjesëtarëtëgrupevetëorganizuaranëorganizatatëshoqërisëcivile.Kyudhëzues
dotëpërqendrohetnëprocesinekonsultimitpublikndërmjetautoritetevepublikedheorganizatave
tëshoqërisëcivile.
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Në esencë, konsultimi është proces nëpërmjet të cilit autoritetet publike kërkojnë mendimin e
publikuttëgjerërrethpolitikaveapodraftligjevetëcilatdëshirojnët'ihartojnë.Nëtermapraktik,
konsultiminënkuptonqëautoritetetpublikedotëduhej:
x

Të ofrojnë informata për publikun e gjerë, e në veçanti për hisedarët / grupet specifike të
shoqërisërrethpolitikaveapodraftligjeve;

x

Tëkërkojnëmendimetdhekomentetetyrepërpolitikatdhedraftligjetepropozuara;

x

Tëvendosinseadotëndryshojnëpërmbajtjenepolitikësapodraftligjit,pasiqët'idëgjojnë
qëndrimet dhe mendimet e publikut të gjerë / hisedarëve për përmbajtjen e dokumentit
publiktëpropozuar.

Konsultimi mund të përdoret edhe si proces i verifikimit pasi autoritetet publike ta kenë marrë
vendimin e tyre, për t'u siguruar që hisedarët apo publiku i gjerë i kanë verifikuar informatat e
përfshira në propozimet e autoriteteve publike. Për shembull, nëse Qeveria planifikon të zbatoj
rregullore të re për funksionimin e bizneseve të vogla, konsultimi mund të jetë i dobishëm për t'i
verifikuarvlerësimeteMinistrisënëkrahasimmevlerësimeteatyreqëdotëduhettëzbatojnëapo
t'ipërshtatenrregullorevetëreja.

4. RËNDËSIAEKONSULTIMEVEPUBLIKE
Zhvillimiikonsultimevemundtëçojnëpolitikadheligjemecilësimëtëmirëpërarsyetvijuese:
x

Konsultimindihmonnëidentifikiminezgjidhjeveefektivetëproblemeve;

x

Konsultimindihmonnëpërcaktiminseciliopsionipropozuarngapolitikbërësitështëmë i
përshtatshmidhemëizbatueshmi;

x

Konsultimimundtëçojnëidetërejatëpolitikavedhet'iofrojautoritetevepublikenjëgamë
mëtëgjerëtëopsioneve;

x

Konsultimi,përpolitikbërësit,ështëburimitëdhënaveiçmuardhemekostoshumëtëulët,
sepse marrja e mendimit prej atyre që do të ndikohen nga propozimi ka gjasa të ofrojë të
dhënapërkostotdhepasojatedraftpropozimit;

x

Konsultimimundtëpërdoretpërtëverifikuarsupozimetdheanalizatmbitëcilatbazohen
propozimet.Krahasimiiteorisëapoipropozimittëautoritetevepublikemëpërvojënreale
tëatyreqëndikohenngapropozimimundtëçojnëndryshimenëdraftpropozim;

x

Konsultimi mund të nënvizojë probleme potenciale të ndonjë draft propozimi në fazë të
hershmetëprocesitdhet'ijapkohëautoritetevepublikeqëtandryshojnëdraftpropozimin;

x

Konsultimimundtëidentifikojëpasojatëpadëshiruara;

x

Konsultimimundt'undihmojëautoritetevepubliketënjohinmetodamëtëmiratëzbatimit.

Procesi i konsultimit i mundëson Qeverisë ta përmirësoj cilësinë e ligjeve derisa ato hartohen dhe
para se t'i dorëzohen Kuvendit për shqyrtim, sikurse që i mundëson Kuvendit që të bëjë
përmirësimet e fundit para miratimit përfundimtar të tyre. Prandaj, konsultimi mund të zvogëloj
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problemet e mundshme administrative që burojnë nga legjislacioni i hartuar dobët dhe të cilat në
planinafatmesëmdheafatgjatëdotëduhettëndryshohenapotëshfuqizohen.
Procesiikonsultimit,poashtu,ibënautoritetetpublikemëtëhapuradhemëtransparentepasiqë
publikuigjerëdhegrupetehisedarëvenëshoqërinjoftohenrrethpolitikavedhelegjislacionitqëi
hartonQeveria,draftligjeveqëishqyrtonKuvendiapodokumentetqëburojnëngaautoritetettjera
publikedhekynivelirriturihapjesdhetransparencësmundtërezultojëmebesimtështuarnëto.
PërveçpërmirësimittëpërmbajtjessëdraftligjitpërfundimtartëcilinQeveriaiadorëzonKuvendit
tëKosovësapodraftlegjislacionitqëdërgohetpërmiratimnëQeveri,procesiikonsultimitnëvete
është pjesë e dobishme e procesit politikbërës. Megjithatë, është me rëndësi të ceket se procesi i
konsultimitnukizëvendësonprocesetegjëratëpolitikbërjësnëQeveri.Procesiikonsultimitsynon
tëkërkojqëndrimetdhemendimetepublikuttëgjerëmbidraftligjislacioninepropozuar,mirëpo,ai
është ushtrim kualitativ e jo kuantitativ. Ai nuk është referendum për të vendosur mbi meritën e
draft ligjit të propozuar. Rezultatet e konsultimit nuk janë obligative për autoritetet publike.
Autoritetetpublikeqëjanëtëmandatuarapërtëmarrëvendime,edhepaskonsultimittëpublikute
rezervojnë të drejtën e vendimit përfundimtar, vendim për të cilin pastaj do të marrin përgjegjësi
paraqytetarëve.Konsultimindihmonqëkyvendimtëjetëibazuarnëinformata,tëketëpërkrahje
mëtëgjërëdhesirrjedhojë,tëjetëidrejtë.
Pjesëmarrjanëprocesetëkonsultimitnukiobligondomosdoshmërishtorganizatateshoqërisëcivile
(OSHCtë)qëtapërkrahinrezultatinpërfundimtartëkonsultimit,porvetëmimundësonOSHCsëqë
tajapmendimiesajgjatëkëtijprocesi.
ËshtëeqartëqëduhettëketënjëshkallëtëbesimitnëmesministrisëdheOSHCsë,nëmënyrëqë
procesiikonsultimittëjetëefektiv.OSHCjaduhett’ibesojministrisëqëkëtotëfunditdotëofrojnë
informata të sakta bazike për propozimin e tyre dhe që do ta zhvillojnë konsultimin në frymë të
sinqertë, e jo vetëm të shtiren thuajse po konsultohen me OSHCnë. Në të njëjtën kohë, ministria
duhett’ibesojëOSHCsëqëkjoefunditdotëmarrëpjesënëmënyrëkonstruktivedhemostëofrojë
informataçorientuesenëpërgjigjetesaj.
Kjo veçanërisht vlen nëse nga OSHC kërkohet të marrë pjesë në takim me hisedarët në fazën
formativetëhartimittëpolitikave(“konsultimiformativ”).Nganjëherënëkëtorrethana,OSHCtëdo
tëkenëqasjetëhershmenëtë dhënatëpabotuara,apoinformatatëhershmerrethmendimit të
Qeverisë dhe ministria mund të kërkojë nga OSHCja që ta mbaj në fshehtësi këtë çështje për
momentin,derisatëdiskutohenopsionetetjeradhederisaQeveriatahartojëpolitikëntëcilëndota
shpallpastajpërdebatpublik(dhendoshtaedhepërkonsultimpublik).Kjopotencialishtkrijonnjë
pozitëtëvështirëpërOSHCnë:sepseOSHCjamundtëmarrinformatatëhershmepërnjëpropozim
tëcilinerefuzonpornëtënjëjtënkohënukduhettëflaspëratëpublikisht.Kjoështëçështjetaktike
– dhe disa thonë madje edhe morale – të cilën OSHCja duhet ta vendos vet. Me gjasë nuk ka
përgjigje plotësisht të saktë rreth kësaj: disa mund të preferojnë ta ruajnë lirinë absolute të
komentimit edhe nëse kjo nënkupton largimin nga këto konsultime, derisa të tjerët mund të
mendojnëqëkykufizimmargjinalilirisësëtyretëkomentimitarsyetohetmerastineofruarpërtë
ndikuarnëmendimineautoritetevepublikenëfazënformuese.
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5. ARSYETPËRKONSULTIMETPUBLIKE
Janëtriarsyepseautoritetetpublikeduhett’ipërforcojnëmarrëdhënietmeqytetarë,dukepërdorur
procesinekonsultimitmeshoqëricivile:
POLITIKËMËEMIRËPUBLIKE
Marrëdhëniet më të forta autoritete publikeqytetarë i inkurajojnë qytetarët të shpenzojnë më
shumë kohë dhe mundim në çështje publike. Kjo marrëdhënie e shfrytëzon dhe çmon si resurs
ndihmën e qytetarëve. Procesi i konsultimit i mundëson autoriteteve publike një bazë më të mirë
përpolitikëbërjedukeishëndrruaratonëinstitucioneqëmësojnë.Nëtënjëjtënkohë,esiguron
zbatimin më efektiv, ku qytetarët bëhen më të informuar për politikat dhe kanë marrë pjesë në
zhvillimin e tyre. Kjo bëhet edhe më e rëndësishme në kohën kur një nga brengat kryesore të
demokracivemoderneështëlargimiiqytetarëvengaprocesetpolitike.
BESIMMËIMADHNËAUTORITETEPUBLIKE
Procesiikonsultimeveijepqytetarëvemundësitëmësojnëmbiplanetepolitikavetëautoriteteve
publike, t’i bëjnë mendimet e tyra publike dhe të japin ndihmë në vendimmarrje. Kjo përfshirje
krijonpranimmëtëmadhpërrezultatetpolitike.Qeveria/Kuvenditregohentëhapur,qëibënmëtë
besueshëm për qytetarët – sovranin në çdo demokraci. Duke e ndërtuar besimin në autoritetet
publikedhepolitikatmëtëmirapublike,ndërtimiimarrëdhënieveautoritetepublikeqytetarerritë
legjitimitetineautoritetevepublike.
DEMOKRACIMËEFORTË
Procesi i konsultimeve e bën qeverinë më transparente dhe më të përgjegjshme. Fuqizimi i
marrëdhënieve autoritete publikeqytetarë e forcon bazën dhe e inkurajon qytetarinë aktive në
shoqëri. Kjo gjithashtu e mbështetë pjesëmarrjen qytetare në sferën publike, p.sh. pjesëmarrja në
debatepolitike,shoqata,votim,etj.Egjithakjorezultonmenjëdemokracimëtëfortë.
Përveçarsyevetëpërmenduramësipër,nëpunësitcivilnëkuadërtëQeverisësëKosovësobligohen
që të konsultojnë publikun edhe me Rregulloren e Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës
(rreg.09/2011),ecilaparashehpërmbannjëpjesëtëveçantëpërkonsultimetpublike.

