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Kartela e Vlerësimit të Komunitetit do t’ju 
ndihmojë të...

PJESËMARRJE, TRANSPARENCË, LLOGARIDHËNIE, PËRGJEGJËSI, 
VENDIMMARRJE E INFORMUAR

Identifikoni se si po i PRANOJNË SHËRBIMET 
shfrytëzuesit dhe ofruesit e tyre

RAPORTONI
për cilësinë 
e shërbimeve 
tek kuvendi 
ose komisioni 
ekzekutiv 
i distriktit 

PËRFSHINI 
komunitetin dhe 
ofruesit e shërbimeve 
në procese të 
përbashkëta për  
vendimmarrje dhe 
planifikim

Siguroni 
VENDIMMARRJE 
TË INFORMUAR 

Gjurmoni nëse 
shërbimet dhe 
programet po 

shënojnë 
PROGRES

NDANI përgjegjësitë për 
monitorimin e cilësisë 
së shërbimeve bashkë 

me shfrytëzuesit
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PARATHËNIE

Karta e Vlerësimit të Komunitetit (KVK) 1	©	është	 zhvilluar	 fillimisht	 nga	CARE	Malavi,	 në	 vitin	 2002,	
si pjesë e një projekti që kishte për qëllim zhvillimin e modeleve novatore dhe të qëndrueshme për 
përmirësimin e shërbimeve shëndetësore. Që atëherë, KVK-ja është bërë një qasje e pranuar ndërkom-
bëtarisht	për	qeverisje	pjesëmarrëse,	për	vlerësimin,	planifikimin,	monitorimin	dhe	vlerësimin	e	ofrimit	të	
shërbimeve, duke synuar përmirësimin e zbatimit të shërbimeve cilësore. 

“Save the Children” në Kosovë (SCiK) e ka përshtatur këtë version nga mjeti origjinal i KVK-së 2 me qël-
lim që t’u ofrojë praktikuesve të KVK-së në institucione të ndryshme (në veçanti Organizatave vendore 
të Shoqërisë Civile) udhëzime praktike për zbatimin e KVK-së. Ky mjet është i përgjithshëm dhe mund të 
zbatohet në çdo sektor, duke përfshirë arsimin, shëndetësinë, ujin dhe kanalizimin, dhe bujqësinë. Ky version 
i	mjetit	të	KVK-së	përmban	kryesisht	materiale	nga	përmbajtja	origjinale,	me	disa	modifikime.

Qasja e KVK-së mund të përdoret për të lehtësuar qeverisjen e mirë përmes promovimit të pjesëmarrjes, 
transparencës, llogaridhënies dhe vendimmarrjes së informuar. Qasja e KVK-së bën bashkë anëtarët e ko-
munitetit,	ofruesit	e	shërbimeve	dhe	qeverisjen	vendore	për	të	identifikuar	shfrytëzimin	e	shërbimeve	dhe	
sfidat	në	ofrimin	e	shërbimeve	dhe	për	të	gjetur	bashkërusht	zgjidhje	dhe	për	të	punuar	në	partneritet	për	
zbatimin dhe përcjelljen e efektivitetit të këtyre zgjidhjeve në një proces të vazhdueshëm të përmirësimit 
të cilësisë.

Prezantimi i këtij mjeti sqaron në detaje të mëtejshme se çfarë është (dhe nuk është) metoda e KVK-së 
dhe	se	cilat	përfitime	dhe	sfida	mund	t’i	presin	shfrytëzuesit	gjatë	zbatimit	të	tij.	Përmbajtja	e	këtij	mjeti	
pastaj ofron udhëzime hap pas hapi për zbatimin e KVK-së. Seksionet e shtojcës përmbajnë materiale 
mbështetëse, siç janë udhëzimet për lehtësimin e vlerësimit pjesëmarrës.

CARE	i	jep	leje	organizatave	jofitimprurëse	që	janë	të	angazhuara	në	aktivitete	humanitare	për	ta	riprod-
huar këtë punë, tërësisht ose pjesërisht, për qëllime jotregtare në lidhje me aktivitetet e tilla. Kjo punë 
nuk duhet të shitet, të merret me qira, të jepet me qira, ose të përdoren për reklamim apo qëllime të tjera 
promocionale pa pëlqimin me shkrim të CARE.

Si kusht që CARE të japë leje për riprodhimin e kësaj pune, njoftimi vijues duhet të duket qarrë në secilën 
dhe të gjitha riprodhimet e mundshme.  

1 Përgjithësisht referohet si Kartela e Vlerësimit të Komunitetit ose KVK nga praktikuesit. Ky dokument po ashtu përdor Kartelën e  
 Vlerësmit në mënyrë të ndërsjellë për t’iu referuar mjetit de procesit.  
2  Kartela e Vlerësimit të Komunitetit (KVK): Një udhëzues i përgjithshëm për zbatimin e procesit të KVK të CARE për të përmirësuar 
 cilësinë e shërbimeve:  https://www.care.org/sites/default/files/documents/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
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FALËNDERIME

Ky	mjet	është	zhvilluar	fillimisht	nga	stafi	i	CARE,	ndërsa	ky	version	është	kontekstualizuar	nga	anëtarët	e	
stafit	të	“Save	the	Children”	në	Kosovë	(SCiK),	me	mbështetjen	e	SCiK	për	zbatim	nga	partnerët	vendorë	
të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) në Kosovë dhe është bazuar në përvojat dhe sugjerimet 
praktike të komuniteteve dhe të ofruesve të shërbimeve. Partnerët implementues të OSHC-së, Handikos, 
Nevokoncept dhe RROGRAEK kanë aplikuar procesin e KVK-së në pesë komuna të ndryshme (Prishtinë, 
Gjakovë, Mitrovicë, Prizren, Ferizaj) që punojnë në fushën e Mbrojtjes së Fëmijëve, Arsimit (duke u fokusuar 
në arsimin gjithëpërfshirës dhe diskriminimin) dhe Shëndetësisë dhe të Ushqyerit. 

Falënderime të veçanta i takojnë ekipit të SCiK për Zhvillim dhe Cilësi të Programit (ZHCP) për punën e 
palodhshme në procesin e përshtatjes së këtij mjeti, me mbështetjen e partnerëve lokal të OSHC-ve, të 
cilët gjetën kohë për të ndarë përvojat e tyre në zbatim, duke kontribuar në pasurimin dhe përshtatjen e 
këtij për kontekstin e Kosovës.
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HYRJE
Prezantimi i këtij mjeti sqaron në detaje të mëtejshme se çfarë është (dhe nuk është) metoda e KVK-
së	dhe	cilat	përfitime	dhe	sfida	mund	t’i	presin	shfrytëzuesit	gjatë	zbatimit	të	tij.	Përmbajtja	e	këtij	mjeti	
pastaj ofron udhëzime hap pas hapi për zbatimin e KVK-së. Seksionet e shtojcës përmbajnë materiale 
mbështetëse, si udhëzime për lehtësimin e vlerësimit pjesëmarrës.

Qasja dhe cilësia e ofrimit të shërbimeve është thelbësore për realizimin e të drejtave të fëmijëve në çdo 
vend. Mjeti i llogaridhënies sociale të KVK-së është një mjet i dy-anshëm dhe i vazhdueshëm pjesëmarrës 
për	vlerësimin,	planifikimin,	monitorimin	dhe	vlerësimin	e	shërbimeve	të	fëmijëve	me	një	qasje	ku	fëmija	
është në qendër, ku pjesëmarrja e fëmijëve është qenësore. Është e lehtë për t’u përdorur dhe mund të 
përshtatet në çdo sektor ku ka një skenar të ofrimit të shërbimeve. KVK-ja bën bashkë mbajtësin e së dre-
jtës (“shfrytëzuesin e shërbimit”) dhe bartësin e detyrës (“ofruesin e shërbimit”) të një shërbimi ose pro-
grami të caktuar për të analizuar së bashku ç ështjet që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve dhe për të 
gjetur një mënyrë të përbashkët për adresimin e këtyre çështjeve. Kjo është një mënyrë emocionuese për 
të rritur pjesëmarrjen, llogaridhënien dhe transparencën në mesin e shfrytëzuesve të shërbimeve, ofruesve 
të shërbimeve dhe vendimmarrësve. Për më tepër, ky mjet do të kërkojë të rrisë pronësinë e komunitetit, 
bashkëpunimin dhe mirëkuptimin midis bartësit të së drejtës dhe bartësit të detyrës.

Duke angazhuar të dyja palët, bartësin e së drejtës dhe 
bartësin e detyrës përmes dialogut dhe bashkëpunimit në 
mënyrë pjesëmarrëse, qëllimi kryesor i KVK-së është që 
të	identifikojë	së	bashku	çështjet	shqetësuese	për	fëmijët	
dhe,	që	të	ndikoje	në	mënyrë	pozitive	në	cilësinë,	efikasite-
tin dhe llogaridhënien e shërbimeve të ofruara për fëmijë 
në nivele të ndryshme. Ofrimi i caktuar i shërbimeve mund 
të jetë një që ka drejtpërdrejt cak fëmijët, si shkollat, klasat, 
ose një që ndikon në mënyrë indirekte në shëndetin, shkol-
limin dhe mbrojtjen e fëmijëve, si mungesa e udhëkryqeve 
në një komunitet. 

Cili është qëllimi i procesit të KVK-së?
ÇFARË NUK është pjesë e KVK-së?

• NUK ka të bëjë me fajësimin ose 
me të treguar gishtin.

• NUK është disejnuar për të 
rregulluar vlerësimin personal. 

• NUK supozohet të krijojë 
konflikt.	
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Procesi i KVK-së mund të iniciohet nga grupet 
e udhëhequra nga fëmijët ose nga OSHC-të, 
për të ndihmuar fëmijët/komunitetin dhe of-
ruesit e shërbimeve që të vlerësojnë shërbimet 
e institucionit përkatës. Ai mund të integrohet 
më tej si pjesë e sistemit të monitorimit dhe 
vlerësimit të një institucioni qeveritar, p.sh. of-
ruesit/punëtorët e kujdesit shëndetësor në një 
qendër shëndetësore mund të udhëheqin një 
proces në komunitet, në të cilin grupe të ndrys-
hme, përfshirë fëmijët, kanë mundësi për të 
diskutuar për cilësinë dhe qasjen në shërbimet 
e qendrës shëndetësore. Qendra shëndetësore 
pastaj mund të përdorë këto informata për të 
identifikuar	boshllëqet	dhe	për	të	përmirësuar	
shërbimet aty ku është e nevojshme.

OSHC-të	e	profilizuara	në	shëndetësi	ose	arsim	
mund të iniciojnë një proces vlerësimi për të 
përcaktuar se si pranohen shërbime të caktuara 
të një institucioni arsimor ose të institucionit të 
kujdesit shëndetësor në një zonë të synuar dhe 
për të punuar drejt përmirësimit të këtyre shërbi-

meve për fëmijët.

Sektori shëndetësor: QKMF dëshiron 
të përmirësojë shërbimet për diabet për 

fëmijë, të cilat ofrohen në EKSH-në e tyre.

Sektori arsimor: Një shkollë dëshiron të 
përmirësojë përfshirjen e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara	(FAK)	dhe	për	të	mbyllur	“klasat	e	bash-

kangjitura”. Përmes procesit të dyanshëm 
të KVK-së, shkolla, fëmijët dhe prindërit/
kujdestarët mund të pajtohen për një PPV 

lidhur me mënyrat e mbylljes së klasave të bash-
kangjitura dhe përmirësimin e përfshirjes së FAK 
në klasa të rregullta.

• KVK mbahet në nivel lokal dhe si njësi të analizës i ka fëmijët dhe komunitetin 
• Merr informata përmes diskutimeve të fokus grupeve (DFG) dhe mundëson pjesëmarrjen maksimale 

të fëmijëve dhe të komunitetit lokal dhe të ofruesve të shërbimeve
• KVK është një proces i llogaridhënies sociale në pronësi të komunitetit që mund të përfshijë komu-

nitetin dhe fëmijët në disejnimin dhe zhvillimin e procesit
• Fëmija në qendër garantohet nëpërmjet pjesëmarrjes së fëmijëve. Metodat e pjesëmarrjes mund të 

gjenden në faqe 10.

• Institucionet qeveritare në nivele të ndrys-
hme, që nga ministritë tek institucionet komu-
nale: Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA), 
Drejtoritë e Shëndetësisë (DKSH) dhe Dre-
jtoritë Komunale të Mirëqenies Sociale; Qen-
drat për Punë Sociale (QPS); Qendra Kryesore 
e Mjekësisë Familjare (QKMF); dhe shkollat, etj

• Organizatat joqeveritare (OJQ) (niveli lokal, 
kombëtar dhe ndërkombëtar) siç janë OShC-të 
që veprojnë në sektorë të ndryshëm: arsim, shën-
detësi, qeverisje, të drejta, aspekt gjinor etj.

• Strukturat dhe komisionet me bazë në 
komunitet, përgjegjësia e të cilëve është të 
përfaqësojnë përbërësit e tyre në komunitet 
(p.sh. komisionet e qendrave shëndetësore, 
qendrat e zhvillimit dhe kujdesit në fëmijëri të 
hershme (ZhKFH) etj.

• Grupet me bazë në komunitet, të vetëorgani-
zuara në komunitete, siç janë grupet e udhëhequra 
nga fëmijët (GUF), grupet e grave, shoqatat etj.

• Për shfrytëzuesit e shërbimeve (p.sh., 
fëmijët, komuniteti): KVK ndihmon shfry-
tëzuesit e shërbimeve që të ofrojnë komente 
sistematike dhe konstruktive për ofruesit e 
shërbimeve lidhur me performancën e tyre, me 
shërbimet që u ofrohen fëmijëve.

• Për ofruesin e shërbimeve (p.sh. agjencitë 
qeveritare/institucionet): KVK ndihmon 
institucionet qeveritare që të mësojnë drejt-
përdrejt nga komunitetet dhe fëmijët se cilat 
aspekte të shërbimeve dhe programeve të tyre 
funksionojnë dhe cilat nuk funksionojnë mirë. 
Informatat që ai i merr do t’u mundësojnë përg-
jegjësve që të marrin vendime të informuara dhe 
zgjedhje të politikave dhe të bëjnë përmirësime 
në shërbime, të cilat  u përgjigjen të drejtave, 
nevojave dhe preferencave të qytetarëve.

Cilat janë vecoritë kryesore të KVK-së? 

Kush mund ta përdor atë? Për çfarë mund të përdoret Kartela e 
Vlerësimit me Fëmijën në Qendër? 

SHFRYTËZUESIT E KVK-SË: 
Sugjerime dhe shembuj 

APLIKIMET PËR MJETIN E KVK  
Shembuj për shëndetësi dhe arsim
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Pronësia e komunitetit në gjithë këtë proces, duke përfshirë zbatimin e planit të përbashkët të veprimit, 
siguron rritjen e llogaridhënies sociale dhe mundëson ripërsëritjen e procesit me iniciativën e nivelit lokal. 
Qëndrueshmëria sigurohet më tej me qëllimet e arritshme për zbatim, të cilat vendosen nga të dyja palët 
(bartësit e të drejtave dhe bartësit e detyrës).

