PLANI I PERFORMANCËS SË INSPEKTORATIT TË PUNËS - 2022
Nr.

Objektivat strategjike, treguesit dhe aktivitetet

Vlera bazë

Caku

Objektivi 1: Luftimi i informalitetit
1.

Treguesi i performances: Numri i përgjithshëm i inspektimeve të rregullta të kryera në vit – rritet
për 5% krahasuar me vitin 2021

2021
3022

2022
Totalit ti shtohet
përqindja (5%)

2.

Treguesi i përformances: Bashkëpunimi me institucionet tjera mbikëqyrëse së zbatimit të ligjeve

2021

2022

3.

Treguesi i përformances: Identifikimi i sektorëve të punës ku ushtrohet veprimtari e punës me
risk të shtuar.

2021

2022

Burimi i
financimit

Produkti

Aktiviteti
Nr.

1.1.1.

1.1.2.

Inspektimet e planifikuara me
fokus luftimin e informalitetit

Takimet me përfaqësuaesit e
punëdhënësve

Institucioni
Përgjegjës

Afati i zbaimit

Buxheti

IP
IP

K1-K4

MFPT-IP

IP

K2-K4

MFPT-IP

IP dhe donator

Zvoglimi I
informalitetit

Zvoglimi I
informalitetit

1

1.1.3.

Takimet me përfaqësuaesit e
punëtorëve

IP

K2- K4

MFPT-IP

IP + donator

Zvoglimi i
informalitetit

1.2.1

Bashkpunimi me institucionet
tjera
Raportimi i inspektorëve,
informatat nga shoqëria civile ,
palët e interesuara dhe
partnerët social

IP

K1-K4

MFPT-IP

IP

Luftimi i
informalitetit

IP

K1-K4

IP

IP

Zvoglimi i
informalitetit

1.3.1

Nr.

DFSHP
K1-K4
Buxheti i përgjithshëm për
Objektivin 1 : 15,000.00€
Objektivat strategjike, treguesit dhe aktivitetet

MFPT-IP

Vlera bazë

Caku

2021

2022

Treguesi i përformances: Identifikimi i sektorëve të punës ku ushtrohet veprimtari e punës me
risk të shtuar nga siguria dhe shëndeti në punë.

2021

2022

Treguesi i përformances: Ngritja e kapaciteteve njerëzore dhe logjistike në IP

2021

2022

Objektivi 2: Krijimi i kushteve të sigurta dhe të shëndetshme në vendet e punës
1.
Treguesi i përformances: Aplikimi rigoroz i listave kontrolluese me rastin e inspektimeve nga
siguria dhe shëndeti në punë

2.

3.

Vlerësimi
ishpenzimeve

2

Nr.

Aktiviteti

2.1.1.

Realizimi i Inspektime sipas
përdorimit të listave
kontrolluese (kërkesat ligjore),

2.1.2.

Unifikimi i veprimit të
inspektorëve në mbikqyrjen e
zbatimit legjislacionit.

2.2.1

2.3.1.
2.3.2

Raportimi i inspektorëve,
informatat nga shoqëria civile ,
palët e interesuara dhe
partnerët social
Trajnimet profesionale nga
Siguria dhe shëndeti në punë
Rritja e numrit të inspektorëve
të punës

Institucioni
përgjegjës
IP

Afati i zbaimit

Buxheti

K1-K4

MFPT-IP

Burimi i
financimit
IP

IP

K1-K4

MFPT-IP

IP

IP

K1-K4

IP

IP

IP menaxhimi i
burimeve njerezore,
IP

K2-K4

IP+Donator

IP+Donator

IP

IP

-

Donacion

K1-K4

2.3.3

Digjitalizimi i të dhënave

IP

K1-K4

2.3.4

Sigurimi i kushteve , mjeteve
të punës dhe pajisjeve
përcjellëse

IP

K1-K4

MFPT-IP

Produkti
Kushte më të mira
dhe më të
shëndetshme të
punës në vendet e
punës
Standartizimi i
aplikimit raporteve
inspektuese sipas
listave kontrolluese
dhe hetimeve të
aksidenteve.
Përmirësimi i
sigurisë dhe
shëndetit në punë
Inspektime cilësore
Shtimi i numrit të
inspektimeve
Regjistrimi i të
dhënave
Punë më efikase

3

Nr.