RregullorjaePunëssëQeverisësëRepublikëssëKosovës(Nr.09.2011)
Neni32
Konsultimetpublike
1.Gjatëpërgatitjessëpropozimevepërtëcilatkërkohetkonceptdokumenti,përveçkonsultimit
të ministrive dhe organeve të tjera të administratës publike sipas nenit 7 të kësaj rregulloreje,
organipropozuesduhettëpublikojëpërmbajtjenepropozimittësajpërkomentengapublikudhe
në mënyrë specifike do të kërkojë komente nga organizatat joqeveritare të cilat ndikohen në
mënyrëtëkonsiderueshmengapropozimi.

5 ARSYETPËRKONSULTIMETPUBLIKE






UDHËZUESPËRPROCESINEKONSULTIMEVEPUBLIKE


2. Gjatë këtij konsultimi, organi propozues do të ofrojë informata të mjaftueshme në një formë
tëkuptueshme nga publiku për t’i mundësuar publikut që të kuptojë natyrën dhe pasojat e
propozimit.Organipropozuesgjithashtudotëshpallëpublikishtfillimineprocesittëkonsultimit
dhedotëlejojëkohëtëmjaftueshmepërpublikundheorganizatatjoqeveritareqëtëshqyrtojnë
rekomandimetdhetëjapinpërgjigjetetyretëmirëfillta.
3. Rezultatet e procesit të konsultimit do të raportohen në mbledhjen e Qeverisë ose në
mbledhjen e Komisionit Ministror dhe do jenë pjesë përbërëse e koncept dokumentit ose
memorandumitshpjeguessipasnenit29dhe30.
4.ProcesiikonsultimitdotëzhvillohetnëpajtimmenjëudhëzuesqëlëshohetngaSekretarisipas
propozimitngaZyraLigjore.
5. Përveç rasteve të përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni, Kryeministri, Qeveria ose një
KomisionMinistrormundtëkërkojënganjëMinistërqëtëzhvillojëkonsultiminpublikqëçfarëdo
çështjetjetër.
Gjithashtu,nëpërmjetnenit39pika1.2,kjorregulloremandatonorganinpropozuesqëtëzhvillojë
konsultimemepublikun.
RregullorjaePunëssëQeverisësëRepublikëssëKosovës(Nr.09.2011)
Neni39
Proceduratehartimitnëministri
1.Organipropozuesështëpërgjegjëspërproceduratehartimittëprojektitfillestarnëpërputhje
meparimetdhestandardetehartimittëlegjislacionittëpërcaktuarngaQeveriadhengaZKM:
1.2.Zhvillonkonsultimemepublikun;
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6. POLITIKËBËRJADHEPJESËMARRJAQYTETARE
Në teori, janë gjashtë hapa të ndryshëm të procesit politik të vendimmarrjes: caktimi i agjendës,
draftimiipolitikave,vendimmarrja,zbatimiipolitikave,mbikqyrjadheriformulimiipolitikave.Çdo
hap ofron mundësi për ndërveprim ndërmjet autoriteteve publike dhe organizatave të shoqërisë
civile.
Përfshirja e organizatave të shoqërisë civile në hapat e ndryshëm të procesit të vendimmarrjes
politike varet nga intensiteti i pjesëmarrjes. Ekzistojnë katër nivele të ndryshme të pjesëmarrjes,
dukefilluarngaaimepjesëmarrjemëtëulëtderitenivelimepjesëmarrjemëtëlartë:informimi,
konsultimi, dialogu dhe partneriteti. Këto mund të aplikohen gjatë çdo hapi të procesit vendim
marrës, megjithatë shpesh ndonjëra nga këto forma është më relevante për pjesë specifike të
procesit.

1.Informata
Qasja në informatë është baza e çdo hapi të ardhshëm në përfshirjen e organizatave të shoqërisë
civilenëprocesinpolitiktëvendimmarrjes.Kyështënjënivelrelativishtiulëtipjesëmarrjesqëkatë
bëjëmedhënieneinformatësnjëdrejtimshengaautoritetpublikedheinterakcioniapopërfshirjae
organizatave të shoqërisë civile as nuk është i kërkuar e as i pritur. Megjithëatë, shpërndarja e
informacionitngaautoritetetpubliketekpublikuigjërëdheorganizatateshoqërisëcivilenëveçanti
paraqet parakushtin themelor për përfshirjen e publikut. Pa e pasur informatën që një dokument
publikështënëprocesinedraftimitaposhqyrtimit,normalishtqëngaasnjëqytetarapoorganizatëe
shoqërisëcivilenukmundtëpritetqëtëkontribuojënëproces.



7 POLITIKËBËRJADHEPJESËMARRJAQYTETARE






UDHËZUESPËRPROCESINEKONSULTIMEVEPUBLIKE

2.Konsultimi
Duke supozuar që informata që një dokument i caktuar publik është në fazën e draftimit apo
shqyrtimit, konsultimi është formë e iniciativës ku autoritetet publike u kërkojnë organizatave të
shoqërisëcivilemendiminetyrenënjëfushëspecifiketëpolitikaveosetëzhvillimit,osedokument
të caktuar zyrtar. Konsultimi zakonisht përfshinë autoritetet të cilat i informojnë organizatat e
shoqërisë civile për zhvillimet e caktuara të politikave apo ligjeve dhe u kërkojnë atyre komente,
kontribut dhe sugjerime. Iniciativa dhe tema buron nga autoritetet publike e jo nga organizatat e
shoqërisëcivile.
3.Dialogu
Iniciativa për dialog mund të merret nga cilado palë, dhe mund të jetë në formë të gjerë (të
përgjithshme)apobashkëpunuese(specifike).Dialoguigjerë(ipërgjithshëm)ështëkomunikimidy
kahëshindërtuarnëinterestëpërbashkëtdhepotencialishtobjektivatepërbashkëtaqësigurojnë
shkëmbimtërregullttëmendimeve.Mundtëketëformëtëdëgjimevepublikederitembledhjete
specializuarandërmjetorganizatavetëshoqërisëciviledheautoritetevepublike.Diskutimimbeteti
gjerë dhe nuk është i lidhur me ndonjë proces specifik të zhvillimit të politikave. Dialogu
bashkëpunues(specifik)ndërtohetnëinteresatëpërbashkëtapërzhvillimtënjëpolitiketëcaktuar.
Kjo formë zakonisht rezulton me ndonjë rekomandim, strategji, veprim apo legjislacion të
përbashkët. Kjo formë e dialogut është më e fuqishme ngase përfshin takimet e përbashkëta të
rregullta dhe të shpeshta, e nga të cilat zhvillohet bërthama e strategjisë politike dhe zakonisht
rezultonmepërfundimepërtëcilatkapajtimngatëdypalët.
4.Partneriteti
Partneriteti zakonisht parasheh përgjegjësi të përbashkëta gjatë çdo hapi të procesit politik të
vendimmarrjes, duke filluar nga caktimi i agjendës, draftimi, vendimi dhe zbatimi i iniciativës
politikeapoligjittëcaktuar.Kjoështëformamëelartëepjesëmarrjes,dhemundtëpërfshijëedhe
aktivitete si delegimi i çështjeve specifike organizatave të shoqërisë civile, p.sh. në ofrim të
shërbimeve e deri tek forumet pjesëmarrëse dhe krijimin e trupave të përbashkëta të vendim
marrjes,përfshirëalokimineresursevepërt’izbatuarvendimetemarraparaprakishtetj.
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7. KURTËKONSULTONI
Elementkyçiprocesitefektivtëkonsultimitështëqëtësigurohemiqëkonsultimipozhvillohetnë
kohën e duhur. Në terma të përgjithshëm, procesi i konsultimit mund të zhvillohet në dy pika të
ndryshmetëprocesittëhartimittëpolitikave.Konsultimimundtëzhvillohetnëfazëtëhershmeqë
mundëson kontribut të shtuar derisa Qeveria/Kuvendi e harton dhe formulon politikën e caktuar.
Konsultiminëkëtëperiudhëtëhartimittëpolitikavequhetkonsultimformativ.
Konsultimiformativqëndihmonnëzhvillimineideveepolitikavemund:
x

Tëndihmojidentifikiminetëgjithadimensionevetëproblemitapoçështjes;

x

Tëndihmojidentifikimineopsionevetërejapërtrajtimineproblemittëcaktuar;

x

Tëndihmojkuptiminepasojavetëplotatëopsionevetëndryshmetëmundshme;

x

Tësigurojqëhisedarëtndihensipjesëeprocesittëhartimittëpolitikavedheqëautoritetet
publikedot'imarrinparasyshqëndrimetetyregjatëhartimittëpolitikëspërfundimtare.

Gjithashtu konsultimi mund të zhvillohet edhe në fazë të mëvonshme që i mundëson procesit të
konsultimit të verifikoj propozimet tashmë të hartuara nga Qeveria, e që paraqet konsultimin
verifikues.
Konsultimiverifikuespërtestimineqëndrimevedhepolitikaveekzistuesemund:
x

Tëndihmojëidentifikimineefektevetëpadëshiruaraapoproblemevetëpolitikës;

x

T'iofrojëinformatapublikutpërpolitikën/draftligjindhetëstimulojdebatpublik;

x

T'imundësojëQeverisëtavlerësojreagiminepublikutndajpropozimit;

x

Tëidentifikojëproblemepotencialegjatëimplementimit.



