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1. Hyrje
Vërejtje të përgjithshme hyrëse dhe shënime metodologjike rreth idesë
për manual dhe specifikat e përfaqësimit dhe lobimit në parlament në
krahasim me llojet tjera të përfaqësimit dhe lobimit.

1.1. Vërejtje hyrëse
Përfaqësimi dhe lobimi në parlament është me siguri lloji i aktivitetit
më i ndërlikuar dhe i përpiktë për organizatat qytetare. Gjithashtu, kjo
është edhe mënyra më efikase e veprimit, sepse suksesi i ndryshimit
të ligjit ose amendamentit varet nga shumë faktor, që shpesh nuk
janë në fushën e ndikimit të përfaqësuesit ose lobistit. Nga ana
tjetër, rezultatet e përfaqësimit dhe lobimit në parlament mund të
vërehen më tepër dhe janë më të lehtë për matje: ose miratohet
ligji/amendamenti që është lëndë e përfaqësimit ose lobimit ose nuk
është miratuar.
Duke marrë parasysh aspektin e ndërlikuar të procedurës
parlamentare, polarizimi i pashmangshëm mes grupeve parlamentare,
implikimeve buxhetore deri në miratimin e ligjeve/amendamenteve,
si dhe “bindja” e politikanëve, pothuaj se është e pamundur matja e
suksesit të arritur gjatë përfaqësimit dhe të mbetet VETËM në atë
nëse është miratuar ose jo ligji/amendamenti.
Në këtë proces rol të rëndësishëm kanë edhe matësit anësor të
suksesit: rritja e vetëdijes mes deputetëve në lidhje me ndonjë
problem konkret, ngritja e vetëdijes së mediave për rëndësinë e
problemit dhe (mos)gatishmëria e parlamentit të përballojë sfidat,
krijimi i një sistemi për paralajmërimin me kohë (early warning)
në publik dhe në parlament, ekspozimi në kritika ose lëvdime për
deputetët, etj.
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Andaj, në Manualin është bërë një tentim për të prezantuar aspektin
shumë dimensional të procesit të përfaqësimit dhe lobimit në
parlament me qëllim që organizatat qytetare të nxjerrin dobinë
maksimale dhe dukshmërinë e këtij procesi.
Ky Manual ka qëllim të trefishtë:
А) Të sqarojë në mënyrë të hollësishëm procesin e lobimit dhe
përfaqësimit në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe me anë
të shembujve praktik dhe përvojë të afrojë dhe të thjeshtësojë këtë
proces për organizatat qytetare;
B) Të sqarojë teknologjinë e [procesit ligjvënës në Kuvendin e
Republikës së Maqedonisë dhe të tregojë për pikat e mundshme “të
fshehura” për përfaqësim dhe lobim më efikas;
C) Të ndihmojë gjatë zhvillimit të “strategjive” të ndryshme gjatë
gjithë procesit (përgatitje, vegla për lobim efektiv dhe përfaqësim,
komunikim me medie dhe publik, parashikim të rreziqeve, përcaktim
dhe matje të efekteve të procesit, etj.).

1.2 Shënime metodologjike
Manuali kryesisht është synuar për organizatat qytetare që kanë për
qëllim ndryshime të caktuar shoqërore nëpërmjet një procedure
parlamentare, por mund të shërbejë edhe për rritjen e dukshmërisë
së vetë organizatave qytetare dhe veçanërisht për dukshmërinë dhe
rëndësinë e qëllimeve që përfaqësojnë dhe sfidat që dëshirojnë të
zgjedhin ose tejkalojnë.
Në kuptimin më të gjerë, Manuali mund të shërbejë edhe për
personat ose grupet joformale që përfaqësojnë qëllime të njëjta ose
të ngjashme dhe kanë nevojë nga parlamenti si forum ose medie me
të cilën mund të realizojnë qëllimet e tyre.
Manuali përfaqëson një lloj udhëzuesi nëpër procedurën formale
dhe joformale parlamentare dhe ka për qëllim të afrojë qytetarin
ose përfaqësuesit e organizatave qytetare deri në “shtresat e fuqisë”
që duken si të largët në sajë të parlamentit.
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Në fund, shpresojmë që nga ky Manual mund të fitojnë dobi edhe vetë
deputetët e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, me anë të njohjes
dhe identifikimit të nevojave të qytetarëve dhe interesat e tyre të
përgjithshme ose të veçantë, por edhe si mënyrë për përmirësimin e
punës së tyre në Kuvend, dhe më gjerë, shtrirje më të dukshme dhe
të dobishme të veprimit të tyre.
Qëllimi përfundimtar i këtij Manuali është të kontribuojë për afrimin
e qytetarëve më afër parlamentit, dhe anasjelltas, të ndihmojë
parlamentin dhe përfaqësuesve popullor të gjejnë rrugën për të
afruar nevojave të vërteta të qytetarëve.
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2. Hyrje në kontekstin politikparlamentar maqedonas
Si është gjendja me demokracinë parlamentare në Republikën e
Maqedonisë. Si është niveli i debatit në parlament, sa është parlamenti
i gatshëm për iniciativa qytetare, si është kultura politike dhe si ajo
pasqyrohet në parlament ose anasjelltas (si parlamenti krijon kulturën
politike në shoqëri).
Republika e Maqedonisë është demokraci parlamentare në të cilën
parlamenti (duhet të) ketë rolin qendror në lidhje me funksionimin
e proceseve demokratike dhe mundësimi i rolit të domosdoshëm
të Diskutimit mbi pushtetin ekzekutiv1. Zakonisht, demokracitë e
zhvilluara kanë mekanizma të themeluar kushtetues, por edhe të
pashkruar për Diskutim efikas dhe rol relativisht autonom ligjvënës
të parlamenteve. Ajo është pasqyrë e praktikave të hershme të
veprimeve politike, “përshtatje” të vazhdueshme të sistemit politik
dhe nivel të lartë të kulturës politike e pranuar nga shumica e madhe
e aktorëve politik.
Në këtë lloj konteksti të zhvilluar demokratik, roli i qytetarëve,
organizatave qytetare dhe mediave merr një prej vendeve më
qendrore në demokracinë parlamentare. Llogaridhënia ndaj publikut,
e zbatuar me anë të qindrave të mekanizmave të shkruara dhe
pashkruara, dhe mundësia që nëpërmjet organizatave qytetare dhe
iniciativave qytetare, publiku të ndikojë mbi ligjvënien, të kanalizojë
nevojat e veçanta që është një kusht që nuk mund të flasim që ka
demokraci parlamentare.

1 Në thelb, sistemi politik i Republikës së Maqedonisë është një përzierje jo edhe aq e zakonshme
e sistemit parlamentar dhe gjysëmkryetar, ku Kyetari i Republikës zgjidhet në zgjedhje të
drejtpërdrejta dhe ka legjitimitetin burimor të qytetarëve, por defacto, Kushtetuta në shkallë
të lartë kufizon fuqinë dhe veprimine tij. Në sisteme të pastra parlamentare, Kryetari zakonisht
zgjedhet nga parlamenti ose, roli i kufizuar i “kryetarit” luhet nga monarku (Mbretëria e Bashkuar,
Holanda, Danimarka, Suedia, Belgjika, Spanja, etj.).
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Për dallim nga demokracitë e “elaboruara” liberale, Kuvendi i
Republikës së Maqedonisë, mesa duket, paraqet një lloj “kështjellë e
mbyllur” për qytetarët dhe iniciativat e tyre.
Për këtë mbyllje të Kuvendit dëshmojnë shumë arsye të dukshme:
• Modeli proporcional zgjedhor, në të cilën shpesh qendra e
partisë i përpilon listat zgjedhore dhe deputetët, të cilët, në
një mënyrë, varen nga udhëheqja e partisë dhe në një masë
“i lidh” duart deputetëve për iniciativë të pavarur në kuadër
të veprimit të tyre në parlament dhe në kuadër të veprimit të
tyre në parlament dhe në kuadër të asaj që në fakt ju lejon
Kushtetuta.2
• Mekanizmat e pazhvilluar për pjesëmarrje qytetare, pragjet e
larta kushtetues të vendosur për referendum dhe iniciativat
tjera qytetare, mungesa e njohjes së procedurave ligjvënëse
nga ana e organizatave qytetare dhe qytetarët janë gjithashtu
një pjesë e problemeve sistemore me të cilat përballohet
demokracia parlamentare maqedonase.
• Roli tepër dominues i pushtetit ekzekutiv (Qeverisë) në kuptim
të iniciativës ligjvënësve e lëviz përqendrimin, dhe me atë,
edhe fuqinë, nga Kuvendi në Qeveri, me çfarë në fakt lobimi
dhe përfaqësimi shpesh drejtohet në pushtetin ekzekutiv në
vend të ligjvënës.
• Kultura politike e mos pjesëmarrjes dhe niveli i ultë i debatit
publik në shoqëri paraqet një problem serioz edhe në
funksionimin e parlamentit. Në parim, parlamenti duhet
të jetë model për mënyrën e debatit me argumente dhe
me respekt të ndërsjellë mes deputetëve dhe pikërisht ky
institucion duhet të jetë “eksportuesi” kryesor i kulturës
politike dhe debatit argumentues ndaj shoqërisë.

2 Sipas nenit 62 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, “Deputeti i përfaqëson qytetarët
dhe në Kuvend vendos sipas bindjes së tij” (fragment nga neni 62). Veç kësaj, për përkujtim, gati se
e përgjithshme është përshtypja se përbërjet e para të Kuvendit të RM (kur modeli zgjedhor ishte
i shumicës ose i përzier), deputetët kishin parqitje më të pavarura, debate në sallën e kuvendit
dhe komisionet ishin më intenzive dhe thelbësore, kurse niveli i përgjithshëm i kulturës politike të
Kuvendit ishte më i lartë.
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Nga ana tjetër, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë përballohet me sfida
të shumta të brendshme. Gjatë viteve, në vend të përparimit, vërehet
erozion plotësues në kuptim të rolit të parlamentit si forum qendror
për debat në shoqëri. Parimi i majorizimit të shumicave në pushtet,
mungesa e ndjenjës së pranimit të ligjeve dhe amendamenteve që
vijnë nga opozita dhe/ose iniciativave qytetare, përveshja e ndërlikuar
kthyese Kushtetuta e RM-së – Ligji mbi Kuvendin – Rregullore e Kuvendit,
si dhe bllokimet e vazhdueshme të Kuvendit (bojkotimi i opozitës për
punën e Kuvendit, qasja “elastike” ndaj procedurave nga shumica në
pushtet, degradimi i institutit “pyetje deputetes” etj.) nga Kuvendi kanë
bërë që të jetë institucioni me besim të vogël nga ana e qytetarëve.3
Në fund, këto procese kanë sjellë edhe një tendencë për centralizimin e
vetë grupeve parlamentare, në të cilat koordinatori i grupit parlamentar,
në koordinim të vazhdueshëm dhe të ngushtë me udhëheqjen më të
lartë partisë, duke që e kufizon potencialin e deputetëve të caktuar
për iniciativë personale, ose, për iniciativë ndërpartiake në kuadër të
procesit ligjvënës. Përveç kësaj, instituti i ri i themeluar për “koordinim
të koordinatorëve të grupeve parlamentare tek Kryetari i Kuvendit”,
ndonëse i paramenduar si “lehtësues” i procesit, shpesh madje edhe
më tepër e mbyll procesin dhe nuk mundëson nivel të lartë të debatit
në Kuvend.4
E gjithë kjo sjell konflikte të vazhdueshme në sallën e kuvendit dhe gjatë
debateve në komisione, situata me tensione dhe konflikte, të cilat për
qytetarët paraqesin një imazh negativ për punën e parlamentit.
Ndonëse perceptimi për punën e parlamentit nga pavarësimi i
Republikës së Maqedonisë deri më sot, në përgjithësi, mund të
prezantohet si negative, supozohet që disa prej këtyre elementeve
negative mund të përmirësohen me një rol më të madh, më thelbësor,
sistemor dhe të qëndrueshëm të qytetarëve dhe organizatave qytetare
në procesin ligjvënës.
Qëllimi kryesor i këtij manuali është të gjejë pikërisht këto “çarje” në
parlamentin, të sqarojë procesin formal dhe “joformal” ligjvënës, por
edhe të bëjë një hapësirë që qytetarët e interesuar në mënyrë efikase
dhe efektive të arrijnë qëllimin e tyre të veçantë: miratimi i ligjit të ri,
3 http://idscs.org.mk/mk/2015/08/06/sobranieto-pod-lupa-vtora-anketa-za-rabotata-na-parlamentot-2/
http://mcms.org.mk/images/docs/2013/doverba-vo-lugjeto-i-vo-instituciite-2013.pdf
4 Në Raportin për progres të Komisionit Evropian për vitin 2016 (f. 7) është dhënë pasqyra detajore e punës
së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.
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përmirësime me amendamente të ligjit aktual ose ndryshime të ligjeve
aktuale, problemeve të tyre ose iniciativë të vendoset si informacion
parlamentar ose pyetje deputetësh.
Në fund, besojmë që Manuali do të mund të shërbejë organizatave
qytetare si një lloj “arme e fshehur” me të cilën do të mund të shërbehen
gjatë përfaqësimit dhe lobimit në shtresat parlamentare.
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3. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë
– Legjislatura dhe teknologjia e
procesit ligjvënës
Sqarim i hollësishëm i procedurave ligjore të Kuvendit të RM-së, roli i
debateve në komisione dhe seancave plenare dhe debate mbikëqyrëse,
etj. Sqarim i gjitha niveleve të procesit ligjvënës hap për hapi. Nga ideja
deri në ligj!

