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KORNIZA AFATMESME E SHPENZIMEVE 2021-2023 

 

Misioni 

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas është e përkushtuar të ofrojë Ndihmë Juridike Falas, duke 

siguruar qasje të barabartë në drejtësi për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, veçanërisht për 

grupet e margjinalizuara, dhe do të: 

- Bashkëpunojë me të gjithë ofruesit e Ndihmës Juridike Falas, duke përmirësuar komunikimin 

ndërmjet ofruesve të Ndihmës Juridike Falas dhe përfituesve të saj; 

- Ngrit vetëdijen e qytetarëve për punën e Agjencisë dhe njohjen e nevojave të tyre; 

- Sigurojë mjete materiale të nevojshme për funksionimin e mirëfilltë të ANJF-së  

dhe të sigurojë se ANJF ofron Ndihmë Juridike Falas në pajtim me Konventat Ndërkombëtare, 

Kushtetutën, Ligjet dhe aktet nënligjore;  

- Ndërmarrë hapa të sigurt në përmirësimin e strukturës legjislative me të cilën rregullohet fusha 

e Ndihmës Juridike Falas dhe të rrisë nivelin e administrimit operativ të ANJF-së; 

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas qëndron e përkushtuar në shërbim të të gjithë atyre që i plotësojnë 

kriteret e përcaktuara me ligj për t’iu ofruar Ndihma Juridike Falas, veçanërisht duke respektuar 

parimet e drejtësisë dhe sundimit të ligjit. 

 

Situata aktuale  

ANJF është institucioni më i rëndësishëm në sistemin e integruar të Ndihmës Juridike në drejtim të 

ofrimit të Ndihmës Juridike Falas. Numri dhe lloj-llojshmëria e kërkesave të shfrytëzuesve të Ndihmës 

Juridike Falas, tregojnë nevojën dhe rëndësinë e fuqizimit dhe qëndrueshmërisë së këtij institucioni.  

Ligji për Ndihmë Juridike Falas, rregullon krijimin e një sistemi funksional për Ndihmë Juridike Falas 

në procedurën Civile, Penale, Administrative dhe Kundërvajtëse, nëpërmes së cilës sigurohet qasje 

efektive në drejtësi për qytetarët të cilët nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare.   

ANJF  është ballafaquar me sfida të konsiderueshme për arritjen e objektivave, si pasojë e mungesës 

së buxhetit për shtrirjen e Ndihmës Juridike Falas, në tërë territorin e Republikës së Kosovës, në 

pajtim me nenin 22 të Ligjit për Ndihmë Juridike Falas, ku parashihet themelimi i Zyrave Rajonale 

dhe Zyrave Mobile për Ndihmë Juridike Falas, për të mbuluar tërë territorin e Republikës së Kosovës, 

në mënyrë që qytetarët të cilët nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare të përfitojnë shërbime të 

Ndihmës Juridike Falas. 
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Aktualisht, Ndihma Juridike Falas ofrohet nëpërmjet 7 (shtatë) ZRNJF, të cilat funksionojnë në: 

Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Gjilan, Ferizaj, dhe Gjakovë. Këto zyra financohen nga buxheti i 

Republikës së Kosovës. Po ashtu, Ndihma Juridike Falas ofrohet edhe përmes 14 (katërmbëdhjetë) 

ZMNJF të përkrahura financiarisht nga GIZ-i, të cilat funksionojnë në komunat në vijim: Fushë-

Kosovë, Drenas, Deçan, Istog, Suharekë, Dragash, Mitrovicë Veriore, Zveçan, Leposaviq, Zubin-

Potok, Malishevë, Graçanicë, Skenderaj dhe Kamenicë.  

Bazuar në Raportin e USAID “Hartëzimi i Nevojave të Komunitetit për Drejtësi ” 2019, rezulton se 

kënaqshmërija e palëve  që kanë marrë shërbime juridike falas nga ANJF është 93 %.  

 

ANJF nuk e ka përmbushur në mënyrë të plotë nenin 22 të Ligjit për Ndihmë Juridike Falas, ku 

për të arritur mbulueshmëri të plotë në tërë territorin e Republikës së Kosovës, parashihet 

hapja e Zyrave Mobile në të gjitha komunat e Kosovës. 