Depratamenti për
K1-K-4
Shpenzimet operative
administrate dhe
Buxheti i përgjithshëm për
financa
Objektivin 2: 65.000€
Objektivat strategjike, treguesit dhe aktivitetet

IP

Vlerësimi i nevojave

Vlera bazë

Caku

Objektivi 3: Përmirsimi i shërbimeve në IP
1.

Treguesi i përformances: kompletimi i shërbimeve administrative dhe financiare në IP

2021

2022

2.

Treguesi i përformances: Përmirësimi i arkivimit dhe sitemimit të lëndëve

2021

2022

2021

2022

3.
Nr.
3.1.1

3.1.2

3.1.3.

3.2.1

Treguesi i performances: Ndërtimi i kapaciteteve logjistike - TI
Aktiviteti
Institucioni
Afati i zbaimit
Buxheti
përgjegjës
Rritja e numrit të punëtorëve
IP
K1-K3
MFPT-IP
(rekrutimi i stafit përkatës pë
kryerjen e shërbimeve
administrative dhe financiare)
Pregatitja e pasqyrave
IP
K1
MFPT-IP
financiare dhe kornizës afat
mesme të shpenzimeve të IP-së
Organizimi i fushatave
IP
K2
MFPT –IP=donator
vetëdijsuese në respektimin
dhe zbatimin e ligjeve dhe
akteve nëligjore nga
marrëdhënia e punës dhe SSHP
Skanimi i lëndëve në
IP
K1-K4
MFPT-IP
procedurë

Burimi i
financimit
IP

IP

IP

IP

Produkti
(Output)
Shërbim i
kompletuar

Realizimi i
shpenzimeve për
vitin paraprak
Përcjellja e mesazhit
për punëdhënësit
dhe punëtorët në
respektimin e Ligjit
Regjistrimi i
Lëndëve

4

3.2.2

Ri organizimin i përcjelljes së
lëndëve në procedure nga
shkalla e pare në të dytën
((qendër – qendra rajonale)

IP

K1-K4

MFPT-IP

IP

3.2.3

Skanimi, sistemimi dhe ruajtja
e lëndëve të përfunduara

IP

K1-K4

MFPT-IP

IP

3.2.4

IP

K1-K4

MFPT-IP

IP

IP

K3-K4

MFPT- IP

3.3.1

Komunikimi me Avokaturën
shtetërore, Gjykata dhe
institucione tjera ( dërgimpranim) i lëndëve nëpër mes të
skanimit
Sigurimi dhe mirëmbajtja e
veturave për nevoja të IP-së

IP

3.3.2

Shtimi i numrit të veturave për
nevoja të IP-së.

IP

MFPT-IP

IP

K1-K4

3.3.3

3.3.4.

Pajisja e zyreve dhe stafit me
pajisje pune adekuate
(kompjuter, printer, skaner,
lidhja me internet zyrtar) dhe
mirëmbajtja e tyre.
Përmirësimi dhe përditisimi i
rregullt i Web faqes së IP-së

IP

K1-K4

MFPT-IP

IP

IP

K1-K4

MFPT-IP

IP

Ekonomizimi i
përcjelljes së
lëndëve dhe sigurimi
i lëndëve të
kompletuara
Shkurtimi I kohës
për veprim,
përmbushja e
obligimet ligjor për
ruajtje të lëndëve
Ekonomizimi i
punës dhe shkurtim i
kohës për
komunikim
Sigurimi i kushteve
për realizimin e
objektivave të
përcaktuara
Shtim i mundësive
për lëvizje në kohë
në realizimin e
objektivave të
përcaktuara
Krijimi i kushteve
optimale për punë
dhe lehtësim i
komunikimit.
Webfaqja e
azhurnuar

5

4.5

Organizimi i aktiviteteve
kombëtare të fushatës së
vendeve të shëndetshme të
punës:
• Çmimi i Praktikës së Mirë;
• Seminare;
• Përgatitja e materialeve
informative; etj.
Buxheti i përgjithshëm për
Objektivin 3 shuma në Euro

IP

K3

MFPT –IP +donator

IP

Organizimi i
fushatës për ngritjen
e vetëdijes publike

115,000.00€
789,632.00 Euro

Buxheti i përgjithshëm:

6

7