Një metodë tjetër për sigurimin e qëndrueshmërisë është përmes integrimit të procesit në kuadër të 
institucioneve, si mjet për pranimin e komenteve mbi shërbimet e ofruara dhe për sigurimin e pronësisë 
së zgjidhjeve të arritshme. Prandaj, një shkollë mund të vendosë të përfshijë KVK-në si një mekanizëm për 
përmirësimin e ofrimit të shërbimeve dhe për rritjen e llogaridhënies sociale të prindërve dhe fëmijëve që 
vijojnë mësimin në atë shkollë.

Një zbatim efektiv i KVK-së kërkon një aplikim të mirë të një kombinimi të disa pikave konceptuale:

• Të kuptohet ambienti administrativ lokal, duke përfshirë qeverisjen dhe menaxhimin e decen-
tralizuar në këtë nivel

• Aftësi të mira pjesëmarrëse dhe të përshtatshme për fëmijë, për mbështetjen e këtij procesi 
Një proces i fuqishëm për ngritjen e vetëdijesimit, për të siguruar pjesëmarrjen maksimale të fëmijëve, 
të komunitetit dhe të palëve të tjera të interesit vendore

•  Përpjekjet duhet të udhëhiqen nga fëmijët dhe anëtarët e komunitetit dhe duhet të lehtësohen vetëm 
nga IKVK (nëse kjo duhet të jetë palë e tretë)

• Përpjekjet mund të jenë parandaluese, reaktive ose të përgjegjshme, mirëpo ato duhet të jenë 
reale dhe të arritshme nga të dyja palët.

Ekzistojnë mënyra të ndryshme për të gjetur se çfarë mendojnë njerëzit, por përvoja na mëson se mënyra 
më e mirë është që t’i pyesësh drejtpërdrejt. Intervistat individuale, megjithatë, kërkojnë shumë kohë dhe 
personel (dhe shpenzime). Metodologjia e KVK-së është një proces pjesëmarrës ku mendimet dhe idetë e 
grupeve të ndryshme të njerëzve mund të mblidhen në të njëjtën kohë. 

Si mund të siguroni qëndrueshmëri të intervenimeve?

Cilat janë kërkesat e zbatimit efektiv të kartelës së Vlerësimit me fëmijën në qendër?

Cilat janë përftitimet dhe sfidat e përdorimit të Kartelës së Vlerësimit me 
Fëmijën në Qendër?

PËRFITIMET SFIDAT

• Promovon një dialog të dyanshëm dhe të hapur dhe përmirë-
son raportin me ofruesin e shërbimit dhe me komunitetin

• Promovon pjesëmarrjen e komunitetit
• Lehtëson një të kuptuar të përbashkët të çështjeve dhe 

identifikimin	e	përbashkët	të	zgjidhjeve	të	problemeve	dhe	
monitorimin e tyre

• Siguron komente dhe sugjerime të menjëhershme për of-
ruesit e shërbimeve dhe thekson reagimin e menjëhershëm 
dhe vendimmarrjen e përbashkët

• Rrit pronësinë e komunitetit në shërbime dhe projekte 
• Promovon llogaridhënien, transparencën dhe përgjegjësinë
• Është një mjet të cilin ofruesi i shërbimit dhe shfrytëzuesi 

mund ta përdorin për të monitoruar progresin dhe cilësinë 
e shërbimit së bashku

• Sqaron rolet dhe përgjegjësitë e shfrytëzuesit të shërbimit 
dhe të ofruesit të shërbimit në ofrimin e shërbimeve

• Mund të përmirësojë sjelljen e shfrytëzuesve të shërbimeve 
dhe të ofruesve të shërbimeve të cilët mund të ndihmojnë 
në përmirësimin e ofrimit të shërbimeve

• Promovon një dialog të dyanshëm dhe të hapur dhe 
përmirëson raportin me ofruesin e shërbimit dhe me 
komunitetin

• Kërkon kohë (mbajtja e ofruesve të shërbimeve përgjeg-
jës mund të jetë një koncept i ri dhe për këtë arsye një 
koncept i vështirë për t’u kuptuar dhe për t’u pranuar nga 
komunitetet dhe ofruesit e shërbimeve)

• Nganjëherë	mund	të	çojë	në	konflikt,	nëse	nuk	lehtësohet	
mirë

• Kërkon aftësi të mira lehtësimi (KVK merret drejtpërdrejt 
me çështjet e sjelljes dhe të personaliteteve dhe kjo mund 
të jetë jo e këndshme për ata që i pranojnë ato)

• Nganjëherë individët mund të jenë në shënjestër (“të 
drejtohen me gisht”)

• Mund të rrisë pritshmëritë me shfrytëzuesit e shërbimeve 
nëse nuk lehtësohet mirë (duke krijuar një kërkesë që nuk 
mund të përmbushet nga ofruesi i sherbimit; kërkesat e ko-
munitetit dhe mundësia e ofruesit të shërbimeve për të ofruar 
shërbime duhet të balancohen dhe si mund ta mbështesin 
njëra-tjetrën palët për të përmirësuar shërbimet).

• Kërkon kohë (mbajtja e ofruesve të shërbimeve përgjeg-
jës mund të jetë një koncept i ri dhe për këtë arsye një 
koncept i vështirë për t’u kuptuar dhe për t’u pranuar nga 
komunitetet dhe ofruesit e shërbimeve)

• Nganjëherë	mund	të	çojë	në	konflikt,	nëse	nuk	lehtësohet	mirë
• Kërkon aftësi të mira lehtësimi (KVK merret drejtpërdrejt 

me çështjet e sjelljes dhe të personaliteteve dhe kjo mund 
të jetë jo e këndshme për ata që i pranojnë ato)

• Nganjëherë individët mund të jenë në shënjestër (“të 
drejtohen me gisht”)
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Angazhimi dhe zëri i fëmijëve mund të paraqitet në mënyra të ndryshme, që nga këshillimi deri te 
udhëheqja nga fëmijët: 

Këshillimi - ku këshillohen fëmijët për problemet, por nuk janë të përfshirë në mënyrë aktive në 
përcaktimin e çështjeve prioritare dhe në  komunikimin me ofruesit e shërbimeve/qeveritë

Bashkëpunimi - ku fëmijët dhe të rriturit punojnë në partneritet për secilin hap të programit

Udhëheqja nga fëmijët - ku fëmijët vendosin për axhendën e programit, përcaktojnë prioritetet 
dhe komunikojnë me ofruesit e shërbimeve/qeveritë

ANGAZHIMI I FËMIJËVE NË KVK  
Metodat e pjesëmarrjes 

• Të sigurohen komente gjithëpërfshirëse, rekomandime dhe përvoja të fëmijëve dhe të anëtarëve 
të komunitetit përmes përfshirjes së fëmijëve nga grupet më të margjinalizuara

• Planifikimi përpara kohe
• Për çështjen e mbrojtjes së fëmijëve 3 konsultimet me fëmijë mund të mbahen ndaras nga 

pjesëmarrësit e tjerë, për t’u dhënë atyre një hapësirë të sigurt për t’u shprehur ose për të marrë 
pëlqimin me shkrim nga prindërit dhe fëmijët. Varësisht nga niveli i angazhimit të fëmijëve në proces, 
dhe në rast të bashkë-lehtësimit të procesit me të rriturit, këta të fundit dhe palët e tjera të interesit 
duhet të informohen për politikën e mbrojtjes së fëmijëve.

3 Kartela e Vlerësimit të Komunitetit (KVK): Një udhëzues i përgjithshëm për zbatimin e procesit të KVK-së së CARE për të  
 përmirësuar cilësinë e shërbimeve: https://www.care.org/sites/default/files/documents/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf

• Iniciatori i KVK-së (IKVK): IKVK nuk duhet të jetë ofrues ose pranues i shërbimit. IKVK mund 
edhe të jetë një palë e tretë, si një grup i udhëhequr nga fëmijët ose OSHC që do të organizojë dhe 
mbikëqyrë tërë procesin, duke vepruar si ndërlidhës midis pranuesit dhe ofruesit të shërbimit. 

• Lehtësuesit: do të jenë persona të zgjedhur nga IKVK dhe do të jenë përgjegjës për të mbështe-
tur procesin e KVK-së në kuadër të grupeve. Duhet të kërkohet që njerëzit që konsiderohen të 
besueshëm	nga	komuniteti	dhe	ofruesit	e	shërbimeve	të	jenë	si	lehtësues.	Megjithatë,	stafi	i	IKVK-së	
gjithashtu mund të veprojë si lehtësues, në rastet kur mobilizimi konsiderohet i vështirë.

• Përfaqësuesit: janë anëtarë të komunitetit dhe ofrues të shërbimeve që marrin pjesë në procesin 
e KVK-së që synojnë një shërbim të veçantë për ta. Përfaqësuesit do të zgjidhen për të përfaqësuar 
grupin e tyre në procesin e konsolidimit dhe do të jenë përgjegjës për të paraqitur të gjeturat gjatë 
takimit ballë për ballë, dhe do të marrin pjesë në përgatitjen e PPV-së dhe në përcjelljen e procesit. 

• Ekipi lehtësues: përbëhet nga IKVK; lehtësuesit dhe përfaqësuesit, ku të gjithë janë përgjegjës për 
konsolidimin e gjetjeve.

Cilat janë disa role të rëndësishme që duhet të përmbushen për të zbatuar 
në mënyrë efective Kartelën e Vlerësimit me Fëmijën në Qendër?
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Pjesëmarrja e fëmijëve mund të përfshihet në cilëndo ose në të gjitha fazat e ciklit të KVK-së. 

• Faza I: 
• Planifikimi/disejnimi i programit - ku konsultohen fëmijët dhe palët e tjera të interesit për 

të përzgjedhur zonat e synuara ose objektet/shërbimet ose vlerësimin e nevojave të tjera.
• Mobilizimi/Sensibilizimi/Qasja në Informata - takime, programe në radio ose aktivitete 

të tjera të mobilizimit social mbahen me anëtarët e komunitetit duke përfshirë fëmijët, ose në 
mënyrë	specifike	me	fëmijët	për	shërbimet	e	synuara,	ligjet,	buxhetet	apo	të	drejtat.

• Zhvillimi i kapaciteteve të lehtësuesve - trajnimet e lehtësuesve mbi mjetin LLS, se ku do 
të mbulohet në KVK, angazhimi i fëmijëve, çështjet e të drejtave të fëmijëve, përdorimi dhe zba-
timi i instrumentit LLSFQ, negociatat etj.

• Zhvillimi i kornizës dhe mjeteve të KVK-së -	fëmijët	mund	të	përfshihen	më	tej	në	rafin-
imin e zbatimit të KVK-së dhe të mjeteve që do të përdoren.

• Faza II:
• Vlerësimet e shërbimeve - faza II, ku fëmijët do të jenë pjesëmarrësit e vetëm si shfry-

tëzues të shërbimeve, ose do të marrin pjesë si grup në kuadër të vlerësimit të ofrimit të shër-
bimeve nga ana e komunitetit.

• Faza IV:
• Takimet ballë për ballë - fëmijët angazhohen në dialog me ofruesit e shërbimeve dhe mund të 

paraqesin	rezultatet	e	vlerësimeve	për	shërbime	dhe	çështjet	e	identifikuara	nga	grupi	i	tyre
• Planet e Veprimit - fëmijët si shfrytëzues të shërbimeve, zhvillojnë ose marrin pjesë në zhvillimin 

e PPV-ve për çështjet kryesore të ofrimit të shërbimeve që dakordohen me ofruesit e shërbi-
meve, ose mund të konsultohen nëse nuk përfshihen në fazat e tjera.

• Faza V:
• Takimet përcjellëse - fëmijët angazhohen në përcjelljen e dialogut me ofruesit e shërbimeve ose 

kërkohen të japin komente për zbatimin e PPV
• Monitorimi i drejtuar nga fëmijët - fëmijët mund të jenë të përfshirë drejtpërdrejt në monitorim-

in e zbatimit të PPV-së. 

Në cilat procese mund të përfshihet pjesëmarrja e fëmijëve?
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ZBATIMI
Organi iniciues i KVK duhet të kalojë nëpër pesë vazat vijuese gjatë zbatuimit të KVK-së:

Faza I: Planifikimi dhe pergatitja të bëhen nga IKVK në bashkëpunim me lehtësuesit
Faza II: Realizimi i Kartelës së Vlerësimit me Fëmijë dhe Komunitet bëhet me  
 shfrytëzues të shërbimeve 
Faza III: Realizimi i Kartelës së Vlerësimit me Ofrues të Shëbimeve bëhet me ofrues  
 të shërbimeve 
Faza IV: Takimi ballë për ballë dhe plani i veprimit duhet të përfshijë si shfrytëzuesit  
 ashtu edhe ofruesit e shërbimeve 
Faza V: Zbatimi i planit të veprimit dhe Monitorimi e Vlerësimi (M&V) përsërisin  
 ciklet për të siguruar institucionalizimin 

Diagrami vijues ilustron proceset kryesore në zbatimn e procesit të KVK-së:
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DIAGRAMI I PROCESIT TË KARTELËS SË VLERËSIMIT 
TË KOMUNITETIT ME FËMIJËN NË QENDËR 

FAZA I: PLANIIKIMI DHE PËRGATITJA

FAZA II:
REALIZIMI I KARTELËS SË VLERËSIMIT 

ME KOMUNITETIN
Takimi për vlerësim:
• Vlerësimi në nivel komunitar për çështjet në një fshat - 

cilat janë pengesat në ofrimin e shërbimeve cilësore?
• Zhvillimi i treguesve për vlerësimin e çështjeve prioritare
• Vlerësimi për secilin tregues dhe arsyet për rezulta-

tet nëpërmjet procesit të Kartelës së Vlerësimit
• Jepni sugjerime për përmirësim 
= Kartela e Vlerësimit të komunitetit e plotësuar (në grupe) 
për fshatin

Takimi i konsolidimit të grupit:
• Takohet Ekipi Lehtësues
• Komente dhe sugjerime nga procesi
• Konsolidimi i rezultateve për secilin tregues në 

mënyrë që të dilet me një vlerësim përfaqësues për 
tërë fshatin

• Konsolidimi i çështjeve prioritare të komunitetit dhe 
sugjerime për përmirësit

= Kartela e Vlerësimit e plotësuar (e konsoliduar) për grupin

FAZA IV: TAKIMI BALLË PËR BALLË DHE PËRGATITJA E PLANIT TË VEPRIMIT 

PR
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 I 
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FAZA V: ZBATIMI I PLANIT TË VEPRIMIT DHE M&V

• Pjesëmarrësit e KVK-së, komuniteti në përgjithësi, 
udhëheqësit	e	komunitetit,	anëtarët	e	komunitetit,	stafi	
qendror i institucioneve relevante, zyrtarët e distriktit 
dhe lehtësuesit e procesit

• Përfaqësuesit prezantojnë të gjeturat e tyre dhe identi-
fikojnë	çështjet	prioritare	nga	Kartela	e	Vlerësimit

• Prioritetizimi i çështjeve së bashku (në mënyrë të 
negociuar):

• Zhvillimi i planit të detajuar të veprimit nga çështjet 
me prioritet - plani i veprimit i dakorduar/negociuar

• Pajtueshmëri mbi përgjegjësitë për aktivitetet e planit 
të veprimit dhe përcaktimi i afateve kohore për aktiv-
itetet (njerëzit e duhur marrin përgjegjësitë e duhura 
- anëtarët e komunitetit, udhëheqësit e komunitetit, 
personeli i qendrës shëndetësore, personeli i qeverisë 
dhe komisionet e komunitetit dhe lehtësuesi i procesit

Takimi ballë për ballë: Plani i veprimit:

FAZA III:
REALIZIMI I KARTELËS SË VLERËSIMIT 

ME OFRUESIT E SHËRBIMEVE 
• Vlerësimi i nivelit të ofruesve të shërbimeve për 

ofrimin e shërbimeve- Cilat janë pengesat në ofrimin 
e shërbimeve cilësore?