3.1. Hyrje – Legjislatura
Puna e Kuvendit, dhe me atë procedurat për miratimin e ligjit janë
përcaktuar me:
- Kushtetutën e RM-së5,
- Ligjin mbi Kuvendin6 dhe
- Rregullore për punën e Kuvendit7.
Me rëndësi është të përmendet që për dallim nga vendet tjera, tek
ne puna e Kuvendit është rregulluar me Rregullore dhe me ligj të
posaçëm. Ajo është pasojë e tentimeve për të siguruar një numër
të madh të mekanizmave demokratike për përforcim të institucionit
Kuvend. Shumica e përmirësimeve janë bërë në vitet 2008 dhe 2009.
Në kuptim të përmirësimit të funksionimit të Kuvendit, mund të
dallohen disa mekanizma demokratike:

5 http://sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx
6 http://sobranie.mk/zakon-za-sobranieto-na-rm.nspx
7 http://sobranie.mk/delovnik-na-sobranieto-na-republika-makedonija-precisten-tekst.nspx
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Debate publike

Debate në sallat e Kuvendit të hapura për publikun, shpesh të
organizuar nga trupa të punës (komisione). Tema mund të jetë:
ndryshime të caktuara ligjore ose informacione lidhur me tema të
rëndësishme shoqërore. Këto debate në mënyrë formale propozohen nga deputet ose grupe deputetësh, por shpesh janë të nisura
nga përfaqësues të organizatave qytetare.

Debate
mbikëqyrëse dhe
seanca dëgjimi

Përveç pyetjeve të deputetëve dhe interpelancat, debatet
mbikëqyrëse ose seancat publike janë një prej mekanizmave më
të rëndësishme për Diskutim të punës së organeve shtetërore nga
Kuvendi. Temat e debatit janë: monitorimi i zbatimit të ligjeve,
analiza e respektimit të të drejtave të garantuar me kushtetutë
ose mënyrë për kryerjen e funksionit për të cilin janë emëruar persona të caktuar.

Instituti
Parlamentar

Njësi e posaçme organizative, e themeluar për të ofruar ndihmë
profesionale në dobi të deputetëve dhe parlamentit. Instituti Parlamentar ka për qëllim që me analizat dhe hulumtimet, të ndihmojë në ngritjen e kapacitetit të deputeteve dhe parlamentit. Gjatë
kësaj, instituti parlamentar është i gatshëm për secilin deputet,
pa përjashtim.

Mundësi e theksuar
për debat në kuadër
të trupave të punës

Debati në kuadër të trupave të punës (komisioneve) nuk është i
kufizuar me kohë, dhe në këtë mënyrë mundësohet një diskutim
më i gjatë dhe analizë profesionale të ndryshimeve ligjore ose informacioneve tematike. Në sajë të trupave të punës, në përputhje
me Rregulloren, mund të ftohen edhe punëtorë shkencor dhe profesional, si dhe persona publik që mund të japin kontribut profesional dhe shoqëror në debatin. Propozimin për mysafirë të ftuar
e rregullojnë deputetët.

Kanali i Kuvendit

Siguron transmetim të aktiviteteve të Kuvendit të Republikës së
Maqedonisë me anë të shërbimit programor.

Roli i përforcuar
i takimeve
koordinuese
(Kryetari i Kuvendit
me Nënkryetarët
e Kuvendit dhe
koordinatorët
e grupeve
parlamentare)

Përputhje të orarit të punës së trupave të punës në Kuvend. Projektim vjetor për zhvillimin e debateve mbikëqyrëse në kuptim të
numrit të tre, dinamika e zhvillimit dhe aspekte tjera në përputhje
me mjetet dhe kushtet me të cilat disponon Kuvendi gjatë vitit
aktual.
Konsultime për propozime të caktuara të ligjeve.
Përputh qëndrime dhe drejtime të punës në njësi të veçantë organizimi (Instituti Parlamentar).
Zgjedhje të situatave eventuale të krizës në kuptim të funksionimit dhe punës së Kuvendit.

Zyra për
marrëdhënie me
qytetarët

Në përputhje me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale, kryetarët e komunave janë të obliguar të sigurojnë hapësira/zyra për deputetët e
komunës përkatëse për komunikim më të afërt dhe të mirë me
qytetarët. Për të tejkaluar sjelljen e mosinteresimit të disa kryetarëve, me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar janë themeluar
zyra të veçanta për komunikim me qytetarët. Në këto zyra, zakonisht të premten, dhe sipas nevojës edhe ditëve tjera, deputetët
kanë për obligim të bisedojnë me qytetarët për tema të caktuara
dhe të ndërmarrin obligime që janë në fushën e tyre.
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Megjithatë, me rëndësi është të përmendet që funksionimi efikas
i këtyre mekanizmave demokratike, të cilat janë në dispozicion të
deputetëve dhe qytetarëve, në masë të madhe varen nga vullneti
politik i shumicës në parlament, si dhe nga kultura e tyre politike dhe
gatishmëri për debat.

3.2. Teknologjia e procesit ligjvënës
Si propozues zyrtarë të një propozim-ligji mund të jenë:

Inicimi i
ligjit
Arkiva

Përpunimi
digjital

Kryetari i
Kuvendit

Vërejtje për
propozuesin

Përcakton
trupi themelor

Njofton
deputetët

Propozim-ligji
në ueb faqen

Cakton seancë
në Kuvend

Filtri i parë gjatë propozimit të ndryshimeve ligjore është Kryetari i
Kuvendit, i cili sipas Rregullores për punë dhe nenit 136, vlerëson nëse
propozimi është përgatitur në përputhje me dispozitat e Rregullores.
Nëse ka vërejtje, Kryetari i Kuvendit e njofton propozuesin, i cili ka
afat prej 15 ditëve të dorëzojë propozim të ndryshuar. Nëse Kryetari
vlerëson që propozim i plotëson kriteret, cakton një grup pune
themelore dhe i njofton gjithë deputetët, duke ju dorëzuar kopje të
ndryshimeve të propozuar.
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3.3. Faza të leximit të një propozim-ligji
I.	Leximi i parë
 Thelbi i leximit të parë është Diskutim i përgjithshëm i
ndryshimit ligjor, gjegjësisht nëse ka nevojë për miratimin.
Diskutimi i përgjithshëm zhvillohet në: Kuvend, trupin themelor
të punës dhe Komisionin Ligjvënës-Ligjor. Kuvendi dhe trupat e
punës vlerësojnë nëse propozimi është i pranueshëm dhe duhet të
jepet për lexim të mëtutjeshëm.
 Në fazën e leximit të parë, në seancë të Kuvendit zhvillohet
debat i përgjithshëm për nevojat e miratimit të këtyre ndryshimeve
ligjore. Pas përfundimit të debatit, Kuvendi me votim vendos nëse
propozim ligji është i pranueshëm ose jo.
 Nëse:
• Kuvendi vendos që propozim ligji është i pranueshëm dhe
mund të jepet për lexim të mëtutjeshëm, vazhdohet me
procedurën tjetër dhe kalon në Lexim të Dytë.
• Kuvendi vendos që propozim ligji nuk pranohet, ndalon
procedura ligjvënëse. Propozimi i njëjtë nuk mund të propozohet
në 6 muajt vijuese.
II.	Leximi i dytë fillon me trupin themelor të punës dhe në Komisionin
Ligjvënës- Ligjor.
o Bëhet në afat prej 7 ditëve punë pas seancës së zhvilluar në
Kuvend.
o Në këtë lexim propozimit i parashtrohen amendamente që
ndikojnë mbi përmbajtjen e ndryshimeve të propozuara ligjore.
 Amendament mund të propozojë secili deputet, grup
parlamentar ose trup i punës (më së voni 2 ditë para zhvillimit
të seancave të trupit të themelor të punës).
 Trupi themelor i punës dhe Komisioni Ligjvënës-Ligjor,
pas përfundimit të Diskutimit, më së voni në afat prej 5 ditë
përgatitin tekst të propozim-ligjit në të cilin përfshihen edhe
amendamentet e miratuar (propozim i plotësuar) dhe arsyetim
dhe dorëzojnë tek Kryetari i Kuvendit.
o Në Leximin e Dytë të seancës së Kuvendit bëhet Diskutimi vetëm
i atyre neneve që janë ndryshuar me amendamente dhe vetëm për
ato nene mund të paraqiten amendamente.
 Amendament mund të dorëzojë grup parlamentar, secili
deputet, propozuesi, më së voni në afat prej 3 ditëve para ditës
së caktuar për zhvillim të seancës së Kuvendit.
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III.	Leximi i tretë sipas rregullës zhvillohet në seancën e parë pas
leximit të dytë.
o Megjithatë, kjo shpesh ndodh në seancën e njëjtë. Arsye për atë
është thelbi i leximit të tretë, që është:
 Gjatë leximit të tretë, Kuvendi debaton dhe vendos vetëm
për nenet e propozim-ligjit të plotësuar për të cilin janë dhënë
amendamente dhe vendos për propozim ligjin në tërësi.
 Gjatë leximit të tretë të propozim ligjit, amendamente mund
të dorëzohen vetëm për nenet që janë miratuar amendamente
gjatë leximit të dytë në Kuvend.
Trupi i punës

Kuvendi

Leximi i I-rë

Diskutim i
përgjithshëm për
nevojën e miratimit të
një zgjidhje përkatëse
ligjore

Diskutim i përgjithshëm për
nevojën e miratimit të një
zgjidhje përkatëse ligjore

Leximi i II-të

Debat amendamenti
për ndryshimet e propozuar ligjore

Debat vetëm për nenet që janë
ndryshuar me amendamente në
leximin e II-të në seancë të trupit
të punës
Pastaj, votim për zgjidhje të
propozuar ligjore
Nëse nuk ka të pranuar amendamente, menjëherë kalohet në
votim

Leximi i III-të

Debat amendament vetëm për
nene që janë pranuar amendamente në leximin e II-të në sajë
të trupit të punës. Votim për
zgjedhjen e propozuar ligjor

Shënim: Me amendamentet rregullohet propozimi i ndryshimeve
ligjore, por me rëndësi është të theksohet që amendament mund të
propozojë edhe vetë propozuesi i ndryshimeve ligjore. Shpesh, ajo
është fryt i negociatave, dhe me qëllim të pranimit të propozim-ligjit
përkatës.
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Teknologjia e miratimit të ndryshimeve ligjore

Propozues
të autorizuar

Propozim ligji

Kuvendi
(arkivi)

KP, 0-3 ditë pune,
e dorëzon tek të
gjithë deputetët

Caktimi i debatit
të përgjithshëm

Leximi i I, TAP, LPP,
3 ditë para seancës
në Kuvend

Leximi i I,
debat i përgjithshëm
në Kuvend

Leximi i II, TAP, LPP,
debat për amendamente.
Afati: 7 ditë pune pas
seancës kuvendore

Propozim ligj i
plotësuar. Afati:
5 ditë pas seancave
të komisioneve

Leximi i II, Kuvend senacë
me debat vetëm për
anëtarët sipas
amendamentve të miratuara

refu

zua

r

Liximi i III

Kur bëhet fjalë për përfaqësimin dhe lobimin e organizatave
qytetare, teknologjia e miratimit të ligjeve tregon për një proces
që për organizatat qytetare nuk përfundon vetëm me aktivitetet
DERI në dorëzimin e propozimit. Përkundrazi, mund të thuhet që
përfaqësimi dhe lobimi i vërtetë fillon nga momenti i dorëzimit të
propozimit. Gjatë kësaj, mund të identifikojmë disa gjëra:
o E para, pritet për vendimin e Kryetarit të Kuvendit. Pasi të
caktohen seancat e trupave të punës, fillon procesi i lobimit
tek deputetët për organizim të debatit publik ose debat më
të hollësishëm të trupit të interesuar të punës me qëllim të
animohet publiku më i gjerë.
o Duke ndjekur teknologjinë e miratimit të ligjit, përfaqësuesi
mban llogari kur vije leximi i dytë në seancën e trupit të
punës dhe në mënyrë aktive përfshihet (në bashkëpunim me
deputet/deputetë) për të dorëzuar amendamente të caktuar
ame të cilat do të fitohet mbështetja në procesin e miratimit
të ligjeve.
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o Rrjedhja e miratimit të ligjeve tregon edhe kur është disa
e votimit të ndryshimeve ligjore, dhe me atë edhe aktivitet
plotësues për animim dhe formim të mbështetjes për votim.
o Përfundimi i procesit është sinjal për kompletim plotësues
të fazës së vlerësimit dhe monitorimit, pa dallim si do të
përfundojë ky proces.
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4. Çfarë është përfaqësimi
Identifikimi i cilit themelore të përfaqësimit: identifikimi, hulumtimi dhe
analiza, planifikimi, veprimi dhe monitorimi dhe vlerësimi.
Përfaqësimi (angl. advocacy) mund të përcaktohet si përdorim
praktik i njohurive dhe shkathtësive për të bërë ndryshime shoqërore.
Këto ndryshime mund të drejtohen për politikat shtetërore, ligjet,
procedurat dhe ndonjëherë ndaj vetë neve. Përfaqësimi është vepra
e dhënies së mbështetjes për ndonjë çështje dhe ndikimi mbi atë që
është bartës i fuqisë për të vepruar dhe mbështetur këtë çështje.
Qëllimi kryesor i përfaqësimit është arritja e rezultateve konkrete,
specifike dhe matëse në funksion të qëllimit të përfaqësimit.
Përfaqësimi paraqet animim dhe mobilizim i komunitetit. Ajo fillon
nga një grup i vogël i qytetarëve që janë të prekur ekskluzivisht nga
ndonjë problem ose e ndajnë atë prekje me qytetarë tjerë dhe janë
të gatshëm që me profesionalizmin, kohën dhe resurset e tyre të
dedikohen ndaj realizimit të këtij qëllimi.
Përfaqësimi nënkupton edhe monitorim dhe përcaktim të hapave
paraprakisht të caktuar dhe përdorimi i Veglave për Përfaqësim.

