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CONSULTATION 4
Consultation Details
Policy Goal Focus

Ndërtimi i një qeverie të hapur që i siguron
qytetarëve të saj akses në drejtësi, transparencë dhe
llogaridhënie.

Lead Focal Point Institution

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive në Fushën e
Drejtësisë “Ministria e Drejtësisë”

Date

21 Tetor 2020

Consultation Meeting Number

Takimi i katërt konsultativ

I. Objective of Consultation Meeting
What was the aim of this consultation?
Ple ase answer for all that apply

(i)

Introduce stakeholders to the proposed policy goal

(ii) Introduce stakeholders to the OGP process

Details
Në bashkëpunim me grupet e interesit u realizuan
takimet konsultative në funksion të hartimit të
Draftit të Planit të Veprimit të Komponentit nr. 3
“Aksesi në drejtësi” pjesë e Partneritetit për
Qeverisjen e Hapur 2020-2022. Takimi përmbyllës
ishte takimi i katërt konsultativ, pjesë e të cilit ishin
diskutimet mbi propozimet/komentet/sugjerimet
konkrete mbi të cilat kishin kryer grupet e interesit
mbi planin e veprimit. Gjithashtu, Znj.Hoxha i
kushtoi rëndësi përfshirjes së shoqërisë civile në
hartimin dhe rishikimin e masave/aktiviteteve të
këtij plani.
Znj.Elona Hoxha, realizoi një përmbledhje të
shkurtër të të gjithë procesit, duke filluar nga raporti
i parakonsultimit deri në takimin e katërt
konsultativ.
Pasqyroi
tek
të pranishmit
propozimet/komentet e realizuara nga ana e tyre në
kuadër të rishikimit të Draft Planit të Veprimit.

(iii) Explain the feedback tools for stakeholders

Në takimin e fundit, pjesëmarrësit u fokusuan në
propozime dhe sugjerime konkrete të realizuara pas
takimit të tretë konsulatativ, të cilat i kishin dërguar
në adresën përkatëse.

(iv) Brainstorm ideas with stakeholders

N/A

(v) Develop further details (milestones, etc.) for ideas

Znj.Petrina Broka (Pedagoge dhe Përfaqesuese e
Klinikes se Ligjit) në kuadër të takimeve të
realizuara, ka treguar gadishmërine për të qënë
aktive në procesin e hartimit të draftit të planit të
veprimit duke shprehur sugjerime dhe komente.
Konkretisht: Znj.Broka thekson forcimin e
bashkëpunimit
ndërinstitucional
ndërmjet
Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe
institucioneve publike/organizatave kombëtare e
ndërkombëtare si dhe aktorëve të shoqërisë civile .
Një kontribut shumë të mire në trajnimin e target
grupeve do të jepte edhe Klinika e Ligjit pranë

Fakultetit të Drejtësisë, UT, i cili zotëron
kapacitetet e duhura njerëzore dhe infrastrukturore
për realizimin e trajnimeve. Për këtë arsye shprehet
se duhet përfshirë në institucionet që mund të japë
kontribut në këtë drejtim.
Z.Erjon Capani përfaqësues, Mbrojtja e Personave
me Aftësi të Kufizuara, iu bashkua diskutimit duke
shprehur pëlqimin në lidhje me komentin e
Znj.Broka dhe propozimin e bërë nga Drejtoria e
Ndihmës Juridike Falas duke ripërmendur që jep
mbështetjen për të gjitha diskutimet dhe propozimet
e realizuara në takimet e mëparshme.
Gjithashtu, Znj.Xhulia Mulla, në kuadër të masës
prioritare dhe në përputhshmëri të komenteve të
bëra nga Znj.Broka vijon me prezantimin e
propozimit të një mase të re: Krijimi i Forumit
Ndërinstitucional për ndihmën juridike të garantuar
nga shteti me sekretariat teknik në Drejtorinë e
Ndihmës Juridike Falas.
(vi) Gather feedback on proposed policy goals

Përfaqësuesit e grupeve të interesit në fillim të
procesit kanë mbështetur politikën kryesore e cila u
siguron qytetarëve akses në drejtësi, transparencë
dhe llogaridhënie, duke propozuar në këtë mënyrë
në përputhshmëri me objektivat specifike
masa/aktivitet konkrete, të matshme dhe të
realizueshme.

(vii) Prioritize proposed policy goals

Gjatë takimeve të realizuara prioritizimit të
objektivave specifikë iu është kushtuar rëndësi,
rrjedhimisht në takimin e katërt konsultativ grupet
e interesit kishin të qarta më së miri komentet mbi
propozime të reja apo përmirësim të aktiviteteve.

(viii) Other (provide details)

N/A

II. Methodology
What was the format of the meeting?
How we re stakeholders able to participate?

Details

(i)

Presentations

Për shkak të kushteve të pamundura për realizimin
e një takimi fizik si pasojë e pandemisë, takimi u
krye online nëpërmjet platformës Webex Cisco.
Pjesëmarrësit janë prezantuar me politiken kryesore
në takimet e realizuara. Takimi i katërt fokusoi
diskutimin dhe prezantimin e propozimeve të
dërguara nga ana e pjesëmarrësve.