Njëproblemqëshpeshherëhasetkurnëpunësitcivilëdiskutojnëpërkohënekonsultimitkatëbëjë
menivelinedraftittëpolitikësapoprojektligjitparasekydrafttëhapetpërkonsultim.Shumëherë
nëpunësitcivilëmundtëmendojnëqëdraftifillestarnukështëendeaqimirësatëshpërndahetpër
konsultim,dhepresinqëkydrafttëavansohetndjeshëmpërtahapurpërkomentengapubliku.Ky
arsyetim nuk qëndron, përkundrazi, sa më fillestar të jetë niveli i politikës apo draftligjit aq më i
dobishëm do të jetë konsultimi. Kur drafti është para finalizimit dhe shumica e çështjeve tashmë
janëpërcaktuar,konsultimimundtëbëhetvetëmpërtëverifikuardraftin,ejopërtëkontribuarnë
përmirësiminecilësisësëtij.
Për ta përcaktuar kohën më të duhur për të nisur një proces konsultimi, duhet të kemi parasysh
hapatnëprocesinpolitiktëvendimmarrjes.
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HAPATNËPROCESINPOLITIKTËVENDIMMARRJES
Janë gjashtë hapa të ndryshëm të procesit politik të vendimmarrjes: caktimi i agjendës, draftimi i
politikave,vendimmarrja,zbatimiipolitikave,mbikqyrjadheriformulimiipolitikave.Çdohapofrom
mundësipërndërveprimndërmjetOSHCvedheautoritetevepublike.

1.CAKTIMIIAGJENDËS
Qeveria përcakton agjendën legjislative për vitin pasardhës në fund të çdo viti, ndërsa bazuar në
agjendënlegjislativetëQeverisëedheKuvendipërcaktonagjendënetij.Fazakurpërgatitetagjenda
legjislative nga Qeveria është një mundësi e mirë për OSHCtë që të ndikojnë që projektligje me
rëndësi për fushën e tyre të veprimit të futen në kalendarin e vitit të ardhshëm. Kjo agjendë
përcaktonvetëmnismatpërprojektligjeejoedhepërpolitikatjeraqënukbartinnëvetedraftimine
ndonjë ligji të veçantë. Për këtë arsye OSHCtë duhet të shfrytëzojnë edhe mekanizma tjera për
ndikimin e agjendës qeveritare, siç janë ministritë si dhe Zyrën Ligjore dhe Zyrën për Planifikim
StrategjiknëkuadërtëZyrëssëKryeministrit,apoedhenjësitjeratëautoritetevepublike,varësisht
ngafushaeveprimit.
2.DRAFTIMI
Autoritetetpublikezakonishtkanënjësistemtëorganizuartëdraftimittëpolitikave.NëQeverinëe
Republikës së Kosovës draftimi i dokumenteve publike rregullohet me Rregulloren nr. 09/2011 e
Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës  dhe statutet e komunave, ndërsa cikli legjislativ
gjithashtu edhe me Rregulloren e Punës së Kuvendit. Këtu OSHCtë shpesh janë të involvuara në
fushasip.sh.identifikimiiproblemeve,propozimii zgjidhjeveaposjelljaeprovavepëropsionet e
tyre të preferuara nëpërmjet intervistave apo kërkimeve/hulumtimeve. Organizimi i konsultimeve
duhettejetëelementkyçnëkëtëhap,sëbashkumeformatendryshmetëdialogutpërmbledhjene
ideve nga hisedarët kyç. Duke qenë se shumica e projektligjeve draftohen nga Qeveria, rol kyç në
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këtëproceskaZyraLigjoreeKryeministritdheSekretariatiKoordinuesiQeverisë.KëtonjësitëZyrës
së Kryeministrit kanë mandat që të sigurojnë që dokumentet e politikave dhe legjislacionit të
dorëzuara për aprovim në mbledhjen e Qeverisë të përmbushin standardet përkatëse, përfshirë
edhetësigurojëqëkonsultimetmeshoqërinëcivilegjatëdraftimittëpolitikavejanëmbajtur.
3.VENDIMI
Format e vendimmarrjes politike ndryshojnë, në bazë të kontekstit shtetëror/kombëtar dhe
legjislacionit.Karakteristikatengjashmejanëkrijimiipolitikësqeveritarengaanaeministrisë;apo
legjislacioni,kuKuvendievotonnjëligjNëKosovë,ligjetmiratohenngaKuvendi,aktetnënligjore
nga Ministritë apo Qeveria ndërsa Komunat miratojnë rregullore komunale brenda
fushëveprimtarisësëtyre.Draftlegjislacionidhedokumentevetjerapublikeduhettëjenëtëhapura
përidedhepjesëmarrjetëOSHCve.Autoritetetpublikeduhettivlerësojnëidetëdhemendimete
ndryshmeparasetëmarrinvendim.Megjithatë,fuqiapërfundimtareështënëautoritetetpublike.
4.ZBATIMI
Zbatimi është hapi ku shumë OSHCë janë më aktive. Pjesa më e madhe e punës së OSHCve në
hapatemëparshëmmundtëkonsiderohensipërgatitjepërtëndikuarnëzbatimtëpolitikave.Kjo
fazë është shumë e rëndësishme që të sigurohet që rezultati i pritur të përmbushet. Qasja në
informata të qarta dhe transparente është shumë e rëndësishme në këtë hap, sikurse edhe
partneritetiaktiv.Nëzbatiminepolitikavedheligjevetëndryshmepërfshiheninstitucione,agjenci
dhe organizata të ndryshme. Për këtë arsye, varësisht nga fusha të cilën e mbulon dokumenti i
caktuar publik, institucionet të cilat mund të përfshijnë organizatat e shoqërisë civile në fazën e
zbatimitjanëtëndryshme.
5.MBIKQYRJA
Në këtë hap roli i OSHCve është mbikqyrja dhe vlerësimi i rezultateve të politikave të zbatuara.
Ështëirëndësishëmsistemiefektivdhetransparentimbikqyrjatqësiguronqëpolitikaapoprogrami
earrinqëlliminecaktuar.
6.RIFORMULIMI
Dija e fituar nga vlerësimi i zbatimit të politikave, bashkangjitur me nevojat e ndryshueshme në
shoqëri, shpesh kërkojnë riformulim të politikave. Riformulimi duhet të bazohet në qasje në
informatadhemundësipërdialogqëtëidentifikohetnevojatdheiniciativat.Riformulimilejonpër
inicimineciklittëritëvendimmarrjes.Dukeqenë qënjëpjesëemadheeaktivitetittëshoqërisë
civile në Kosovë fokusohet në vlerësimin e politikave dhe ligjeve të caktuara, informatat që
prodhohen nga shoqëria civile nëpërmjet hulumtimeve dhe raporteve të ndryshme mund të
shërbejnësinjëburimshumëidobishëmpërautoritetetpublikepërtëvlerësuarnësenjëpolitikë/
ligjkanevojëtëriformulohet.
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8. KËNDTAKONSULTONI 











Pjesëerëndësishmenëplanifikimineçdokonsultimiështëtëvendosetsekushdotëkonsultohet
për politikën apo draft ligjin e propozuar. Në përgjithësi, autoritetet publike mund të konsultohen
osevetëmmehisedarëtkyçnësektorpërshembullmeShoqatëneMjekëvedheSindikatëneStafit
Mjekësornësedraftligjikatëbëjëmespitalet,apomundtëvendosintëndërmarrinkonsultimmë
të gjerë i cili përfshin të gjithë pjesëtarët e publikut. Metoda të cilën do ta zgjedhin autoritetet
publike do të varet kryesisht nga çështja në fjalë si dhe nga koha dhe burimet që i kanë në
dispozicion.
Përveçkonsultimevepublike,qënënkuptonkonsultimetmepalëtjerajashtëautoritetevepublike,e
përtëcilatflitetgjerësishtnëpjesënpasuesetëkëtijudhëzuesi,RregullorjaePunëssëQeverisënë
Nenin  7, përcakton që para dorëzimit për shqyrtim në  Qeveri, nga organi propozues ose nga një
trup qeveritare, të koncept dokumenteve, memorandumeve shpjeguese, apo projekt aktet ligjore
dhe nënligjore, planeve strategjike të ministrive ose strategji sektoriale, organi i cili ka përgatitur
materialin(“organipropozues”)ështëpërgjegjëspërtësiguruarqëtëgjithaorganetpunaetëcilave
mundtëndikohetngapropozimipërkatës(projektligji,aktinënligjorapopolitika),tëkenëmundësi
tëtëkomentojnëlidhurmepropozimin.Organipropozues,dot’udërgojëdokumentacioninpërkatës
që ndërlidhet me propozim, të gjitha organeve relevante dhe ato kanë 15 ditë pune për të
komentuarlidhurmepropozimin.

KONSULTIMIMEHISEDARËTKYÇ
Kjonënkuptonkonsultiminegrupevedheorganizatavejashtëstrukturavetëautoritetevepublikeqë
mund të jenë të ndikuara drejtpërdrejtë nga propozimi, ku me këta hisedarë kyç diskutohet
përmbajtja  e politikës apo draft ligjit të propozuar. Ky është proces i kufizuar por i përqendruar i
konsultimit dhe zakonisht përdoret në mënyrën më efektive kur dokumenti i propozuar është
çështjeteknikeecilakainterestëkufizuarpërpublikunaponëseështëndonjëdokumentnëfazë
shumëtëhershmetëhartimittëpolitikave.
Konsultimimehisedarëkyç,sipjesëeprocesittëkonsultimit,ikadisaanëpozitive:
x

Ështëmënyrëjoekushtueshmeembledhjessëinformatave;

x

E ndihmon Qeverinë/Kuvendin të identifikojë çështjet kyçe që duhet të merren parasysh
gjatëpolitikëbërjes;

x

Ndihmonnëidentifikiminezgjidhjevepotenciale;

x

Siguronqëpërgjigjetepranuarajanëmëtëpërqendruaranëpërmbajtjenspecifiketëdraft
propozimitsesanërastinekonsultimevemepublikunegjerë.