4.1. Cikli i përfaqësimit
Përfaqësimi i suksesshëm është një proces i ndërlikuar që paraqet
një përgatitje e hollësishme dhe planifikim i hollë të gjitha fazave të
procesit. Cikli i përfaqësimit përfshin disa aspekte:
- Identifikim i problemit. Në disa rate, identifikimi është relativisht
lehtë e dukshme, por shpesh ndodh pikërisht në problem të
identifikuar me gabim dhe fokus të veprimit për të komprometuar
gjithë procesin e përfaqësimit.
Shembull 1 (identifikim i lehtë): Qasje të vështirësuar të personave
me nevoja të posaçme në institucione shtetërore. Identifikim i
problemit: nuk ka rampa hyrëse dhe ashensorë për personat me
nevoja të posaçme.
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Shembull 2 (identifikimi i vështirë): Rregullimi dhe sanksionim
i të folurit të urrejtjes në medie në Republikën e Maqedonisë.
Identifikimi i problemit: Çfarë është të folurit e urrejtjes? Si të
qaset ndaj një termi të tillë të rrjedhshëm dhe vështirë? A ka të
folurit të urrejtjes dhe në çfarë mase është dominues në mediet
maqedonase? Cilat janë institucionet dhe/ose trupat që do të
mund të rregullojnë këtë problem? A ka mundësi strukturore dhe
resurse për të qasur rregullimit të problemit?
Identifikimi i mirë dhe i saktë i problemit është një kusht pa të cilin
nuk mund të niset me përfaqësimin e suksesshëm dhe ndonjëherë
kjo punë merr shumë kohë dhe kapacitete mendore në organizatat
qytetare (shikoni pjesën “Vegla të përfaqësimit”).
- Hulumtim dhe analizë. Gjatë identifikimit të lehtë të problemit,
hulumtimi dhe analiza janë kanalizuar dhe janë relativisht të
thjeshtë. Kur problemi është fluid, i vështirë për identifikim ose
objektivisht i vështirë për zgjedhje, analiza dhe hulumtimi janë
pjesë thelbësore nga cikli i përfaqësimit.
Shembull 1: Qasje të vështirësuar të personave me aftësi të kufizuar në institucionet shtetërore.
• Analizë e numrit të përdoruesve potencial të rampave dhe ashensorëve për
personat me nevoja të posaçme (statistikë).
• Analizë të rampave dhe ashensorëve aktual për nevojat.   
• Analiza e vendeve prioritare ku duhet të vendosen rampat (relacion: numri i
përdoruesve – mungesa e rampave).
• Analiza e përvojave krahasuese në shtetet më të zhvilluar dhe në shtetet e
rajonit. Hulumtim në lidhje me implikimet financiare nga kjo iniciativë (përvoja
krahasuese me shtete tjera në lidhje me ndarjet e buxheteve shtetërore dhe
lokale për këtë problem).
• Analiza e anëve pozitive dhe negative nga përvojat paraprake në Republikën e
Maqedonisë dhe në rajon, etj.
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Shembull 2: Rregullimi dhe sanksionimi i të folurit e urrejtjes në mediet e Republikës së Maqedonisë.
• Analizë e hollësishme e kornizës aktuale ligjore që rregullon këtë çështje dhe
hulumtim të përvojave më të mira në zbatim.
• Analizë të natyrës së ndërlikuar të materies, dhe mundësisë për rregullimin në
kontekstin aktual.
• Analizë e fuqisë së aktorëve kryesor shoqëror dhe vullneti i tyre i supozuar për
zgjedhjen e problemit (cilat janë mediet, grupet dhe individët që përhapin të
folur të urrejtjes; a ka motiv që shumica parlamentare në pushtet të rregullojë
problemin, etj.).
• Roli dhe vullneti i institucioneve ndërkombëtare (KE, ShBA, organizata relevante joqeveritare dhe qeveritare) që të ndihmojnë rregullimin e kësaj materie.
• Përvojat pozitive dhe negative nga rajoni për këtë temë.
• Analizë për shtrirjen e iniciativës, numrit të palëve të interesuar dhe numrit të
institucionit do të duhet të bashkëpunojnë për zgjedhje efektive të problemit,
etj.

Hulumtimi i hollësishëm dhe analiza e problemit ju mundëson
organizatave qytetare në mënyrë të vërtetë të vendosin qëllimet e
përfaqësimit dhe të vlerësojnë nëse kanë kapacitet, resurse, kohë
dhe njohuri si të fillojnë përfaqësimin.
- Planifikimi. Planifikimi paraqet një proces i hollësishëm mendor në
kuadër të grupit që fillon përfaqësimin. Gjatë planifikimit përdoren
më tepër variabileve që shërbejnë për lehtësimin e hapit vijues
(veprimit) në përfaqësim. Këto variabile janë:
• Korniza kohore e përfaqësimit kundër kufizimet kohore që vije
nga anët tjera të interesuara, dhe
• Vlerësim i resurseve dhe kapaciteteve të përfaqësuesve kundër
resurseve, kapacitetit dhe vullnetit të supozuar të institucioneve
dhe personave që duhet të jenë lëndë e përfaqësimit.
Gjatë planifikimit, gjithashtu, tregohet edhe për pengesat e
mundshme gjatë procesit dhe bëhen strategji dalëse ose anësore
(shikoni Aneksi Udhërrëfyes - Road Map).
- Veprimi. Ngjashëm me planifikimin, në fazën “veprim” bëhet
një plan i veçantë veprimi (i ndryshëm nga plani i përgjithshëm
nga faza e “planifikimit”) në të cilën bëhet ndarje e hollësishme
e punës në një kohë të caktuar, sërish vlerësohen resurset dhe
kapacitetet e përfaqësuesve në lidhje me detyrat e caktuara, që
në fund të fillohet me realizim aktiv të planit të përfaqësimit. Plani
i veprimit është më i hollësishëm nga ai në fazën e “planifikimit”.
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Ky plan paraqet detyra konkrete, në afat konkret, të bëra nga
persona konkret. Plani i veprimit, varësisht nga konteksti dhe
faktorët e jashtëm, shpesh mund të pësojë ndryshime. Ashtu, nëse
përfaqësuesit zhvillojnë plan veprimi për takime dhe aktivitete në
Kuvend në tre muajt e fundit, dhe në ndërkohë shpallen zgjedhje
të parakohshme parlamentare (faktor i jashtëm), atëherë logjike
është që plani i veprimit të rishqyrtohet, të shtyhet ose (jo shpesh)
të përshpejtohet.
- Monitorimi dhe vlerësimi. Kjo fazë, shpesh e nënvlerësuar në
përfaqësimin, është me rëndësi thelbësore për gjithë procesin,
dhe veçanërisht për veprimin e ardhshëm të grupit. Ndonëse faza
e Monitorimit, parimisht, vije në fund të ciklit të përfaqësimit,
do të ishte mirë që të jetë segment përbërës i fazës paraprake
“Veprimi”, sepse mundëson ndjekje efikase dhe me kohë
dhe zbulim të gabimeve eventuale, ose potenciale të reja në
përfaqësimin. Monitorimi i mirë do të thotë shfaqje e dukshme
e rrugës në të cilin lëvizim, a ka pengesa e të papritura në këtë
rrugë, ose mundësi të papritura që hapen. Faza e Monitorimit
mund të tregojë që kemi gabuar tërësisht në vlerësimet fillestare
(identifikim i gabuar i problemit, analizë e pamjaftueshme e
problemit, planifikim i gabuar etj.) dhe ky është hapi i fundit nga
procesi i përfaqësimit kur diçka do të mund të korrigjohet në
lëvizje.
Nga ana tjetër, Vlerësimi i përfaqësimit të zbatuar me sukses (sipas
matësve që janë përcaktuar paraprakisht nga ana e përfaqësuesve
ose nga ndonjë faktor i jashtëm) hap rrugën për aktivitete tjera
të suksesshme, lejon ndjenjën e kënaqësisë tek gjithë aktorët (të
jashtëm dhe të brendshëm) dhe tregon gabimet e mundshme gjatë
përfaqësimit, si dhe leksionet e mësuara për përfaqësimin e radhës.
Vlerësimi është veçanërisht i rëndësishëm në raste kur nuk është
arritur qëllimi i përfaqësimit ose kur kënaqësia e përfaqësuesve nuk
është në nivelin e pritur. Të mos harrohet, përfaqësimi i suksesshëm
mund të ketë qëllim shumë dimensional, dhe me atë edhe qëllim për
vete (për shembull, ngritje të vetëdijes për një problem të caktuar,
nxirje të veprimeve të reja, rritje të potencialit të koalicionit të
platformës, etj.).
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Në fund, faza e Vlerësimit është me rëndësi për organizatat me
kapacitet më të lartë dhe ambicie më të mëdha të ardhshme, sepse
vlerësimi është rekomandimi më i mirë para donatorëve potencial.

Identifikim
i problemit

Monitorimi
dhe vlerësimi

Veprimi

Hulumtim
dhe analizë

Planifikimi

4.2. Zhvillimi i strategjisë së përfaqësimit
Më poshtë në tabelën janë dhënë elementet themelore të zhvillimit
të strategjisë së plotë të përfaqësimit. Përveç këtyre elementeve,
secila organizatë mund të zhvillojë edhe detaje specifike në procesin
e përfaqësimit. Ajo që është me rëndësi për të theksuar në lidhje me
strategjinë e përfaqësimit është që elementet që përfshin strategjia
duhet të jenë të vendosur më me kujdes dhe reale në kuptim të
kapacitetit të organizatës dhe ndikimit potencial të faktorëve të
jashtëm.
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Hulumtimi
preliminar

• Analiza e problemit

Qellimi

• Qëllimi përfundimtar

Arritje

• SMART qëllimet (Specific,
Measurable, Achievable,
Realistic, Timely)
•  A kontribuojnë për
realizimin e qëllimit?

Grupet e synuara

• Kush ka fuqinë që të bëj
ndryshimet e domosdoshme?
• Nën ndikimin e kujt janë ato
persona?

Aleatë

• Me kë mund të bashkëpunoni
për të ndërtuar momentin dhe
përkrahje?
• Perspektivat e ndryshme