Sa i përket situatës aktuale lidhur me trajnimet e stafit, ANJF është përpjekur vazhdimisht që të siguroj 

aftësim profesional të stafit nëpërmjet trajnimeve të cilat njëkohësisht kanë kontribuar edhe në rritjen e 

cilësisë së shërbimeve jurdike falas dhe shërbimeve tjera administrative. 

Trajnimet janë zhvilluar në përputhje me Planin e Trajnimeve i cili është hartuar bazuar në nevojat e 

stafit të identifikuara nga stafi menaxherial i ANJF. 

Kryesisht trajnimet profesionale për stafin e ANJF-së janë mbështetur nga donatoret, GIZ, UNDP të 

cilat janë realizuar përmes “Akademisë së Drejtësisë” dhe USAID. 

Përveç trajnimeve, ANJF e ka të rëndësishëm zhvillimin e takimeve për fuqizim operacional dhe 

vazhdimisht është përpjekur dhe ka arritur që të siguroj fonde nga donatorët për zhvillimin e këtyre 

takimeve.  Programi i USAID Drejtësia Vlen ka mbështetur ANJF në organizimin e takimeve mujore, 

të cilët do të vazhdojnë të na mbështesin deri në qershor të vitit 2021.  

Bazuar në situatën aktuale në të cilën gjindemi, ANJF në vazhdimsi është ballafaquar me sfidën rreth 

vetëdijesimit të qytetarëve për të drejtat e tyre dhe mundësin e realizimit të të drejtave të tyre nga 

ANJF. 

 

Bazuar në raportet dhe hulumtimet e realizuara nga organiztat ndërkombëtare, me theks të veçant 

Raporti i USAID “Hartëzimi Nevojave të Komunitetit për Drejtësi ” 2018 dhe 2019, rezulton se një 

përqindje e lartë e qytetarëve nuk kanë njohuri për të drejtat e tyre dhe për ndihmën juridike falas.  

 

Për arsye se buxheti i ANJF është i ulët, ne në vazhdimësi kemi zhvilluar aktivitete të ndryshme për 

vetëdijësimin dhe senzibilizimin e qytetarëve, por gjithmon me përkrahjen e donatorëve UNDP, GIZ 

dhe USAID. 

 

ANJF ka zhvilluar fushatat vetëdijësuese dhe senzibilizuese, me përkrahjen e donatorëve, në forma të 

ndryshme si: shtypjen e broshurave dhe fletpletpalosjeve me përmbajtje informuese, video spote të 

transmetuara në TV, dokumentare të shkurta, organizim i punëtorive me institucionet relevante, 

organizimi i tryezave të rrumbullakta me grupet e cenueshme,  fushatave vetëdijesuese, aktivitete të 

ndryshme informuese përmes mbajtjes së sesioneve të drejtpërdrejta me grupe të targetuara, realizimi i 
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videove të shkurta për problemet e shpeshta ligjore për komunnitetin LGBTI, komunitetin rom, serb, 

intervista televizive, reportazhe për komunitetin serb dhe atë rom etj. 

 

 

Objektivat dhe aktivitetet 

Agjencia ka objektivat e saj përmes të cilave synon të përmbush obligimin e vet kushtetues për ofrimin 

e ndihmës juridike falas për të gjithë qytetarët të cilët kanë nevojë për ndihmë juridike falas. 

Objektivat e Agjencisë për vitet 2021-2023 janë: 

  

1. Sigurimi i shtrirjes së ndihmës juridike falas në tërë territorin e Republikës së Kosovës 

 

ANJF është institucion i vetëm në territorin e Republikës së Kosovës përgjegjës për organizimin 

dhe ofrimin e ndihmës juridike falas. 

 

Nga Buxheti i Konsoliduar i Republikës së Kosovës, i ndarë për ANJF-në, sigurohet ofrimi i 

ndihmës juridike falas në 7 (shtatë) Zyra Rajonale për Ndihmë Juridike Falas (ZRNJF) në 

komunat: Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Gjilan, Ferizaj dhe Gjakovë, ndërsa 31 (tridhjetë e 

një) komuna mbeten të pa mbulura me ofrimin e shërbimeve të ndihmës juridike falas.  

