
Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Komunikimit të KLSH-së, 2017-2019 

 
Strategjia e Komunikimit të KLSH-së, 2017-2019 dhe rezultatet e implementimit të 
kësaj startegjie kanë qenë shumë pozitive dhe kanë ndikuar ndjeshëm në rritjen e 
profilit publik të institucionit.  

Implementimi me sukses i strategjisë së komunikimit ka ardhur si rezultat i 
veprimeve të bashkërenduara të të gjitha strukturave të KLSH-së sepse  
pavarësisht nga madhësia e një institucioni, ai formon një tërësi dhe vepron si i 
tillë. Është veprimi i bashkërenduar i departamenteve të ndryshme që kontribuon 
në arritjen e objektivave.  
Monitorimi i zbatimit të kësaj strategjie është shumë i rëndësishëm dhe i dobishëm 
për KLSh-në sepse evidenton mënyrën se si janë përcjellë në media nga institucioni 
mesazhet kryesore të auditimeve dhe të propozimeve të KLSH-së për përmirësimin 
e qeverisjes.   

KLSH ka realizuar monitorim e zbatimit të “Strategjisë së komunikimit të KLSH-së, 
2017-2019” për të gjashtë objektivat e saj kryesorë dhe ka konkluduar në 
rezultatet e mëposhtme :  
 
Objektivi Nr. 1: Rritja e profilit publik të KLSH-së dhe e të kuptuarit të 
misionit, vizionit dhe rolit të tij në shoqëri, për të forcuar besimin e 

qytetarëve tek institucioni. 

Statusi i implementimit (Realizuar) 

Është rritur perceptimi i qytetarit dhe i opinionit publik për KLSH, duke krijuar për 

këtë institucion kushtetues përshtypjen e një institucioni të pavarur nga politika 

dhe strukturat qeveritare, si edhe të një institucioni që lufton korrupsionin dhe 

mashtrimin financiar. 

Aktivitetet e realizuara nga KLSH në kuadër të zbatimit të planit të veprimit të 

strategjisë së komunikimit kanë ndikuar ndjeshëm në përmbushjen e misionit të 

KLSH-së për informimimin e qytetarit, publikut dhe Kuvendit në lidhje me 

përdorimin e burimeve me ekonomicitet, efektivitet dhe efiçiencë nga pushteti 

qendror dhe vendor dhe nga njësi të tjera publike. Vetëm gjatë vitit 2019, KLSH ka 

organizuar dhe realizuar aktivitetet e mëposhtme që kanë ndikuar në arritjen e 

objektivit nr.1 :  

 Rritja e Kolanës së botimeve të KLSH-së me 11 tituj të rinj; 

 Cdo botim është i shoqëruar me fletëpalosje, të cilat përmbledhin në një 

gjuhë të thjeshtë përmbajtjen e librit, në mënyrë që mesazhi të jetë më i 

kuptueshëm për qytetarin; 

 Kolana e botimeve të cdo viti shoqërohet me botimin e katalogut, në të cilin 

jepet një përmbledhje e të gjithë titujve të botuar; 

 Analiza vjetore e institucionit dhe Analizat e Departamenteve, ashtu sikurse 

edhe në vitet e shkuara, u zhvilluan në prani të medias; 

 U organizua për të tretin vit radhazi “Muaji i Hapur” për qytetarët, gjatë të 

cilit qytetarët kishin mundësinë të vizitonin cdo dite institucionin, të 

njiheshin më nga afër me historikun e tij dhe të mund të merrnin përgjigje 

për cdo auditim, qoftë ai edhe në proces, nga audituesit e KLSH-së;  

 Të gjitha njoftimet për aktivitetet e zhvilluara gjatë 2019 brenda dhe jashtë 

vendit janë të vendosuar në WEB-in e KLSH-së; 



 Kontrolli i Lartë i Shtetit organizoi në datat 5-6 nëntor 2019 në mjediset e 

Akademisë së Shkencave, Konferencën e Audituesve të rinj të KLSH-së 

“Young ALSAI”, me temë kryesore “Sfidat e Auditimit Publik në kontekstin e 

anëtarësimit të vendit në BE”; 

 Pothuajse të gjitha vendimet/raportet e auditimeve janë të vendosura në 

WEB-in e KLSH-së. 

 Audituesit e KLSH-së kanë qenë prezentë me 122 shkrime gjatë vitit 2019 në 

shtypin e përditshëm, etj. 