(ii)

Discussion / Feedback from stakeholders

Në takimin e katërt konsultativ grupet e interesit të
cilat ishin pjesëmarrëse diskutuan rreth aktiviteteve
të cilat kishin në fokus kryesisht bashkëpunimin
ndërinstitucional; trajnimin e target grupeve ;
ofrimin në një formë efikase dhe efektive të
ndihmës juridike e cila u siguron qytetarëve në
nevojë akses të plotë në këtë shërbim.
Po, gjatë takimit pati diskutime mbi të cilat mund të
lindin pyetje-përgjigje në kuadër të komenteve dhe
propozimeve të kryera nga ana e të pranishmëve.
Pyetjet ishin të adresuara në lidhje me veprimtarinë
e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas. Në këtë
fokus, Znj.Xhulia Mulla, përfaqësuese e Drejtorisë
së Ndihmës Juridike Falas ishte aktive në përgjigje

(iii) Questions and answers

(iv) Brainstorming

të pyetjeve të drejtuara.
N/A

Stake holder Selection

Details

(i)

How were stakeholders selected?

Grupet e interesit u përzgjodhën në bazë të listës së
shoqërive civile/grupeve.
Pjesëmarresit të cilët kanë ndjekur takimin e tretë
konsultativ, ishin prezentë gjithashtu dhe në
takimin e fundit konsultativ qëllimi i të cilit ishte
përfitimi nga ana e shoqërisë civile propozime
konkrete të cilat mund të përfshihen në draft Planin
e Veprimit të OGP.

(ii)

How were stakeholders contacted?

Pjesëmarrësve pasi janë prezantuar në takimin e
parë me procesin, iu është dërguar në email e tyre
përkatës adresa e aksesimit të materialeve. Për çdo
takim konsultativ grupet e interesit janë mbajtur
vazhdimisht në kontakt për tju bërë me dije çdo
informacion rreth takimeve dhe materialeve.

(iii) How many stakeholders were contacted?

Në total u kontaktuan rreth 25 grupe interesi.

(iv) Was the consultation announced publically? (via websites, social
media, etc.)

Në faqen zyrtare të OGP janë publikuar të gjitha
materialet/informacionet përkatëse të çdo takimi
konsultativ të realizuar, ku grupet e interesit kanë
patur mundësinë per ti aksesuar dhe njohur nga afër.

(v) Were stakeholders reminded?

Të pranishmit kanë marrë email rikujtues mbi
takimin e fundit konsultativ.

III. Results/ Findings
Stake holder Contributions

(i)

How many stakeholders attended?

(ii)

Did stakeholders contribute?

Details
Në takimin e katërt konsultativ morrën pjesë rreth 2
grupe intersi.
Pjesëmarrësit e takimit të tretë, ishin pjesë e
vijueshmërisë të procesit i cili përkonte me takimin
e katërt dhe të fundit konsultativ.
Te pranishmit pjesëmarres pas perfundimit te
takimit të tretë konsultativ, kishin marrë në
konsideratë materialet e dërguara duke u shprehur
me iniciativa e komente në lidhje me
masa/aktivitete të cilat synojnë përfshirjen e tyre në
planit e veprimit aktual apo të ardhshëm.

(iii) Main issues identified by stakeholders

Gjatë takimit nga ana e përfaqësuesve u vendos
theksi tek bashkepunimi nderinstitucinal ndërmjet
Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe aktoreve
të shoqërisë civile në kuader të aksesit në drejtësi;
Përfshirja e Klinikes së Ligjit në trajnimin e target
grupeve etj

(iv) Main recommendations from stakeholders?

Në diskutim u vendos vëmendja tek propozimet
konkrete të ndërrmara nga Drejtoria e Ndihmës
Juridike Falas dhe komenteve të kryera nga
Znj.Broka. Konkretisht, u theksua forcimi i
bashkëpunimit
ndërinstitucional
ndërmjet
Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe
institucioneve publike/organizatave kombëtare e
ndërkombëtare si dhe aktorëve të shoqërisë civile;
Kontribut shumë të mire në trajnimin e target
grupeve do të jepte edhe Klinika e Ligjit pranë
Fakultetit të Drejtësisë, UT, i cili zotëron

kapacitetet e duhura njerëzore dhe infrastrukturore
për realizimin e trajnimeve.
IV. Shortcomings Identified & Preparations for Next Consultation
Details
(i)

Limitations in stakeholder attendance

Pjesemarrësit të cilët
kishin
konfirmuar
pjesëmarrjen e tyre, ishin prezentë duke iu bashkuar
takimit me diskutimin mbi propozimet dhe
komentet e realizuara nga ana e tyre. Ndikim
negativ në lidhje me pranishmërinë e grupeve të
intersit në takimet konsultative mund të jetë agenda
e tyre e ngarkuar; kushtet e papërshtatshme për
shkak të situatës Covid-19.