NësistemineritëdraftimittëpolitikaveqëkafilluartëaplikohetnëKosovë,kupërtëgjithaçështjet
përtëcilatQeveriaduhettëkonsiderojëmëshumësenjëopsionkërkohetqëtëhartohetkoncept
dokumentiveçantë,konsultimimehisedarëkyçpreferohettëpërdoretqyshnëfazatehershmetë
identifkimit të problemit dhe opsioneve. Ngjajshëm edhe për çështjet për të cilat nuk nevojiten
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opsione,epërtëcilatkërkohethartimiimemorandumeveshpjeguese,konsultimimehisedarëkyç
mundtëngrisëndjeshëmcilësinëedokumentittëhartuar.
KONSULTIMIIPLOTËPUBLIK
Konsultimi i plotë publik nënkupton konsultimin e të gjithë personave që mund të ndikohen
drejtpërdrejtë apo tërthorazi nga draft propozimi, përfshirë këtu edhe publikun e gjerë dhe tërë
gamën e organizatave të shoqërisë civile. Konsultimi i plotë publik zakonisht zhvillohet nga
Qeveria/Kuvendi për çështje të verifikimit pasi ajo të ketë hartuar propozime specifike apo draft
ligje.
Zhvillimiikonsultimittëplotëpublik,sipjesëeprocesittëkonsultimit,kadisaanëtëmira:
x

Mundësonqëtëgjithëpjesëtarëtepublikuttëndihensipjesëeprocesit;

x

Siguronqëprocesiihartimittëpolitikavetëshihetsimëihapurdhetransparent;

x

Mundësonqëndrimedhemendimetëcilatmundtëjenëtëndryshmepërgrupinengushtë
tëhisedarëvetëcilatjanënënndikiminedrejtpërdrejtëtëdraftlegjislacionit.

Edhepseështëemundurtëpërdorentëdymetodatnëfazatehartimittëpolitikavedheverifikimit
të politikave të procesit të politikbërjës, shpeshherë është më praktike dhe efektive të zhvillohen
konsultimemegrupemëtëvoglatëhisedarëvenëfazënehartimittëpolitikavedhetëzhvillohen
konsultimetëplotapublikegjatëfazëssëverifikimit.Arysejapërkëtëqëndronnëatëqëgjatëfazës
kuropsionetepolitikaveendejanënëfazënedefinimitnevojitetnjëekspertizëmëethellëdhemë
e fokusuar, e të cilën mund ta ofrojnë hisedarët kyç, ndërsa grupet e mëdha të publikut mund të
verifikojnënësepunaparaprakeebërëngaekspertëtështënëpërputhjemeinteresinepublikuttë
gjërëdhenësepolitikaezhvilluardotëpranohetngata,kurtëvijëkohaezbatimit.


9. SITËKONSULTONI
Çështjakyçenëçdoprocestësuksesshëmtëkonsultimitështëpërdorimiimekanizmitmëefikastë
konsultimit për t'i mbledhur qëndrimet e publikut të gjerë apo të hisedarëve kyç, në mënyrë që
konsultimitëmoslërëanashgrupeapoaspektetëpolitikësmerëndësipërpublikun.Kamekanizma
të ndryshëm të konsultimit që mund të përdoren për t'i mbledhur qëndrimet dhe mendimet, dhe
autoritetet publike duhet të vendosin se cili do të jetë mekanizmi më efektiv për rrethanat e
veçanta.
Janë disa mënyra tradicionale dhe të reja për mbledhjen e mendimeve të shoqërisë civile dhe
publikutrrethçështjevetëpolitikavepërfshirëkëtuedhedraftligjet.Nëvijimjanëdisaprejkëtyre
metodavedheteknikavetëndryshmetëkonsultimit:
x

Konsultimetmeshkrim

x

Takimetpublike

x

Konferencat

x

TakimetmeGrupetëFokusit/Interesit
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x

Punëtoritë

x

Intervistat/takimetsynësy

x

Hulumtimeteopinionit

x

Votimidiskutues

x

Paneletmeqytetarë

x

Stendatnërrugë

Metodat që përdoren më së shpeshti janë: konsultimet me shkrim dhe takimet publike dhe me
hisedarët.

KONSULTIMIMESHKRIM
Zhvillimi i konsultimit me shkrim është metoda më e zakonshme e angazhimit të hisedarëve dhe
kuptimit të mendimeve të tyre mbi draft propozimet e caktuara. Në shumicën e konsultimeve me
shkrim,Qeveria/Kuvendidotëofrojëinformatarrethpropozimeveqëpoihartondhedotëkërkojë
reagimengagrupetkyçetëhisedarëvepërtëparënëseatapajtohenaponukpajtohenmeaspektet
e ndryshme të propozimeve. Gjatë fazës së hartimit të legjislacionit, konsultimet me shkrim
shpeshherëdotamarrintrajtëneshtrimittëpyetjevekyçepërçështjespecifiketëpolitikavedhejo
trajtën e prezantimit të informatave të hollësishme. Megjithatë, gjatë fazës verifikuese të procesit
legjislativ, mund të zhvillohet konsultimi me shkrim i cili mbulon çështjet kyçe të tekstit legjislativ.
Përtashpjeguarpërmbajtjenelegjislacionitdhenukmjaftonvetëmofrimiidraftligjitsiitillë,por
nevojitenudhëzimeshtesë.


Efektshmëria e çdo konsultimi varet nga informatat e ofruara nga Qeveria/Kuvendi dhe cilësia e
përgjigjeve shpeshherë varet nga cilësia e dokumenteve të konsultimit të cilat i harton
Qeveria/Kuvendi.Çdokonsultimmeshkrimduhettëmbështetetnëdokumentinshpjeguestëofruar
nga Qeveria/Kuvendi ku shpjegohen detajet e politikës dhe draftligjit, dhe jo vetëm teksti i draft
ligjit.
Dokumentiikonsultimiticilidot’ushpërndahetOSHCveduhettëshkruhetnëgjuhëtëqartëecila
është e kuptueshme për publikun e gjerë dhe për hisedarët, duhet t’i paraqes çështjet sa më
thjeshtëqëështëemundurdhet’ishmangetpërdorimittëgjuhësteknike.
Nërasteideale,çdodokumentikonsultimitiautoritetevepublikeduhettëpërmbajgjëratnëvijim:
x

përmbledhjeneshkurtër

x

përshkrimineçështjes,propozimitapoproblemitnëfjalë

x

qëlliminekonsultimit

x

seksionetëndarapërçdoopsiontëpolitikaveqëpropozohet,përfshirëedheshpjegimine
gjendjes aktuale, shpjegimin e opsionit/opsioneve të propozuara, dhe efektet, përfitimet
dhekostotemundshmetëçdopropozimi

x

shpjegimsecilatvendimejanëmarrëdheçkaështëehapurpërkonsultimdhediskutim

x

shpjegimsekushdotëndikohetngapropozimetnëfjalë
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Pjesamëerëndësishmeeçdodokumentitëkonsultimitështëpërmbledhjaepyetjevekyçepërtë
cilat autoritetet publike kërkojnë mendime, duke kërkuar që ata që konsultohen t’i strukturojnë
përgjigjet e tyre ndaj pyetjeve kyçe. Prandaj, teknika e konsultimit që përdoret shpesh në rastin e
dokumenteve të konsultimit me shkrim është të ofrohet pyetja së bashku me kuti nën te ku
pjesëmarrësitmundt’ishkruajnëpërgjigjetetyre.Përveçpërmbajtjes,duhettëketëedheinformata
tëqartapraktikepërrespondentëtrrethprocesittëkonsultimitdhepërgjigjeve,përshembull:
x

afatipërfundimtarpërdorëziminepërgjigjeve

x

detajetekontaktitpërpersoninnëautoritetipublikiciliezhvillonkonsultimin

x

listaeatyreqëkonsultohen

x

kërkesaqëataqëpërgjigjenduhettashpjegojnëkapacitetinetyre

x

deklaratanësepërgjigjeteofruaradotëruhennëkonfidencialitet

x

shpjegimihapavetëardhshëmtëprocesitlegjislativdhesiautoritetipublikdot’ipërdorë
përgjigjetepranuaranëprocesinekonsultimit

Njëshembullinjëdokumentistandardpërkonsultimmeshkrim,icilidotëduhejtëpërgatitejnga
autoritetetpublikedhetëshpërndahejtektëgjithëataqëftohenpërkonsultim,gjendetsishtojcëe
këtijudhëzuesi.
TAKIMETMEHISEDARË/TAKIMETPUBLIKE
Gjatë procesit të konsultimit, shpeshherë është përfituese për Qeverinë apo autoritetin publik të
zhvillojë takime symesy me organizatat e shoqërisë civile që punojnë në sektorin e caktuar,
apo/dhe me publikun e gjerë. Takimet me hisedarët mund të jenë takime joformale në mes
Ministrive/Komisioneve të Kuvendit dhe organizatave që punojnë në sektor apo mund të jenë
konferencadhetakimeformale.
Takimetpublikejanëtakimetëhapurapërçdopjesëtartëpublikutkukëtatëfunditkanëmundësitë
ofrojnëkontributinetyrenëprocesinekonsultimitdhet'iashprehinQeverisë/Kuvenditmendimete
tyrerrethpërmbajtjessëlegjislacionittëpropozuar.
Përderisa konsultimet me shkrim mund të ofrojnë përgjigje më të përqendruara dhe specifike,
përdorimi i takimeve me hisedarë dhe takimeve me publikun mund të stimulojë diskutime dhe
shpeshherëtërezultojëmepropozimealternativeqëmundtëmosjenëngriturgjatëkonsultimeve
meshkrim.
Takimet me hisedarë ofrojnë mundësinë e mbledhjes së organizatave të ndryshme të interesuara
përtëdiskutuarrrethpolitikësapodraftligjitpërtëcilinpokonsultohetautoritetipublikicaktuar.
Këtomundtëjenëtakimeformaleapokonferenca,apomundtëjenëtakimejoformaleapo‘tryeza
tërrumbullakëta’.Formatidotëvaretngapërmbajtjadhekompleksitetiipolitikësdheinumrittë
hisedarëveapoorganizatavetëinteresuara.
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Gjatëorganizimittëtakimitmehisedarë,ështëmerëndësitëmerrenparasyshdisapika:
x