• Zhvillimi i treguesve për ofrimin e shërbimeve 
cilësore

• Vlerësimi sipas secilit tregues dhe arsyetimi i rezul-
tateve nëpërmjet procesit të Kartelës së Vlerësimit

• Identifikimi	i	çështjeve	prioritare
• Dhënia e sugjerimeve për përmirësim

• Zbatimi I planit të veprimit
• Veprimet për monitorim dhe vlerësim 

• Përsëritja e cikleve për të siguruar  
institucionalizimin
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Faza I: Planifikimi dhe përgatitja 

Një përgatitje e plotë për një proces të KVK-së 
është	thelbësore	dhe	preferohet	të	fillojë	një	muaj	
para mobilizimit të një mbledhjeje të komunitetit.
Për të kuptuar procesin e KVK-së, një shembull i 
vlerësimit të institucioneve arsimore do të përdoret 
gjatë gjithë këtij mjeti. Shembulli ilustron procesin e 
KVK-së ku prindërit dhe fëmijët vlerësojnë ofrimin 
e shërbimeve të shkollës.

FAZA 1: PËRGATITJA 

Së pari do të jenë përgatitjet e përgjithshme për 
krijimin e bazës për një program KVK në një zonë. 
Kjo duhet të përfshijë:

Hapi 1.1. Identifikimi i fushëveprimit sektori-
al dhe mbulimit gjeografik që synon ushtrimi  

Identifikimi	 i	 zonës	 dhe	 institucioneve	 do	 të	 ndi-
hmojë në gjetjen e anëtarëve të synuar të komu-
nitetit dhe të problemeve me të cilat ballafaqohen 
ata në një shërbim të caktuar. Ky hap do të mbësht-
esë	 edhe	 hapin	 e	mëposhtëm	1.2,	 ku	 pas	 identifi-
kimit, IKVK duhet të bëjë kërkime të mëdha. Pyetje 
udhëzuese që duhen marrë parasysh gjatë këtij hapi: 
• Cili shërbim i veçantë është shqetësues?
• Cila komunë duhet të synojë IKVK-në?
• Në mënyrë të veçantë, cila zonë/lagje?
• Cili është institucioni i synuar?

Hapi 1.2. Identifikimi i të drejtave që i takojën 
sektorit të përzgjedhur në shërbim/lehtësim  

Realizimi i kërkimit për legjislacionin, udhëzimet ad-
ministrative dhe rregulloret në fuqi për atë zonë të 
synuar, si dhe shërbimet që ofrohen për të kuptuar 
më mirë situatën.
Këto informata do të shërbejnë për të lehtësuar 
tërë procesin dhe gjithashtu për të siguruar infor-

mata për të dy palët pjesëmarrëse (ofruesi/shfry-
tëzuesi i shërbimit), duke udhëhequr kështu proces-
in drejt gjetjes së treguesve realë, të matshëm dhe 
të arritshëm. Pyetjet udhëzuese që mund të merret 
parasysh gjatë këtij hapi:

• Cili është legjislacioni dhe rregulloret aktuale që 
lidhen me ofrimin e shërbimeve të institucionit të 
synuar?

• Cilat janë burimet e alokuara në dispozicion për 
atë institucion lidhur me shërbimin e veçantë?

Hapi 1.3. Identifikimi dhe trajnimi i lehtësuesve 
udhëheqës

Është	e	rëndësishme		që	të	identifikohen	lehtësuesit	
që janë neutralë për të dyja palët, por që mundë-
sisht respektohen brenda komunitetit. Së dyti, sig-
uroni bashkëpunimin me lehtësues gjatë gjithë pro-
cesit. Lehtësuesi duhet të ketë informata të qarta 
mbi angazhimin që kërkohet prej tij/saj. Konsideroni 
të keni edhe fëmijë si lehtësues - në veçanti nëse 
vetëm fëmijët marrin pjesë si shfrytëzues të shërbi-
meve - ose njerëz nga OJQ, udhëheqës lokalë, ud-
hëheqës tradicionalë, vullnetarë të komunitetit ose 
personel i IKVK. Për më tepër, caktoni kohë dhe 
resurse të mjaftueshme për t’i pajisur lehtësuesit 
me shkathtësitë e nevojshme.

FAZA 2:  INICIMI I KONTAKTIT  
ME KOMUNITETIN 

Secili komunitet do të kërkojë qasje të ndryshme 
dhe	përgatitje	të	ndryshme	para	fillimit	të	kontak-
tit, pasi që disa mund të kërkojnë përfshirjen e ud-
hëheqësve të komunitetit (si liderë të fshatit dhe/
ose mahallaës) ose autoriteteve komunale, ndërsa 
të tjerët mund të jenë shumë bashkëpunues. Disa 
gjëra që duhen mbajtur mend gjatë kësaj faze:
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• Të kuptohet konteksti dhe normat e komunitetit.
• Mos u përpiqni të ndikoni tek anëtarët e ko-

munitetit
• Përfshini partnerë të tjerë të komunitetit, OSHC 

lokale, OJQ, etj
• Kontaktoni dhe siguroni bashkëpunim me ofrues 

të shërbimeve përkatëse
• Identifikoni	grupet	kryesore	të	shfrytëzuesve	në	

komunitete që shërbehen nga qendra e kontaktit 
ose shërbimi.

Hapi 2.1. Vizitat prezantuese tek liderët lokalë 

Takimet prezantuese janë të rëndësishme pasi që 
disa liderë lokalë mund të kërkojnë që të nënsh-
kruhen marrëveshje  në mënyrë që të punojnë 
në zonën e synuar dhe/ose ofruesit e shërbimeve 
mund të kërkojnë që ta keni një leje të tillë, përpara 
se të jenë të gatshëm të marrin pjesë në proces. 
Takimet do të sigurojnë që liderët vendorë të in-
formohen për planet tuaja, dhe në këtë mënnyrë të 
zvogëlojë çdo mundësi që ata ta ndalojnë procesin 
në gjysmë të rrugës. Kjo mund të ndihmojë në of-
rimin e mbështetjes dhe bashkëpunimit gjatë gjithë 
procesit. Për shembull, nëse një grup i udhëhequr 
fëmijët kërkon të mbajë një proces të KVK-së me 
nxënës dhe mësues në një shkollë, drejtori mund 
të	kërkojë	lejen	e	DKA-së	para	se	të	fillojë	procesi.

Hapi 2.2. Identifikimi i fëmijëve, anëtarëve të 
komuniteit & metodat e mobilizimit 

Identifikimi	i	metodave	për	informimin	e	komunitetit	
mbi	përfitimet	e	pjesëmarrjes	në	procesin	e	KVK-së.	
Pjesëmarrja duhet të jetë vullnetare. Si e tillë, metoda 
të ndryshme mobilizimi duhet të përshtaten me ko-
munitetin e synuar dhe të prezantohen në mënyrë të 
përshtatshme për fëmijët.
• Fushatat për ngritjen e vetëdijesimit (përgatitja 

e	pamfleteve,	videove	informuese,	afisheve)	
• Fushata “derë më derë”. Kjo do të kërkojë më 

shumë kohë dhe njerëz, por mund të jetë e do-
mosdoshme për disa komunitete

• Pyetësori	për	identifikimin	e	kanaleve	të	duhura	
të komunikimit që preferohen nga komuniteti

• Aprovimi i prindërve për pjesëmarrjen e fëmi-
jëve është i detyrueshëm. Në veçanti, nëse vetë 
prindërit nuk marrin pjesë në KVK

• Të njoftohen anëtarët e komunitetit për sean-
cat	informuese	që	janë	planifikuar	(hapi	2.3).

Hapi 2.3. Mbajtja e sesioneve informuese me 
komunitetin 
Para zbatimit, është e rëndësishme të takoheni me 
përfituesit	 e	 synuar:	 fëmijët	 dhe	 komunitetin,	 si	 dhe	
me liderët e komunitetit në të gjitha zonat ku do të 
zhvillohet procesi. Këto takime shfrytëzohen për të 

shpjeguar, informuar dhe negociuar qëllimin e procesit 
të ardhshëm të KVK-së dhe organizimet e tjera, si dhe 
për të kuptuar më mirë strukturën e komunitetit.
Diskutimet mund të mbulojnë:
• Prezantimi i procesit të KVK-së
• Prezantimi i rezultateve të synuara që duhen 

ndjekur
• Një datë e përshtatshme për procesin
• Kohëzgjatja e procesit (jini të qartë për kohëzg-

jatjen)
• Si dhe ku do të mblidhen komuniteti dhe lider-

shipi	kur	të	fillojë	procesi
• Identifikoni	nëse	ka	nevoja	të	veçanta	që	duhen	

përmbushur, siç janë: marrja parasysh e aftësive 
të	kufizuara	ose	prindërit	që	nuk	kanë	se	ku	t’i	
lënë fëmijët e tyre.

Duhet të merren vendime për vendin dhe materialet 
që kërkohen për mbledhje, përveç atyre që mund të 
ftohen ose duhet të ftohen jashtë komunitetit, për të 
marrë pjesë në hapat e proceseve të KVK-së.

Hapi 2.4. Përgatitja e një plani të punës 

Bazuar në rezultatin e takimit me fëmijët dhe 
anëtarët e tjerë të komunitetit, IKVK do të për-
gatisë	një	plan	pune	që	identifikon	burimet	e	nevo-
jshme	(njerëzore,	kapitale,	financiare)	të	nevojshme	
për të zbatuar me sukses KVK-në (shihni: Shtojca 
1.1: Lista kontrolluese).
• Krijoni një listë të materialeve të nevojshme 

(p.sh.	tabelë,	shënjues,	fletore	për	të	regjistruar	
procesin, lapsa) që kërkohen për procesin

• Përgatitja e një buxheti për ushtrimin e plotë të 
Kartelës së Vlerësimit.

• Fëmijët - të sigurohen masat mbrojtëse 
për fëmijët

• Anëtarët e komunitetit - mund të kenë 
fëmijë më të vegjël prandaj të rregullohet 
edhe një hapësirë për të akomoduar fëmijët 
e	tyre,	gjë	që	kërkon	planifikim	buxhetor

• Shkrim-leximi - të konsiderohet niveli 
i shkrim-leximit të fëmijëve dhe të komu-
nitetit, dhe procesi të përshtatet me atë 
nivel

• Orari i punës dhe i shkollës - duhet të 
merret parasysh orari i punës së ofruesit të 
shërbimit dhe i komunitetit dhe dueht të ne-
gociohet koha e përshtatshme për pjesëmar-
rës. Shembull, një IKVK u takua me komu-
nitetin në orën 07:00, pasi që kjo ishte koha e 
përshtatshme për të gjithë pjesëmarrësit.

• Aftësia e kufizuar - nëse vendi është i 
pranueshëm, nëse materiali i shpërndarë 
është i përshtatshëm për komunitetin.

IDENTIFIKIMI DHE PËRSHTATJA SIPAS  
NEVOJAVE TË FËMIJËVE DHE KOMUNITETIT  
Sugjerime dhe shembuj:
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Faza II: Realizimi i Kartelës së Vlerësimit me Komunitetin 

 Hapat e mëposhtëm për zbatimin e KVK-së do të 
varen nga natyra e institucionit që nis këtë proces, 
si dhe objektivat dhe fushëveprimi i atij procesi të 
veçantë të KVK-së. Si e tillë, është e rëndësishme që 
shfrytëzuesi i këtij mjeti të përshtasë këta hapa me 
objektivat dhe situatën e vecantë (shih diagramin e 
KVK-së në faqe 12, si dhe shtojcën 1.2).

FAZA 3: ORGANIZIMI I MBLEDHJES  
SË KOMUNITETIT 

Hapi 3.1: Prezantimi i  Kartelës së Vlerësimit 
tek komuniteti/shfrytëzuesi i shërbimit

Si	 hap	 i	 parë	 i	 procesit	 të	 KVK,	 filloni	mbledhjen	
duke shpjeguar qëllimin tuaj dhe metodologjinë e 
KVK-së.

Hapi 3.2: Ndani në grupe

Ndani komunitetin në grupe interesash për DFG-
të pjesëmarrëse, si gratë, burrat, vajzat dhe djemtë 
etj. Nëse grupi përbëhet vetëm nga fëmijët, shqyr-
tojeni ndarjen në grupe sipas moshës, ku fëmijët e 
shkollës së mesme të ulët mund të kenë çështje të 
ndryshme që shqetësojnë ata krahasuar me fëmijët 
e shkollës së mesme të lartë.

Në mesin e grupeve, do të jetë e rëndësishme të 
zgjidhet një grup prej 4 deri 6 personash, për të nx-
jerrë një hartë sociale të zonës së komunitetit dhe/
ose mbulimit me shërbim, duke përfshirë të gjithë 
fëmijët dhe më të cenueshmit/privuarit. Referojuni 
Shtojcës 1.3: Harta Sociale për një udhëzim hap-
pas-hapi se si të përgatitet një hartë sociale. Mbani 
mend masat për mbrojtjen e fëmijës.

Shënim:  Harta sociale preferohet, por nuk është e 
detyrueshme. Nëse vendoset që të mos plotësohet 
harta sociale, atëherë gjatë fazës përgatitore duhet 
të bëhet një hulumtim gjithëpërfshirës për të sigu-
ruar përfaqësimin e të gjitha grupeve të cenueshme. 
Një OSHC lokale në Kosovë, gjatë realizimit të 
fazës	1	të	KVK-së,	identifikoi	ofruesit	e	shërbimeve	
dhe realizoi një hartë sociale gjithëpërfshirëse për 
të	identifikuar	komunitetin	që	kishte	pranuar	shër-
bimin	specifik.	Ky	hulumtim	gjithpërfshirës	mundë-
soi që IKVK të kishte një pasqyrë të qartë të të dy 
dyjave, ofruesve të shërbimit të synuar dhe shfry-

tëzuesve të shërbimit, prandaj harta sociale nuk 
ishte e nevojshme në këtë rast. 