Aktivitete

• Politikat dhe hulumtimi
• Përfaqësimi
• Mobilizimi
• Përfshirja e aktorëve kyç

Mesazhe kyçe

• Të ndryshme për publik të
ndryshëm

Korniza ligjore

• Precize por e ndryshueshme
për shkak të faktorëve të
jashtëm

Buxhet

• Burime financiare dhe
jofinanciare. Vlerësim i
durueshmërisë së burimeve
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5. Lobimi në Kuvend
Çfarë është lobimi dhe dallimi mes përfaqësimit dhe lobimit. Specifikat e
lobimit.
Procesi i përfaqësimit shpesh përfshin edhe lobimin konkret tek
bartësit e vendimeve. Ky plotësim i përfaqësimit dhe lobimit
veçanërisht është i pranishëm kur bëhet fjalë për iniciativa që janë
të lidhur me parlamentin. Në fakt, parlamenti është institucion –
trup kolektiv, por secili deputet ka interesa të veta (partiake) dhe
interesa të veçanta (personale) që kanë të bëjnë me atë ose trupin
e tij votues. Pastaj, parlamenti është ose duhet të jetë institucion
që në përgjithësi përfaqëson interesat e gjithë qytetarëve. Nga kjo,
lobimi në parlament është një punë mjaft delikate sepse puna e
lobistit përballet me shumë faktor nëpër të cilët duhet të zhvillojë
lobimin.
Lobimi (nga angl. lobby - korridor, paradhomë) në traditën anglosaksone (kryesisht në parlamentin britanik)do të thotë veprim në parahyrjen e Dhomës së Poshtme të Parlamentit (House of Commons).
Në këtë para-hyrje, ato qytetarë/biznesmenë/fermerë, që kanë pasur
nevojë për zgjedhje të ndonjë çështjeje, i kanë pritur deputetët të
dalin nga salla parlamentare dhe kanë tentuar të ndikojnë mbi ato
për të mbështetur ndonjë zgjedhje ligjore (procesi i lobimit).
Lobimi është një nocion që përfshin aktivitete në drejtim të
realizimit të ndikimit mbi vendimet politike. Lobimi është kryesisht e
përqendruar si aktivitet dhe përbëhet nga një ndikim i drejtpërdrejtë
(shpesh i personalizuar) mbi bartësit e vendimeve politike.
Nocioni lobim, ose lobi-grupe, shpesh ka domethënie negative në
kontekstin politik maqedonas. Ajo ndërlidhet me ndikim të madh
mbi fuqitë financiare dhe shoqërore ose grupe të cilët janë në
mundësi të ndikojnë mbi vendimet politike me qëllim të përmirësojnë
pozitën personale (biznes ose pozitë tjetër). Kjo shpesh rezulton me
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konflikt të interesave dhe shmangie të procedurave demokratike dhe
llogaridhënie më të vogël para publikut.
Nga ana tjetër, lobimi mund të kuptohet si një proces i plotë legjitim
në të cilën individë ose grupe marrin përsipër në emër të grupeve
tjera më pak të favorizuar shoqërore (persona të pazhvilluar social,
komunitete etnike të margjinalizuar ekonomikisht dhe shoqëror, të
drejta të fëmijëve dhe adoleshentëve, të drejta të atyre që nuk pinë
duhan përkundër lobit të duhanpirëseve, etj.).
Lobimi në Republikën e Maqedonisë është rregulluar me Ligjin mbi
Lobimin të miratuar në vitin 2008. Në kuptimin më të ngushtë ligjor:
- “lobist” është person fizik të bën lobim për kompensim të caktuar në
të holla, i regjistruar për kryerje të lobimit në përputhje me këtë ligj
ose është punësuar tek personi ligjor që është regjistruar për lobim
dhe që ka nënshkruar marrëveshje për lobim, dhe
- “porositës i lobimit” është person fizik i interesuar që ka interes nga
lobimi para pushtetit ligjor, ekzekutiv dhe lokal.8
Megjithatë, praktika në Republikën e Maqedonisë tregon që lobimi
formal është pak i gjallë. Nga ana tjetër, ajo që quhet “lobim” zhvillohet
çdo ditë në qeveri ose (më pak) në Kuvend.
Lobimi në parlament është përbërë dhe shpesh pjesë e pashmangshme
e përfaqësimit. Gjatë kësaj, lobimi nënkupton teknika, fuqi dhe pozitë
që organizatat më të vogla qytetare nuk i posedojnë. Andaj, lobimi në
parlament sipas rregullës duhet të vijë në fund të procesit (të suksesshëm)
të përfaqësimit, kur publiku dhe vendimmarrësit janë mirë të njoftuar
me problemin dhe me zgjidhjet që përfaqësohen, ndërsa lobimi në këtë
fazë të fundit shërben për sqarim të hollësishëm të zgjidhjeve në favor të
përfaqësuesve, shtypje e fundit ndaj bartësve të caktuar të vendimeve
që janë hezituar gjatë procesit ose (në kuptimin e fundit) si një mesazh i
butë për vendimmarrësit që mospranimi i zgjidhjes së një iniciative ose
problemi të caktuar do të ekspozohet në publik.

8 Ligji për lobim, neni 2.
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6. Analiza e fuqisë
Të kuptuarit e strukturave të fuqisë së procesit ligjvënës dhe jashtë
procesit. Specifikat e “lojërave të fuqisë’ mes grupeve të ndryshme
parlamentare dhe në kuadër të vetë grupeve parlamentare. Mënyrat
si të shmangen dhe/ose të përdoren këto relacione në funksion të
përmirësimit të gjasave për zbatim të iniciativës.
Parlamenti është institucion që është bartës i fuqisë politike në një
shoqëri. Atë shpesh e bën me anë të procesit ligjvënës (miratimit të
ligjeve që kanë më pak ose më shumë ndikim mbi jetën e qytetarëve
dhe institucioneve), me anë të përfaqësimit (deputetët, si persona
ose përfaqësues të partive politike) janë të përzgjedhur të deleguar
të popullit për të përfaqësuar politikat për të cilat i kanë votuar
qytetarët nëpërmjet të ashtuquajturës funksionit kontrollues
(deputetët paraqesin mekanizëm kontrollues që duhet vazhdimisht
të kërkojë llogaridhënie për vendimet dhe politikat e pushtetit
ekzekutiv).
Nga ana tjetër, pozita kushtetuese e Kuvendit të Republikës së
Maqedonisë jo shpesh del nga pozita e saj kushtetuese në sajë të
ndarjes së pushtetit.
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në fakt është vetëm një
pjesë e ndarjes së fuqisë në shoqëri. Për të kuptuar këto lidhje të
ndërlikuar shoqërore, përfaqësimi dhe lobimi, duhet të drejtohet
për të ashtuquajturën Analizë e Fuqisë që të mund në mënyrë të
saktë të identifikojë individët, institucionet dhe strukturat e fuqisë
që do të mund të jenë faktor lehtësues ose pengues në procesin e
përfaqësimit dhe lobimit.
Nëse qëllimi i përfaqësimit është ndryshimi i ligjit, plotësimi i
ligjit me amendamente ose miratimi i ligjit të ri, më mirë është të
përdoret qasja e ashtuquajtur vektoriale e përfaqësimit dhe lobimit.
Kjo nënkupton njohje të gjitha palëve të interesuar me përmbajtjen,
qëllimet dhe implikimet e përfaqësimit dhe lobimit. Koordinatori i
grupit parlamentar, ose deputet që është pjesë e grupit parlamentar
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pothuaj se asnjëherë me vetë-iniciativë të fillojë me mbështetjen e
iniciativës së organizatave qytetare PA paraprakisht të konsultohet
(ose në realitet “të merr pëlqimin”) e Qeverisë ose trupit më të lartë
të partisë që përfaqëson.
Qëllimi i përfaqësimit në Kuvend jo çdoherë duhet të jetë me
intervenime ligjore ose me amendamente. Rregullorja e Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë i parashikon edhe institucionet Pyetje
Deputetësh dhe Informacione. Këto dy institute mund gjithashtu të
jenë mjete efikase (nëse jo edhe qëllim) në procesin e përfaqësimit.
Pasqyrë e aktorëve kryesor politik që duhet të jenë pjesë e analizës
së fuqisë:
- Koordinator i grupit parlamentar. Koordinatori është në mënyrë
nominale “bartësi i fuqisë” më i rëndësishëm në kuadër të grupit
parlamentar. Ai/ajo është në komunikim të vazhdueshëm me
udhëheqjen e partisë (ose vetë është pjesë e kësaj udhëheqje),
ka qasje të drejtpërdrejtë dhe të vazhdueshme me kryetarin
e partisë (ose kryeministrin, nëse partia është në pushtet), në
komunikim të drejtpërdrejtë dhe përditshme me Kryetarin e
Kuvendit dhe me koordinatorët e grupeve tjera parlamentare.
Në këtë kuptim, “dera hyrëse” më e mirë për përfaqësim dhe
lobim është organizimi i takimit me koordinatorin e grupit
parlamentar.
- Deputet – përfaqësues i përfaqësimit. Meqë shpesh koordinatori
i grupit parlamentar është tepër i zënë “dera hyrëse” e dytë
për përfaqim dhe lobim është të identifikohet i ashtuquajturi
deputeti-përfaqësues i përfaqësimit (ose kamponi i përfaqësimit).
Identifikimi i këtij personi është një pjesë e rëndësishme e procesit
dhe në këtë fazë duhet të qaset me analizë më të madhe.
Pyetjet që duhet të parashtrojë përfaqësuesi ose lobisti janë këto
më poshtë:
• Cili deputet mund të ketë ndjenjë, interes specifik ose vullnet
për temën ose problemin që është lëndë e përfaqësimit?
• A ka fuqi të mjaftueshme deputeti në sajë të grupit parlamentar
për të vendosur problemin dhe për të shtyrë realizimin në sajë
të grupit parlamentar?
• A ka deputeti kapacitet, njohuri dhe reputacion të kontaktojë
9 Në rast kur partia përkatëse është pjesë e qeverisë, atëherë përfaqësuesit e qeverisë (ministrat) shpesh
janë edhe pjesë e strukturave më të larta të partisë. Kur bëhet fjalë për deputet të opozitës, atëherë
shpesh udhëheqësia qendrore e partisë ka rolin ekzekutiv në vendimmarrje.
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me përfaqësuesit-deputetët e partive tjera parlamentare në
Kuvend?
• A i njeh deputeti mirë procedurat në Kuvend?
• A ka shkathtësi të mira të shprehjes për të artikuluar problemin
në skenë (sallë plenare, komisione parlamentare, debate
publike)?
• A ka deputeti relacione te mira me mediet që do të ndihmojnë
artikulimin më të mirë të problemit në publik?
- Grup deputetësh-përfaqësues të përfaqësimit në sajë të një
grupi parlamentar. Nëse identifikohen më tepër deputetë në
sajë të një grupi parlamentar që do të mund të jenë kampionë
në përfaqësimin, gjasat janë më të mëdha që të jetë procesi i
suksesshëm. Në këtë drejtim, përfaqësimi dhe lobimi do të
ketë për qëllim të identifikojë deputetët në sajë të një grupi
parlamentar që është pjesë e trupit të punës (komision), që
në mënyrë specifike do të merrej me problemin (për shembull,
nëse bëhet fjalë për problem në fushën e shëndetësisë,
duhet të identifikohen gjithë deputetët që janë anëtarë ose
zëvendës-anëtarë të komisionit parlamentar për shëndet dhe të
organizohet takim i përbashkët). Gjithashtu, nëse përfaqësuesit
dhe lobistët kanë njohuri për relacionet ndër njerëzorë mes
deputetëve të një grupi parlamentar (shoqëri, pozita të afërta
mes partive, deputetë përfaqësues të fraksioneve formale
brenda partisë ose joformale, etj.) do të jetë në dobi nëse
përfaqësimi dhe lobimi bëhet edhe në këtë drejtim.
- Koordinimi mes partive. Pasi që të identifikohen dhe do të qasen
kampionëve të përfaqësimit (sipas mundësisë nga gjitha grupet
parlamentare), hapi vijues logjik është të bëhet koordinim
mes partive. Ajo paraqet një njohje e përbashkët (takim) me
iniciativë të organizatës qytetare të më shumë deputetëve nga
grupet parlamentare të përfaqësuar në kuvend. Në skenar ideal,
ky lloj i takimit do të zhvillohej me koordinatorët e grupeve
parlamentare, si dhe deputetët kampionë të përfaqësimit. Nga
rezultati i suksesshëm i këtij takimi në masë të madhe do të
varet edhe suksesi i fundit të iniciativës.
- Koordinim më kuadër të koalicionit parlamentar të partive.
Nëse shumicën në Kuvend e përbëjnë deputetë të më tepër
partive parlamentare (që shpesh është rasti), mirë është që
përfaqësimi dhe lobimi të bëhet në këtë “linjë të koalicionit”.
Nëse përfaqësuesi ose lobisti arrin të merr pranim dhe kuptim
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për iniciativën nga gjitha partitë që përbëjnë shumicën
parlamentare, kuptohet gjasat për sukses janë të më mëdha.
- Zgjedhja e deputetit të pavarur ose grup deputetes nga grupi më
i vogël (ose disa më të vogla) parlamentare. Deputetët e pavarur
ose deputetët nga grupet më të vogla parlamentare shpesh
kanë më tepër fleksibilitet dhe liri të marrin aktivitete që do të
jenë në dobi të përfaqësuesve dhe lobistëve. Ashtu, deputetet
që nuk janë të lidhura me grupet e mëdha të deputetëve, shpesh
edhe kanë nevojë të imponojnë qëndrimin e tyre dhe pozitën
në sajë të Kuvendit dhe para publikut dhe ato janë veçanërisht
të dobishëm për te qenë kampionë të përfaqësimit. Me këto
deputetë shpesh është më lehtë të caktohet takim, mund të
kenë më tepër ndjenjë për temën/problemin për të cilin flitet
dhe në përgjithësi janë më të gatshëm në publik të bëjnë
përpjekje në emër të përfaqësuesve dhe lobistëve. Ana negative
e deputetëve të pavarur ose deputetëve të partive më të vogla
parlamentare është që qëndrimet e tyre, pozitat dhe iniciativat
ligjvënëse shpesh rezultojnë pa sukses sepse grupet e mëdha
parlamentare konsiderojnë që ato kanë domethënie margjinale.
- Kryetari i Kuvendit. Kryetari i Kuvendit të Republikës së
Maqedonisë është personi i duhur për përfaqësuesit dhe lobistët
vetëm në fushën e vendosjes së agjendës (agenda setting).
Nëse përfaqësuesit dhe lobistët arrijnë të sigurojnë qasje/
takim me Kryetarin e Parlamentit, ajo do të jetë kryesisht në
funksion të njoftimit të kryetarit me iniciativën dhe eventualisht
me përfshirjen e në lehtësimin e iniciativës së përgatitur (ligj,
amendament, informacion) për ne renin e ditës së seancës
parlamentare. Në këtë kuptim, nuk duhet të nënvlerësohet roli
i Sekretarit të Përgjithshëm ose Shefit të Kabinetit të Kryetarit
të Kuvendit. Ato janë persona që Kryetari i Kuvendit është në
komunikim të përditshëm dhe shpesh janë persona që do të
mund të ndihmojnë në lehtësimin e procesit të përfaqësimit.
- Shërbimi i Kuvendit. Shërbimi parlamentar është i madh, i
llojllojshëm dhe jo çdoherë i lehtë për qasje. Ky shpesh është
përbërë nga nëpunës/administratorë që kanë përvojë afatgjate
në punën e parlamentit dhe kontakte të mira me deputetët ose
me shtresat më të larta të Kuvendit (sekretari i përgjithshëm,
shefi i kabinetit të Kryetarit dhe anëtarët të kabinetit të
Kryetarit, Sekretarit të përgjithshëm, etj.). Përfaqësuesit do
të mund të kenë dobi të madhe nga shërbimi i Kuvendit nëse
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arrijnë të identifikojnë këto persona që në mënyrë formale
ose joformale do të mund të jenë të rëndësishëm për qëllimet
e përfaqësimit. Ashtu, në grupin parlamentar, udhëheqës,
këshilltar ose bashkëpunëtor i trupit të punës (komisionit), si
dhe udhëheqës ose këshilltar në Institutin Parlamentar mund të
jenë me rëndësi të madhe në procesin e “hapjes së dyerve” ndaj
deputetëve ose grupeve parlamentare.
- Qeveria. Përfaqësimi dhe lobimi në Qeverinë e Republikës
së Maqedonisë nuk është lëndë e këtij Manuali. Megjithatë,
qasja e përfaqësuesve dhe lobistëve në shtresat më të larta të
Qeverisë (kryeministër, përfaqësues të kabinetit të kryeministrit,
ministrat, zëvendës-ministrat, sekretarë shtetëror) mund të
jenë me rëndësi vitale për suksesin e fundit të iniciativës. Nëse
përfaqësuesit dhe lobistët arrijnë të njoftojnë përfaqësuesit
qeveritar me iniciativën e tyre dhe të sigurojnë mbështetjen
e tyre fillestare, gjasat për të shkrirë iniciativën në formën e
preferuar ligjore në Kuvend janë mjaft të mëdha.
- Përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar. Përfaqësuesit e të
ashtuquajturit komunitet ndërkombëtar nuk janë pjesëmarrës
të drejtpërdrejtë në procesin, por roli i tyre ndonjëherë mund të
jetë e rëndësishme në ngritjen e dukshmërisë së problemit dhe
lehtësimit të qasjes së përfaqësuesve dhe lobistëve në strukturat
e fuqisë në shtet. Nëse përfaqësuesi ose lobisti në mënyrë të
drejtë i identifikon këto përfaqësues ndërkombëtar (ambasada,
organizata ndërkombëtare qeveritare ose joqeveritare) që do të
kenë interes konkret për zgjedhjen e problemit, nëse i njofton
me iniciativën dhe kërkon mbështetjen e tyre, hapen mundësi
për qasje efektive ndaj problemit më anë të ashtuquajturave
“kanale anësore” (diplomatike dhe para-diplomatike).