CilaorganizatëeShoqërisëCiviledotëinteresohetnëpërmbajtjenepolitikësapodraftligjit.
Kjonukështëgjithmonëeqartëpasiqëshumëdokumentepublikekanëndikimtëmadhnë
shumësektorë.

x

Aranzhoni një vend adekuat për takim. Shfrytëzimi i ndërtesave qeveritare mund të jetë
opsionimëilirë,pornësedraftligjiështëidiskutueshëmatëherëështëmëmirëqëtakimitë
mbahet në një vend neutral siç janë hotelet, pse jo edhe vet ambientet e shoqërisë civile.
ËshtëpoashtumerëndësitëmendohetnësePrishtinaështëlokacionimëadekuataponëse
ështëmëmirëqëtakimitëmbahetlargkryeqytetit.

x

Hisedarëtftohennëtakimmeanëtëemailitapoletravesidhebëhetkonfirmimimeanëtë
telefonitapoemailit.Kujdesuniqëftesattëshpërndahenmekohë,ejovetëm23ditëpara
takimit.

x

Sigurohuniqëtëgjithëpjesëmarrësitikanëpranuarinformatatrrethçështjesnëfjalëpara
takimit.Shumëorganizatadotëdëshirojnëtëkonsultohenmeanëtarëtapopartnerëtetyre
rrethçështjesnëfjalëparasetëmarrinpjesënëtakimdhetëjapinpozicioninetyre.

x

Formati i takimit duhet të jetë i përqendruar por edhe fleksibil në mënyrë që hisedarët të
mund të adresojnë çështje të ndryshme, sikurse që duhet të sigurojë edhe diskutimin e
çështjeve kyçe.Gjatëtakimitmehisedarëkyç,pasi qëtë prezantoniqëllimin ekonsultimit
dhepërmbajtjenedraftitaktual,tërhiquningarolii“mbrojtësit”tëdraftitaktualdhelejoni
qëdiskutimi,përfshirëkritikateventuale,tëzhvillohenlirshëm.

x

Në fund të takimit, autoriteti publik që e organizon konsultimin duhet t’i dijë mendimet e
hisedarëve për çështjet kyçe që janë identifikuar gjatë fazës së planifikimit të konsultimit.
Para se të përfundoni takimin, në praninë e pjesëmarrësve, mundohuni të bëni një
përmbledhjetëpërfundimevekryesoreqëjanëthënëgjatëtakimit.

Sikursetekonsultimetmeshkrim,edhepërtakimetmehisedarëinformatatparaprakedhetëqarta
për të ftuarit do të përcaktojnë suksesin e takimit. Nëse do t’i kenë informatat kryesore
paraprakisht, takimi do të jetë më i foksuar dhe rrjedhimisht autoritetet publike mund ta
menaxhojnëatëshumëmëlehtëdhetënxjerrinpërgjigjemëtësaktapërpyetjetetyre.Përkëtë
arsye, një dokument i ngjajshëm me Dokumentin e Konsultimit me Shkrim mund t’i bashkëngjitet
ftesëspërtakimmehisedarëkyç.
Takimet publike janë mundësi për individët dhe shoqërinë e paorganizuar civile të angazhohen në
procesinekonsultimit.Këtojanëgrupeqëshpeshherëlihenjashtëproceseveformaledheatomund
tëofrojnëkontributdomethënësnëprocesinekonsultimit.Tëtillagrupemundtëjenëkëshillatë
lagjes apo të fshatit, apo qytetarë nga një rajon i caktuar i cili mund të ndikohet nga politika apo
draftligji.
Megjithatë,takimetpublikejanëpoashtushpeshherëngjarjetmëtëvështirapërt’uorganizuardhe
menaxhuar.
Janëdisahapaqëduhenndjekurpërtëpasurnjëtakimpubliktësuksesshëm:
x

Zgjidhni vendin, kohën dhe datën që mundëson pjesëmarrje maksimale. Kjo nuk është
gjithmonë e lehtë sepse shpeshherë ka kërkesa kontradiktore, p.sh. organizimi i takimit
publikgjatëditësdotëthotëqëshumicaenjerëzveqëpunojnënukdotëmundtëmarrin
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pjesë, ndërsa organizimi i takimit publik në mbrëmje do të thotë që njerëzit me fëmijë të
vegjëlmundtakenëvështirëtëmarrinpjesë.
x

Sigurohuniqënukkangjarjetjeratërëndësishmeqëndodhinnëkohënenjëjtëmetakimin
tuajtëplanifikuar.

x

Çështjakyçepërtësiguruarniveltëmirëtëpjesëmarrjesështëpromovimiingjarjestuaj.Kjo
mundtëbëhetnëdisamënyra,përfshirëkëtume:
o

Publicitettëpaguar:posterëdhereklamanëmedia.

o

Postë të drejtpërdrejt: dërgimi i thirrjeve tek grupet lokale (përfshirë grupet
evidentetëhisedarëve)dhe/apotekindividëtmeanëtëemailitapopostës.

o

Raportimparapraknëmedia:angazhimiqëmedietlokaletëraportojnëparaprakisht
përprocesinekonsultimit,dhetambarojnëstorienmedetajesekurdhekudotë
mbahet takimi. Gjithashtu mund të kontaktoni televizionet nacionale që t’ju
sigurojnënjëparaqitjetëshkurtërnëemisionetetyre(p.sh.programetemëngjesit)
disaditëparatakimitpublik.

o

Përdorimi i rrjeteve sociale (p.sh. Facebook) për të promovuar temën, kohën dhe
vendinetakimitpublik.

o

Të kërkohet nga grupet lokale – OSHCtë, grupet sociale, etj – ta promovojnë
ngjarjennëtakimetetyre.

o

Përqendrimispecifiktekgrupetqëvështirëarrihen,posaçërishtnëseatondikohen
ngapropozimet,p.sh.grupeterinisënërastinepropozimeveqëkanëtëbëjnëme
arsimaposport.

o

Përdorimiihapësiravetëkomunitetitpërshpërndarjeneinformatave,p.sh.qendrat
tregtare,shkollat,lokaletefrekuentuaraetj.

o

TëkërkohetndihmaerrjetevelokaletëOSHCvedhefiguraveeminentelokalepër
t’ibindurnjerëzitqëtëmarrinpjesë.

Sikurse në të gjitha rastet tjera, edhe për takime publike nevojitet që të ftuarit të kenë informata
praprakerrethçështjeseciladotëdiskutohet.Megjithatë,shpërndarjaematerialevetëdetajuara
nënjëgruptëgjërëtëpublikutparaqitetgatisenjëmisionipamundur.Përkëtëarsye,mundohuni
qëtëpërgatitninjëpërmbledhjeshumëtëshkurtëtëinformatavekryesoretëcilatpastajmundt’i
shpalosni në ato forma të promovimit të takimit të cilat japin mundësi për këtë (mbulimi medial,
Facebook,posterëetj.).Përtëbalancuarkëtëproblem,nëfillimtëçdotakimipublikpërgatitninjë
prezantimtëdetajuarrrethçështjeseciladotëdiskutohetdhesigurohuniqëpjesëmarrësittakenë
kuptuardrejtëqëlliminembajtjessëtakimitpublik.
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10.PROCESIIKONSULTIMIT









Ështëmerëndësiqëkonsultimitëshihetsipjesëeprocesitmëtëgjerëtëhartimittëpolitikavee
draft ligjeve nga autoritetet publike. Është po ashtu me rëndësi për autoritetet publike që të
planifikojnë konsultimet në mënyrë efektive dhe gjatë këtij procesi duhet të mirrën parasysh disa
faktorë. Diagrami në vijim nënvizon disa nga pikat kyçe që duhet të merren parasysh dhe të
vendosengjatëzhvillimittëprocesittëkonsultimeve.