Hapi 3.3: Caktimi i lehtësuesve për grup

Caktoni një ekip prej dy lehtësuesish (nëse është 
e mundur) për secilin grup dhe lërini grupet që të 
takohen në zona të ndara (të paktën njëri nga le-
htësuesit do të ketë një marrëdhënie besimi me 
komunitetin). Një lehtësues e udhëheq ushtrimin 
dhe tjetri duhet të ofrojë mbështetje dhe të marrë 
shënime	në	fletore	për	të	gjitha	diskutimet.

FAZA 4: PËRGATITJA E MATRICËS PËR 
PËRCJELLJEN E REZULTATEVE 

Hapi 4.1: Përcjellja e inputeve/rezultateve 

Të drejtat për rezultate janë burimet e alokuara 
për një pikë të ofrimit të shërbimeve, me qëllim që 
të	sigurohet	shpërndarja	efikase	e	atij	 shërbimi	 të	
veçantë. Shpjegojuni grupeve qëllimin e përcjelljes 
së rezultateve në shërbime. Rezultatet e një shkolle 
mund të përfshijnë raportin mësues/nxënës, numrin 
e psikologëve në dispozicion, numrin e personelit 
të mirëmbajtjes që duhet të punësohet në shkollë, 
numrin e pajisjeve dhe materialeve në dispozicion, 
numrin e infermiereve në dispozicion në shkollë, 
llojet e shërbimeve të ofruara, etj. Ofroni informata 
mbi të drejtat për rezultate të një shërbimi të cak-
tuar përpara diskutimit dhe arritjes së marrëvesh-
jeve për treguesit e inputeve. Përdorni matricën e 
mëposhtme (tabela 1) për të parë rezultatet e dis-
kutimit.

Të drejtat aktuale janë burimet që komuniteti i 
ka perceptuar të jenë në dispozicion. Në një matricë 
(shihni shembullin e mëposhtëm), shënoni të dhënat 
e ofruara të gjeneruara në të drejta për rezultate. 
Për shembull, fondet dhe komponentët e aprovuar 
për shërbim, normat standarde të sektorit për 
shërbime të ndryshme, numri i fëmijëve që shfry-
tëzojnë shërbimin, disponueshmëria e materialeve 
mësimore në QKMF lidhur me shëndetin e fëmijëve 
ose materialet mësimore në dispozicion në shkollat 
e synuara, numri i nxënësve në një shkollë, numri i 
personave që do të punësohen në një projekt, etj.
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Tabela 1: MATRICA PËR PËRCJELLJEN E REZULTATEVE 

TREGUESIT TË DREJTAT PËR  
REZULTATE		(siç	specifikohen	
nga mandati i shërbimit) 

AKTUALISHT
(perceptimi i komunitetit 
dhe fëmijëve, cfarë po ndodh 
realisht në komunitet ose/dhe 
tek ofruesi i shërbimit)

SHËNIME/DËSHMI

1 Numri	i	stafit	për	mirëmba-
jtje aktualisht

2 persona për mirëmbajtje 
për shkollë  

1 person për mirëmbajtje në 
dispozicion 

2 Numri i pajisjeve sanitare 
në dispozicion në banjot e 
shkollës

5 dispenserë sapuni  për 
banjo

5 janë në dispozicon Mesatarisht 3 nuk funksionojnë 

3

Shembull - tema e përgjithshme: KVK e shërbimeve shëndetësore dhe shqetësimet

Table 2: PRIORITIZIMI I ÇËSHTJEVE

ÇËSHTJET PRIORITIZIMI ARSYET

1 Pastërtia në banjo 1

2 Stafi	i	pamjaftueshëm 2

3 Mungesa e ujit në banjo E bashkuar me 1

FAZA 5: ZHVILLIMI I KARTELËS SË 
VLERËSIMIT ME KOMUNITETIN 

Hapi 5.1: Çështjet e përgjithshme

Pas	identifikimit	dhe	përcjelljes	së	rezultateve,	gru-
pet duhet të ndajnë idetë rreth çështjeve që lid-
hen me shërbime, të cilat duhen shqyrtuar. Mësoni 
për problemet duke shtruar pyetje, si: “Si po shko-
jnë gjërat me shërbimin apo programin këtu? Cili 
shërbim apo program funksionon mirë? Çfarë nuk 
funksionon mirë? “etj. Shënoni të gjitha problemet 
që nxirren nga grupet në tabelën prej letre dhe në 
fletoren	tuaj,	POR	vetëm	atëherë	kur	grupi	të	jetë	

dakorduar mbi çështjet që duan t’i listojnë. Grupet 
e	ndihmës	i	klasifikojnë	problemet	e	ngjashme.	Për	
të gjitha problemet, kërkoni sugjerime se si do të 
mund të përmirësoheshin; dhe për të gjitha pikat e 
forta, diskutoni se si të mbahen të tilla.

Hapi 5.2: Prioritetizimi i çështjeve 

Shpesh ekziston një mori çështjesh që nxirren, dhe jo 
të gjitha janë të rëndësishme për shërbimin ose pro-
jektin tuaj. Kërkoni nga grupi që të dakordohet për 
çështjet më të rëndësishme dhe urgjente që duhen 
trajtuar së pari. Lërini grupet që të japin arsyet për 
zgjedhjen e tyre. Përdorni matricën vijuese (tabela 2):

Hapi 5.3: Mbyllja e takimit të parë

Pasi të bëhet prioritetizimi, mblidhuni si grup i 
madh komuniteti dhe falënderojeni komunitetin 
për kohën dhe kontributin e tyre. Shpjegoni se tani 
do t’i merrni informatat e tyre (problemet e përg-
jithshme që janë marrë nga të gjitha grupet) në zyrë 
për të zhvilluar treguesit për çështjet me prioritet 
të lartë dhe dakordohuni për një datë për vizitën 
e ardhshme kur do të vlerësohen çështjet (që do 
të prezantohen si tregues). Sqarojeni se të njëjtat 
grupe, me personat e njëjtë, duhet të jenë në dispo-
zicion edhe për ushtrimin e rezultateve.

FAZA 6: KONSOLIDIMI I KVK-së  
ME KOMUNITETIN  

Hapi 6.1: Zhvillimi i treguesve 

Kur ktheheni në zyrë, IKVK duhet të takohet dhe të 
ndajë çështjet e ndryshme që janë marrë nga gru-
pet e tyre përkatëse. Pasi të jenë shënuar çështjet 
e	 përgjithshme,	 identifikoni	 çështjet	 me	 prioritet	
më të lartë dhe gruponi ato që janë të ngjashme. 
Pastaj përgatisni një tregues të vetëm i cili pasqy-
ron grupin e çështjeve/problemeve, p.sh. treguesit 
lidhur me pastërtinë e qendrës, menaxhimin e shër-
bimit, ofrimin e shërbimit, etj. Vini re se disa tregues 
mund të përfshihen në një “temë” të përgjithshme, 
siç është menaxhimi i institucionit shëndetësor, ose 
dialogu dhe bashkëpunimi ndërmjet punëtorëve 
shëndetësorë dhe komuniteteve dhe fëmijëve.
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Shembull – tema e përgjithshme: KVK e shërbimeve shëndetësore dhe shqetësimet në një shkollë 

TABELA 3: ZHVILLIMII TREGUESVE ME SHFRYTËZUESIN E SHËRBIMEVE  

ÇËSHTJET ME PRIORITET TË LARTË TREGUESI 

Banjo është në përgjithësi e papastër 

Pastërtia e banjos në shkollë dhe përreth 
Një pjesë e dyshemeve janë të lagështa për shkak të papastërtisë 

Sallat nuk janë të përshtatshme për fëmijë  (disa fëmijë e kanë të vështirë ta 
arrijnë lavamanin) 

Ka mbeturina përreth klasës

Nuk ka mjaftueshëm letër toaleti në dispozicion Funksionimi i pajisjeve sanitare në dispozi-
cion për fëmijët Dispenserët e sapunit janë në dispozicion, por nuk funskionojnë si duhet

Fëmijët dinë shumë pak për mënyrën se si t’i pastrojnë duart si duhet 
Materialet vetëdijesuese në dispozicion për 
fëmijët dhe prindërit e tyre Fëmijët nuk e dijnë se kë ta njoftojnë nëse mungojnë ose nuk funksionojnë 

pajisjet sanitare 

Hapi 6.2: Përgatitja e një matrice për 
vlerësim

Pas gjenerimit të treguesve, përgatitni një matricë 
(“Matrica e Kartelës së Vlerësimit të Komunitet-
it”) për të vlerësuar treguesit. Bëni nga një kopje 
për secilin prej fokus grupeve  (FG) kur t’i takoheni 
më vonë me ta për vlerësimin. Shihni shembullin 
e matricës së rezultateve në vijim (për qëllime të 
vlerësimit, zakonisht është më e lehtë të jepen num-
ra më të mëdhenj për performancë më të mirë). 
Referojuni “Shtojca 1.4: Shpjegimi i rezultateve për 
shfrytëzuesit dhe ofruesit e shërbimit për llojet ose 
mënyrat e tjera të vlerësimit që mund të përdoren. 
Secili është i përshtatshëm varësisht nga lloji dhe 
niveli i shkrim-leximit të njerëzve me të cilët puno-
ni. Në këtë fazë mos i vlerësoni treguesit. Vlerësimi 
do të bëhet me komunitetin gjatë takimit të dytë. 
Me qëllim të vazhdimit të shembullit, metoda e 
vlerësimit që përdoret këtu është nga 1 në 5 - shih-
ni tabelën 4: Matrica e Vlerësimit të Komunitet në 
Hapin 7.2.

FAZA 7: KRIJIMI I KARTELËS SË VLERËSIMIT 
ME KOMUNITETIN

Kur të jenë përgatitur treguesit dhe matricat, ju do 
të ktheheni tek komuniteti (në ditët e për të cilat 
jeni dakorduar në takimin tuaj të parë) për të real-
izuar vlerësimin.

Shënim:  Disa anëtarët të komunitetit mund ta kenë 
të vështirë që të marrin pjesë disa herë. Nëse ka 
kohë të mjatueshme gjatë Takimit I, keni parasysh 
konsolidimin (fazën) e vlerësimit në takimin I, se sa. 
Kur të ktheheninë zyrë, dhe t’i paraqisni pastaj të 
gjeturat. Megjithatë, mos nxitoni detyrimisht pro-
cesin në mënyrë që të realizoni hapat 3-7 brenda 
një dite, pasi kjo mund të shkaktojë pakënaqësi dhe 
mund të dekurajojë anëtarët e komunitetit për të 
dhënë komentet e tyre. 

Hapi 7.1: Prezantimi i të gjeturave

• Hapni takimin e komunitetit në të njëjtën 
mënyrë si në Fazën 1, për të siguruar që të 
gjithë e kanë të qartë procesin dhe se çfarë 
është bërë deri më tani dhe se cilët janë hapat 
e ardhshëm.

• Informoni komunitetin se ekipet lehtësuese i 
kanë transmetuar çështjet e tyre (sic janë mar-
rë nga grupet e ndryshme) si tregues të për-
bashkët për të gjitha grupet - këta tregues,si 
tërës,i janë përfaqësues të komunitetit. Dhe tani 
ata	duhet	të	vlerësohen/notohen	për	të	identifi-
kuar shkallën e çështjeve të prioritizuara.

• Ndani komunitetin në të njëjtin FG, në të cilin 
ishin në ditën e parë të procesit të KVK-së (me 
sa më shumë njerëz të njëjtë si dhe me të njëjtit 
lehtësues për të ruajtur pozicionin e besimit).• 
Informoni grupet për rezultatet e procesit të 
hartës sociale (nëse e keni bërë hartën sociale) 
i cili është bërë gjatë takimit të parë (d.m.th. 
cilat dobësi ose grupe të ceneushme janë iden-
tifikuar	 në	 këtë	 zonë).	Kërkoni	 nga	 grupet	 që	
të vlerësojnë nëse i njohin ata njerëz që i tako-
jnë grupeve të tilla të cenueshme dhe nëse këta 
njerëz janë të pranishëm në grupe. Inkurajoni të 
gjithë pjesëmarrësit, duke përfshirë personat e 
cesnueshëm,	që	të	marrin	parasysh	dhe	të	fla-
sin për shqetësimet e personave të ceneushme, 
edhe nëse nuk janë të pranishëm në takimin e 
vlerësimit.

Klasifikimi	dhe	diskutimi	I	treguesve	një	
nga një inkurajon dialog të hapur dhe 

kritik,	stimulon	reflektimin	dhe	idetë	crea-
tive, dhe katalizon veprim të përbashkët për të 
përmirësuar kushtet, raportet, procedurat dhe 
aktvitetet. 

KËSHILLA NGA PËRVOJA: 
Klasifikimi dhe diskutimi i treguesve” 
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Hapi 7.2: Prezantimi i Mostrës së Matricës 
për Vlerësim dhe Vlerësimi i Treguesve 

Prezantoni treguesit që janë zhvilluar dhe kontrol-
loni nëse përfaqësojnë çështjet e nxjerra në takimin 
e parë. Bëjeni të qartë se treguesit janë të njëjtë për 
të gjitha grupet në këtë fshat, si dhe në fshatrat e 
tjera të zonës së njëjtë (të cilat pranojnë shërbimin 
nga e njëjta pikë e ofrimit të shërbimit, p.sh. qendra 
shëndetësore, shkolla). Shihni Shtojcën 1.4 se si të 
shpjegohet vlerësimi dhe teknikat e ndryshme që 
mund të përdoren.
• Në secilin grup shpjegoni se si funksionon noti-

mi/vlerësimi
• Pastaj,	duke	filluar	me	treguesin	e	parë,	kërkoni	

nga grupi që ta vlerësojë. Përdorni një metod-
ologji të vlerësimit për rezultate të njëtrajtshme. 
Sigurohuni që grupi të dakordohet për rezulta-
tin para se ta shkruani në matricë. Gjithashtu 
kontrolloni nëse çdo pikë paraqet pikëpamjet e 
njerëzve më të qetë.

• Pasi të kenë dhënë vlerësimin për tregeusin 
e parë, pyetni për arsyen(et) e vlerësimit dhe 
shkruani në matricë

• Nëse është vlerësim i ulët, kërkoni ndonjë 
sugjerim për përmirësim dhe, ngjashëm, për 
vlerësimet e larta, kërkoni sugjerime se si të 
mirëmbahen ato aspekte të projektit ose shër-
bimeve. Mbani shënime për të gjitha këto disku-
time	në	fletoren	tuaj.