Aktorët e lartpërmendur kryesor politik në kuptim të përfaqësimit dhe lobimit paraqesin një lloj kriteri kryesor që mundëson realizimin më efikas të qëllimit. Në realitet, shpesh është
e pamundur të realizohen gjitha aktivitetet e përmendura, por
synimi i përfaqësimit dhe lobimit duhet të mbulojë sa më shumë
prej këtyre aspekteve.
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7. Përgatitja e planit për komunikim
gjatë përfaqësimit dhe lobimit
Si të përgatitet plan që do të përdoret për komunikim me grupet e
synimit gjatë procesit të përfaqësimit dhe lobimit, çfarë duhet të
përmbajë ky plan, si të përcaktohen prioritetet dhe qëllimet, grupet e
ndryshme të synimit dhe mesazhet tek ato, me çfarë forma dhe vegla
do të transmetohen këto mesazhe, planifikimi i buxhetit dhe korniza
kohore e aktiviteteve.
Organizatat, grupet e qytetarëve ose individët që kanë nisur kërkesë
të caktuar, duhet të dinë që të komunikojnë mirë atë dhe të përdorin
në mënyrë racionale kanalet e komunikacionit dhe resurset aktuale,
pa dallim a do të jetë para deputetëve, mediave ose grupeve tjera
të synimit. Komunikimi efektiv nënkupton që ky proces është mirë i
planifikuar dhe shpesh fillon me përpunimin e Planit të Komunikimit,
që është pjesë e Planit të përfaqësimit dhe lobimit.
Plani i mirë i komunikimit i përcakton aktivitetet e komunikimit që
do të ndërmarr iniciatori për të arritur qëllimet në përfaqësimin
dhe lobimin e çështjes konkrete. Me Planin e Komunikimit, në
fakt, përcaktoni mënyrën e qasjes së gjithë faktorëve që duhet
të konsultohen (trupa ligjvënës, institucione, medie, grupe të
qytetarëve...) për të realizuar atë që kërkoni. Me atë përcaktoni se
cilit do të jepni informacionin (mesazhin), kohën kur të do të ndani
këtë informacion dhe me çfarë kanalesh të komunikimit do të zbatoni
atë.
Shpeshherë, kur bëhet fjalë për planifikimin afatgjatë dhe të plotë të
marrëdhënieve me publikun për aktivitet të caktuar, fushatë, projekt
ose tjetër, Plani i Komunikimit është pjesë e të ashtuquajturës
Strategji e Komunikimit dhe politikë e organizatës.

7.1. Struktura e Planit për komunikim
Plani për komunikim është dokument formal në të cilin në mënyrë
të fokusuar dhe konciz janë shënuar të gjitha fazat e parashikuara
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gjatë komunikimit, si pjesë e të gjithë procesit të përfaqësimit dhe
lobimit. Formuloni atë menjëherë sapo të përcaktoni qëllimet dhe
shkaqet për të cilat kërkoni ndryshime ligjore ose shoqërore. Ato
përbëhen nga elementët si vijon:
(1) Hyrje në planin për komunikim
(2) Prioritete dhe qëllime
(3) Grupet e synuara
(4) Mesazhe
(5) Forma dhe vegla për komunikim me grupet e
synuara dhe me publikun
(6) Korniza kohore
(7) Buxhet
(8) Mbikëqyrje dhe vlerësim
(1) Hyrje në planin për komunikim
Hyrja në planin për komunikim duhet në pika të shkurta ta përshkruaj
esencën e planit për komunikim. Këtë pjesë duhet ta përpiloni mbasi
të jetë gati plani juaj, ndërsa ju do tu jetë më e qartë si është ai
plan dhe çfarë ndikimi ka në punën tuaj. Nëse keni bërë plan të mirë,
motivimi juaj dhe përkushtimi lehtë do të mund të shprehen në
hyrjen.
Pjesa hyrëse duhet ti përmbajë informatat themelore në lidhje me
planin, në mesin e të cilave bëjnë pjesë:
• Konteksti gjatë së cilit përpilohet plani,
• Lidhja me planin strategjik dhe strategjinë për komunikim të
organizimit,
• Parimet e përpilimit të tij,  
• Dokumente paraprake me të cilat ndërlidhet plani (
konstatime të hulumtimeve paraprake në lidhje me iniciativën
për ndryshime ligjore, dokumente për politika publike dhe
ngjashëm),
• Qëllimet kryesore dhe elementët e planit dhe  
• Periudha e zbatimit të tij.  
(2) Prioritete dhe qëllime
Në këtë pjesë duhet të numërohen prioritetet kryesore të aktiviteteve
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tuaja për përfaqësim dhe lobim, që lidhen me qëllimet e iniciativës
për ndryshim shoqëror. Çdo prioritet duhet të përmbajë edhe disa
qëllime për realizim, të cilat organizata dëshiron ti realizojë me
planin për komunikim në suazat e këtyre prioriteteve. Prioritetet
e numëruara dhe qëllimet duhet të jenë me detaje dhe precize, të
matshme, të realizueshme dhe që lidhen për afate kohore.
Gjatë detektimit të prioriteteve të planit për komunikim duhet ti
keni parasysh prioritetet e përgjithshme dhe qëllimet e organizatës,
si dhe qëllimet programore, të cilat janë të përkufizuara në planin
strategjik të institucionit, qëllimet e projektit konkret, aktivitet dhe
ngjashëm. Prioritetet dhe qëllimet të përkufizuara në planin për
komunikim duhet të përkojnë me udhëzimet e përgjithshme dhe
parimet e punës së organizatës. Për shembull, nëse një organizatë, e
cila i mbron të drejtat e pacientëve me sëmundje të rralla, ka iniciuar
ndryshime ligjore për mbrojtje shëndetësore, duhet të tregojë se ajo
iniciativë është në suazat e qëllimeve strategjike, prioriteteve dhe
veprimit të përgjithshëm të kësaj organizate.

E rëndësishme është të mendohet për:
Cilat janë qëllimet kryesore të politikave në planin tuaj strategjik?
Çfarë është prioritet? Është e mundur të keni mungesë të resurseve, si do të merrni vendim cilat janë me prioritet më të madh e
cilat janë me më pak prioritet?
Cila është korniza kohore për zbatimin e politikave? Kjo mund të
përcaktojë edhe prioritetet tuaja komunikuese.
Cilat janë qëllimet komunikuese për secilën politikë? A është e
mundur të specifikohen si, për shembull, Zvogëlimi i numrit të
martesave minore për 20% deri në vitin 2020?
Si do ti matni qëllimet tuaja komunikuese? Nëpërmjet matjes së
ndryshimit të qëndrimit të publikut? Ndryshime në sjelljen? Numri
i vizitorëve të ueb faqes? Numri i kërkesave për informata/ broshura/ fletushka? Cilësia e mbulimit në media?

(3) Grupet e synuara
Gjatë procesit të përfaqësimit dhe lobimit, një nga punët më të
rëndësishme është të përcaktoni nga cilat qëllime varet realizimi i
kërkesës suaj për ndryshim shoqëror. Kur inicioni miratimin e ligjit të

37
ri, ndryshim dhe/ose plotësim me amendamente të ligjit ekzistues,
kuptohet se kërkesën do t’ia adresoni trupave ligjvënëse ose propozuesve
të tjerë të autorizuar. Ato janë zakonisht grupet e synuara, gjatë një
lloji të këtillë të iniciativave qytetare. Por, duhet të keni parasysh se
edhe te këto grupet e synuara mund të ketë nëngrupe, respektivisht
ata të cilët me siguri do të kishin mbështetur idenë dhe ata për të cilët
e dini se nuk janë të disponuar ta pranojnë idenë. Për ata duhet të keni
qasje më ndryshe.
Kur inicioni kërkesë të caktuar për ndryshim, është shumë e rëndësishme
të mund të animoni edhe publikun. Këtë mund ta bëni nëpërmjet
mediave ( tradicionale ose të reja) dhe prandaj ato mund të jenë grupi
i dytë i synuar. Bëni dallim ndërmjet grupeve të synuara “media”
dhe kanalet për komunikim ( shih më poshtë: Forma dhe vegla për
komunikim me grupet e synuara dhe me publikun, nr. 5).
Kuptohet, mund të keni më shumë grupe të synuara, por gjatë
përcaktimit të tyre duhet të jeni preciz dhe me detaje. Grupet e juaja
të synuara, për veç qytetarëve nga grupe të ndryshme, janë edhe
institucionet / organizatat me të cilat bashkëpunoni, por edhe të
punësuarit tuaj. Evitoni përgjithësime të llojit "Publik i përgjithshëm",
sepse ajo përbëhet nga grupe individuale të synuara, siç janë gratë,
burrat, fëmijët, grup mosha të ndryshme, grupet nga mjedise urbane
dhe rurale etj. Të gjitha ato kanë karakteristika të ndryshme, dhe
prandaj edhe ju duhet të keni mënyrë të ndryshme se si do tu drejtoheni
atyre.

E rëndësishme është të mendohet për:
Cilat janë grupet e synuara për secilën politikë? Ata të cilët do të
preken më shumë nga ato, ata të cilët janë ndikim më të madh
mbi politikat?
Si mund ta segmentoni publikun e përgjithshëm? Burra – gra, të
rinj – të moshuar, banorë të mjediseve urbane – banorë të mjediseve rurale?
Vallë ata që kanë ndikim mbi të tjerët, siç janë akademikët, liderët
e komuniteteve, TV – persona, persona të famshëm, etj., janë të
rëndësishëm? Vallë mund tu ndihmojnë ata ose mund tu ç ndihmojnë?
Sa me rëndësi është personeli juaj gjatë promovimit të mëtutjeshëm të mesazheve tuaja? Sa me rëndësi është personeli të
jetë i informuar dhe i kyçur në procesin?
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(4) Mesazhe
Mesazhi është ideja kryesore që rezulton nga ajo që do ta bëni publike/
shkruani/ publikoni, ndërsa vlen për qëllimet tuaja, aktivitetet, ajo
për të cilët angazhoheni, atë që doni ta ndryshoni dhe ngjashëm.
Me mesazhet ju drejtoheni grupeve të synuara, ndërsa ato zakonisht
janë të ndryshme sipas karakteristikave të tyre, dhe prandaj edhe
mesazhet duhet të jenë të ndryshme dhe tu përshtaten grupeve të
synuara. Kur zhvilloni mesazhe për secilën nga grupet e synuara, më
mirë është të mendoni për nevojat e saj: pse kjo iniciativë do të ishte
e mirë për ta dhe çfarë duan të dëgjojnë nga ju.
Për shembull, vihuni në rolin e deputetit i cili duhet të mbështesë
ndryshimin ligjor për Ligjin për mbrojtje shëndetësore me të cilin
ndryshim do të rregullohen të drejtat pacientëve me sëmundje të
rralla. Atij duhet ti sqaroni se:
- Ndryshimi ligjor me të cilin ju pranohen të drejtat këtyre
pacientëve paraqet vullnet të qartë politik për trajtim të
barabartë në shëndetësinë publike për të gjithë qytetarët
me të cilin tejkalohet praktika e deritanishme e diskriminimit të këtyre personave,
- Ndryshimi ligjor do të mundësojë terapi të rregullt dhe në
kohë për personat me sëmundje të rralla,
- Me ndryshimet ligjore përfundimisht do të regjistrohet
numri i personave me sëmundje të rralla dhe do të rregullohen nevojat e tyre specifike në varësi të sëmundjeve, në
pajtim me rekomandimet e Këshillit të Bashkimit Evropian
dhe me programin EUROPLAN – Projekt evropian për zhvillimin e planeve nacionale për sëmundje të rralla në vendet
anëtare, anëtare e së cilës është edhe Maqedonia.