Objektivi Nr. 2: Shtimi i mjeteve të komunikimit të jashtëm të KLSH-së me 
qytetarët dhe grupet e ndryshme të interesit me qëllim rritjen e nivelit të 
ndërgjegjësimit të publikut. 

Statusi i implementimit (Realizuar) 

Me zhvillimin e teknologjisë së informacionit, mundësitë e një institucioni publik 

për të aksesuar qytetarin, për ta informuar atë dhe për ta bërë pjesëmarrës në 

dhënien e opinioneve për aktivitetin publik të institucionit bëhen gati të pafundme. 

Kjo ka qenë një sfidë dhe për qeverisjen tonë publike, në të cilën KLSH ka synuar të 

luajë rolin e vet promovues dhe nxitës, për rritjen e transparencës, besimit të 

qytetarit në qeverisje dhe reduktimin e korrupsionit.  

Iniciativat e ndërmarra nga KLSH në përmbushjen e këtij objektivi përgjatë vitit 

2019 : 

 Janë caktuar koordinatorët për marrëdhëniet me publikun dhe qytetarin 

pranë çdo departamenti auditimi, në mënyrë që mesazhi i auditimeve të  jetë 

i qartë, i thjeshtë, dhe i kuptueshëm. 

 Në mënyrë të veçantë faqja zyrtare e KLSH-së ka zhvilluar objektiva të qarta, 

ofron informacion të mjaftueshëm, përmban informacion të saktë dhe të 

përditësuar, e mirë dizenjuar dhe siguron akses për një numër të madh të 

përdoruesve. Nëpërmjet faqes zyrtare qytetarët mund të përcjellin 

shqetësimët dhe ankesat e tyre në cdo kohë; 

 Cdo tre muaj përgatitet Buletini statistikor i auditimeve dhe publikohet 

menjëherë në faqen zyrtare (tre të tillë janë realizuar për vitin 2019); 

 KLSH publikon në faqen e saj zyrtare të gjithë librat e kolanës së saj të 
botimeve.  

 Raporti i Performancës së aktivitetit të KLSH-së është i vendosur në WEB-in 

e institucionit në gjuhën shqipe dhe angleze. Gjatë vititi 2019 janë realizuar 

dy botime : “Raporti i Performancës së KLSH-së për vitin 2018” dhe  “ALSAI 

Performance Report 2018”. 

 Në datat 13-17 nëntor 2019, Kontrolli i Lartë i Shtetit mori pjesë në 

edicionin e XXIItë të Panairit të Librit, në Tiranë, duke shënuar kështu për të 

shtatin vit radhazi një pjesëmarrje dinjitoze, duke u paraqitur me 109 

botime përkundrejt 17 botimeve të vitit 2013, kur mori pjesë për herë të parë 

në këtë panair.  

 Organizim i leksioneve të hapura me studentë të Universiteteve të ndryshme 

të vendit me qëllim njohjen e tyre me misionin dhe rolin e 

institucionit.Realizuar gjatë gjithë vitit, veçanërisht gjatë analizave vjetore të 

realizuar në shkurt 2019 dhe muajit të hapur,  zhvilluar gjatë muajve nëntor 



– dhjetor 2019. Ky bashkëpunim është pjese edhe e marrëveshjeve të 

bashkëpunimit që Kryetari i KLSH-së ka nënshkruar me Universitete të 

ndryshme. Vetëm gjatë vitit 2019 janë nënshkruar tre të tilla me : 

Universitetin “Logos”, ‘Albanian University” dhe Universitetin ‘Luigj 

Gurakuqi”në Shkodër. 

 Gjatë vitit 2019 KLSH ka bashkëpunuar me Qendrën për Emancipimin 

Ekonomik të Medias (UNECEM) dhe si rezultat i këtij bashkëpunimi janë 

publikuar 9 numra të Revistës elektronike “Auditi për qytetarin” në gjuhën 

shqipe dhe në gjuhën angleze. Gazeta elektronike “Auditi për Qytetarin” ka 

sjellë në mënyrë periodike, me një gjuhë të thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë, 

gjetjet dhe rekomandimet e auditimeve më të rëndësishme të KLSH-së gjatë 

vitit 2019. 

Objektivi Nr. 3: Promovimi i rezultateve të auditimit të KLSH për të 
transmetuar tek opinioni publik rezultatet dhe dobitë e institucionit në 
përmirësimin e qeverisjes, përmes luftës kundër korrupsionit. 