• Përsëriteni procesin (faza 7) për të gjithë treg-
uesit në matricën e vlerësimit.

Hapi 7.3: Përmbylleni ditën 

Pasi të ketë përfunduar vlerësimi, mblidhuni si grup 
i madh komuniteti dhe falënderoni komunitetin 
përsëri për kohën dhe idetë e tyre. Përzgjidhni 2 
ose 3 përfaqësues nga secili grup, që ishin aktiv dhe 
mund të përfaqësojnë pikëpamjet e grupeve të tyre, 
për t’u takuar një ditë me qëllim të konsolidimit të 
vlerësimit për fshatin ose zonën - Dita e Konso-

lidimit. Mos harroni të balanconi gjinitë ne mesin 
e këtyre përfaqësuesve. Informoni njerëzit se pasi 
komuniteti të analizojë bashkërisht vlerësimet e 
tyre për shërbimet, ofruesit e shërbimeve do të 
vlerësojnë po ashtu shërbimet. Pastaj do të mba-
het një takim i përbashkët në qendrën e shërbim-
it ku shfrytëzuesit dhe ofruesit e shërbimit do të 
prezantojnë dhe do të diskutojnë rezultatet e tyre 
së bashku. Emri i këtij takimi të përbashkët është 
“takimi ballë për ballë”. Lehtësuesit duhet të infor-
mojnë komunitetin për datën dhe kohën e takimit, 
sepse	kjo	tashmë	do	të	jetë	planifikuar	dhe	takimet	
me ofruesit e shërbimeve do të jenë caktuar.
Lehtësuesit dhe liderët e komunitetit duhet të kon-
firmojnë	ftesat	për	shefat	lokalë,	politikanët	dhe	për	
çdo palë tjetër të interesit për të cilët grupet men-
dojnë se duhet të jenë të pranishëm. Nëse asnjëri 
nga këta njerëz nuk është ftuar ende, ky proces du-
het	të	fillojë	tani.

Hapi 7.4: Konsolidimi i Kartelës së 
Vlerësimit të Komunitetit 

Në zyrë, ekipi lehtësues do të përgatisë një matricë 
që do të regjistrojë vlerësimet nga të gjitha FG-të, 
në mënyrë që rezultatet të mund të konsolidohen 

MBANI MEND: 
Grupet vlerësojnë shërbimet 
ose projektet dhe JO njerëzit.  

Shembull – tema e përgjithshme: KVK e shërbimeve shëndetësore dhe shqetësimet në një shkollë

Tabela 4: MATRICA E VLERËSIMIT TË KOMUNITETIT

TREGUESIT* VLERËSIMI ARSYET
Shumë 

keq
Keq Disi Mirë Shumë 

mirë

#1 #2 #3 #4 #5

Pastërtia e banjove në shkollë dhe 
përreth

x Korridoret nuk janë të pastërta; banjot 
kanë mungesë pajisjesh sanitare, dhe 
sallat nuk janë të përshtatshme për fëmijë 

Funksionimi i pajisjeve sanitare në dispo-
zicion për fëmijë

x

Materialet vetëdijesuese në dispozicion    
për fëmijë dhe prindërit e tyre.

x



21

*Ndër komunitetet, vetëm nëse KVK po mbahet në më shumë se nj ë vend për të njëjtën situatë situation

(të ketë një rezultat të kombinuar për secilin treg-
ues). Kjo matricë e konsoliduar do të paraqesë një 
konsensus të përgjithshëm për treguesit nga një 
zonë e caktuar. Në datën e caktuar, lehtësuesit do 
të takohen me përfaqësuesit e FG. Në takim nda-
jnë vlerësimet nga secili prej grupeve të tyre, dhe 
rezultatet futen në matricë. Lehtësuesit udhëheqin 
diskutimet duke parashtruar pyetje të tilla si; “Duke 
parë	vlerësime	të	ndryshme,	cila	është	fotografia	e	
vërtetë? Cili vlerësim mund të përfaqësojë të gji-
tha rezultatet dhe gjendjen reale? “për të dalë me 
vlerësime përfaqësuese. Çështja kryesore - Për-
faqësuesit	duhet	të	flasin	në	emër	të	grupeve	të	tyre.
Kur të jetë dakorduar grupi i madh për një vlerësim 
të konsoliduar për një tregues, atëherë futeni atë 
në matricë (shih më poshtë). Lehtësuesit duhet t’i 
sfidojnë	 grupet	për	 të	qenë	 të	qarta	për	 arsyet	e	
tyre të vlerësimit dhe t’i shkruajnë ato arsye në 
matricë.
Kërkoni treguesit me vlerësimin më të ndryshëm 
nga fshati në fshat, për të gjetur nga përfaqësuesit 
se pse ky është rasti. Vlerësimi i konsoliduar për-
fundimtar mund të jetë një rezultat i ndryshëm pas 
vlerësimit dhe dakordimit mbi situatën reale OSE 
mund të jetë një rezultat mesatar i dakorduar, për 
të përfaqësuar të gjitha shqetësimet, nëse rezulta-
tet janë të ndryshme dhe secili prej grupeve duket 
të jetë i bindur për vlerësimin e tyre dhe nëse e 
mbështesin atë me arsye.

SHËNIM: Dita e konsolidimit të vlerësimit nuk 
duhet të jetë shumë pas ditës së vlerësimit, në 
mënyrë që të shmanget humbja e informatave nga 
diskutimet, por gjithashtu duhet të lihet pak kohë 
për komunitetin që të kryejë angazhimet e tyre 

të zakonshme. (Negociatat e një natyre të tillë 
i mundësojnë komunitetit që të ndjehet pjesë e 
procesit dhe tregon se lehtësuesit i respektojnë 
oraret ditore të komuniteteve.) Megjithatë, dita e 
konsolidimit duhet të negociohet dhe të caktohet 
ashtu që të mos ketë ndërhyrje në takimin e ard-
hshëm ballë për ballë, i cili zakonisht rezervohet 
paraprakisht, për t’ua mundësuar ofruesve plani-
fikimin.

Hapi 7.5: Përgatitja për takimin ballë për ballë 

Caktoni dy përfaqësues, të balancuar në aspek-
tin gjinor, nga lehtësuesit e grupit për të paraqitur 
vlerësimet e konsoliduara të komunitetit/zonës 
para ofruesve të shërbimeve gjatë takimit ballë për 
ballë. Këta përfaqësues duhet të jenë të shkolluar 

Shembull – tema e përgjithshme: KVK e shërbimeve shëndetësore dhe shqetësimet në një shkollë

TABELA 5: MATRICA E KONSOLIDUR E VLERËSIMIT

TREGUESI Fokus 
grupet 

Komuniteti*  
1

Komuniteti
2

Komuniteti 
3

Pikët e 
konsoliduara 

Treguesi1: Pastërtia e banjove  
në shkollë dhe përreth

Burra 4 2 ... 3

Mungesa e fondeve të alokuara 
për mirëmbajtjen e institucionit 

Gra 1 1 ... 1

Djem 3 4 ... 3

Vajza 2 3 ... 2

 Vlerësimi i konsoliduar 2 3 2

Treguesi 2: Funksionimi i pajisjeve 
sanitare në dispozicion për fëmijë

Burra 4 5 ... 4

Personeli jo i duhur
Gra 2 2 ... 2

Djem 2 3 ... 2

Vajza 2 2 ... 2

 Vlerësimi i konsoliduar 3 4 3

Treguesi 3: Materialet vetëdijesuese në 
dispozicion për fëmijët dhe prindërit 
e tyre 

Burra 2 1 ... 2
Mungesë e mbikëqyrjes dhe 
system të duhur të pritjes në 
radhë

Gra 2 1 ... 2

Djem 2 3 ... 2

Vajza 2 2 ... 2

 Vlerësimi i konsoliduar 2 2 2

• Cilët janë personat që mund të marrin ven-
dime për çështjet e ngritura deri më tani?

• Kush ka mandatin për t’i shpier çështjet tutje, 
duke përfshirë buxhetin për aktivitete të 
caktuara?

• Cilët liderë të komunitetit dhe institucione 
(komisione, OBK, etj.) duhet të ftohen?

• A janë ngritur çështje të cilat janë relevante 
për palët e tjera të interesit, duke përfshirë 
OJQ-të ndërkombëtare dhe kishat?

• Kush mund të shpjegojë pse disa shërbime po 
bëhen keq dhe të tjerat jo?

KËSHILLA NGA PËRVOJA:
Kush duhet të ftohet? Cilat nivele të 
qeverisë duhet të përfaqësohen?
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dhe aktivë në komunitet. IKVK duhet të sigurojë 
që përfaqësuesit e emëruar dhe lehtësuesit të kenë 
kopje të vlerësimeve të konsoliduara; përfaqësuesit 
do t’i përdorin ato për t’u përgatitur për prezan-
timin e tyre dhe lehtësuesit do t’i kenë ato në rast 
lehtësuesit dhe përfaqësuesit e  komunitetit duhet 
të përcjellin ftesat për të siguruar pjesëmarrje të 
mirë. Në takimin ballë për:

• Përfaqësuesit e grupeve (e nevojshme)
• Lehtësuesit (e nevojshme)
• Ofruesit e shërbimeve që marrin pjesë në fazën 

III (e nevojshme)
• IKVK (e nevojshme)
• Anëtarët e komunitetit që kanë marë pjesë në 

fazën II (rekomandohet)
• Shefat lokalë (rekomandohet) 

• Personat e komunitetit të cilët kanë qenë të 
përfshirë në proces (rekomandohet)

• Komisionet zhvillimore të komunitetit lidhur 
me shërbimin e vlerësuar (rekomandohet)

• Personeli i ofruesve të shërbimeve dhe zyrtarët 
e rrethit përgjegjës për ofrimin e shërbimit (re-
komandohet)

• Politikanët lokalë (rekomandohet)
• OJQ-të vendore dhe OBK-të që kanë të bëjnë 

me shërbimin (rekomandohet)
• Sa shumë njerëz të komunitetit që mund të mo-

bilizohen (rekomandohet)
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Faza III: Realizimi i Kartelës së Vlerësimit  
me Ofruesit e Shërbimeve

FAZA 8: FILLIMI I VLERËSIMIT TË  
OFRUESIT TË SHËRBIMEVE 

SHËNIM: Vlerësimi i një ofruesi shërbimesh mund 
të bëhet pasi të ketë përfunduar vlerësimi i komu-
nitetit ose mund të bëhet në të njëjtën kohë. Pro-
cesi për ofruesit është në thelb i njëjtë me atë për 
shfrytëzuesit. Megjithatë, ritmi për të nxjerrë çështjet 
shqetësuese dhe treguesit me ofruesit e shërbimeve 
shpesh është shumë më i shpejtë për shkak të nivelit 
të shkrim-leximit të ofruesve të shërbimeve. Treguesit 
e marrë nga ofruesit zakonisht janë të ngjashëm me 
ata të komunitetit, sepse ofruesit e shërbimeve shpesh 
identifikojnë	të	njëjtat	çështje,	por	nga	një	kënd	tjetër.	
Një ndryshim i zakonshëm është që ofruesit mund të 
kenë një ose dy tregues shtesë që nuk përmenden nga 
komuniteti. Ritmi është gjithashtu më i shpejtë, sepse 
zakonisht vlerësimi nuk është i nevojshëm të kon-
solidohet pasi ofruesi i shërbimit zakonisht vjen nga 
vetëm një grup (d.m.th. një institucion). Megjithatë, 
është e rëndësishme që ofruesve të shërbimeve t’ju 
sqarohet që procesi i Kartelës së Vlerësimit nuk është 
që të drejtojë gishtin tek individët, por të përmirësojë 
problemet e ofrimit të shërbimit. Kjo kërkon një ndry-
shim në qëndrimin e personelit për të qenë mend-
je-hapur dhe kritikë derisa marrin pjesë në procesin 
e vlerësimit.

Hapi 8.1: Organizimi i vlerësimit të ofruesit të 
shërbimit 

• Zgjidhni një lehtësues i cili është më i për-
shtatshmi për të udhëhequr ushtrimin e 
Vlerësimit. Ai duhet të jetë dikush që është 
i besueshëm nga personeli tjetër dhe është i 
pjekur mjaftueshëm për të udhëhequr. Përdorni 
metoda të lehtësimit pjesëmarrës me ofruesit e 
shërbimeve ashtu si edhe me komunitetin.

• Pajtohuni për datën dhe vendin e ushtrimit; 
përpiquni të takoheni diku ku personeli nuk peng-
ohet për të treguar problemet ose cështjet.

• Sqaroni	 përfitimet	 dhe	 qëllimin	 e	 Kartelës	 së	
Vlerësimit për të gjithë personelin, për t’u sigu-
ruar që të gjithë e kuptojnë dhe nuk ndihen të 
kërcënuar.  

• Nëse procesi i Kartelës së Vlerësimit të Komu-
nitetit është mbajtur tashmë, le ta sqarojnë le-
htësuesit atë që është bërë, si dhe pse është bërë.

FAZA 9: PËRGATITJA E KARTELËS SË 
VLERËSIMIT PËR OFRUESIT E SHËRBIMEVE 

Hapi 9.1: Çështjet e përgjithshme

9.1.1.		 Sqaroni	grupit	se	ata	do	ta	fillojnë	sesionin	 
 duke i mdarë problemet e përgjithshme  
 mbo aspekte të caktuara të programit ose  
 shërbimit të tyre. Për shembull, ata do t’i  
 përgjigjen pyetjeve të tilla:  
• Cilat janë llojet e shërbimve që ne ofrojmë?
• Si i ofrojmë ato?
• Cilat janë sidat kryesore?
• Cili është roli i komunitetit në ofrimine shërbi-

meve, dhe a janë pjesëmarrës ata? Pse?
• Cfarë mund të bëhet për ta përmirësuar situatën?

Çështjet e ngritura mund të jenë pozitive ose nega-
tive. Rikujtoni rreth ofruesve të shërbimeve se cilat 
çështje keni menduar se mund të jenë të mira për 
t’u rishikuar ose diskutuar atëherë kur e keni plan-
ifikuar	 fillimisht	 procesin	 e	 Kartelës	 së	Vlerësimit	
(shihni listën kontrolluese në shtojcën 1.1).

9.1.2.  Shënoni të gjitha çështjet e përmendura  
 nga grupi në tabelën prej letre, POR vetëm  
 kur të jenë dakorduar për to. Për  
	 problemet	 ose	 sfidat	 e	 listuara,	 kërkoni	 
 sugjerime për përmirësimin e tyre dhe  
 për pikat e forta, diskutoni se si t’i mbani  
 ato. Shënoni të gjitha diskutimet.