Nuk ka rregull për atë se sa mesazhe duhet të dërgoni. Kjo, sigurisht,
varet nga vëllimi i problematikës me të cilën merreni, grupet e
synuara dhe ngjashëm. Megjithatë, përpiquni të respektoni rregullin
standard të komunikimit 3 ( tre): Jo më shumë se tre mesazhe
kryesore për secilin grup të synuar, të dërguara në një moment. Dhe,
edhe më me rëndësi , të keni kujdes të mos dërgoni mesazh që huton
dhe kontradiktor.
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Gjatë strukturimit dhe sqarimit/ Bartjes së mesazheve:
• Duhet të jeni të qartë dhe direkt – tregoni cili është qëllimi juaj,
çfarë doni të ndryshoni, çfarë mund të bëni për grupet e synuara
dhe çfarë prisni prej tyre,
• Duhet të jeni i shkurtë dhe preciz – evitoni gjuhën teknike,
zhargonin profesional, shkurtesa, fjalë të gjata,
• Përfshini edhe emocion, pasion, energji dhe angazhim në atë që
e shkruani dhe që e flisni.
• Duhet të jeni i sinqertë – sinqeriteti çdo herë është politika më e
mirë,
• Bëhuni të vëmendshëm në lidhje me mënyrën se si e transmetoni
mesazhin. Besimi te njerëzit në lidhje me atë që e flisni në masë
të madhe varet nga ajo SI i transmetoni mesazhet tuaja,
• Bëhuni bindës – mbështetni pohimet tuaja me fakte dhe material
të mirë për prezantim ( material të shkruar, audio dhe vizualizim),
• Kini kujdes në lidhje me atë se KUSH e bart mesazhin e organizatës
suaj. Nëse publiku dhe grupet e juaja të synuara nuk kanë besim
te personin që e bart mesazhin, mesazhi mund të kalojë pa u
vërejtur, madje mund të ketë edhe efekt të kundërt nga ai që
pritet. Në çdo rast, të gjithë njerëzit që lidhen me organizatën
tuaj duhet ti dinë mesazhet dhe të flasin me zërin e njëjtë. Më me
rëndësi për zëdhënësit e organizatës tuaj është:
o Të kenë besimin dhe simpatitë e grupit të synuar me të cilën
komunikojnë dhe
o Të kenë shkathtësi komunikimi – dhe të jenë të trajnuar për
këtë gjë.

E rëndësishme është të mendohet për:
Cila janë mesazhet tuaja kryesore që duhet ti transmetoni?
Vallë, mesazhet tuaja qartë sugjerojnë në lidhje me atë se grupi
i synuar duhet të ndërmarrë ndonjë veprim, të ndryshojë ndonjë
sjellje, të bëjë diçka, të pushojë së bëri diçka, të përdorë disa volitshmëri?
Edhe pse mesazhet, në esencë, do të ngelin të njëjta, vallë nevojitet të modifikohen në varësi të grupit të synimit?
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Vallë mesazhet tuaja mund të depërtojnë te të gjitha grupet e
synuara?
Si më mirë, në mënyrë vizuale mund ti shprehni mesazhet?
Vallë duhet të ndani mesazhin në faza – të filloni me koncept më
të gjerë dhe gradualisht të bëheni më specifik dhe më të drejtpërdrejtë?

(5) Format dhe veglat për komunikim me grupet e synimit dhe publikun
Veglat dhe format për t’ju drejtuar publikut janë të ndryshme: prej
njoftimeve për publikun, botimeve periodike, siç janë buletinet dhe
informatorët, ueb faqja e institucionit, organizimi i konferencave për
shtypin, ngjarjet publike, tribunët dhe debatet, brifingjet, organizimi
i ditëve të hapura për vizitë, fushatave por edhe pjesëmarrje
në radio dhe TV emisione, intervista dhe deklarata në mediet e
shtypura, shkrimi i reaksioneve dhe letrave për editorialet. Gjatë
zgjedhjes së veglave, si dhe tek strukturimi i mesazhit, duhet pasur
parasysh specifikat e publikut: sigurisht që nuk do të bëni video që
do ta shpërndani online për grup të synuar që e dini se informohet
nëpërmjet mediet tradicionale, si për shembull, televizion. Mos
harroni komunikimin me kolegët në organizatë, pasi që komunikimi i
mirë nis me komunikim të mirë të brendshëm.

E rëndësishme është të mendohet për:
Cila është mënyra më e mirë për të arritur tek grupet e synuara
që i keni përcaktuar më parë? Nëpërmjet mediave sociale, radios
ose televizionit, nëpërmjet udhëheqësve të bashkësisë, reklamimit ose nëpërmjet komunikimin specifik të drejtpërdrejtë, ballë për
ballë?
A keni pasqyrë të qartë për rolin e mjeteve të ndryshme për komunikim, për efikasitetin e tyre dhe ndikimin që do kishin pasur?
A e dini se sa kushtojnë elementet e ndryshme të një fushate – për
shembull, fushate kombëtare me vendosje të afisheve ose radiofushatë të kufizuar në ndonjë komunë?
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A mendoni të shfrytëzoni rrjetin e personave për marrëdhënie me
publikun në nivel lokal që të transferoni mesazhin tuaj në nivel
lokal?
Cilët janë lajmëtarët më të mirë? A duhet gjithmonë të jenë ministrat? Nëse keni mesazhe me të cilat jepen këshilla mjekësore, a
do ishte mjeku zgjedhje më e mirë se ministri? Cilit i beson më
shumë publiku?
A do të ndihmon nëse krijohet një grup ekspertësh që “do të promovojnë” qëllimin tuaj – personalitete, mjekë, afarist të mirënjohur – të cilët do të jenë të gatshëm të transferojnë mesazhet kryesore dhe të theksojnë politikën tuaj?

(6) Korniza kohore
Përcaktimi i kohës së përshtatshme kur do të transferoni informatën
deri tek grupet e juaja të synimit është një prej elementeve kryesore
për sukses. Për këtë shkak duhet të keni kujdes gjatë përcaktimit të
kohës (datat, ditët, orën) kur dëshironi të organizoni aktivitet publik
ose të transferoni informatë. Përpiloni kalendar, në të cilin do të
shënohen të gjitha aktivitetet, ku gjithashtu do të shënohet se kush
dhe kur duhet të pranon informatën për atë aktivitet. Kur organizoni
ngjarje, informoheni nëse në vend është duke ndodhur diçka e
rëndësishme, nëse dikush tjetër është duke organizuar konferencë
shtypi dhe për çfarë, nëse ndoshta nivele ose institucione më të larta
me të cilat keni bashkëpunim pikërisht atë ditë organizojnë ngjarje
publike - planifikimi do t'ju ndihmon që të keni realizim dhe prani më
të madhe, dhe sigurisht që kjo do të rezulton me dukshmëri më të
madhe në publik.

E rëndësishme është të mendohet për:
A keni kornizë kohore për krijim të politikës? A keni kalendar për
ngjarjet dhe aktivitet e ardhshme të vendimmarrësve?
A është korniza kohore e planit për komunikim ngushtë e lidhur me
planin për politikë?
A mendoni se në cilën pjesë të ditës është më mirë që të qasni tek
grupi juaj i synuar dhe të përfshiheni në nevojat e mediave?
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(7) Buxhet
Buxheti për zbatim të planit për komunikim përgatitet në bazë të
prioriteteve dhe qëllimeve të caktuara, natyra, madhësia, shtrirja
gjeografike dhe specifikat tjera të grupeve të synuara tek të cilat
dëshironi të arrini, si dhe veglat që i përdorni.

E rëndësishme është të mendohet për:
A duhet të shpenzohen paratë që të realizoni qëllimet e juaja të
komunikimit?
Çfarë është më e dobishme dhe arrin efekt më të madh? Caktoni
prioritete.
A keni kapacitet ose shkathtësi të menaxhoni me shuma të mëdha
të parave për të cilat do të jeni përgjegjës?

(8) Mbikëqyrja dhe nota
Në këtë pjesë duhet të parashihni mekanizmat që do t’ju mundësojnë
që të ndiqni zbatimin e planit, të merrni informata nëse në mënyrë të
suksesshme realizoni qëllimet, të identifikoni problemet me publikun
tuaj, por edhe të mbikëqyrni sjelljen e publikut, me qëllim që t'ju
drejtoheni të gjitha problemeve me kohë. Kjo bëhet nëpërmjet:
• Takimeve të rregullta me përfaqësues të grupeve të synuara;
• Pyetësor dhe forma tjera të anketimit (linja të hapura, kuti për
ankesa dhe lëvdata etj.);
• Hulumtime të mendimit publik;
• Monitorimi i mediave.  

E rëndësishme është të mendohet për:
Si do të dini nëse komunikoni në mënyrë efektive?
A duhet të zhvilloni hulumtim formal ose duhet të fitoni gjithçka
që ju nevojitet nëpërmjet kontakteve të përditshme me grupin
tuaj të synuar?
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Nëse zhvilloni fushata, a do të kontrolloni paraprakisht reputacionin tuaj që të përcaktoni nëse fjalët dhe dizajnët që i shfrytëzoni përcjellin mesazhin?
Cilat mjete do ti përdorni për vlerësim të ndikimit tuaj?
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8. Qasja praktike
Çfarë është ligji, si zhvillohet debati publik, caktimi i takimeve dhe llojet
e takimeve, veglat për përfaqësim në Kuvend, brifingu dhe mostrat e
brifingut.
Edhe përpilimi i ligjeve nuk është detyrim vetëm i propozuesve, është
e dobishme zë theksohet struktura e një propozimi për ndryshme
ligjore ose zgjedhje të re ligjore. Gjatë kësaj, pa marr parasysh se
cili është qëllimi i ndryshimeve ligjore, ka format të standardizuar,
përmbajtje e një propozim-ligji.

8.1. Përmbajtja e propozim-ligjit
Përmbajtja e propozim-ligjit është e përcaktuar në nenin 135 të
Rregullores së punës së Kuvendit.
Propozim-ligji përmban:
- Emërtimin e ligjit,
- Hyrje.
o Vlerësim të gjendjes në fushën që duhet të rregullohet me
ligj dhe shkaqet për miratimin e ligjit,
o Qëllimet, parimet dhe zgjedhjet themelore të propozimligjit,
o Vlerësim i pasojave financiare të propozim-ligjit mbi
Buxhetin dhe mjeteve tjera publike financiare dhe
o Vlerësim i mjeteve financiare të nevojshme për zbatim të
ligjit dhe mënyrës së sigurimit të tyre, si dhe të dhëna mbi atë
nëse ligji kërkon detyrime materiale për subjekte të posaçme.
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- Teksti i dispozitave të ligjit dhe
- Arsyetimi.
o Shpjegim i përmbajtjes së dispozitave të propozim-ligjit,
lidhja e ndërsjellë e zgjedhjeve të përmbajtura në ato dhe
pasojat që do të paraqiten nga zgjedhjet e propozuara.
o Nëse propozim-ligji përmban dispozita që kanë veprim
kthyes, propozuesi është i detyruar që posaçërisht të arsyeton
shkaqet për propozimin e tyre.
Përskaj kësaj, në rast kur me propozimin kryhen disa harmonizime
me të drejtën e Bashkimit Evropian, në hyrje theksohen:
- rregulloret nga sistemet tjera juridike dhe harmonizimi i
propozim-ligjit me të drejtën e Bashkimit Evropian,
- shqyrtim i ligjeve që duhet të ndryshohen me miratimin e
ligjeve dhe dispozitat që duhet të miratohen për zbatim të ligjit
dhe
- pasoja tjera që do të dalin nga zgjedhjet e propozuara.
Veç kësaj, në hyrje ka edhe të dhëna mbi aktin burimor të Bashkimit
Evropian me emërtim të plotë, numër dhe datë. Kjo vërtetohet me
nënshkrim nga ministri kompetent dhe theksim i qartë i aktit ligjor
të Bashkimit Evropian me të cilin është kryer harmonizimi. Nëse
propozimi vjen nga deputet si përfaqësues i ndonjë organizate, kjo
do të mungon.

8.2. Diskutimet publike
Për propozim-ligjin që është me interes më të gjerë, Kuvendi, pas
diskutimit të përgjithshëm, mund të vendos që për atë ligj të mban
diskutim publik, ku do të përcaktohet trupi amë i punës që do të
organizon diskutimin publik.
• Trupi i punës që organizon diskutimin publik:  
o kujdeset që propozim-ligji të publikohet që të jetë në
dispozicion të qytetarëve, enteve publike, institucioneve,
shoqatave të qytetarëve, partive politike, sindikatave dhe
subjekteve tjera të interesuara,
o siguron mbledhjen dhe rregullimin e mendimeve dhe
propozimeve që janë deklaruar gjatë diskutimit publik dhe
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o përgatit raport për rezultatet e diskutimit publik.
Për kryerje më të lehtë të detyrave, trupi amë i punës mund të
themelon grup të posaçëm të punës me deputet.
• Propozim-ligji që vihet në diskutim publik shpallet në shtypin
e ditës të caktuar nga organi kompetent i punës, kurse me
propozim-ligjin shpallet edhe thirrje për dorëzim të mendimeve
dhe propozimeve dhe përcaktohet afati në të cilin ato mund të
dorëzohen.
• Në bazë të mendimeve dhe propozimeve të paraqitura në
diskutimin publik, organi amë i punës përgatit raport dhe e
dorëzon tek Kuvendi së bashku me propozim-ligjin për mendim
të dytë.