(ii)

Limitations in stakeholder participation

U kërkua nga ana e grupeve të interesit dërgimi i
sugjerimeve/ndërhyrje/ide
shtesë në adresat
përkatëse të email për tu konsideruar në perfshirjen
në planin e veprimit. Pjesëmarrësit të cilët ishin
prezentë kontribuan me iniciativa dhe komente, një
pjesë e të cilëve i kishin dërguar përpara takimit
konsultativ në adresat e vendosura në dispozicion.

(iii) What can be done to improve attendance?

Përfshirja e grupeve te interesit në këtë proces ka
ndikuar shumë pozitivisht si pasojë e kontributit të
tyre me sugjerime/iniciativa konkrete duke u
fokusuar në problematikat kryesore të hasura gjatë
veprimtarise së tyre. Është shumë e rëndësishme
mbështetja dhe marrja në konsideratë e
iniciativave/komenteve në varësi të problematikave
të hasura në realizimin e veprimtarive së tyre.

(iv) What can be done to improve participation in the next meeting?

N/A

STAKEHOLDER FEEDBACK

Name:

Petrina Broka

Issues Raised

Feedback

Ideas Suggested

Organization/
Affiliation:

Fakulteti i Drejtësisë
Universiteti i Tiranës

Position:

Pedagoge dhe
Përfaqësuese e
Klinikës së Ligjit
pranë Fakultetit të
Drejtësisë

☒No / ☐Yes

Znj.Broka tregoi mirënjohje për ftesën dhe vëmendjen e kushtuar grupeve të interesit në këtë
proces të rëndesishëm që i perket hartimit të draft planit të veprimit lidhur me komponentin nr.
3, “Aksesi në Drejtësi” të Partneritetit për Qeverisjen e Hapur 2020-2022. Znj.Broka ka shprehur
ide konkrete gjatë takimeve konsultative të realizuara.
• Theksoi forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet Drejtorisë së Ndihmës Juridike
Falas dhe institucioneve publike/organizatave kombëtare e ndërkombëtare si dhe aktorëve të
shoqërisë civile në kuadër të forcimit të aksesit në drejtësi shprehet se do te ishte më frytëdhënëse
nëse bashkëpunimi i përmendur më sipër nuk do të ishte vetëm ndërmjet Drejtorisë së Ndihmës
Juridike Falas dhe me aktoret e përmendur nga ana tjetër.
• Kontribut shumë të mire në trajnimin e target grupeve do të jepte edhe Klinika e Ligjit pranë
Fakultetit të Drejtësisë, UT, i cili zotëron kapacitetet e duhura njerëzore dhe infrastrukturore për
realizimin e trajnimeve.

Other Comments

Erjon Capani

Name:

Issues Raised

Mbrojtja e Personave me
Aftësi të Kufizuara

Position: Avokat

☒No / ☐Yes

Z.Capani, iu bashkua diskutimit duke shprehur pëlqimin në lidhje me komentin e Znj.Broka dhe
propozimin e bërë nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas duke ripërmendur që jep mbështetjen
për të gjitha diskutimet dhe pr
opozimet e realizuara në takimet e mëparshme.

Feedback

Ideas Suggested

Other Comments

Name:

Organization/
Affiliation:

☒No / ☐Yes
☒No / ☐Yes

Xhulia Mulla

Organization/
Government Employee Affiliation:

Issues Raised

Feedback

Drejtoria E Ndihmës
Juridike Falas,pranë
Ministrisë se Drejtësisë

Specialiste Ligjore
Position:

☒No / ☐Yes

Znj.Mulla në kuadër të takimeve konsultative të realizuara mbështeti të gjitha iniciativat e
ndërrmara nga përfaqesuesit e grupeve të intersit në takimet konsultative të relaizuara si dhe
konsideroi propozimet e tyre.
• Krijimi i Forumit Ndërinstitucional për ndihmën juridike të garantuar nga shteti me sekretariat
teknik në Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas.

Ideas Suggested

Other Comments

• Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve që ofrojnë akses në drejtësi të mos jetë vetem nëpërmjet
institucioneve të Ministrise e Drejtesise dhe Drejtorise e Ndihmes Juridike por dhe ne kuader te
OJF njëra me tjetrën.
☒No / ☐Yes

STAKEHOLDER ATTENDANCE
Name
Petrina Broka
1
Erjon Capani
2
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23
24
25

Xhulia Mulla
Government Employee

Organization/
Affiliation
(full name, not
acronyms)

Fakulteti i Drejtësisë
Universiteti I
Tiranës
Mbrojtje e
Personave me aftësi
të kufizuar
Drejtoria e Ndihmës
Juridike Falas

Position

Email

Pedagoge dhe
Përfaqësuese e Klinikës
së Ligjit
Avokat

petrina.br@gmail.com

Specialiste Ligjore

Xhulia.mulla@drejtësia.gov.al

erjoncapani@gmail.com

26
27