Seksioni vijues do t'i mbulojë disa detaje dhe pika kyçe që duhet të merren parasysh gjatë
planifikimit të konsultimit, zhvillimit të konsultimit dhe si të përdoren përgjigjet e marra gjatë
periudhëssëkonsultimit.
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FAZAEPLANIFIKIMIT
Është me rëndësi të hartohet një plan për procesin e konsultimit. Shpeshherë, gjatë procesit
legjislativmundtëlindinkufizimekohore,prandajështëmerëndësitëhartohetnjëplandhesamë
shpejtqëështëemundurtëarrihetmarrëveshjapërplanineprocesittëkonsultimit.
Planiduhettëmbulojdisaçështje,përfshirëkëtu:
ÇështjaKyçe1:Kushështëpërgjegjëspërzhvilliminekonsultimit?
ËshtëedobishmetëjetënjëindividspecifikapogrupiindividëvebrendaMinistrisëapoautoritetit
publik qëjanëpërgjegjës përprocesin ekonsultimitnë mënyrë qëministritëtjeradhehisedarëte
jashtëmtëjenëplotësishttëinformuarrrethpersonitpërgjegjëspërtasiguruarrrjedhënadekuate
tëinformatave.Njëanëtarikëtijekipimundtëmarrëpërsipërkoordinimineprocesittëkonsultimit,
ndërsa anëtarët tjerë të marrin pjesë në faza të ndryshme të këtij procesi, varësisht nga fusha të
cilënembulojnëdhemënyraekonsultimit.
ÇështjaKyçe2:Ciliështëqëllimidhefushëveprimiikonsultimit?
Është me rëndësi që të gjithë ata që janë të përfshirë në procesin e konsultimit të jenë të njohur
qysh prej fillimit me qëllimin dhe fushëveprimin e konsultimit. Është me rëndësi të vendoset nëse
konsultimi bëhet për qëllime formative (me fjalë tjera për ta ndihmuar analizën e çështjes apo
gjendjes, identifikimin e problemeve dhe opsioneve dhe përgatitjen e rekomandimeve) apo për
qëllimeverifikuese(mëfjalëtjerapërtatestuarpranueshmërinëepropozimevepasitëformulohen
nga Qeveria). Kjo do t’i ndihmoj Qeverisë apo autoritetit publik të vendosë se në cilën fazë të
hartimittëpolitikaveduhettëzhvillohetprocesiikonsultimit.
Ështëpoashtumerëndësitëqartësohetqyshnëfillimformaemundshmeekonsultimitnëmënyrë
qëtëarrihenobjektivat,mefjalëtjeranësekonsultimimeshkrimdotëishtemëefektivsetakimet
me hisedarë apo takimet me publikun e gjerë, apo nëse duhet të zhvillohen të dyja. Edhe pse në
rastetëcaktuara,mekalimineprocesittëkonsultimitdhemeofriminemëtepërinformatavetek
Qeveria apo autoriteti publik për mendimet e hisedarëve kjo çështje është e mundur që të
“vizitohet”përsëri,ështëmerëndësiqëkjopikëtëmbulohetqyshnëfazëneplanifikimit.
ÇështjaKyçe3:Cilatjanëpyetjetkyçetëkonsultimit?
Përtëpasurkonsultimefektiv,Qeveriaapoautoritetipublikduhettëjenëtëqartësepërcilatpyetje
i nevojiten përgjigjet. Në shumicën e rasteve, konsultimet e gjëra me pak udhëzim se cilat pyetje
duhenpërgjigjurjanëjoefektivedhenukindihmojnëQeverisëapoautoritetitpubliknëhartimine
politikave. Prandaj, gjatë fazës së planifikimit, pyetjet kyçe duhet të identifikohen dhe zhvillohen
ashtuqëhisedarëttakenëlehtët’ikuptojnëdhet’iupërgjigjenatyre.Normalishtqënëçdoformëtë
konsultimit, përfshirë konsultimet me shkrim, duhet të lihet hapësira që hisedarët apo publiku të
komentojë edhe për çështje tjera për të cilat ka interes por nuk janë të mbuluara nga pyetjet e
parashtruara.
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ÇështjaKyçe4:Cilaështëkornizakohorepërprocesinekonsultimit?
Ështëmerëndësiqëprocesiikonsultimittëzhvillohetnëfazëtëhershmetëhartimittëpolitikësapo
legjislacionit në mënyrë që konsultimi të ketë ndikim në versionin përfundimtar të legjislacionit të
propozuar. Nëse projektligji veç më ka marrë formën përfundimtare dhe nuk ka hapësirë për ta
ndryshuar përmbajtjen e tij, atëherë hisedarët do të shqetësohen me faktin që mendimet e tyre
paraprakishtdihetqënukdotëkenëndikimdhenukdotëshohinarsyetëangazhohennëprocesin
ekonsultimit.
ÇështjaKyçe5:Aështëndarëkohëemjaftueshmepërprocesinekonsultimit?
Njëraprejçështjevekryesoretëprocesittëkonsultimitnëshumëvendeështëmungesaekohëspër
zhvillimin e këtij procesi. Është me rëndësi që gjatë fazës së planifikimit, ministria apo autoriteti
publiktëshpjegojnëdetajesadotëzgjassecilafazëeprocesittëkonsultimit,dhetëjetërealistesai
përketkornizavekohoredheburimevetëdisponueshmepërzbatimineplanittëkonsultimit.
Ështëpoashtumerëndësitëmbahetnëmendqëfazaekonsultimitështëvetëmnjëpjesëefazëssë
hartimit të politikave, prandaj duhet të merren parasysh edhe koha për hartimin e ideve fillestare
përdraftligjin,dhekohapërndryshimetnëversioninpërfundimtartëdraftligjit.
Disa nga veprimet që duhet të merren parasysh nëkornizën kohore janë identifikimi i hisedarëve,
përgatitjaefushatëspromovuesepërprocesinekonsultimit,hartimiidokumentevetëkonsultimit,
shtypja dhe shpërndarja e materialeve për konsultim, afati (së paku 3 javë) për hisedarët dhe
publikunegjerëqëtupërgjigjenkonsultimeve,dhekohëemjaftueshmepëranaliziminepërgjigjeve
dhepërfutjenekonkludimevenëprocesinevendimmarrjessaipërketrishikimittëdraftligjitapo
politikëssëcaktuar.
Gjatëpërcaktimittëkornizëskohoregjatësëcilësorganizatateshoqërsiëciviledhepublikumundtë
dërgojnë komentet e tyre, gjithmonë kini parasysh vëllimin e përmbajtjes për të cilën organizohet
konsultimi dhe ndjeshmërinë e çështjes e cila mbulohet. Për dokumente të mëdha apo çështje të
ndjeshmezakonishtorganizataveunevojitetmëtepërkohëpërtëanalizuarpërmbajtjendhepërtë
marrëpozicion.
ÇështjaKyçe6:Sitëmenaxhohenpritjetngaprocesiikonsultimit?
Është me rëndësi gjatë fazës së planifikimit të mendohet se si do t’i menaxhojë Qeveria apo
autoritetitpublikpritjeteatyreqëkonsultohen.Nëkëtëfazë,përhisedarëtështëmerëndësitëdinë
gjatë procesit të konsultimit se cilat aspekte të draft propozimeve janë në diskutim. Për shembull,
Qeveria mund të ketë vendosur definitivisht për disa çështje por në të njëjtën kohë është më e
hapurpërdiskutimerrethçështjevetjera.Nëanëntjetër,Qeveriamundtëketëvendosurtazbatojë
politikën dhe prandaj vetëm kërkon mendime se si dhe ku ta zbatoj atë politikë. Të gjitha këto
çështjeduhettëdefinohennëprocesineplanifikimitdhetëtheksohenqartënëinformatënecilai
shpërndahethisedarëvedhepublikutnëfillimtëprocesittëkonsultimit..
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ÇështjaKyçe7:Ajanëtëqartarregullatekonfidencialitetitdhetransparencës?
Gjatëprocesittëkonsultimit,organizatatindividualedot’ijapinmendimetetyrerrethçështjevetë
caktuara.ËshtëmerëndësiqëpërQeverinëapoautoritetinpubliktëjetëeqartëqyshnëfillimtë
procesittëkonsultimitseadotëbotohenmendimetedhënagjatëkësajfazedhesindërlidhenliritë
e ligjeve të informimit me kërkesat për informata gjatë përgjigjeve në procesin e konsultimit. Kjo
duhett’ukomunikohettëgjithapalëvetëpërfshiranëprocesqyshnëfillim.
ÇështjaKyçe8:Çfarëburime/mjetenevojitenpërprocesinekonsultimit?
Konsultimi kërkon burime prandaj është me rëndësi të qartësohet gjatë fazës së planifikimit se sa
mundtëkushtojprocesiikonsultimitdhesidotëfinancohetkyproces.
Kostotkryesorefinanciaretëkonsultimevemeshkrimjanëkostotëprintimit,kostotedërgimitme
postë, dhe kostot e promovimit; por gjatë trajtimit të këtyre burimeve duhet të merren parasysh
edheburimetnjerëzoredhekohaestafit.Megjithatë,përdorimiiinternetitdhekomunikimimee
mailmundtazvogëlojëdukshëmkëtëkosto.
Nësedotëmbahentakimemehisedarëapotakimepublikegjatëprocesittëkonsultimit,sigurishtdo
të ketë kosto shtesë siç janë qiraja e hapësirave, pajisjet për prezantim, pijet freskuese, kostot e
udhëtimitdhekostotetjerapërataqëezhvillojnëkonsultiminosenëseministritëdot’ipaguajnë
kostot e pjesëmarrësve në takim. Megjithatë, shpesh herë mund të gjinden forma alternativa të
mbulimit të këtyre shpenzimeve, sidomos në rastet kur vet organizatat e fushës mund të jenë të
interesuara që të jenë nikoqirë të takimeve me hisedarë apo me publik. Këto alternativa duhet të
shqyrtohengjithmonëparasetëkonkludohetqëpërshkaktëpamundësisëpërmbuliminekostove,
procesiikonsultimitnukdotëzhvillohetosedotëreduktohetnësasidhecilësi.
Siparimipërgjithshëm,Qeveriaapo autoritetipublikduhettavlerësojëmënyrën mekostomëtë
arsyeshmepërmbledhjeneinformatavetënevojshme,porpoashtuduhettabalancojëkostonme
cilësinë e informatave. Për shembull, mbajtja e takimeve me hisedarë mund të ofroj informata të
cilësisëmëtëmirëdhenjohuritëthellasesapërgjigjetmeshkrim.
ÇështjaKyçe9:Sidotëmenaxhohenpërgjigjetnëprocesinekonsultimit?
Gjatëfazëssëplanifikimitështëmerëndësitëvendosetsekushdotëjetëpërgjegjëspërmbledhjen
dhe analizimin e përgjigjeve, cili do të jetë formati i rezultatit të konsultimit, si do të informohen
njerëzitqëkanëofruarpërgjigjenëprocesinekonsultimitdhesidotëmonitorohetdhevlerësohet
procesiikonsultimit.
ÇështjaKyçe10:Sidotëidentifikohenhisedarët?
Është me rëndësi që konsultimet të mund të arrijnë tek njerëzit që aktualisht janë shumë pak të
përfshirënëprocesinepolitikbërjesdheatëlegjislativdheprandajështëirëndësishëmidentifikimii
hisedarëve.
Ështëmerëndësitëkonsiderohetndikimiipërgjithshëmidraftligjittëpropozuardhetëpërfshihen
sa më tepër hisedarë që është e mundur në procesin e konsultimit, për shembull, draft ligji për
bujqësinëdotëndikojnëbujqitporpoashtumundtëketëndikimnëmjedisinprandajmundtëjetë
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idobishëmkonsultimimeOSHCtëmjedisore,osedraftligjipërlumenjtëmundtëndikojëspecifikisht
banorëtenjërajonitëcaktuarnëpërtëcilinkalonDriniiBardhë.
Derisamundtëjetëmëlehtëtëpunohetvetëmmëhisedarëtëmëdhenjdhetëfuqishëmsiçjanë
organizatatvendoretëshoqërisëcivileapoorganizatatemëdhaafariste,ështëpoashtumerëndësi
tëpërfshihenedheorganizatatqëzakonishtnukjanëtëinvolvuaranëprocesinpolitik.
Tradicionalisht, shumë grupe në shoqëri janë të përjashtuara nga proceset vendimmarrëse dhe
prandajkonsultimidotëofrojmundësipërt’iuzgjaturdorëndisaprejkëtyregrupeve.Këtogrupe
mundtëpërfshijnë:
x

FëmijëtdhetëRinjtë;

x

Femrat;

x

Personatmeaftësitëkufizuara;

x

Komunitetetpakicë;

x

Personatemoshuar;

x

Njerëzitnëzonatrurale/periferike;

x

Personatmetëardhuratëulëta;

x

Biznesetevogla.