SHËNIM: Diskutimet publike janë mekanizma të jashtëzakonshëm për
promovim të temës, problemit të caktuar, lëndë e ndryshimeve ligjore.
Diskutimi përfshinë deputet, ekspertë, persona nga sektori qytetar dhe
emitohet në kanalin e Kuvendit. Për këtë shkak, duhet të themelohet
një lidhje e posaçme, e fortë me kryetarin e grupit të punës, i cili edhe
formalisht nis dhe udhëheq diskutimin e grupit të punës.

8.3. Veglat për përfaqësim në Kuvendin e
Republikës së Maqedonisë
"A nation that is afraid to let its people judge the truth and falsehood in
an open market is a nation that is afraid of its people." John F. Kennedy

Procesi i përfaqësimit ka për qëllim të rrit rolin e qytetarëve në
shoqëri, por edhe të rrit kapacitetin e Kuvendit si institucion në nivel
më të madh. Kuvendi i tillë do të karakterizohet me transparencë,
përfshirje dhe llogaridhënie më të madhe.
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Në këtë proces, si vegla duhet të përdoren:
Kanali i kuvendit
Kompetenca

Përfaqësim

- Përgjegjësi e programit për
emetim të shërbimit programor
të paraparë për emetim të aktiviteteve të Kuvendit;
- Emeton programe me interes të kohezionit social,
bashkëjetesës ndëretnike, dallimet kulturore dhe luftës kundër
të gjitha llojet e diskriminimit dhe
ofron programe që pasqyrojnë
llojllojshmërinë e shoqërisë maqedonase;
- Siguron barazi politike dhe përfaqësim të përshtatshëm gjuhësor në programet e emetuara.

- Emetim i diskutimeve të trupit
të punës ose seancës së Kuvendit pas ndryshimeve ligjore të
interesuara;
- Emetim i debateve publike
dhe seancave mbikëqyrëse ku në
rend të ditës është iniciativa që
përfaqësohet;
- Emisione të posaçme me debate ose paraqitje të iniciativave
të deputetëve (propozim që të
vendoset).

Instituti parlamentar
Kompetenca
Njësi e posaçme organizative, e
themeluar për përforcim të kapacitetit ligjvënës, mbikëqyrës dhe
analitiko-hulumtues të Kuvendit.
Puna e njësisë së posaçme organizative rregullohet me akt të
posaçëm që miratohet nga ana e
sekretarit të përgjithshëm në bazë
të qëndrimeve të pajtuara dhe
drejtimeve nga koordinimi i Kryetarit të Kuvendit me Nënkryetarin
e Kuvendit dhe koordinatorëve të
grupeve të deputetëve.

Përfaqësim
Instituti parlamentar duhet të
shfrytëzohet si qendër hulumtuese që deputetëve ju mundëson
hulumtime të kohëshme, objektive
dhe të pavarura profesionale dhe
analiza për zhvillim të funksionit
të deputetit, në funksion të përfaqësimit të qytetarëve për temë
ose problem të caktuar, si janë për
shembull, analizat krahasuese se
si dhe nëse ajo është zgjedhur në
vende tjera.
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8.4. Takime
Takime aktorët e politikës është një prej veglave kyçe në procesin
e përfaqësimit Fatkeqësisht, në Republikën e Maqedonisë nuk ka
njohje të mjaftueshme të sistemit për punë të Kuvendit dhe më së
shpeshti perceptimet për punën e tij janë rezultat të stereotipave.
Shkathtësia e kuptimit të efektit nga politika ose zbatimi i ligjeve
është kyçe për përfaqësimin. Këto shkathtësi mund të shfrytëzohen
nga personat që përfaqësojnë me aktorë që vendosin.
Ekzistojnë më shumë mënyra për komunikim me deputetët, siç janë
shkrimi letrave (të rëndomta dhe elektronike), thirrje telefonike,
kontaktim nëpërmjet rrjeteve sociale. Megjithatë, mënyra më
efikase janë takimet ballë për ballë.
E RËNDËSISHME: Përskaj mënyrave tradicionale për komunikim
(telefonata, letra, postë elektronike), komunikimi bashkëkohor akoma
më shumë mbështetet edhe në rrjetet sociale (“Fejsbuk”,”Tviter” dhe
tjerë). Rrjetet sociale janë mënyrë e komunikimit të shpejt, efikas dhe
shumë të personalizuar që mundëson njohje më të mirë, qarkullim
më të shpejtë të informacioneve dhe bashkëpunim më efikas. Veç
kësaj, ky lloj i komunikimit nëpërmjet rrjeteve sociale mundëson
animim më të madh të publikut dhe nevojë për llogaridhënie të
deputetit ndaj publikut.
Që të realizohet takimi i drejtpërdrejtë, personi ose organizata
fillimisht telefonon, zakonisht tek grupi i deputetëve, kurse pastaj
dërgon mesazh elektronik për tematikën e takimit.
Takimet zakonisht zgjasin 15-30 minuta, por shpesh ndodh deputeti
të vonohet, andaj nevojitet gatishmëri dhe përpikëshmëri. Zakonisht,
deputeti është i shoqëruar me përfaqësues nga kabineti i tij dhe mirë
është të dihet se sa persona do të marrin pjesë në takim me qëllim
që të sillet numri i përshtatshëm i materialeve.
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Takimet zakonisht realizohen në 4 segmente:
o Njohja
o Theksimi i çështjes, temës, qëllimit
 Brifing prej një faqe
o Diskutim
o Konkluzion
 Hapat e ardhshëm
Rekomandime të dobishme:
- Ejani rreth dhjetë minuta më herët;
- Duhet të jeni të qartë dhe konciz;
- Shmangeni dedikimit të problemit që të monopolizohet
takimi;
- Ne vend të shumë metaforave dhe zhargoneve, përdorni
përvoja personale;
- Mos pritni që deputeti të ketë njohuri nga problemi, tema;
- Shmangeni kritikave për vendime mbi tema të ngjashme në të
kaluarën;
- Theksoni rolin e deputetit (promovues, kampion);
- Propozoni veprime dhe kërkesa specifike;
o Përkrahja për ligj, propozim informate, parashtrim i pyetjes
së deputetit;
- Në fund të takimit mund të lëni material informues (policy
paper) me tezat kyçe;
- Pa marr parasysh përgjigjen e deputetit, falënderoni atë për
takimin.

8.4.1. Përgatitje për takim
Për secilin takim duhet të ketë përgatitje të mirë, kurse ajo bëhet me
plan për takim, siç është paraqitur në figurën. Plani për takim përcakton
qëllimin e takimit dhe në përputhje me qëllimin zgjidhen materialet
dhe njerëzit që do të mbrojnë idenë, me role dhe tekste të dhëna prej
më parë. Në tabelën më poshtë janë shfaqur dy fazat (përgatitja e
takimit dhe rezultatet e pritura nga takimi) që përfaqësuesi duhet ti
ketë paraparë.
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Përkrahja
publike

Përcaktimi i
qëllimit

Marrja e
informatave
Përkrahja
për votim

Shoqërimi
Kërkesa për
promovues

PLANI
PËR TAKIM

Informata
për deputetin
Koordinimi
para takimit

Takimi
me lider
Tregimi

Brifer

Shpërndarja
e roleve

Persona në
teren
Incizime
nga takimi

Përgatitja cilësore është e rëndësishme sa edhe zgjedhja e njerëzve,
materialeve dhe mënyrës së komunikimit. Në çdo rast, duhet të
jemi të gatshëm për të gjitha skenarët e mundshme për takimet.
Gjegjësisht, edhe ndoshta qëllimi i takimit është lutje, kërkesa për
propozim të ndonjë zgjedhje ligjore, nuk duhet të refuzojmë edhe
nëse deputeti pajtohet të parashtron pyetje të deputetit për temë
ose problem përkatës.

8.4.2. Lloje të takimeve:

Koordinator i grupit
të deputetëve

Duke marr parasysh rëndësinë e koordinatorit,
ky është takim kyç;
Përcaktimi i aktiviteteve kyçe në rast të
përgjigjes pozitive;
Angazhim i njoftuesit nga grupi i punës ose
deputet;
Nevojë për takim ndërpartiak dhe përkrahje.
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Deputet, kryetar ose
anëtar i trupit amë të
punës

Grupi i deputetëve

Shërbimet
profesionale

Në këto takime, përskaj debatit politik,
nevojitet edhe zhvillim dhe debat profesional.

Prezantimi para grupit të deputetëve me përdorim të tabelave, statistikave dhe grafikeve;
Menjëherë pas prezantimit, duhet të theksohen qëllimet, pa mos pritur fundin e kohës së
paraparë për prezantim; Ë dobishme është qëllimet mos të jenë më shumë se tre;
Theksimi i argumenteve për përkrahje të qëllimit të dëshiruar;
Paraqitni jo më shumë se tre shembuj konkret
lidhur me qëllimet.
Tejkalimi i të panjohurave dhe detajeve procedurale;
Ideja të kalon në zgjedhje ose informatë ligjore;
Shkrimi i ndryshimeve ligjore.

8.4.3. Mostër për brifing
o	QËLLIM
Qëllimi i brifingut është informimi i aktorit, deputetit ose ministrit
për nisur ndonjë ndryshim të caktuar ligjor me të cilin do ishte
zgjedhur ndonjë problem, do të ishte tejkaluar ndonjë dispozitë e
palogjikshme ose e paqartë, do të ishte nxitur ndonjë pyetje deputeti
ose do të ishte përkrahur ndonjë informatë tematike.
o PËRMBAJTJA
o Gjendja aktuale
 Pasqyrë e qartë se si është realiteti, pa shumë kronologji
dhe sërë aktivitetesh të mëparshme.
o Sfidat kyçe
 Inicimi i argumenteve (të ndryshueshëm) që duhet të
merren parasysh dhe përpilimi i tabelës “për dhe kundër”;
 Opsionet e mundshme si zgjedhje.
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o HAPAT E ARDHSHËM
 Çfarë kërkohet nga deputeti, ministri.
Drejtime për dokumentin
• Formati i brifingut duhet të përshtatet për njerëz që janë të
ngarkuar me punë;
• Identifikoni argumentet në mënyrë të qartë, prezantoni faktet
me tabela të qarta me krahasime;
• Përgatitni përgjigje për pyetjet më të shpeshta;  
• Informoni, bindni, edukoni;  
• Caktoni veprimet me prioritet;  
• Gjatësia duhet të jetë një faqe;
• Mos përdorni fjali të gjata;  
• Shmangeni zhargonet, akronimet ose dialogun e brendshëm;  
• Përfshini vetëm statistikë të dobishme dhe qartë të dukshme;
• Përdorni më shumë nënpikë, grafike dhe figura;
• Përdorni tregime dhe fate personale;  
• Propozoni aktivitete konkrete;
• Informatat dhe argumentet tuaja duhet të përmbajnë të dhëna
më të reja;
• Përfshini emër, adresë, telefon, posta elektronike për Ju dhe
organizatën Tuaj.
Shqyrtime përfunduese
Për përmirësim të procesit të përfaqësimit, konsiderojmë se në
kuadër të Kuvendit duhet të formohet një departament i posaçëm
për koordinim për përfaqësim. Ku roli i tij do të jetë:
o të pranon dhe shqyrton iniciativat e qytetarëve,
o të komunikon me shërbimet profesionale dhe grupet e
deputetëve;
o të ndihmon në organizimin e takimeve mes qytetarëve dhe
deputetëve;
o të ndihmon në monitorimin e procesit të përfaqësimit;
o të mirëmban komunikim të vazhdueshëm me propozuesit.
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Përskaj kësaj, si pjesë e ueb-portalit të kuvendit propozojmë pjesë
të posaçme të procesit për përfaqësim ku qytetarët e interesuar do
të mund të ndjekin në cilën fazë të miratimit është ndonjë zgjedhje
ligjore. Portali do të ofronte edhe informata nëse për propozim të
caktuar është caktuar debat publik, cili është trupi punë amë dhe
ngjashëm.
Zgjidh ligjin

Statusi

Dorëzuar nga

Grupi amë i
punës

Vërejtje:

Ligji për
mbrojtje
shëndetësore

leximi i II-të

OJQ Nadezh

Komisioni për
shëndetësi

16.2. Afati
i fundit për
amendamente
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Aneksi 1: Shqyrtim i aktorëve, interesit, ndikimit
dhe rëndësisë
Me qëllim që të krijohet një bazë cilësore të të gjitha aktiviteteve në
suaza të projektit të caktuar, është e dobishme të mbahet në mend
sjellja e disa aktorëve, veçanërisht deputetëve. Ato të dhëna mund të
shfrytëzohen në të ardhmen që të analizohet puna e ndonjë deputeti,
përfshirë edhe gjatë zhvillimit të ndonjë fushate ku deputeti përsëri
do ishte paraqitur si kandidat.
Aktori 1
Emri dhe pozita e aktorit
Interesi i aktorit
(primar dhe sekondar)
Niveli i përkrahjes ose
kundërshtimi i aktorit
për temën
Ndikimi i aktorit mbi temën
, problematikën (e panjohur,
pa ndikim, ndikim të mesëm,
shumë rëndësishëm, aktor
kyç)
Rëndësia e angazhimit të aktorit (e panjohur, pa ndikim,
ndikim të mesëm, shumë
rëndësishëm, aktor kyç)

Aktori 2

Aktori 3
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Aneks 2: Rreziqe

Rrezik
(rrezik i
mundshëm)

Gjasat

Rëndësia

mundësia që
të ndodh
(1= e vogël, 5=
e madhe)

Rreziku i
përgjithshëm

(1= e vogël, 5=
e madhe)

Rëndësia x
gjasat

Zgjedhja
Hapat për
tejkalim

Rreziqet e brendshme
Shembull:
Partneri
lëvizës braktis
strategjinë

2

4

8

Të sigurojmë,
para nisjes së
projektit që të
gjithë partnerët të ndjehen si pronarë
dhe bartës të
projektit

3

Ndërtimi i
besimit me
shërbimet
profesionale
në trupin përkatës së punës
që me përmbajtje përkrah
ndryshimin e
ligjit

Rreziqet e jashtme
Shembull:
Deputeti i
sapozgjedhur
bëhet
promovues i
ndryshimeve
ligjore

1

3
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Aneks 3: Udhërrëfyesi (Road Map).
Zhvillimi i udhërrëfyesit (Road Map) për realizimin e planit për përfaqësim
dhe lobim (zhvillimi i strategjive, identifikimi i qëllimeve dhe kornizës
kohore të supozuar për realizimin e planit).