 

ANJF është ballafaquar me sfida të konsiderueshme për arritjen e objektivave, si pasojë e 

mungesës së buxhetit, për shtrirjen e Ndihmës Juridike Falas në tërë territorin e Republikës së 

Kosovës, në pajtim me nenin 22 të Ligjit për Ndihmë Juridike Falas, i cili përcakton themelimin e 

Zyrave Rajonale dhe Zyrave Mobile për Ndihmë Juridike Falas, për të mbuluar tërë territorin e 

Republikës së Kosovës, në mënyrë që qytetarët të cilët nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare 

t’iu sigurohet çasje efikase në sistemin e Drejtësisë dhe  të përfitojnë shërbime të Ndihmës Juridike 

Falas. 

 

Qëllimi i kësaj objektive është sigurimi i çasje së barabart në drejtësi për të gjithë qytetarët e 

Republikës së Kosovës dhe mbrojtja e të drejtat e tyre të cilat mund t’iu mohohen për shkak të 

pamjaftueshmërisë së mjeteve financiare.  

 

Për arsye të pamjaftueshmërisë së buxhetit të ndarë për ANJF dhe mos përmbushjen e obligimit 

ligjor, ANJF me qëllim të zbatimit të nenit 22 të Ligjit për Ndihmë Juridike Falas, ka arritur që 

përmes donatorëve të shtrihet dhe të ofroj ndihmë juridike falas përmes Zyrave Mobile për 

Ndihmë Juridike Falas (ZMNJF) edhe në 14 (katërmbedhjetë) komuna.  

 

Nga muaji mars deri në muajin korrik të vitit 2018, me përkrahjen e donatorit UNDP është 

funksionalizuar klinika mobile lëvizëse me të cilën është ofruar ndihma juridike falas në komunat 

ku nuk ka ekzistuar zyra rajonale, komunat e banuara me komunitete jo shumicë dhe ku distance 

gjeografike nga zyrat ekzistuese ka qenë e largët.  
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Përpjekjet e ANJF kanë qenë të vazhdueshme në drejtim të përmbushjes së obligimit ligjor dhe 

është arritur që në muajin korrik të vitit 2018, me përkrahjen e donatorit GIZ të hapen edhe 10 

(dhjtë) ZMNJF në komunat: Fushë Kosovë, Drenas, Deçan, Istog, Suharekë, Dragash, Mitrovicë 

Veriore, Zveçan, Leposaviq, Zubin Potok. Poashtu me përkrahjen e donatorit UNDP nga muaji 

shkurt deri në muajin qershor të vitit 2019, janë hapur edhe 4 (katër) ZMNJF në komunat: 

Malishevë, Gracanicë, Skenderaj dhe Kamenicë, ndërsa me përfundimin e projektit me UNDP, në 

vazhdimesi këto zyra nga muaji korrik e tutje përkrahen nga GIZ.  

 

Përkundër përpjëkjeve të vazhdueshme, nuk është arritur shtrirja e ndihmës juridike falas në tërë 

teritorin e Republikës së Kosovës, pasi që pa çasje të barabartë në drejtësi mbeten edhe 17 komuna 

të tjera me gjithsej 481,797 banorë. 

 

Përkrahja e donatorit GIZ ka filluar nga muaji korrik i vitit 2018 dhe janë zotuar që do të përkrahin 

financiarisht ANJF-në deri me 30 qershor të vitit 2020, duke siguruar pagat për zyrtarët që ofrojnë 

shërbime juridike falas në këto zyra.  

 

ANJF përmes 10 (dhjetë) zyrave mobile të përkrahura nga GIZ, nga muaji korrik deri më 31 

dhjetor të vitit 2018 ka ofruar shërbime te ndihmës juridike falas, 383 përfituesve te ndihmes 

juridike falas, prej tyre 309 lëndë janë të përfunduara nga zyrtarët e ndihmës juridike, ndërsa 

referime tek avokatët kanë qenë gjithsej 76 lëndë, prej tyre me sukses kanë përfunduar 2 lëndë dhe 

74 lëndë janë ende në procedurë. 

 

Përkrahja e donatorit GIZ ka vazhduar edhe gjatë vitit 2019 dhe është zgjeruar me financimin e 4 

zyrave tjera mobile, duke mundësuar qasje të barabart në drejtësi për qytetarët e 14 komunave në 

Republikën e Kosovës. Andaj gjatë vitit 2019, ndihmë juridike falas kanë përfituar 1283 përfitues, 

prej tyre 1256 raste janë të përfunduara nga zyrtarët e ndihmës juridike, ndërsa referime tek 

avokatët kanë qenë gjithsej 34 lëndë, prej tyre me sukses janë përfunduar 7 lëndë, kurse 27 lëndë 

janë ende në procedurë.  