Hapi 9.2: Përgatitja e treguesve

Pas	nxjerrjes	së	çështjeve	të	përgjithshme,	identifikoni	
çështjet kryesore, dhe prej atyre, përgatisni treguesit 
dhe listoni çështjet që kanë të bëjnë me secilin indika-
tor në kuadërtë tyre. Çështjet e ngjashme mund të 
nxjerrin tregues të ndërlidhur, të cilët mund të grum-
bullohen nën një “temë”; p.sh. treguesit lidhur me 
menaxhimin e shërbimeve, ofrimin e shërbimit, qën-
drimet e personelit ndaj klientëve, disponueshmëria e 
pajisjeve për ofrimin e shërbimit etj.

Është një hap i rëndësishëm për të 
përmirësuar ofrimin e shërbimeve dhe 

komunikimin midis shfrytëzuesve të shër-
bimit dhe ofruesve të shërbimit. Nuk është 

paramenduar të jetë konfrontues.Prandaj, mos i 
shikoni njerëzit apo individët, por sistemet, struk-
turat, politikat dhe proceset.

KËSHILLA NGA PËRVOJA: 
Qëllimi i Kartelës së Vlerësimit
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Tabela 6: ZHVILLIMI I TREGUESVE ME OFRUESIT E SHËRBIMEVE

Çështjet Treguesit

1 Fëmijët lënë mbeturina në dyshemenë e shkollës
Treguesi 1
Pastërtia në banjot e shkollës
dhe përreth

2 Nuk ka gjithmonë ujë për të larë dyshemenë e shkollës  

3 Ne kemi vetëm një person për mirëmbajtje, dhe ministria nuk na ka dhënë 
leje për të punësuar një të dytë

4 Mirëmbajtja e shkollës nuk informohet se kur fëmijët vërejnë dispenserin e 
thyer të sapunit ose mungesën e letrës së toaletit

Treguesi 2
Funksionimi i pajisjeve sanitare në dispozi-
cion për fëmijët 5

Hapi 9.3: Krijimi i Kartelës së Vlerësimit 
të ofruesve të shërbimeve
 
9.3.1.  Pasi të jenë përgatitur treguesit, ngajshëm  
 me ata që janë përdorur për komunitetin, 

grupi i ofruesve të shërbimeve duhet të vlerësojë 
secilin tregues.  Sqaroni metodat e ndryshme të 
vlerësimit dhe dakordohuni për njërën metodë 
(preferohet që ta përdorni një metodë) 

9.3.2.  Duke	filluar	me	treguesit	e	parë,	kërkoni	 
 nga grupi i ofruesve të shërbimeve  
 që të japë një vlerëim duke përdorur  
	 teknikën	 e	 identifikuar.	 Sigurohuni	 që	 
 grupi të jetë dakorduar për vlerësimin  
 para se ta shkruani në matricë (shihni  
 matricën në të djathtë). Kontrolloni nëse  

 secili vlerësim përfshin pikëpamjet e  
 anëtarëve më të qetë në grup. Përfshini  
 arsyet për vlerësimin.

9.3.3.  Përsëritni procesin për treguesit e tjerë  
 në matricën e vlerësimit.

Shembull – tema e përgjithshme: KVK e shërbimeve shëndetësore dhe shqetësimet në një shkollë

Tabela 7: MATRICA E VLERËSIMIT TË OFRUESVE TË SHËRBIMEVE

TREGUESIT* VLERËSIMI ARSYET
Shumë 

keq
Keq Disi Mirë Shumë

mirë

#1 #2 #3 #4 #5

Mungesa e fondeve për mirëmbajtje x

Numri madh i fëmijëve të regjistruar x
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Faza IV: Takimi ballë për ballë dhe planifikimi për veprim  

FAZA 10: REALIZIMI I TAKIMIT BALLË PËR 
BALLË

Kur të përmbushen të gjithë hapat e mëparshëm, 
do të keni rezultatet nga shfrytëzuesit e shërbimit, 
si dhe rezultatet nga ofruesit e shërbimeve. Takimi 
ballë për ballë ku shfrytëzuesit dhe ofruesit e shër-
bimit ndajnë dhe diskutojnë matricat, vlerësimet e 
tyre dhe arsuet për ato vlerësime. Ky është gjithash-
tu vendi ku do të përgatitet një plan i përbashkët 
veprimi.

Takimi ballë për ballë bën bashkë shfrytëzuesit e 
shërbimit, ofruesit e shërbimit dhe palët e tjera të 
interesit/palët përkatëse. Është e rëndësishme që 
vendimmarrësit kryesorë (shefat, krerët e grupeve 
të fshatit, zyrtarët e rrethit, zyrtarët ministrorë, 
politikanët lokalë etj.) të jenë të pranishëm për të 
siguruar komente të menjëhershme mbi cështjet 
dhe përgjegjësinë për të cuar para cështjet dhe pla-
nin e veprimit.

Hapi 10.1: Nisja e takimit ballë për ballë 

10.1.1.   Hapni takimin dhe përshëndetni të gjithë.

10.1.2.   Shpjegoni qëllimin e takimit dhe  
 kohëzgjatjen e pritshme të tij.

10.1.3.   Shpjegoni metodologjinë – ky do të jetë  
 një dialog pjesëmarrës midis  
 shfrytëzuesve dhe ofruesve të shërbimeve.  
 Shihni këshillat nga përvoja e mëparshme,  
 më lart, për pikat e rëndësishme gjatë  
 prezantimit në takim.

10.1.4.   Thirrni shfrytëzuesit e shërbimit të  
 komunitetit për të prezantuar  se si të  
 përmirësohen fushat ku vlerësimi ka qenë  
 i ulët dhe sugjerimet se si të mbahen  
 vlerësimet e larta.

10.1.5.  Pastaj, ofruesit e shërbimeve do  
 të paraqesin pikët dhe sugjerimet e tyre  
 për përmirësimin ose mbajtjen e  
 performancës, si dhe rekomandimet e  
 tyre në bazë të sugjerimeve për  
 përmirësim që janë bërë nga shfrytëzuesit  
 e shërbimit.

10.1.6.   Në këtë pikë, mundësoni një dialog/ 
 diskutim të hapur dhe pjesëmarrës dhe  
 pyetje për sqarime, me secilën palë,  
 duke ditur kohën e  mjaftueshme për t’u  
 përgjigjur dhe për t’i shtruar pyetjen  
	 tjetrit.	 Nga	 diskutimet,	 identifikoni	 
 cështjet më “të nxehta” për t’u zgjidhur  
 dhe për t’u prioritetizuar në veprimin  
 për ndryshim.

Takimi ballë për ballë mund të bëhet 
konfrontuese nëse nuk merret me 

kujdes - plotësisht dhe saktësisht. Është e 
rëndësishme që një lehtësues i mirë me aftësi 
negociuese dhe një personalitet të fortë të jetë 
përgjegjës për këtë takim. Sigurohuni që shfry-
tëzuesit e shërbimit, si dhe ofruesit e shërbimit, 
të jenë të përgatitur mirë për këtë takim dhe 
të kuptojnë qëllimin e tij. Mos lejoni konfron-
time personale.

KËSHILLA NGA PËRVOJA: 
Menaxhimi i takimit ballë për ballë

Shembull – tema e përgjithshme: KVK e shërbimeve shëndetësore dhe shqetësimet në një shkollë

Tabela 8: VLERËSIMI I KONSOLIDUAR I TAKIMIT BALLË PËR BALLË

Treguesit pikët 1 
nga 5

Arsyet për vlerësim

Pastërtia në banjot e shkollës dhe përreth

Funksionimi i pajisjeve sanitare në dispozicion për fëmijët

Materialet vetëdijesuese në dispozicion për fëmijët dhe prindërit 
e tyre
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Hapi 10.2: Përgatitja e planit të përbashkët 
të veprimit

10.2.1.  Pas diskutimeve, anëtarët le të të vendosin  
 së bashku rendin në të cilin duhet të  
 trajtohen treguesit/cështjet, dhe listoni  
 ata sipas rendit të përparësisë në një  
 tabelë të veçantë, bashkë me sugjerimet  
 e tyre për përmirësim. Mos harroni të  
 jeni realë për cdo sugjerim për  
 përmirësim. Cila është më e mundshmja  
 dhe realja? Çfarë është afatshkurtër dhe  
 çfarë është afatgjatë?

10.2.2.  Gruponi prioritetet e njëjta së bashku  
 dhe dakordohuni mbi një temë të  
 përgjithshme ose emëroni/titulloni grupin.

10.2.3.  Diskutoni secilën temë prioritare si në  
 vijim dhe shënojenni në matricën e  
	 planifikimit	(shihni	Shembullin	më	poshtë).	

Më së miri është që kohëzgjatja e planit të veprimit të 
mbahet në minimumi prej 6 muaj dhe në maksimumi 
prej një viti për përcjelljen dhe vlerësimin e duhur.

Jini realë: Komuniteti duhet të 
inkurajohet për të menduar për  think 

about “service “shërbimet” dhe jo pë rtë 
pasur	kërkesa	joreale	për	stafin	që	ofron	shër-
bime  demands on service delivery staff.

Jini përgjegjës & llogaridhënës: Of-
ruesit e shërbimeve, vecanërisht qeveria, 
kanë përgjegjësi kushtetuese për të 

ofruar shërbime në mënyrën që i respekton 
shfrytëzuesit e shërbimeve dhe mundësojnë 
qasje të barabartë për të gjithë.  Ngjashëm, 
komunitetet përvec të drejtave të tyre duhet të 
kenë edhe përgjegjësi dhe  të japin llogari.

KËSHILLA NGA PËRVOJA: 
Rishikimi i rekomandimeve

Tabela 8: TEMA PRIORITATE BALLË PËR BALLË  

TEMA
KRYESORE 

(Listoni çdo çështje)

 

VEPRIMI

(aktivitetet duhet at 
adresojnë cështjen)

KUSH DO TA 
UDHËHEQË?

(emri dhe institucioni)

VLERËSIMI
ME KË?

(emri dhe institucio-

ni)

DATA E  
PËRFUNDIMIT

(jini realë)

BURIMET

(çfarë nevojitet)

SHËNIME

Pastërtia 
në banjot e 
shkollës dhe 
përreth

Më shumë 
personel

Drejtori, shkolla DKA 1 gusht 2019  Drejtori të lobojë 
për rritjen e fondeve 
për të punësuar 
edhe një mirëm-
bajtës

Fëmijët të për-
dorin shporta

Fëmijët, nx-
ënësit, qeveria

Dyshemeja e 
qendrës shën-
detësore më e 
pastër

1 qershor 2019 Asnjë Fëmijët do të 
mbledhin mbeturat, 
dhe të rritet vetëdi-
jesimi në klasë për 
rëndësinë e hedhjes 
së mbeturinave në 
shporta

Funksionimi 
i pajisjeve 
sanitare në 
dispozicion për 
fëmijët

Të fuksionojnë 
dispenserët e 
sapunit

Personeli 
mirëmbajtës

Drejtori i 
shkollës

Në vazhdimësi Kontrollimi javor i 
dispenserëve për 
sapun

Materialet 
vetëdijesuese 
në dispozicion 
për fëmijët dhe 
prindërit e tyre

Të ketë në 
dispozicion 
materiale 
vetëdijesuese  

Nxënësit, 
qeveria, grupete 
udhëhequra nga 
fëmijët  

shkolla 2 shkurt 2019 Fëmijët të disejno-
jnë materialet për 
ngrtjen e vetëdi-
jesimit 

Drejtori, 
mësimdhënësi, 
shkollat,

DKA, dhe OJQ 
dhe OJQN

2 mars 2019 Disejnimi i 
materialeve 
vetëdijesuese

Drejrori të kon-
taktojë DKA-në, 
dhe  INGO-të të 
marrin fonde për 
disejnimin dhe prin-
timin e materialeve 
vetëdijesuese
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Faza V: Zbatimi i Planit të Veprimit, dhe Monitorimi dhe 
Vlerësimi (M&V)

Është e rëndësishme të kuptohet se procesi i 
Kartelës së Vlerësimit nuk përfundon menjëherë 
pas marrjes së vlerësimit në një raund të parë dhe 
pas planit të përbashkët të veprimit. Kërkohen hapa 
përcjellës që të sigurohet zbatimi i planeve dhe 
moniotorimi i përbashkët i rezultateve. Ciklet e 
përsëritura të Kartelës së Vlerësimit nevojiten për të 
institucionalizuar praktikën - informatat e mbledhura 
duhet të përdoren mbi bazë të qëndrueshme, d.m.th., 
të kthehen në proceset aktuale vendimmarrëse të 
ofruesve të shërbimeve, si dhe në sistemin për M&V. 
Mjeti i Kartelës së Vlerësimit nxjerr cështjet, të cilat 
mund të përdoren në përpjekjet për avokim, për 
të rritur ndërgjegjësimin për probleme dhe për të 
gjetur zgjidhje. Këto përpjekje të avokimit mund të 
ndihmojnë gjithashtu në integrimin e zgjidhjeve në 
politikat dhe sistemet lokale për qëndrueshmëri të 
rezultateve.

Disa prej aktiviteteve përcjellës mund të 
përfshijnë, por jo edhe të kufizohen në, këto 
në vijim: 

• Përgatitja e një raporti mbi procesin e 
Kartelës së Vlerësimit duke përfshirë planin 
e përbashkët të veprimit. Shumica e informatave 
tashmë	 janë	 shënuar	në	fletore	 (shih	 shtojcën	
1.6 për formatin e propozuar për raport).

• Përdorimi i rezultateve dhe planit të 
veprimit për të informuar dhe ndikuar 
në çdo plan të tanishëm lidhur me ofrimin e 
shërbimit	përkatës	(p.sh.,	proceset	e	planifikimit	
për planin e zbatimit në rrethinë, si dhe proceset 
e	planifikimit	të	buxhetit	për	të	marrë	parasysh	
nevojat	e	njerëzve	dhe	stafit).

• Monitorimi i zbatimit të planit të veprimit. 
Është përgjegjësi e ofruesve të shërbimeve dhe 
e komunitetit të zbatojnë planin - ata duhet ta 
zotërojnë atë.

• Planifikimi i një cikli përsëritës të Kartelës 
së Vlerësimit paraprakisht dhe me anë 
informimi i të dy palëve, ofruesve të shërbimeve 
dhe komuniteteve. Cikli përsëritës do të ofrojë 
mundësi për të vlerësuar nëse ka pasur ndonjë 
përmirësim nga zbatimi i planit të përbashkët 
të veprimit. Cikli përsëritës përfshin të njëjtin 
proces me të njëjtat komunitete dhe ofrues të 
shërbimeve. Kërkoni nga pjesëmarrësit që të 
kontrollojnë nëse plani i përbashkët i veprimit 
është zbatuar dhe nëse ka pasur përmirësime 
në procesin e ofrimit të shërbimeve. Proceset 
përsëritëse të Kartelës së Vlerësimit bëhen 
më së miri në intervale 6 mujore ose një 
vjecare, ngjashëm me kohëzgjatjen e planeve të 
përbashkëta të veprimit.
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SHTOJCA
Shtojca 1.1: Lista kontrolluese për të realizuar teknikën  
e Kartelës së Vlerësimit 

Mjeti dhe metodologjia e Kartelës së Vlerësimit. 
Pyetjet gjithashtu do t’i rikujtojnë organizatës se 
çfarë cështjesh duhet të marrë parasyh dhe se cilat 
aktivitete	duhet	të	planifikojnë	për	zbatimin	e	mjetit	
të Kartelës së Vlerësimit. 