Kontaktimiiorganizatavetëcilatnënjëmënyrëapotjetërndërlidhenmepolitikënecaktuarmund
të lehtësojë identifikimin e hisedarëve tjerë të cilët kanë interes për të marrë pjesë në procesin e
konsultimit. Gjithashtu, edhe në rastet kur nuk shihet ndonjë lidhje e drejtpërdrejtë e organizatës
me fushën të cilën e mbulon politika, autoritetet publike nuk duhet që të kufizojnë ndonjë
organizatë të shoqërisë civile apo grup qytetarësh që të konsultohen për politikën e caktuar, nëse
atashprehininterespërt’ubërëpjesëeprocesittëkonsultimit.Vetinteresimiityrepërt’upërfshirë
nëprocestëkonsultimittregonqëorganizatakainterespërfushënecaktuar.
ÇështjaKyçe11:Sidotëinformohennjerëzitpërprocesinekonsultimit?
Përtëpasurprocestëkonsultimitefektiv,pjesëkyçeeçdostrategjieështëtësigurohetqëautoriteti
publikqëorganizonkonsultimetdot’iuofrojëinformatanjëgametëgjerëtëhisedarëve.Autoriteti
publik duhet të sigurojë sa më tepër përgjigje, prandaj i tërë procesi duhet të promovohet sa më
shumëqëështëemundur.Nënjënumërtëvogëltërasteve,autoritetipublikmundtëdëshirojtë
synojë vetëm hisedarë të caktuar dhe prandaj do të duhet t’iu ofroj informata vetëm një grupi të
vogëltënjerëzve.
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Autoriteti publik i ka në dispozicion disa mekanizma për promovimin e procesit të konsultimit,
përfshirëkëtu:
x

Uebfaqjaeautoritetitpublik;

x

Komunikatatpërshtyp;

x

Letratdheemailattekgrupetehisedarëvekyç;

x

Letratdheemailattekorganizatatombrellësiçjanëorganizatateshoqërisëcivile;

x

Reklamat e paguara në media, (për shembull reklamat e radios, TVsë, apo reklamat në
shtypinditor).

Njëndërzgjidhjetmëefektivedhemëtëlehtaështëkrijimiinjëlistetënjoftimeve.Çdoorganizatë
apo person që dëshiron mund të futet në këtë listë dhe do të pranoj njoftim automatik kur fillon
procesiikonsultimit.Përshembull,njëOSHCrinoremundtëkërkojtëfutetnëlistënenjoftimevetë
Departamentit përkatës për Rini në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, dhe sa herë që ky
departamentefillonkonsultiminpërndonjëpolitikëapodraftligjtëri,OSHCjanëfjalëmenjëherë
do të pranonte një email me detajet e plota të konsultimit dhe mënyrën se si mund t’i përgjigjen
procesittëkonsultimit.
Për fund, edhe pse mund të duket jo shumë i dobishëm një planifikim kaq detal, nëpunësit civil
duhettakenëtëqartëqënjëplanifikimimirëicilimundtëmarrëpakmëshumëkohëdot’ikursejë
shumëmëshumëkohëgjatëfazëssëzhvillimittëkonsultimeve.Përmëtepër,planifikimiiduhurdo
tëngrisëedhecilësinëekonsultimit,emekëtërrjedhimishtedhecilësinëepolitikësapoprojektligjit
përtëcilinorganizohetkonsultimi.
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11.PËRDORIMIIPËRGJIGJEVENGAKONSULTIMI
Analiza e përgjigjeve nga konsultimi është shumë më e lehtë nëse dokumenti i konsultimit është i
strukturuar mirë dhe nëse respondentët i kanë strukturuar përgjigjet e tyre. Nëse dokumenti i
konsultimitështëistrukturuarnëkëtëmënyrë,kjodotalehtësojshumëpunëneatyreqëekanë
përdetyrët’ianalizojnëpërgjigjet nga konsultimidhepër tëhartuarraporttëkuptueshëmdhetë
strukturuar.
Për qëllime të ruajtjes së shënimeve, mund të jetë e dobishme të hartohet një listë e analizës së
përgjigjeve.Nëvijimështëshembulliianalizëssëdraftligjitpërfunksionimineshkollave:

Respondentët

ÇështjetKyçe
ÇështjaKyçe1

ÇështjaKyçe2

ÇështjaKyçe3

ÇështjaKyçe4





Mësuesi

EmriiKontaktit
Detajet
e
Kontaktit



Grupi
i
Komunitetit
EmriiKontaktit
Detajet
e
Kontaktit



























Sindikata
e
Mësimdhënësve
EmriiKontaktit
Detajet
e
Kontaktit



Prindi

EmriiKontaktit
DetajeteKontaktit

Përgjigjetndajkonsultimitduhettëmblidhennënjëraporticiliipërmbledhçështjetengrituradhe
përgjigjet e pranuara. Raporti nuk duhet të jetë shënim kronologjik i procesit por duhet të
mbështetetnëpërgjigjetndajpyetjevekyçe.Nëvijimjanëpjesëtqëduhett’ipërfshijraporti:
x

Hollësitëshkurtarrethprocesittëkonsultimit

x

Numriipërgjigjevetëpranuaradheskicaellojittërespondentëve,përshembullnësejanë
individëapoOrganizatatëShoqërisëCivile

x

Skicëepërgjithshmeepërgjigjevetëpranuaranëaspektinseaipërkrahinapoirefuzojnë
atoçështjetkyçetëngritura

x

Analizëehollësishmeepërgjigjevepërçdoçështjekyçedukeupërqendruarnëmendimete
shprehura,ndonjëargumenttëridheçdodëshmitërerelevantepërpraktikënezbatimit

x

Çdoçështjetjetërerëndësishmeqëështëngritur.

Çdoautoritetpublikqëkazhvilluarprocestëkonsultimitduhettëvendosësitapërdorëmësëmiri
raportin e përgjigjeve të konsultimit i cili i ka përmbledhur mendimet dhe përgjigjet e hisedarëve
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dhetëpublikuttëgjerë.Megjithatë,këtoautoritetepublikepoashtumundt’iashtrojnëvetesdisa
pyetjekyçe,siçjanë:
x

A i sfidojnë përgjigjet premisat mbi të cilat mbështeten analizat dhe rekomandimet e
autoritetitpublik?

x

Akaofruarkonsultimitëdhënaqëduhett’ishtohenanalizës?

x

Akaofruarkonsultimiargumentetëreja?

x

Aikamundësuarkonsultimiautoritetitpublikqëtëvlerësojësesailehtëapoivështirëdo
tëjetëzbatimiipropozimit?

x

Akaofruarkonsultimiinformatapërreagiminemundshëmtëhisedarëvedhetëpublikuttë
gjerëpërzbatiminepropozuar?

x

Pasprocesittëkonsultimit,aduhettëndryshohetpolitikaosedraftligji?
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12.VLERËSIMIIKONSULTIMEVE 
Sitëplanifikohetvlerësimi?
Hapifinalnëfazëtëplanifikimitështëvlerësimi,icilibëhetpaspërcaktimittëobjektivave,definimit
tëpublikut,alokimittëresursevedhepërzgjedhjessëmjeteve.Planifikimidhevlerësimiindihmon
zyrtarëtqeveritarëtë:
Shohin nëse aktivitetet e tyre janë të suksesshme: A janë mjetet efektive? A është kontaktuar
publiku?Aishinresursetadekuate?Ajanëarriturobjektivat?
Demonstrimtëtjerëveseaktivitetetishintësuksesshme:Kjoështëerëndësishmenëarsyetimine
planifikimitdheaktiviteteve.
Mësim nga praktika: Vlerësimi dhe shpërndarja e rezultateve i mundëson autoriteteve publike të
mësojë prej aktiviteteve të veta. Kjo mundëson ti krahasojnë aktivitetet dhe caktojnë praktika të
mira që mund të përdoren në të ardhmen. Kjo jep mundësi për përmirësimin e planifikimit dhe
praktikave,dhedotarrisëvetëdijenpërpërforciminemarrëdhënieveqeveriqytetar.
Ridizajnim i aktiviteteve dhe krijim i aktiviteteve të reja në bazë të reflektimit nga përvoja. Kjo e
rritë mundësinë për sukses në të ardhmen dhe ndërton kapacitetin për reagim ndaj kërkesave të
reja.
Tëgjithakëtobëhengjatëdhepaszbatimittëaktiviteteve.Planifikimiivlerësimitjepmundësipër
rishikiminesuksesitdheeventualishtmodifikimineaktiviteteveedhegjatëzbatimittëtyre.
Vlerësimi duhet të jetë pjesë e planifikimit të rregullt. Nëse autoritetet publike mendojnë për
vlerësimingjatëapopaszbatimit,atëherëatodoemosdotëhasinnëproblem,sepsehapatkonkretë
nuk janë të definuara, të dhënat e nevojshme nuk janë të mbledhura, dhe mungojnë resurset për
vlerësim.
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13.KONSULTIMI:LISTAKONTROLLUESE
Lista në vijim nënvizon disa nga pikat kryesore që duhet të merren parasysh gjatë procesit të
konsultimit.Kjonukështëlistëpërjashtuesedheçështjetëndryshmedotëngritëngjatëplanifikimit
dhezbatimittëkonsultimevevarësishtngadisafaktorë.

PlanifikimiiKonsultimit(p.sh.përnjëMinistri)
AështëpajtuarMinistriapërorganiziminekonsultimit?


AështëpajtuarMinistriasenëçfarëformedotëzhvillohetkonsultimi?


AështëpajtuarMinistriapërfushëvepriminekonsultimit?


A është identifikuar personi apo grupi i personave përgjegjës për
konsultimin?