 

Nga muaji mars i vitit 2018 deri me 31 dhjetor 2019, ndihma juridike falas u është ofruar 1666 

përfituesve. Bazura në statistikat të cilat i posedon ANJF vërtetohet nevoja e qytetarëve të 14 

komunave për shërbimet e ndihmës juridike falas, poashtu statistikat pasqyrojnë ngritjen e numrit 

të rasteve dhe krahasuar me vitin 2018, në vitin 2019 pasqyrohet trefishim i numrit të përfitueve të 

ndihmës juridike falas.  

 

 

Me qëllim të pasqyrimit sa me të saktë të situatës dhe rëndësin të cilën e kanë këto zyra, përmes 

grafikonit paraqesim numrin e rasteve për tre vitet e fundit, si në vijim: 
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Sipas këtij grafikoni vërehet se në vitin 2017 ANJF ka ofruar ndihmë juridike falas 3381 

përfituesve dhe ka vepruar vetëm me 7 zyra rajonale. Në vitin 2018 ka funksionuar klinika mobile, 

nga muaji mars  deri në muajin qershor, ndërsa nga muaji korrik me përkrahjen e donatorit GIZ 

janë hapur zyrat mobile në 10 (dhjet) komuna të Republikës së Kosovës dhe ndihmën juridike falas 

e kanë përfituar 4924 përfitues ose 30 % më shumë se në vitin 2017, ndërsa në vitin 2019  përvec 

10 (dhjetë) zyrave mobile të përkrahura nga GIZ, janë hapur edhe 4 (katër) zyra të reja mobile të 

përkrahura nga UNDP deri në muajin qershor, pastaj nga qershori e tutje financohen poashtu nga 

GIZ, andaj gjatë vitit 2019 ndihmën juridike falas e kanë përfituar 5539 përfitues ose 40 % më 

shumë, krahasuar me vitin 2017, kur ANJF ofronte ndihmën juridike falas vetëm përmes 7 (shtatë) 

zyrave rajonale. 

 

Numri i rasteve është indikator matës dhe i qartë i cili tregon se nevoja për shtrirjen e ANJF-së në 

të gjitha komunat e Republikës së Kosovës, përveç që është obligim ligjor, është edhe shumë i 

nevojshëm.  

 

Andaj në rast se nuk krijohet qëndrueshmeri e zyrave mobile, nga buxheti i Republikës së 

Kosovës, pas përfundimit të projektit të GIZ (30.06.2020), zyrat mobile për të cilat është 

investuar shumë do të mbyllen dhe pa qasje të barabart në drejtësi do të mbesin 31 komuna 

ose 953,930 qytetar.  

 

 

Aktivitetet për vitin 2021 

 

 Me qëllim të përmbushjes së objektivës së parë dhe krijimit të qëndrueshmërisë së ZMNJF të 

përkrahura nga donator GIZ, kërkojmë sigurimin e buxhetit të nevojshëm për mbulimin e 

pagave për zyrtarët si në vijim: 

 

5539 
3381 

4924 

Viti 2017

Viti 2018

Viti 2019
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 Zyrtarë Ligjor 9 (nëntë) – këto pozita janë të nevojshme për përmbushjen e nenit 22, të Ligjit 

për Ndihmë Juridike Falas, për të siguruar ofrimin e shërbimeve të Ndihmës Juridike Falas, 

përmes Zyrave Mobile. Kërkesa për plotësimin e këtyre pozitave është me prioritet të lartë, me 

qellim të sigurimit të çasjes së barabartë në drejtësi për të gjithë qytetarët. Po ashtu pasi që 

donatori GIZ, është duke investuar nga Korriku i vitit 2018, dhe nga puna e deritanishme dhe 

numri i rasteve të trajtuara vërtetohet nevoja e qytetarëve për shërbime juridike falas. Për 

sigurimin e qëndrueshmërisë së këtyre zyrave kërkohen pozitat e lartëcekura,  

 Zyrtar Çertifikues 1 (një), mungesa e zyrtarit çertifikues vështirëson punën në kryerjen e 

shërbimeve financiare. Kjo pozitë është e paraparë me LMFPP e nevojshme për sigurimin e 

kontrollit dhe menaxhimin e financave të ANJF. 