Shënim: Zgjidhni vetëm pyetjet dhe aktivitetet që 
janë relevante për procesin tuaj. 

• Si pritet të ndërlidhen rezultatet e Kartelës së 
Vlerësimit me kornizën tonë për monitorim 
dhe vlerësim? Ku përshtatet ajo? Krijoni një 
listë. 

Pyetjet për zbatimin e Kartelës së Vlerësimit

• Çfarë duam të dimë për intervenimet, programet, 
shërbimet	tona	aktuale?	(p.sh.,	qëndrimi	i	stafit	
ndaj komuniteteve dhe anasjelltas, qasja, stili i 
menaxhimit, etj. Krijoni një listë.

• Cili është qëllimi i realizimit të Kartelës së 
Vlerësimit? A është ajo për të vlerësuar 
performancën tonë, cilësinë e shërbimeve tona 
ose për të vlerësuar njohuritë e komunitetit 
për shërbimet tona, duke përfshirë fondet në 
dispozicion? 

 

• Të qenit i qartë për qëllimin do të përcaktojë 
fushëveprimin e ushtrimit dhe do të ndihmojë 
në nxjerrjen e cështjeve përkatëse (duke 
mbajtur gedhe diskutimet e fokusuara).

• A e dimë se cilët ofrues të tjerë të shërbimeve 
veprojnë në fushat ku ne punojmë dhe ku ne 
duam të zbatojmë Kartelën e Vlerësimit? Po ose 
Jo

• Nëse Po, listoni poshtë.
• Nëse jo, si do të përcaktojmë se cilët janë ata? 

(p.sh., përdorimi i një ushtrimi të hartës sociale). 

Ftoni ofruesit e shërbimeve që janë të rëndësishëm 
për shërbimet tona dhe për procesin e Kartelës së 
Vlerësimit në takimin e ardhshëm ballë për ballë.

• Në cilat fusha duam të zbatojmë Kartelën e 
Vlerësimit? (p.sh., zona, TA, GVH/fshatrat, 
rrethet, etj.) Për të marrë një pasqyrë të 
ekuilibruar të shërbimit ose të projektit tuaj, 
zgjidhni vendet e largëta dhe të afërta me 
shërbimin tuaj. Krijoni një listë.

• A i kemi burimet për të mbuluar të gjitha zonat në 
të cilat dëshirojmë të operojmë? PO or JO
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• Nëse jo, bëninjë mostër për përzgjedhjen e 
fshatrave ose qendrave për shërbime për t;i 
mbuluar në procesin e Kartelës së Vlerësimit.

• Kush do të drektojë procesin tonë të Kartelës 
së Vlerësimit? Cili person? Listoni emrin. 

• Kush tjetër duhet të jetë në lehtësimin e 
Kartelës së Vlerësimit dhe të ndihmojë ekipin? 
(p.sh. vozitësit, asistentët administrativë, etj.).  

Listoni emrat.

Hapat e veprimit për zbatim

Ekipi duhet të familjarizohet me udhëzimet hap 
pas hapi për zbatimin e procesit të Kartelës së 
Vlerësimit.

Hartoni një plan pune për zbatimin e Kartelës së 
Vlerësimit:

• Ku do të zbatohet Kartela e Vlerësimit?
• Cilat janë aktivitetet? (përfshini hapat e 

përgatitjes)
• Kush do ta bëjë atë?
• Kur do ta bëjmë atë dhe sa do të zgjasë? (p.sh. 

kohëzgjatja e zakonshme e procesit për zonë 
mund të zgjasë nga 5 deri në 10 ditë, varësisht 
nga numri i fshatrave dhe zonave që duhet të 
mbulohen).

• Si do ta bëjmë? (Cilat burime do të kërkohen)

Organizoni një takim me komunitetet e ndryshme 
dhe me lidershipin, për të shpjeguar metodologjinë 
e Kartelës së Vlerësimit, si dhe për mënyrën se si 
funksionon ajo.

Shënoni të gjitha shpenzimet për procesin e Kartelës 
së Vlerësimit dhe përgatitni buxhetin.

Kontrolloni disponueshmërinë e furnizimeve të 
nevojshme që zakonisht nevojiten për zbatimin e 
procesit të Kartelës së Vlerësimit: letër për tabelën 
prej letre; lapsa; shirit ngjitës; stilolapsa etj. Nëse nuk 
është në dispozicion, përdorni materialet që keni në 
dispozicion (p.sh. shkruani me shkumës në dysheme 
të çimentos ose në tabelën e zezë të shkollës).

Pyetje reflektuese para zbatimit

• A i kuptojmë mirë metodat pjesëmarrëse dhe 
qasjet e bazuara në të drejta?  PO or JO

• Nëse jo, cfarë do të bëjmë në lidhje me këtë?
• A kemi mjaftueshëm personel të trajnuar për 

të lehtësuar Kartelën e Vlerësimit?  PO or JO
• Nëse jo, çfarë do të bëjmë lidhur me këtë?

• Cilat cështje të mundshme mund të ngriten për 
interevenimet ose shërbimet tona?

• Cilat rezultate i parashohim t’i marrim për 
cështje të ndryshme, dhe si do të reagojmë ndaj 
rezultateve?

• Si do të përdorim informatat e mbledhura 
gjatë procesit të Kartelës së Vlerësimit? (p.sh. 
planifikimi	për	Planin	e	ardhshëm	të	Zbatimit	për	
Rrethinën	dhe	procesi	i	planifikimit	buxhetor).

• Kush do të dokumentojë dhe të shkruajë 
raportin mbi procesin e Kartelës së Vlerësimit?

• Për kë duhet të shpërndahet raporti?• Kur do 
ta mbajmë takimin ballë për ballë? Ky takim 
është më mirë të mbahet para cdo procesi 
të	 planifikimit	 qeveritar	 vendore/lokal	 për	 atë	
vit të caktuar, për të akomoduar disa cështje 
që kanë nevojë për ndarjen e fondeve, d.m.th. 
personeli, pajisjet.

• Kush do të ftohet në takimin ballë për ballë? 
(Shikoni listën kontrolluese për organizimin e 
takimit ballë për ballë: Faza 3, hapi 7, Zbatimi i 
Kartelës së Vlerësimit.)

• Kush do të lehtësojë në takimin ballë për ballë? 
Cili është lehtësuesi i pjekur, me përvojë? 
(Shihni Fazën 3.)

• Si të sigurojmë pronësinë dhe zbatimin e planit 
të përbashkët të veprimit i cili do të vijë nga 
takimi ballë për ballë?

Pyetje reflektuese pas zbatimit

• Kur dhe si do të përcjellim veprimet e 
planifikuara?

• Kur do të zhvillojmë procesin e ardhshëm të 
Kartelës së Vlerësimit dhe ku?

• A po e zgjerojmë Kartelën e Vlerësimit në zona 
të tjera?

• Si e rrisim përgjegjësinë dhe llogaridhënien 
tonë?
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Kartela e Vlerësimit të shfrytëzuesve të 
shërbimeve (komuniteti)

Kartela e Vlerësimit të
ofruesve të shërbimeve 

Ditë/
Kohëzgjatja

Hapi/Aktiviteti Ditë/
Kohëzgjatja

Hapi/Aktiviteti

Një ditë 
përgatitore 
me liderët e 
komunitetit 

Vizitë përgatitore/prezantuese tek komuniteti dhe lidershi-
pi para zbatimit të procesit të  Kartelës së Vlerësimit.

Dita e parë 

në komunitet

Në komunitet

• Shpjegoni qëllimin e Kartelë së Vlerësimit

• Ndani komunitetin në grupe dhe caktoni lehtësuesit 

për secilin ekip.

• Secili grup të ndajë njohuritë e tyre në lidhje me 

projektin, shërbimin - të përcjellë komentet

• Secili grup të nxjerrë cështjet për shërbimin.

• Secili grup të përcaktojë prioritetin e cështjeve të 

mësuara.

• Pas vlerësimit, të gjitha grupet të rikthehen për 

përmbylljen e ditës dhe të konfirmojnë datën për 
fazën e ardhshme.

Dita e parë 

pas kthimit 

në zyrë

Në zyrë

• Zhvillimi i treguesve: Lehtësuesit të përgatisin treguesit 

në bazë të cështjeve të mësuara nga grupet e komu-

nitetit.

• Zhvilloni matricën e Kartelës së Vlerësimit: Lehtësuesit të 

vendosin treguesit në formatin e matricës për qëllime të 

vlerësimit me komunitetin.

• Organizoni takimin ballë për ballë: Le ta organizojnë ko-

legët e tjerë, ndërkohë që janë duke u zhvilluar treguesit 

dhe matrica e Kartelës së Vlerësimit.

Dita e dytë 

në komunitet

Në komunitet

• Bëni vlerësimin me grupet: Komuniteti të vlerësojë 

treguesit si në matricën e Kartelës së Vlerësimit.

Dita e 

parë për 

ofruesin e 

shërbimeve

Me ofruesin e shërbimeve

• Realizoni Kartelën e Vlere-

simit:- Shpjegoni qëllimin e 

Kartelës së Vlerësimit tek i 

gjithë stafi. - Stafi të nxjerrë 
cështjet për shërbimin, pro-

jektin e tyre.- Stafi të prior-
itetizojë cështjet e nxjerra.

• Pas vlerësimit, zhvilloni treg-

uesit në bazë të cështjeve të 

nxjerra.

Dita e dytë 

në zyrë

Në zyrë

• Zhvilloni një matricë të konsolidimit për të shënuar 

vlerësimet e ndryshme nga grupet e ndryshme.

Dita e 

dytë për 

ofruesin e 

shërbimeve 

Në zyrë

• Bëni vlerësimin: Stafi të vlerësojë 
treguesit si në matricën e 

Kartelës së Vlerësimit.

Dita e tretë 

me komu-

nitetin, me 

përfaqësuesit

Në një ushtrim të veçantë me një grup përfaqësuesish nga 

fshati, kaloni nëpër të gjitha vlerësimet/pikët dhe pajtohuni 

me NJË pikë përfaqësuese për secilin tregues.

Dita e katërt 

në komunitet

Takimi i përbashkët ballë për ballë:

• Mbajeni takimin ballë për ballë: Përfaqësuesit e 

shfrytëzuesit dhe ofruesit të shërbimit të prezantojnë 

respektivisht vlerësimet dhe rekomandimet e tyre të 

konsoliduara për përmirësim.

• Diskutim i hapur dhe pjesëmarrës i vlerësimeve dhe 

rekomandimeve.

•  Zhvillimi i planit të përbashkët të veprimit.

Dita e 

tretë për 

ofruesin e 

shërbimeve

Takimi i përbashkët ballë për ballë:

• Mbajtja e takimit ballë për 

ballë: The përfaqësuesit e 

shfrytëzuesit dhe ofruesit 

të shërbimit prezantojnë 

vlerësimet dhe rekomandimet 

e tyre të konsoliduara për 

përmirësim. Diskutim i hapur 

dhe pjesëmarrës i vlerësimeve/

pikëve dhe rekomandimeve.

Shtojca 1.2: Hapat e sugjeruar për Kartelen  e Vlerësimit  
për ofrues dhe shfrytëzues të shërbimeve
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Shtojca 1.3: Harta Sociale

Cfarë është harta sociale?

Kjo jep një pasqyrë (prezantim vizual) të rregullimit 
të familjeve (FAM) në një seksion(e) të caktuar të një 
komuniteti. Informatat e gjeneruara për mirëqenien 
e secilit do të tregojë se si ndryshojnë familjet nga 
njëra-tjetra; dhe prandaj mund të shihen si kategori 
të ndryshme familjare (diferencimi i mirëqenies).

Shembuj të asaj se cfarë mund të na tregojë harta 
për familjet:

• Ku ndodhet çdo FAM
• Marrëveshjet socio-ekonomike brenda FAM
• Aktivitetet e FAM (p.sh. aktivitetet e jetesës)
• Kapacitetet (aftësitë) brenda një FAM
• Burimet/asetet brenda një FAM
• Kreu i FAM
• Shokët dhe streset e përjetuara nga një FAM
• Rreziqet me të cilat ballafaqohet secila FAM

Pse e përdorim hartën sociale?

• Për të kuptuar më mirë cështjet sociale, 
ekonomike dhe politike që ndikojnë në FAM.

• Për të kuptuar modelet e ndryshme të jetesës 
së FAM të ndryshme, si dhe strategjitë e 
përballimit.

• Për	të	ndihmuar	në	identifikimin	e	FAM/grupeve	
të ceneushme dhe për të zhvilluar shërbimet e 
duhura për ta.

• Për	të	gjeneruar	të	dhëna	për	FAM	specifike.
• Me kë bën një person një hartë sociale?
• Anëtarët e komunitetit të cilët e njohin zonën 

e tyre mirë, ashtu që ata të mund të jenë rehat 
me përgatitjen e hartës.

• Mund të jetë një përzierje njerëzish: burra dhe 
gra të reja, njerëz të moshuar, fëmijë etj.

• Ose, mund të bëhet me një grup të caktuar të 
synuar, p.sh., gratë e reja të moshës së lindjes 
së fëmijës (të gjitha varësisht nga qëllimi i 
mbledhjes së informatave).

• Një lehtësues për të zbatuar mjetin dhe për të 
udhëhequr diskutimet.

• Madhësia më e mirë e grupit është 6-10 persona.

Si të lehtësohet zhvillimi i një harte sociale? 

HAPI 1: Prezantimi i këtij mjeti tek komuniteti 

Informoni komunitetin se dëshironi të bëni një hartë 

sociale me ta, se organizata juaj duhet të kuptojë se 
si mbijetojnë dhe ekzistojnë në komunitet FAM të 
ndryshme.  Kjo kontribuon për të kuptuar më mirë 
komunitetin dhe nevijat e problemet e tij.

HAPI 2: Shpjegoni se cfarë do të bëhet?

Për të kuptuar këtë, një lehtësues duhet të vizatojë 
një hartë sociale bashkë me një grup komuniteti 
prej maksimumi 6 personash, të balancuar në 
aspektin gjinor si dhe moshën. Grupi do të hartojë 
një mostër të FAM, duke treguar çdo emër të FAM. 
(Mos	harroni	përkufizimi/të	kuptuarit	e	komunitetit	
për atë që një FAM do të zbatojë.

Kontrolloni me komunitetin nëse ushtrimet e 
hartës janë zbatuar më parë dhe cila është përvoja 
e tyre.Nuk do të jetë e mundshme që të vizatohen 
të gjitha FAM; vetëm një mostër. Mostra varet nga 
numri i FAM në komunitet, por zakonisht nuk do të 
vizatohen më shumë se 50 FAM; në një zonë më të 
vogël, vetëm 20 deri 30 FAM. Nëse ka vetëm 20 FAM 
në një zonë, të gjitha 20 FAM mund të vizatohen.