Hapi 1
• Eﬁkasiteti
i OJQ

Hapi 7

Hapi 2

• Konsolidim i
planit për ndjekje
të përparimit

• Përcakto ҫfarë
do të ndryshosh

Hapi 3

Hapi 6

• Kush mund
të bën ndryshimin

• Mesazh për
të përcjellë

Hapi 5
• Prezanto rastin

Hapi 4
• Ndërto koalicione
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Aneks 4: Mostra për ligj
Propozues: Deputet/Grup deputetësh

PROPOZIM – LIGJ

për plotësim të Ligjit për ...

Shkup, janar 2017
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Në bazë të nenit 71 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë dhe
neneve 132 dhe 137 nga Rregullorja për punë e Kuvendit të Republikës
së Maqedonisë, Ju dorëzojmë Propozim – ligjin për plotësim të Ligjit
për ...
Emri dhe mbiemri 			

Nënshkrimi
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HYRJE:
VLERËSIM TË GJENDJES NË FUSHËN QË DUHET TË RREGULLOHET
ME LIGJ DHE SHKAQET PËR MIRATIMIN E LIGJIT
Me Ligjin për ... (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005,37/2006,18/2007, 36/2007, 82/2008, 6/2009 и 67/2009) në
nenin është përcaktuar ...
Megjithatë, në nenin e njëjtë, as në ligj tjetër të Ligjit nuk është
përcaktuar ...
Me plotësimet e propozuara të Ligjit propozojmë të përcaktohet
afat preciz në të cilin do të tejkalohet ky problem dhe ...
II. QËLLIME, PARIME DHE ZGJEDHJE THEMELORE
Qëllimi i kryesor që dëshirohet të arrihet me plotësimin e propozuar
të Ligjit është precizimi i mëtutjeshëm i dispozitës që ka të bëjë me
...
III. VLERËSIM I PASOJAVE FINANCIARE TË PROPOZIM-LIGJIT MBI
BUXHETIN DHE MJETEVE TJERA PUBLIKE FINANCIARE
Propozim-ligji për plotësim të Ligjit për ... nuk do të shkakton
implikimet financiare mbi Buxhetin e Republikës së Maqedonisë.
IV. VLERËSIM I MJETEVE FINANCIARE TË NEVOJSHME PËR ZBATIM
TË LIGJIT DHE MËNYRËS SË SIGURIMIT TË TYRE, SI DHE TË DHËNA
MBI ATË NËSE LIGJI KËRKON DETYRIME MATERIALE PËR SUBJEKTE
TË POSAÇME
Për zbatimin e Propozim-ligjit për plotësim të Ligjit për ... nuk
është e nevojshme të sigurohen mjete financiare, e as që kërkon
detyrime materiale për subjekte të posaçme.
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PROPOZIM – LIGJ
për plotësim të Ligjit për ...
Neni 1
Me Ligjin për ... (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005,37/2006,18/2007, 36/2007, 82/2008, 6/2009 и 67/2009), në
nenin .... pas paragrafit ... shtohet paragrafi i ri ..., i cili thotë:
„
“
Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë të shpalljes në “Gazetën zyrtare
të Republikës së Maqedonisë”.
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ARSYETIMI
I.

V.

Me Ligjin për ... (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”
numër 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003,
84/2005,37/2006,18/2007, 36/2007, 82/2008, 6/2009 и 67/2009) në
nenin është përcaktuar ...
Megjithatë, në nenin e njëjtë, as në ligj tjetër të Ligjit nuk është
përcaktuar ...
Me plotësimet e propozuara të Ligjit propozojmë të përcaktohet
...
II. LIDHJA E NDËRSJELLË E ZGJEDHJEVE QË GJENDEN NË
DISPOZITAT E PROPOZUARA
Zgjedhjet në dispozitat e propozuara janë të lidhura mes vete.
III. PASOJA QË DO TË DALIN NGA ZGJEDHJET E PROPOZUARA
Me plotësimin e propozuar të Ligjit për sigurim shëndetësor do të
precizohet më shumë dispozita që ka të bëjë me ...
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TEKSTI I DISPOZITAVE TË LIGJIT PËR ...
ÇFARË PLOTËSOHET
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
25/2000,
34/2000,
96/2000,
50/2001,
11/2002,
31/2003,
84/2005,37/2006,18/2007, 36/2007, 82/2008, 6/2009 и 67/2009)

Neni ...
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Aneks 5: Plan për përfaqësim
PLAN PËR PËRFAQËSIM DHE KOMUNIKIM
Identifikimi i
problemit

Nga e përgjithshmja te e veçanta, cili është problemi
në përgjithësi dhe cilat aspekte të problemit do të
jenë lëndë e përfaqësimit

Hulumtim
preliminar

Analizë e problemit
• Cili është problemi dhe prej nga buron ky problem?
• Cili institucion/person është kompetent për
zgjidhjen e problemit?
• Sa janë të njoftuara institucionet kompetente
me problemin?
• Sa është i njoftuar publiku profesional dhe i gjerë
me problemin?
• Vallë dhe si është trajtuar në media në të kaluarën dhe tani?
• Vallë ka pasur përpjekje ( të suksesshme / të pa
suksesshme) në të kaluarën që të zgjidhet problemi?
• Si janë përvojat në rajon ( dhe më gjerë) për
zgjidhje të problemit?
• Vallë janë të interesuara institucionet ndërkombëtare / donatorë për zgjidhjen e problemit?

Qëllime

Grupe të synuara

• Cili është qëllimi përfundimtar? Në cilat raste
problemi do të ishte zgjidhur tërësisht?
• Cilat janë ndër qëllimet e veçanta?  Çfarë duhet
të bëhet që të arrihet zgjidhja e pjesshme e
problemit?
Kush ka fuqi ti kryejë ndryshimet e nevojshme?
• Cila institucione shtetërore?
• Cilat institucione profesionale, eksperte etj.?
• Media
• Organizata qytetare ose koalicion i organizatave
qytetare
Nën ndikimin e kujt janë ata njerëz?
• Votues
• Ideologjia
• Media
• Organizata qytetare
• Institucione ndërkombëtare
• Marrëveshje ndërkombëtare, konventa, praktika
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PLAN PËR PËRFAQËSIM DHE KOMUNIKIM
Aleatë

Me kë mund të bashkëpunoni për ndërtimin e çastit
dhe mbështetjes?
• Media
• Parlamenti ( deputetë – kampionë në përfaqësim, shumica qeveritare, opozita, grupe më
të vogla të deputetëve etj.)
• Qeveria, institucione qeveritare që kane ingerenca në fushën e qëllimeve tuaja të përfaqësimit
• Organizata të tjera qytetare, të cilat merren me
problemin ose të cilat do të kishin interes të
ndihmojnë në zgjidhjen e tij
• Instanca ndërkombëtare, organizata joqeveritare, fondacione, ambasada
• Faktorë të tjerë
Në se dalloheni
• Analiza e qëllimeve tuaja të përgjithshme dhe
konkrete në lidhje me qëllimet e partnerëve të
tjerë potencial dhe aleatëve
• Në cilat pika përputheni, dhe në cilat keni dallime?
• Rreth cilave tema mund të ndërtohet koalicion,
dhe cilat tema ti lini që të zgjidhen më tutje?

Faktorë defavorizues
(rreziqe)

• Kush mund tua presë rrugën gjatë realizimit të
qëllimeve?
• Cilat institucione? Me cilat motive?
• Kundërshtarë ideologjik?
• Kufizime buxhetore
• Kapacitet i pa mjaftueshëm në organizatën tuaj
/ koalicion për zgjidhjen e problemit
• Politika të gabuara ose moment shoqëror ose
tajming
• Ambicie tepër të mëdha, pritshmëri tepër të
mëdha
• Mos interesim në lidhje me problemin nga mediat
• Faktorë të tjerë
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PLAN PËR PËRFAQËSIM DHE KOMUNIKIM
Planifikim
(kohë + resurse)

• Kornizë kohore e dëshiruar, me detaje gjatë së
cilës do të zgjidhej problemi
• Listë e detajuar e kufizimeve kohore që mund
të ngadalësojnë zgjidhjen e problemit ose të
komprometojnë të gjithë procesin ( zgjedhje të
pa parashikuara, krizë politike, prioritete të tjera
qeveritare / parlamentare etj.)
• Resurse të kufizuara ( buxhetore, humane etj.) Sa
mund të arrijmë me resurset që i posedojmë?
• A është e mundur gjatë procesit ti rrisim resurset
dhe nëse ka rrezik për kufizim plotësues të
resurseve?
• Me çfarë “materiali njerëzor” disponojmë gjatë
procesit në suazat e organizatës qytetare dhe
jashtë saj?
• Zhvillimi i strategjive anësore dhe dalëse ( çfarë
nëse hasim në pengesa të pa parashikuara gjatë
rrugës së përfaqësimit? A kemi plan alternativ?
A kemi plan për realizimin e pjesshëm të qëllimeve? Vallë kemi plan “për dalje” të ndërpresim
procesin e përfaqësimit dhe të prolongojmë për
“kohë më të mira”?

Publiku i synuar

• Me kë komunikojmë?
• Shënoni përshkimin me detaje të publikut të
synuar tuaj kryesor.
• Cilat janë prioritetet tuaja?
• Shënoni çfarë ata, ndoshta, tani më dinë për ju –
njerëz, hulumtim dhe tema.
• Çfarë mendoni se ata duhet të dinë?
• Dhe, ndani shfrytëzuesit në nën kategori dhe
shtoni kontaktet që tani më i keni realizuar.

Publiku i synuar ranguar sipas
rëndësisë

Të parapëlqyer / kanale përkatëse
për komunikim

Si do të komunikoni? Cili është kanali më përkatës – buletine, konferencë
e madhe, drekë për rrjetëzim, punëtori, pranim për darkë, njoftim në
mënyrë elektronike, deklarata për shtyp, ueb faqe, literaturë për promovim, seminar rajonal, etj. Ju me siguri do të keni disa kanale që janë
përkatëse.
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PLAN PËR PËRFAQËSIM DHE KOMUNIKIM
Zhvillimi i
mesazhit
Monitorim

Vlerësim

Përgatitja e frazave, fjali të shkurta që e përshkruajnë organizatën tuaj dhe punën tuaj. Përgatitja e
mesazheve për publik konkret.
• Monitorimi i procesit nga aktiviteti i parë deri te
i fundit.
• Nëse ka reterime nga korniza kohore e planifikimit dhe e fazës “veprim”?
• Nëse reterimet e këtilla e komprometojnë
pjesërisht ose tërësisht procesin e përfaqësimit?
• Nëse paraqiten pika të reja potenciale, të cilat
mund të përmirësojnë procesin e përfaqësimit
ndërkaq të cilat nuk do të ishte e nevojshme të
identifikohen?
• Nëse ka mundësi momentet e reja ( potenciale)
të integrohen në proces?
• Nëse buxheti është tejkaluar dhe sa kjo ndikon
mbi qëllimin përfundimtar të përfaqësimit?
• Nëse gjatë përfaqësimit identifikohen lëshime
gjatë hulumtimit preliminar të problemit ( momente të reja, qëllime të vendosura në mënyrë
jo të qartë, mos interesim i publikut / mediave,
depërtim i pa mjaftueshëm në institucionet
etj.)?
Dokumentacioni në të gjitha fazat e përfaqësimit
( kopje të procesverbaleve nga takimet, kopje të
hulumtimit, fotografi dhe TV - incizime, FB - fushatë,
stenograme nga diskutimi në komision / Kuvend etj.).
Cilat qëllime të përgjithshme dhe të veçanta i realizuam dhe cilat jo?
Cilat janë shkaqet për (mos) realizimin?
Ku dhe në cilën fazë gabuam?
Ku dhe në cilën fazë kishim sukses të (pa) pritur?
Cilat ishin anët pozitive, dhe cilat ishin anët negative
të përfaqësimit tonë?
Cilat aspekte të përfaqësimit i nënvlerësuam, dhe
cilat i mbi vlerësuam?
Çfarë do kishim përmirësuar në të ardhmen?
Aktivitete të ardhshme?
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