Aështëarriturpajtimmbiçështjet/pyetjetkyçetëkonsultimit?


Aështëkornizakohoreekonsultimitrealedheeqartë?


A është Ministria e qartë nëse synon të zhvillojë konsultim formativ apo
verifikues?
Nëse synohet konsultimi formativ, a do të ketë kohë që rezultatet e
konsultimittëshfrytëzohenparamarrjessëvendimit?
A është hartuar draft buxheti për konsultim dhe kush do ta financojë
procesinekonsultimit?
A është e qartë se si do të bëhet përdorimi dhe vlerësimi i përgjigjeve të
konsultimit?

ZhvillimiiKonsultimit
A janë përgatitur dokumentet e konsultimit në mënyrë të qartë dhe
konçize?
A është arritur pajtim i qartë mbi listën e hisedarëve, sa i përket qëllimit
dhefushëveprimittëkonsultimit?
A janë përfshirë grupet tradicionalisht të përjashtuara në listën e
hisedarëveqëduhenkonsultuar?
Ajanëshpërndarëdokumentetekonsultimitnëkohëpërt'iudhënëkohën
emjaftueshmepërpërgjigje?
Aështëreklamuarmirëprocesiikonsultimit?
Nëse do të ketë takime me hisedarë, a janë planifikuar këto takime në
kohë dhe a janë mbuluar në plan çështjet e kohës, pjesëmarrjes,
përmbajtjesdheformatit?
Nëse do të ketë takime me publikun, a janë planifikuar këto takime në
kohë dhe a janë mbuluar në plan çështjet e kohës, pjesëmarrjes,
përmbajtjesdheformatit?
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PërdorimiiPërgjigjeve
Aështëeqartëkushdot'ianalizojëpërgjigjetngakonsultimi?

Aështëpërgatituranalizaepërgjigjeve?

A është arritur pajtimi për formatin e raportit për përgjigjet nga
konsultimi?

A janë kontaktuar respondentët e konsultimit për detajet e hapave të
ardhshëmtëprocesitligjvënës?

A është rishikuar dhe vlerësuar procesi i konsultimit dhe a janë nxjerrë
mësimepërpërmirësimineprocesit?


14.PASKONSULTIMIT:MBAJTJAEPJESËMARRËSVETËINFORMUAR
Pasi që të përfundohet procesi i konsultimit, sigurohuni që t’i mbani të informuar të gjithë
pjesëmarrësitnëkonsultimpërrrjedhëneprocesittëpolitikësapoprojektligjitpërtëcilënata/ato
janë konsultuar. Ekzistojnë dy momente të rëndësishme të cilat mund të shfrytëzohen për këtë. I
pari,pasiqëtëkenipranuarkontributinetyre(meshkrimosenëtakimepublike),njëfalenderimpër
tëgjithëataqëkanëkontribuardotërritëmundësinëqëtënjetitt’ipërgjigjenedheftesavetjera
nga ana juaj. Momenti i dytë është pasi që të mirret vendimi për mënyrën e përdorimit të
rezultatevetëkonsultimit.Njoftonitëgjithëataqëkanëkontribuarmerezultatetekonsultimitdhe
për atë se cilat kontribute janë pranuar e cilat janë refuzuar, dhe arsyet për këtë. Çfarëdo qoftë
rezultati i kontributeve të tyre, vet fakti që ato janë marrë parasysh rrit vlerësimin për procesin e
konsultimit dhe ndikon që besimi i publikut dhe organizatave të shoqërisë civile në autoritete
publiketërritet.
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UDHËZIMETËVEÇANTAPËRORGANIZATATESHOQËRISËCIVILE
15.VLERËSIMIFILLESTARIDOKUMENTITTËKONSULTIMITMESHKRIM
Kur OSHCja e pranon dokumentin e konsultimit nga autoriteti publik, është me rëndësi që
menjëherë të shikohen pikat e caktuara të dokumentit, e jo të lihet anash dokumenti derisa të
gjendetkohëpërtalexuaratënëhollësi.Pikatqëduhettëshikohenmenjëherëjanë:
x

A është dokumenti relevant për OSHCnë tonë? (Jo çdo proces i konsultimit do të jetë
relevantpërOSHCnëecaktuar).

x

Ciliështëafatipërfundimtarpërdorëziminepërgjigjes?Kjoështëmerëndësi,sepseOSHCja
duhettëbëjëorganizimtëbrendshëmpërtapërgatiturpërgjigjennëkohë.

x

A është koha e lejuar për konsultim e mjaftueshme? Në të gjitha vendet, ankesa më e
shpeshtë e njerëzve që konsultohen nga autoriteti publik, është që ata nuk kanë kohë të
mjaftueshmepërt’upërgjigjur.Nganjëherë,Autoritetipublikkaarsyetëmiraoperacionale
për caktimin e afatit të shkurtër kohor. Nganjëherë, arsyet nuk janë të mira dhe urgjenca
imponohetvetvetiu.Nërastinefundit,OSHCjamundtëkërkojngaautoritetipubliktashtyj
afatinpërfundimtar(dhendoshtanjëgrupiOSHCvemundtëbashkohenprapanjëkërkese
të tillë). Nganjëherë afati përfundimtar mund të jetë i arsyeshëm por OSHCja mund të
kërkojngaautoritetipublikqëtadorëzojpërgjigjenesajdisaditëmëvonë.:përshembull,
nëseafatipërfundimtarpërdorëziminekomenteveështë20tetori,porkëshilliudhëheqësi
OSHCsë,iciliduhettamiratojpërgjigjen,nuktakohetparadatës23tetor.

x

Informatat e ofruara nga autoriteti publik, a janë adekuate për t’iu mundësuar atyre që
konsultohenqëtakuptojnëçështjen?Nësejo,OSHCjamundtëkërkojngaautoritetipublik
të ofroj informata shtesë sqaruese (dhe kjo sigurisht do të rezultonte edhe me zgjatjen e
afatitpërfundimtar).

x

AmundOSHCjatësugjerojëorganizataapoindividëtëtjerëqëjanëtëinteresuarnëkëtë
temëdhetëcilëvenukiuështëdërguardokumentiikonsultimit,portëcilëtdotëishintë
interesuartëpërgjigjen?OSHCjamadjemundtëndihmojedhenëpublikimineprocesittë
konsultimit, për shembull duke iu dërguar email rrjeteve të OSHCve duke i informuar të
tjerëtpërprocesinekonsultimit.

x

Nëseautoritetipublikmbështetetvetëmnëkonsultimemeshkrime,porkaedheaspektetë
konsultimit që mund të përfitojnë nga diskutimet symesy, për shembull për qartësimin e
çështjevenë dokumentin ekonsultimit,OSHCjamundtëkërkojtakim të drejtpërdrejtme
autoritetin publik gjatë periudhës së konsultimit. OSHCja po ashtu mund të mendoj për
përfshirjene OSHCvetjeranëatëtakim.NëseOSHCjamendonqëorganizimiinjëtakimi
publikmundtëjetëidobishëmaposqarues,ajomundt’iasugjerojkëtëautoritetitpublik.
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Ështëeqartëqëçdoprocesikonsultimitdotëjetëindryshëm.Çështjetqëdot’ishtrojëautoriteti
publikdheçështjetqëdot’iadresojëOSHCjadotëjenëspecifikepërtemënnëfjalë.Megjithatë,
janëdisaçështjetëpërgjithshmeqëduhenadresuargjatëtrajtimittëçdodokumentitëkonsultimit:
x

Ajanëtëdhënatnëtëcilatmbështetetautoritetipubliktësakta?AkaOSHCjatëdhënatë
ndryshmeaposhtesëtëcilatmundtëjenëtëdobishme?

x

ApajtohetOSHCjameanalizëneçështjevengaanaeautoritetitpublik?

x

Akaopsioneapozgjidhjealternativeqëmundt’imarrëparasyshautoritetipublik?

x

AkandonjëpërvojëpraktikengaoperacioneteOSHCsëqëmundtëjenëtëdobishmepër
procesinekonsultimit?

x

Amundtëzbatohetpropozimimelehtësidhenëmënyrëtëefektshme?Akamënyramëtë
miratëzbatimit?

x

A i ka identifikuar autoriteti publik saktësisht të gjitha kostot e përfshira? A do t’i vejë
propozimi barrë sektorëve tjerë të shoqërisë – siç janë bizneset, OSHCtë, apo qytetarët
individual–ecilanukështëmarrëparasysh?

17.PËRGJIGJANDAJPROPOZIMIT
Është me rëndësi t’i përgjigjeni afatit përfundimtar të caktuar nga autoriteti publik. Nëse përgjigja
ofrohetpasafatitpërfundimtar,ajomegjasëmundtëjetëtepërvonëpërtëpasurndonjëndikim
mbivendiminetyre.
Udhëzuesi i rekomandon autoriteteve publike të përfshij në dokumentin e konsultimit pyetje
specifike për të cilat asaj i duhen përgjigjet. Nëse organizatat që konsultohen i’u përgjigjen atyre
pyetjeve, kjo do ta lehtësoj shumë analizën e përgjigjeve në secilën ministri/komision. Megjithatë,
OSHCtënukduhettëhezitojnëtështojnëkomenteshtesë,apotëthonëqëkjonukështënëpajtim
medisaapometëgjithaaspektetepropozimit.

18.PASKONSULTIMIT
Udhëzuesifuqimishti’urekomandonautoritetevepubliket’iujapininformatashtesëpjesëmarrësve
edhe pas procesit të konsultimit. Nëse kjo nuk ndodh brenda një periudhe të arsyeshme kohore,
OSHCtëkanëtëdrejtëtëkërkojnëinformatangatorrethmënyrëssëpërdorimitdherezultatevetë
kontributittëtyre.
OSHCtë po ashtu mund të mendojnë, në mënyrë të pavarur apo me OSHC tjera që janë të
interesuara në këtë temë, për ndonjë strategji të reagimit. Për shembull, pasi që Qeveria e shpall
vendiminesajpërfundimtarpasprocesittëkonsultimit,ajomundtëkërkojdiskutimemeministrinë
përzbatiminepropozimit.
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