Statusi i implementimit (Realizuar) 

KLSH është përpjekur të grantojë cilësinë e mesazhit të përcjellë në publik, në 

mënyrë që ai të jetë i qartë, i thjeshtë, tërheqës dhe i goditur. Për këtë, institucioni 

është mbështetur në : 

 Përgatitjen e njoftimeve për shtyp nga drejtuesit dhe audituesit më të mirë, 

për auditimet sensitive dhe me rëndësi për qytetarin, të cilët i janë bërë të 

njohur publikut përmes medias së shkruar dhe vizive, si edhe WEB-it të 

KLSH-së. Gjatë vitit 2019, shtypi i shkruar ka pasqyruar  raportet dhe 

deklaratat për shtyp të KLSH-së në një numër prej 336 artikuj, njoftime, 

editoriale dhe komente analitike; 

 Gjatë vitit 2019, KLSH ka vendosur në WEB, në kuadër të rritjes së 
transparencës vendimet e plota të Kryetarit të KLSH-së për auditimet e 
realizuara përgjatë vitit, në masën 90% (janë vendosur 124 vendime auditimi 
nga 140 auditime të realizuara) dhe janë vendosur gjithashtu edhe raportet 
respektive të auditimit. 

 Në faqen zyrtare të KLSH gjenden të gjitha raportet që janë hartuar dhe 
përgatitur nga KLSH gjatë vitit 2019 si Raporti i Performancës së 

institucionit, Raporti i Auditimit të Zbatimit të Buxhetit, Buletinët 
Statistikorë, etj. 

 Prezencë e audituesve të KLSH-së veçanërisht nga Departamenti i Auditimit 
të Performancës në disa media vizive si Top Channel dhe TV të tjera, me 
qëllim informimin e publikut në mënyrë të drejtpërdrejtë me rezultatet e 
auditimeve të përfunduara. 

 

Objektivi Nr. 4: Shtimi i komunikimit dhe ndërveprimit të KLSH-së me 

qytetarin, nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në aktivitetet dhe 

tryezat e rrumbullakëta. 

Statusi i implementimit (Realizuar) 

Me qeverisjen elektronike, qeveritë mund të bëhen më transparente në sytë e 

qytetarit, pasi mund ta vendosin informacionin menjëherë në dispozicion te tij në 



kohë reale dhe ta bëjnë lehtësisht të arritshëm për të. Në të njëjtën kohë, qytetarët 

gjithnjë e më shumë po përfshihen në çështjet e auditimit. Ata mund të bëhen 

“pjesëmarrës” në auditimet e KLSH-së, duke ofruar indicie apo opinione për një 

sërë çështjesh apo fushash problematike.  

Për këtë objektiv, KLSH si rezultat i bashkëpunimit me USAID në projektin 

“Transparenca në sistemin Shëndetësor (implementuar në periudhën mars 2017-

korrik 2019),  ka zhvilluar dhe ka hapur dritare të reja komunikimi.  

Një aspekt i rëndësishëm i këtij projekti, ishte ai në drejtim të rritjes së 
transparencës, nëpërmjet rritjes së aksesit të qytetareve tek informacioni, futjes së 
disa zgjidhjeve teknologjike për sistemin e ankesave nga qytetarët, si dhe 
përdorimin me efektivitet të të dhënave të hapura dhe treguesve të alarmit të kuq. 
Këto instrumente, për fusha me risk të lartë për korrupsion kanë qenë 
instrumentet konkretë të zhvilluara nëpërmjet këtij projekti, të cilat vijojnë të 
ndihmojnë në rritjen e transparencës së institucionit, duke qenë më të hapur dhe 
më të përgjegjshëm ndaj qytetarit. 
Konkretisht në faqen zyrtare të KLSH gjenden 4 nyje të reja komunikuese mes 

publikut dhe stafit të KLSH-së. Vendosja dhe zhvillimi i instrumentave ICT si më 

poshtë:  

 Mekanizimi i Ankesave 

 Red Flags 

 Data Mining 

 Open Data 

Indiciet e qytetarëve për problematika të ndryshme janë marrë në konsideratë nga 
KLSH ose në auditimet në proces (kur ka qenë e mundur) ose në auditimet që do të 
zhvillohen në këto subjekte në periudhat në vijim (në funksion të planit të 
auditimeve të institucionit).  

 

Objektivi Nr. 5: Konsolidimi i pjesëmarrjes së audituesve në opinion-dhënien 

në median e shkruar dhe kalimi gradual drejt dhënies së opinionit në 
emisionet televizive. 