 Menaxher Personeli 1 (një), kjo pozitë është e paraparë me legjislacionin në fuqi, ku duke 

pasur parasysh rëndësinë e kësaj pozite me qëllim të funksionimit të rregullt të burimeve 

njerëzore kërkohet kjo pozitë. 

Vlera e pagave për 11 (njëmbëdhjetë) pozita është 67,620.00 €.   

 

Aktivitetet per vitin 2022 

Nga praktika e deritanishme, numri i përfituesve nga viti në vit vjen duke u shtuar, ky numër ngërthen 

ne vete edhe rritjen e nevojës për buxhet më të lart në drejtim të pagesave të avokatëve të angazhuar. 

Poashtu ndikimi i fushatave vetëdijësuese dhe informimi i qytetarëve për shërbimet e ndihmës juridike 

falas, kërkon edhe rritjen e buxhetit për pagesën e shërbimeve të përfaqesimit dhe avokaturës 

Vlera e kërkuar për këtë aktivitet është 30,000.00 €.  

 

Aktivitetet per vitin 2023 

Jetsimi i klinikës mobile për ndihmë juridike falas do  mundësonte,  jo vetëm çasjen e barabartë në 

drejtësi, por do luante rol kyç në realizimin e të drejtave të cenuara të qytetarëve, në komunat ku ANJF 

nuk ka ZRNJF e as ZMNJF. 

Vlera e kërkuar për këtë aktivitet është 20,000.00 €.  

Të dhënat janë të paraqitura në tabelën nr 2 propozime për politika të reja të organizatës buxhetore.  
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2. Ngritja e cilësisë së përgjithshme të shërbimeve që ofrohen nga Agjencia për Ndihmë 

Juridike Falas 

Ofrimi i shërbimeve cilësore për qytetarët, konsiston në ndërtimin e një institucioni efektiv që 

nënkupton ofrimin e ndihmës juridike falas, duke u bazuar në ndërtimin e një administrate 

profesionale dhe efikase, sipas standardeve Evropiane. 

Programi i trajnimeve për ndërtimin e kapaciteteve profesionale në ANJF nënkupton dhënien e 

kontributit të rëndësishëm në zhvillimin dhe ndërtimin e kapaciteteve të ANJF, për të siguruar 

efektivet dhe marrje përsipër të përgjegjësive dhe kompetencave në institucionin e ndihmës juridike 

falas. 

Meqenëse ANJF ofron shërbime juridike falas në lëmin civile, administrative, penale dhe 

kundërvajtëse dhe bazuar në llojllojshmërinë e rasteve, të cilat deri më tani janë trajtuar, konsiderohen 

si nevojë e domosdoshme trajnimet profesionale. 

Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP) si institucion përgjegjës për organizimin e 

trajnimeve, nuk ofron trajnime të duhura të cilat do ti ndihmonin stafit të ANJF. 

Buxheti i ANJF është i limituar për këtë fushë karrshi nevojave për trajnime. 

Kryesisht trajnimet profesionale për stafin e ANJF-se janë mbështetur nga donatorët, GIZ, UNDP të 

cilat janë realizuar përmes “Akademisë së Drejtësisë” dhe USAID Programi Drejtësia Vlen.  

ANJF momentalisht, për sa e gëzon mbështetjen e donatorëve, ka shtrirje në 21 komuna të Republikës 

së Kosovës, takimet e rregullta të stafit janë të rëndësishme për fuqizimin operacional të ANJF.  

Programi i USAID Drejtësia Vlen, ka mbështetur ANJF në organizimin e takimeve mujore. Për vitin 

2020 janë paraparë të mbahen takime të rregullta mujore, takime të cilat do i mbështet Programi 

USAID deri në qershor të vitit 2021. 

Mirëpo, ne si institucion kemi nevojë që të sigurojm qëndrushmërin buxhetore për mbajtjen e këtyre 

takimeve, ndryshe në bazë të buxhetit ekzistues nuk do mund të mbahen takimet e rregullta mujore të 

stafit. 

 

Aktivitetet  

1. Ngritja e kapaciteteve profesionale të personelit të Agjencisë, për ofrimin e shërbimeve të ndihmës 

juridike falas dhe shërbimeve tjera administrative, është i domosdoshëm dhe njëkohësisht ndikon në 

avancimin e performancës dhe përditësimin e njohurive me ndryshimet legjislative në vend.  