Shpjegoni procedurën e mostrimit të tyre duke 
përdorur Shembullin e “zierjes së orizit”. Në mënyrë 
që të shijoni nëse orizi kërkon kripë, njëri nuk e ha 
gjithë tenxhere, pasi të jetë zier, por të kuptuar nëse 
ka nevoje për kripë.

FAM nga kjo mostër do të grupohen në kategori të 
mirëqenies [p.sh. nga më të cenueshmit tek ata më 
pak të cenueshmi, ose nga më të varfrit në më të 
pasurit]. Pastaj do të intervistohet një përfaqësim 
nga secila kategori.

HAPI 3. Vizatimi i hartës

Kërkoni nga ndonjëri prej grupit që të vizatojë FAM 
e	tij/saj	(në	një	fletë	letre,	tabelë	letre,	apo	tabelë	të	
bardhë) dhe shkruani emrin e tyre pranë FAM dhe 
shënojeni me numër (1, 2, 3, 4, etj).

Nga pozita e shtëpisë së këtij personi, grupi le të 
vizatojë tiparet kryesore në fshat/komunitet: shkolla, 
varrezat, rrugët, shtigjet, pikat e ujit, dyqanet, etj.

Kërkoni nga personi që të shtojë fqinjët e tij/saj 
të afërt (FAM) me emrat e tyre; të tjerët duhet 
t’i ndihmojnë atij/asaj që të rikujtojë emrat dhe 
pozicionet e FAM.



33

Personi le të vazhdojë të shtojë FAM derisa të 
bëhen rreth 30 deri 40 FAM (varësisht nga madhësia 
e komunitetit).

Shtroni pyetje për secilën FAM dhe përdorni çelësat 
(shihni hapin 4) për të shënuar informatat në hartë. 
Sapo të arrihet dakordimi brenda grupit për këto 
detaje,	shënoni	diskutimet	në	një	fletore.

Sapo të kenë përfunduar të gjitha FAM në hartë 
Shikoni nëse ka boshllëqe ose nevojitet diçka tjetër 
nga grupi.

HAPI 4. Shënoni për të mbajtur mend –  
Dokumentimi dhe mbajtja e shëimeve

Derisa grupi e vizaton hartën, lehtësuesi duhet të 
marrë shënime për të gjitha diskutimet. Fokusi i 
procesit të Kartelës së Vlerësimit është të sigurojë 
se asnjë informatë nuk ka humbur, dhe mund të 
konsiderohet se kush nuk është në gjendje të ketë 
qasje në shërbimin që po vlerësohet nga lehtësuesit 
kur bëhet Kartela e Vlerësimit.                  

Cfarë duhet të dimë nga harta sociale?

• Cilat FAM udhëhiqen nga femrat (FAMF) ose 
fëmijët (FAMFM)?

• Cila FAM kanë jetimë?
• Pse ka jetimë në FAM?
• Pse FAM udhëhiqet nga fëmija? 
• Cila	FAM	ka	persona	me	aftësi	të	kufizuara?
• Cila FAM udhëhiqet nga të të moshuarit?
• A ka qenë gjithmonë kështu? (Një pyetje që 

duhet shtruar gjithmonë!)
• Si përballet FAM me situatën?
• Si ka qasje FAM në shërbimin që do të vlerësohet?
• Cila FAM ka anëtar që ka sëmundje kronike 

(SK)?
• A ka ndonjë grup tjetër të ceneushëm për të 

cilin jemi të shqetësuar ?

Prandaj informatat e kërkuara duhet të jenë të 
ndërlidhura me çështjet/problemet. Shembuj të llojit 
të informatave që mund t’i kërkojë një lehtësues nga 
harta sociale përfshijnë:

Për shembull - Harta sociale

Uji

Dyqani
Uji

Salla

Shkolla

Bagëtitë
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Përdorimi i çelësave/simboleve

Kur pjesëmarrësit dinë pak ose nuk dinw fare 
shkrim-lexim, është shumë e rëndësishme që t’i 
përfshijmë në krijimin e celësave ose simboleve të 
kuptueshme dhe të kujtueshme për pjesët kryesore 
të informatave qe do të shënohen në hartë. Edhe 
kur pjesëmarërsit dinë mirë shkrim-lexim, simbolet 
do të lehtësojnë përfshirjen e informatave të shumta 
në hartë. 

Çelësat mund të përfshijnë:

• Familjet e udhëhequra nga femrat (FHH) ose 
një lule

• Familjet e udhëhequra nga fëmijët(CHH) ose 
një gur i vogël 

• Blegtori (L) ose një pjesë e kafshëve/bajgë 
• shpeztari (P) ose një pupël, etj.

Shënoni  për të mbajtur mend - Detajet nga 
diskutimet për secilën FAM duhet të shkruhen nga 
lehtësuesit	 në	fletore.	Çelësat	mund	 të	 zhvillohen	
nga lehtësuesit paraprakisht ose me grupin e 
komunitetit. Shkruani çelësat në tabelën prej letre 
në mënyrë që t’i shohin të gjithë.

Materialet e kërkuara:

• Markerët, lapsat dhe letrat e mëdha; përndryshe 
pjesëmarrësit mund të vizatojnë në rërë dhe të 
përdorin simbole si gurë, gjethe, degë për të 
qenë çelësat për shpeztari, biçikletë etj.

• Shënoni për të mbajtur mend – Nëse 
vizatoni në rërë, mos harroni që në fund të 
kopjoni hartën në letër.

Shtojca 1.4: Sqarimi i vlerësimit tek ofruesit dhe shfrytëzuesit e 
shërbimeve 

Kontrolloni nivelet e shkrim-leximit në secilin grup 
dhe përshtatni metodën e vlerësimit sipas niveleve 
të shkrim-leximit si dhe se si e kupton komuniteti 
se cfarë është vlerësimi.

SHËNIM: Sigurohuni që komuniteti të mos e sheh 
ofruesin e shërbimit si një fëmijë që duhet të 
shpërblehet (pavarësisht se kjo është përdorur për 
të ilustruar teknikën e “përqindje”-s së vlerësimit 
të përshkruar më poshtë), pasi kjo mund të çojë 
në nënvlerësimin, madje edhe ngacmimin e ofruesve 
të shërbimeve nga ana e komunitetit. Gjithashtu, 
shpjegoni implikimet e vlerësimeve.

Shembuj të teknikave të vlerësimit  

Në shkallën prej 0% deri 100%

Kjo funksionon njësoj si një mësues që noton  testin 
ose provimin e një nxënësi në shkollë. 50% është 
kalim, por çdo gjë nën 50% është dështim dhe sa 
më i ulët vlerësimi, aq më i keq është shërbimi. Nëse 
megjithatë puna është e tillë që të jetë më shumë 
se thjesht një kalim, atëherë vlerësimi do të jetë 
mbi 50%: çdo gjë nga 51% në 100%. Sa më e lartë 
të jetë nota/vlerësimi, aq më i mirë është shërbimi. 
Kjo teknikë preferohet sepse shumica e fshatarëve 
mund ta shoqërojnë atë me mënyrën se si notohet 
fëmija i tyre në shkollë, ku 50% është nota mesatare 
dhe është më e lehtë për ta që ta kuptojnë dhe 
negociojnë, si dhe për të rritur ose zvogëluar pikët/
notat sipas diskutimeve të tyre.

Në shkallën prej  1 në 10

Në këtë teknikë, sa më e ulët vlerësimi (1-4), aq më 
i keq shërbimi ose projekti; sa më i lartë vlerësimi 
(6-10), aq më i mirë shërbimi apo projekti. “5” 
është pika mesatare prej 1 deri në 10. Kjo do të 
nënkuptonte një pozicion në mes, pra një rezultat 
mesatar. Kjo teknikë do të kërkojë aftësi analitike 
pak më të larta; për shumicën e fshatarëve është 
e vështirë që të kuptojnë konceptin e një shkalle 
1-10, pasi që ata ende e shohin numrin si shumë të 
vogël për të përfaqësuar llojin e sukseseve që ata e 

shumë keq

keq

në rregull

Mirë

Shumë mirë

Kriteret Shprehjet e fytyrës Pikët
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shohin. Ata mund të duan të shkojnë përtej notës 10 
për të theksuar pikën e tyre.

Dy teknikat vijuese janë të dobishme kur 
grupi di pak ose fare shkrim-lexim. 

Përdorimi i shprehjeve të fytyrës për të treguar ndjenjat 

Kërkoni grupit që të zgjedhë një shprehje fytyre 
(shih diagramin) që tregon se si ndihen për 
treguesit e ndryshëm (Thindëa et al, 2005). Kjo 
teknikë është e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë, por 
mund të mos përfaqësojë gravitetin e cështjet në 
krahasim me vlerësimin me numra në shkallën prej 
0% deri në 100%. Kjo nuk lejon që komuniteti të 
shprehë situatat e gjetura në mes të secilës prej dy 
shprehjeve të fytyrave.

Përdorimi i shembullit të vrimave në tokë

Komunitetet dinë për vrima/gropa në tokë - dhe se 
ato mund të jenë problem, sepse fëmijët ose kafshët 
mund të bien dhe të lëndohen apo edhe vdesin. Çdo 
çështje (e përfshirë tani në një tregues) mund të 
shihet si një gropë e hapur. Disa gropa mund të jenë 
më të mëdha ose më të thella se të tjerat; sa më 
e madhe (madhësia) dhe më e thellë (thellësia) që 

është gropa, aq më i rëndë është problemi.
Qëllimi i procesit të Kartelës së Vlerësimit është 
të mbushë të gjitha “gropat e hapura” dhe në këtë 
mënyrë të zvogëlojë problemet. Grupi duhet të 
caktojë një madhësi dhe thellësi për secilin tregues 
duke iu përgjigjur pyetjes së mëposhtme: Nga 1 deri 
në 10, sa pishina apo kova me dhe do të duheshin 
për të mbushur këtë gropë, për ta bërë në një 
nivel me tokën? Sa më shumë që hapet me lopatë, 
aq më e madhe dhe më e thellë është gropa dhe 
kësisoj problemi është më i madh dhe më i rëndë. 
Përndryshe, duke përdorur analogjinë e njëjtë me 
gropa, thuajuni që të provojnë të dalin nga gropa, 
për cka nevojitet një shkallë. Pyetja udhëzuese 
është: Sa hapa (nga 1-10) do të duheshin në një 
shkallë për t;ju ndihmuar të dilni nga gropa?Shënoni 
për të mbajtur mend - Është e rëndësishme që  
në raportin tuaj dhe në matricat e Kartelës së 
Vlerësimit të tregoni se cila metodë është përdorur, 
pasi që nevoja për një kovë nënkupton që problemi 
nuk është i madh, ku vlerësimi me 1 (në shkallën 
nga 1 deri në 10) nënkupton vlerësimin më të ulët, 
dhe për këtë arsye një problem shumë të madh.
Këto teknika kërkojnë që lehtësuesi të jetë shumë 
i fokusuar dhe në gjendje për të shpjeguar qartë 
analogjinë, në mënyrë që anëtarët e komunitetit ta 
kuptojnë dhe të vlerësojnë saktë situatën.
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Shtojca 1.5: Formati për shënimin/dokumentimin e procesit të 
Kartelës së Vlerësimit 

1. Historik i shkurtër përprojektin/shërbimin

Përfshini informata për projektin, siç janë objektivat 
e shërbimit/projektit dhe aktivitetet kryesore, 
mbulimi	gjeografik,	etj.

2. Metodologjia/qasja e Kartelës së Vlerësimit 

Shpjegoni procesin e marrjes së mostrave (nëse 
aplikohet), zonat e mbuluara në procesin e Kartelës 
së Vlerësimit (TA, zona/t, emrat e fshatrave, etj.), 
numri i projekteve të mbuluara, lloji i grupeve, 
metoda e vlerësimit (p.sh., 0% deri në 100%) 
dhe teknika e prioritetizimit të përdorur (nëse 
kërkohet), periudha e rezultateve (datat), kush e ka 
lehtësuar procesin, çdo pengesë të hasur etj.

3. Përcjellja e të dhënave

4. Çështjet/problemet e përgjithshme që  
      nxirren dhe prioritetizohen  

Përfshini çështjet që nxirren gjatë ushtrimit të 
parë me ofruesin e shërbimit dhe shfrytëzuesit e 
shërbimit.

• Ofruesi i shërbimit: çështjet prioritare 
• Shfrytëzuesit e shërbimit: çështjet prioritare

5. Treguesit e zhvilluar dhe të vlerësuar 

• Ofruesi i shërbimeve: listoni treguesit e zhvilluar 
dhe të vlerësuar nga ofruesi i shërbimit

• Shfrytëzuesit e shërbimit: listoni treguesit e 
zhvilluar dhe të vlerësuar nga shfrytëzuesit e 
shërbimit

6. Kartela e Vlerësimit e konsoliduar & takimi  
    ballë për ballë

• Matrica e Kartelës së Vlerësimit për treguesin 
e shfrytëzuesve të shërbimit dhe Plani i 
përbashkët i veprimit të Matricës së Kartelës së 
Vlerësimit për treguesin e ofruesit të shërbimit

7. Të gjeturat kryesore nga ky proces

Jepni një përmbledhje të të gjeturave kryesore 
duke përdorur informatat nga seksionet 3, 4 dhe 
5 të raportit, duke përfshirë çështjet kryesore të 
ngritura, vlerësimete bëra dhe arsyet e dhëna për 
ato vlerësime. Lidheni këtë informatë me objektivat 
tuaja për zbatimin e Kartelës së Vlerësimit dhe 
rekomandoni mënyrat e përdorimit të kësaj 
informate për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve 
dhe për t’u dakorduar më tej për takimin ballë për 
ballë.

Të gjeturat kryesore duhet të përfshijnë:

• Kënaqësinë e shfrytëzuesit të shërbimit me 
shërbimet

• Sfidat	me	 të	 cilat	 përballet	ofruesi	 i	 shërbimit	
me shfrytëzuesit e shërbimit

• Niveli i qasjes së komunitetit në shërbime
• Sfidat	 e	 përjetuara	 nga	 stafi	 në	 ofrimin	 e	

shërbimeve
• Sugjerimet kryesore për përmirësim nga takimi 

ballë për ballë
• Plani i përbashkët i veprimit: veprimet e 

kërkuara, nga kush, deri kur, etj.
• Si mund të marrë parasysh rrethi ose qeveria 

lokale apo ministria përgjegjëse shqetësimet 
për	 shërbimin	 të	 cilat	 ngriten	 nga	 stafi	 dhe	
komunitetet

8. Konkluzione dhe Rekomandime

• Cilat janë konkluzionet kryesore?
• Cilat janë rekomandimet kryesore dhe cfarë 

tutje?
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