REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 2022

Nr. Rendor
[1]

Data e kërkesës[2]

Objekti i kërkesës[3]

Data e përgjigjes[4]

Përgjigje[5]

Mënyra e përfundimit të kërkesës[6]

Tarifa[7]

E plote

Nuk ka tarife

E plote

Nuk ka tarife

E plote

Nuk ka tarife

1. A ka ASPA një dokument strategjik ose zhvillimor të arsimit të nëpunësve civilë mbi të cilën ndërton programin e trajnimit? Nëse
po, a mund të mundësoni një kopje?

1

9 Qershor 2022

2

12 Shtator 2022

3

28 Shtator 2022

1. A ka ASPA një dokument strategjik ose zhvillimor të arsimit të
nëpunësve civilë mbi të cilën ndërton programin e trajnimit? Nëse po, a
mund të mundësoni një kopje? 2. A ka identifikuar ASPA institucione që
janë më tepër të ekspozuara ndaj korrupsionit dhe risqeve të tjera të
integritetit institucional për shkak të natyrës së sektorëve për të cilat janë
përgjegjëse, si p.sh. infrastruktura dhe energjia; siguria dhe mbrojtja? Nëse
po, a ka programe të posaçme për nëpunësit e këtyre institucioneve?

Kerkoj informacion per tu regjistruar ne kursin e trajnimit te
Ndermjetsuesit te Pasurive te Paluajteshme.
Në mbështetje të Ligjit 114/2019 “Për të Drejtën e Informimit”,
në vijim të konsultimit të faqes së programit të transparences të publikuar
nga ASPA,
lutem vënien në dispozicion të:
Rregullores së Brendshme të ASPA-s;
Rregullores së Trajnimeve të ASPA-s, sipas formularit bashkëlidhur ku
gjendet edhe kopje e pasaportes sime.

ASPA harton kalendarin e trajnimit bazuar në proceset e punës që zhvillon në bashkëpunim me institucionet publike, por jo në bazë
të një dokumenti startegjik të mirëfilltë në kuptimin klasik të strategjisë. Kalendari i trajnimit i ASPA bazohet në nevojat që
identifikohen nga procesi i vlerësimit të nevojave në shkallë vendi (aktualisht Vlerësimi i Nevojave për Trajnim 2021-2022); detyrime
që burojne nga kuadri strategjik në nivel kombëtar; detyrime ligjore; mbështetje për procesin e integrimit dhe kërkesa të tjera për
trajnim ardhur nga institucionet. Bazuar në këto burime ASPA harton kalendarin e trajnimit duke vendosur prioritetet përkatëse.
2. A ka identifikuar ASPA institucione që janë më tepër të ekspozuara ndaj korrupsionit dhe risqeve të tjera të integritetit institucional
për shkak të natyrës së sektorëve për të cilat janë përgjegjëse, si p.sh. infrastruktura dhe energjia; siguria dhe mbrojtja? Nëse po, a ka
programe të posaçme për nëpunësit e këtyre institucioneve?
ASPA zhvilloi vlerësimin e nevojave për trajnim Antikorrupsion gjatë muajve tetor-nëntor 2020 dhe hartoi kurrikulën
‘Antikorrupsioni dhe konflikti i interesit’, me mbwshtetjen e projektit të financuar nga BE "Ndihma teknike për Koordinatorin
Kombëtar kundër Korrupsionit - Kontrata e Reformës së Sektorit për Luftën kundër Korrupsionit". Në arkivën e ASPA janë dy
kurrikula të hartuara në vitin 2018: ‘Etika në Administratën Publike dhe Konflikti i Interesave’ dhe ‘Korrupsioni në Administratën
Publike, mekanizmat e identifikimit dhe lufta ndaj tij’. Në periudhën 3-4 Mars 2021 ASPA në bashkëpunim me projektin e financuar
nga BE "Ndihma teknike për Koordinatorin Kombëtar kundër Korrupsionit - Kontrata e Reformës së Sektorit për Luftën kundër
Korrupsionit" zhvilloi TOT "Integrity Plan and Risk Assessment " ku u trajtuan çështjet e Vlerësimit të Riskut, Risku i Integritetit,
Faktorë të Riskut të Integritetit, Procese dhe Fusha të Vlerësimit të Riskut. Ka vijuar trajnimi në klasë për pikat e kontaktit
antikorrupsion gjatë periudhës Qershor 2021 - Janar 2022 ku janë zhvilluar 9 trajnime për pikat e kontaktit antikorrupsion.
Trajnim në fushën e antikorrupsionit dhe konfliktit të interesit është i vijueshëm dhe ofrohet për të gjithë punonjësit e institucioneve
publike, sipa specifikave që ata kanë siç janë përshembull pikat e kontaktit antikorrupsion.
15 Qershor 2022

Ju falenderojmë për interesin që keni shprehur mbi programin e trajnimit për kandidatët për ndermjetës të pasurive të paluajtshme.
ASPA është duke punuar për këtë program trajnimi dhe sapo të vihet në zbatim do t'ju informojmë.
Na ndiqni në rrjetet tona për t’u informuar në kohë reale me aktivitetet e ASPA.
Link Web ASPA: https://aspa.gov.al/kalendar/
Link FB ASPA: https://www.facebook.com/ShkollaeAdministratesPublike/
Për çdo pyetje dhe informacion na shkruani në aspa@aspa.gov.al

14 Shtator 2022

5 Tetor 2022

[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

[2] Data e regjistrimit të kërkesës

[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[4] Data e kthimit të përgjigjes

[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar

[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

U dergua informacionni I kerkuar

\