Ndarja e buxhetit të nevojshëm për këtë aktivitet siguron profesionalizëm, efikasitet dhe efektivitet të 

ofrimit të shërbimeve juridike falas dhe menaxhimit të fondeve.  

Trajnimet për fuqizim operacional, vlerësohen me kosto në vlerë prej 2,300.00 € për një trajnim dhe 

synohen të mbahen 6 trajnime të tilla 

Vlera e kërkuar për këtë aktivitet është  13,800.00 €.  
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2. Në përputhje me sqarimin në objektivën numër 2, ANJF mbështetet me punëtori për fuqizimin 

operacional nga projekti i USAID Drejtësia Vlen. 

Ndarja e buxhetit të nevojshëm për këtë aktivitet siguron diskutimet dhe shkëmbimin e përvoja për 

mënyrën e trajtimit të rasteve dhe unifikimin e procedurave të veprimit.  

ANJF synon të mbaj 12 punëtori, me një kosto rreth 400.00 € për një punëtori. 

Vlera e kërkuar për këtë aktivitet është 4,800.00 €.   

Të dhënat janë të paraqitura në tabelën nr 2 propozime për politika të reja të organizatës buxhetore. 

 

3. Fushatat vetëdijesuese 

ANJF në vazhdimsi ka vlersuar nevojën për ndërmarrjen e aktiviteteve të ndryshme për vetdijesimin 

dhe senzibilizimin e qytetarëve, pasi që bazuar në raportet, anketat dhe aktivitetet e ndërmarra nga 

organiztat ndërkombëtare dhe në bashkëpunim me donatorët ka rezultuar se një përqindje e lartë e 

qytetarëve nuk kane njohuri për të drejtat e tyre në ndihmën juridike falas të cilën e siguron shteti 

përmes ANJF-së dhe shërbimet që mund ti përfitojnë. 

 

Për arsye se buxheti i ANJF është i ulët, ne në vazhdimësi kemi zhvilluar aktivitete të ndryshme për 

vetëdijësimin dhe senzibilizimin e qytetarëve, por gjithmon me përkrahjen e donatorëve UNDP, GIZ 

dhe USAID. 

 

ANJF ka zhvilluar fushatat vetëdijësuese dhe senzibilizuese, me përkrahjen e donatorëve, në forma të 

ndryshme si: shtypjen e broshurave dhe fletpletpalosjeve me përmbajtje informuese, video spote të 

transmetuara në TV, dokumentare të shkurta, organizim i punëtorive me institucionet relevante, 

organizimi i tryezave të rrumbullakta me grupet e cenueshme,  fushata vetëdijesuese, aktivitete të 

ndryshme informuese përmes mbajtjes së sesioneve të drejtpërdrejta me grupe të targetuara, realizimi i 

videove të shkurta për problemet e shpeshta ligjore për komunitetin LGBTI, komunitetin rom, serb, 

intervista televizive, reportazhe për komunitetin serb dhe atë rom etj. 

 

Duke e ditur se ndihma e donatorëve nuk krijon stabilitet, ndarja e shumës buxhetore për zhvillimin e 

aktiviteteve vetëdijesuese do ndihmonte ANJF që të ketë stabilitet dhe plan të qëndrueshëm për 

vetëdijesimin dhe senzibilizimin e qytetarëve në nevojë, për shërbimet e ndihmës juridike falas që 

ofron ANJF.  

 

Aktivitetet 

Duke e ditur gjendjen aktuale dhe nevojën për rritjen e vetëdijesiminit të qytetarëve, ANJF planifikon  

organizimin e fushatave vetëdijësuese me qëllim të informimit të qytetarëve për të drejtat e tyre të 

garantuara me ligj dhe për shërbimet të cilat ofrohen nga ANJF.  
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Kjo është menduar të bëhet me anë të shtypjes dhe shpërndarjes së materialit promovues, broshurave, 

posterave, fletëpalosjeve, realizimit të spoteve informuese, organizimi i tryezave me pjesmarrje të 

akterëve të institucioneve të cilat janë të lidhur me punën e ndihmës juridike falas, planifikimi dhe 

organizimi i javës për ndihmë juridike falas etj. Fushatat vetedijesuese kanë qenë të përkrahura nga 

donatorët UNDP, GIZ dhe USAID.  