 

Statusi i implementimit (Pjesërisht) 

Kontributi i audituesve dhe drejtuesve të KLSH në median e shkruar është kthyer 

tashmë në pjesë të punës së tyre të përditshme. Për periudhën shtatë-vjeçare 2013-
2019 të gjithë audituesit e KLSH-së kanë botuar në total 764 artikuj në pothuajse 
të gjitha gazetat e vendit. Për të kuptuar dinamikën, mund të përmendim se për 
vitin 2019, 90 auditues, prej të cilëve rreth 30% janë auditues të rinj, kanë qenë 
prezentë pothuajse në të gjitha gazetat me 122 shkrime. Shkrimet e audituesve 
janë botuar në XII volume (volumi i XII u botua gjatë vitit 2019) dhe përfaqësojnë 
fytyrën e punës sonë audituese për gjetje dhe problematika të dala gjatë auditimit 
duke i shërbyer drejtpërsëdrejti qytetarit. 
 
Drejtuesit dhe Audituesit e KLSH-së kanë qenë prezent në media, vecanërisht 
audituesit e Departamentit të performancës, lidhur me problematikat e dala nga 
auditimet e zhvilluara, por nuk është arritur ende të realizohet një emision mujor 
televiziv, dedikuar auditimit publik. 
 



Objektivi Nr. 6: Rritja e komunikimit të brendshëm në institucion dhe e 

shkëmbimit të informacionit mes drejtorive dhe departamenteve të 
auditimit. 

Statusi i implementimit (Pjesërisht) 

KLSH ka zhvilluar dhe implementuar sisteme të avancuara të teknologjisë së 
informacionit në kuadër të modernizimit institucional: 

 Përdorimi i modulit Intranet të platformës informatike të KLSH-së. Ky 
modul është një platformë që funksionon si një rrjet kompjuterik i 
brendshëm, i cili shërben për të shkëmbyer informacione, dokumente dhe 
materiale të tjera që lidhen me detyrat funksionale, midis stafit auditues dhe 
administrativ të institucionit dhe ky modul funksionon duke zbatuar të 
gjithë kuadrin rregullator të institucionit. Aktualisht, me qëllim ofrimin e 
mbështetjes në kushte optimale të komunikimit të brendshëm institucional 
dhe ndjekjen e zbatimin e standardeve më të larta ndërkombëtare, KLSH po 
punon në drejtim të ri-dizenjimit dhe ri-organizimit të këtij moduli, duke 
shfrytëzuar burimet njerëzore dhe logjistike të brendshme. 

 Që në fillim të vitit 2018 dhe gjatë vitit 2019, KLSH përvec Intranetit ka 
implementuar me sukses Sistemin e Informacionit për Mbështetjen dhe 
Menaxhimin e Proceseve të Auditimit, të mbështetur në teknologji 
moderne Microsoft Hyper-V, duke ofruar facilitete në përdorim dhe siguri 
të lartë në drejtim të konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së 
informacionit.Ky sistem ka shërbyer dhe vazhdon të shërbejë si një mjet 
shumë i dobishëm për mbështetjen e procesit kryesor të institucionit, 
procesin e auditimit. 

 Ky sistem funksionon si një bazë të dhënash modulare, dhe është tepër i 
adaptueshëm në varësi të nevojave të institucionit. Vlera e shtuar e këtij 
sistemi në kuadër të komunikimit të brendshëm qëndron në faktin se ai u 
jep mundësinë audituesve të KLSH-së ta aksesojnë atë nga çdo pajisje 
elektronike që ka akses në internet, duke i garantuar siguri maksimale, ç’ka 
tejkalon çdo pengesë të mundshme në komunikim. 

 Sistemi i Informacionit për Mbështetjen dhe Menaxhimin e Proceseve 
të Auditimit, i integruar me postën elektronike si dhe me modulin 
Intranet, kanë ofruar mundësi të mëdha, të cilat janë shfrytëzuar 
maksimalisht nga institucioni, në kuadër të komunikimeve të brendshme, 
duke i dhënë mundësi audituesve të KLSH-së të shkëmbejnë dhe 
menaxhojnë një aset tepër të rëndësishëm të institucionit, informacionin. 

KLSH  është duke punuar për hapjen e profilit të institucionit në Facebook, duke 
ndjekur shembullin e suksesshëm të Departamentit te Auditimit të Performances, 
në mënyrë që të bëjë të njohur në një masë më të madhe të qytetarëve, kryesisht 
tek të rinjtë, misionin, vizionin dhe gjetjet e KLSH-së. 

 