 

Për realizimin e aktiviteteve rreth vetëdijesimit të qytetarëve, ANJF nuk ka të ndara mjete buxhetore, 

andaj me ndërprerjen e përkrahjes nga donatorët, qytetarët do mbesin në pamundësi, për tu informuar 

për të drejtat e tyre në shërbimet që ofron ANJF. 

 

 Vlera e kërkuar për këtë aktivitet është 30,000.00 €.  

 

Të dhënat janë të paraqitura në tabelën nr 2 propozime për politika të reja të organizatës buxhetore.  

 

1. Trendet e financimit 2019-2020 dhe vlerësimet 2021-2023 

Tabela 1: Trendet e financimit 2019-2020 dhe vleresimet 2021-2023 

Organizata Buxhetore 
2019 

Shpenzimi 

2020 

Buxhetuar

2021 

Vlerësuar

2022 

Vlerësuar

2023 

Vlerësuar

Total 

Nr I punëtorëve 28 28 28 28 28

Pagat dhe Mëditjet 176,813.61  210,244.99  211,295.99  212,352.99  212,352.99  

Mallra dhe Shërbime 156,906.85  202,454.00  203,109.00  203,109.00  203,109.00  

Shpenzimet Komunale 5,985.27       10,000.00    10,000.00    10,000.00    10,000.00    

Subvencionet dhe Transferet 

Shpenzimet Kapitale 

Burimet e Financimit 

Grantet Qeveritare 339,705.73  422,698.99  424,404.99  425,461.99  425,461.99  

Te hyrat vetanake 

Financimet nga huamarrjet

Grantet nga Donatorët  
*Grantet nga donatorët nuk janë pjesë e totalit të Shpenzimeve sipas Burimeve të Financimit. 

 

 
Tablea 2. Propozimet për politika të reja të organizatës buxhetore 

Politika e re prioritare 1. Viti 2021 Vlerësuar Viti 2022 Vlerësuar Viti 2023 Vlerësuar
Pershkrimi 

Nr I punëtorëve 11 11 11
Pagat dhe Mëditjet 67,620.00                            71,001.00                          74,551.00                             
Mallra dhe Shërbime 46,200.00                            78,600.00                          98,600.00                             
Shpenzimet Komunale
Subvencionet dhe Transferet 
Shpenzimet Kapitale 

Burimet e Financimit 
Grantet Qeveritare 113,820.00                          149,601.00                        173,151.00                           
Te hyrat vetanake 
Financimet nga huamarrjet
Grantet nga Donatorët

Nderlidhja e politikes se re me Deklaraten e Prioriteteve Aftmesme 2021-2023
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*Grantet nga donatorët nuk janë pjesë e totalit të Shpenzimeve sipas Burimeve të Financimit. 

 

Sa i përket të dhënave në tabelën 2 (e dytë) janë kalkuluar 11 pozita të reja të cilat janë : 

 Zyrtar për Ndihmë Juridike 9(nëntë pozita) 

 Zyrtar Certifikues 1(një pozitë)  

 Menaxher personeli 1(një pozitë).  

 Shpenzimet për shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës  

 Shpenzimet për fushata vetëdijësuese,  

 Shpenzimet për punëtori dhe trajnime në gritjen profesionale të zyrtarëve  dhe  

 Klinika Mobile.  
 

Tabela 5. Draft-Parashikimi i të Hyrave Jo-tatimore të Organizatës Buxhetore 

2021-2023 

 

 

Organizata Buxhetore:       

Kodi 5 shifror i të hyrës 

jo-tatimore:   

Viti 2019 

Arkëtimi   

Viti 2020 

Vlerësuar 

Viti 2021 

Vlerësuar  

Viti 20212 

Vlerësuar  

Viti 2023 

Vlerësuar   

      

Totali             981,80   1,200.00 1,600.00 2,900.00 2,300.00 

kodi 50019   

Takse Administrative 

Kodi 50021 Takse e 

Gjykates  

 

Të hyrat nga rastet e fituara në Gjykatë nga avokatët e angazhuar nga 

ANJF 

 

 

Ju faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj. 
  

  

Me respekt, 
  

Anita Alaj Kalanderi 

Drejtore Ekzekutive -Zv 
 


