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MIRËNJOHJE





Kur një personi i referohemi me “njeri me integritet”, atëherë kjo do të thotë të qenurit i 
ndershëm, i guximshëm, i matur, i moralshëm, i drejtë,  profesional dhe me virtyte pozitive që e 
bëjnë një njeri me integritet. 

Në rrafshin  institucional integriteti përbën disa  karakteristika si: logaridhënia, transparenca,  
rezistenca ndaj korrupsionit, etika dhe ndershmëria, efikasiteti dhe profesionalizmi i 
administratës publike, dhe të gjitha këto nënkuptojnë përpjekjet shtetërore për të përmirësuar 
cilësinë e administratës publike dhe për të shmangur korrupsionin. 

Institucionet publike të Kosovës përballen me rreziqe të korrupsionit të cilat mund të kenë 
ndikim negativ në funksionimin e tyre dhe besimin e publikut.  

Një program i integritetit ka nevojë për mbështetje aktive dhe të fuqishme  shtetërore dhe 
lokale nga udhëheqësit politik dhe profesional të administratës publike. Ata duhet të jenë 
shembull për të gjithë njerëzit e tjerë që punojnë për institucionet qendrore dhe lokale. 
Besoj, që shoqëria kosovare mirëpret një program të integritetit dhe dëshiron të jetë partner. 
Ndërsa  pjesa politike dhe punonjësit në administratën publike duhet ta shohin një program të 
integritetit si një mbështetje për realizimin profesional të detyrave të tyre publike. 

Si rrjedhojë Agjencia Kundër Korrupsionit me gjithë fuqinë e saj punon ngushtë me Zyrën e 
UNDP-së në Kosovë për të zhvilluar Sistemin e  Menaxhimit të Integritetit (SMI-së) me idenë  
që të ndihmohen institucionet publike në trajtimin e rreziqeve sistematike të identifikuara të 
integritetit, si dhe fuqizimin e rezistencës institucionale ndaj korrupsionit. 

Kosova tashmë ka shënuar hapin e parë të ndërtimit të politikave mbi integritetin, duke hedhur 
gurë-themelin për formimin e një kulture administrative të integritetit në Strategjinë Kundër 
Korrupsionit të Kosovës 2013 – 2017, të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Në këtë drejtim, hartimi 
i politikave të integritetit në çdo institucion, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit mbi  rrezikun që 
shkakton korrupsioni është  një veprim i pazëvendësueshëm.  

Siç dihet, aktualisht janë Komuna e Prishtinës dhe ajo e Gjakovës  të cilat  kanë  hartuar  dhe janë 
zotuar se do ta zbatojnë Planin e Integritetit. Në këtë drejtim, janë duke vazhduar angazhimet 
në përhapjen e SMI-së edhe nëpër komuna tjera dhe kemi shpresë se ky shembull do të ecën 
mbarë.

Stafi i Agjencisë zotohet fuqishëm, se do t’i ndihmojë të gjitha institucionet publike të 
interesuara në hartimin e planeve të integritetit, ndërkaq jemi të sigurt se botimi i këtij manuali 
paraqet një udhërrëfyes të vlefshëm që skajshmërisht hyn në funksion të rritjes së standardeve 
të integritetit të administratës publike.

Ne besojmë që ky Manual i Integritetit do të jetë edhe një ndihmesë në luftën kundër 
korrupsionit, në mënyrë që qytetarëve t’ju kthehet besimi në punën e institucioneve të Kosovës.

Hasan Preteni,
Drejtor i Agjencisë Kundër Korrpsionit
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   1   PËR KËTË UDHËZUES
Nëpër të gjithë sektorin publik në mbarë botën, ekziston urdhër në rritje për 
përmirësimin e planifikimit të integritetit dhe avancimin e menaxhimit të rrezikut 
të integritetit. Pse të menaxhohet rreziku i integritetit dhe pse të bëhet planifikimi 
i integritetit?

Organizatat e sektorit publik në të gjitha shtetet, në të gjitha nivelet, përballen me 
rreziqet nga korrupsioni që mund të kenë efekte të rënda negative në arritjen e 
objektivave të tyre. Sa më të sofistikuara që bëhen këto rreziqe, aq më të mëdha 
bëhen sfidat për organizatat në arritjen e objektivave të tyre dhe ruajtjen e besimit 
publik. Prandaj, menaxhimi i rrezikut të integritetit është procesi përmes së cilit 
organizatat në mënyrë metodike adresojnë rreziqet e integritetit që ndërlidhen 
me aktivitetet e tyre me qëllim të fuqizimit të rezistencës së organizatës ndaj 
korrupsionit dhe rrjedhimisht të zvogëlojnë nivelet e korrupsionit. Rreziku i 
integritetit definohet si efekt i pasigurisë për objektivat (organizative) i shkaktuar 
nga korrupsioni dhe shkeljet e integritetit (e përshtatur nga Udhëzuesi ISO 73:2009, 
definicioni 1.1); ndërkaq planifikimi i integritetit kuptohet si procesi i përgjithshëm 
i vlerësimit të rrezikut të integritetit dhe zhvillimit të planeve të integritetit të 
bazuara në rrezik, në pajtueshmëri me caqet/zotimet për integritet dhe objektivat 
e integritetit.

1.1  Pse planifikim të integritetit
Tradicionalisht, rreziqet e integritetit janë identifikuar dhe adresuar nga qendra 
përmes qasjes nga lartë – poshtë e cila fokusohet në arritjen e objektivave, mbrojtjen 
e aseteve dhe/ose listën kontrolluese të rreziqeve më të shpeshta të integritetit. Një 
qasje anti-korrupsion e tillë e standardizuar, një-madhësi-u-përshtatet-të-gjithave, 
është dëshmuar se është përgjithësisht joefikase. Përvoja më e përhapur tregon se 
rreziqet e integritetit, të cilat dalin nga stimulimet dhe mundësitë e individëve dhe 
aftësia e tyre për të pushtuar kontrollet e brendshme, për shkak të qenit komplekse 
dhe specifike, nuk identifikohen lehtë përmes qasjes nga lartë-poshtë edhe nëse 
ekzistojnë të dyja, vullneti dhe kapaciteti i mjaftueshëm për të bërë një gjë të 
tillë. Mangësitë e sipërpërmendura përshkallëzohen në shtrirje dhe në ndikim 
në momentin kur planifikimi i strategjive, planeve të veprimit dhe masave anti-
korrupsion (në tekstin e mëtejmë AK) bëhet në kornizë, ku kapacitetet dhe vullneti 
politik/menaxheria për të luftuar korrupsionin mbeten shqetësim serioz. 
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Të gjitha ato të cekura më lartë çojnë në zhvillimin e strategjive/ planeve/ 
masave anti-korrupsion të cilat janë të pavarura nga cenueshmëritë faktike, të 
projektuara mbi supozime e jo në nevoja faktike. Mangësitë kanë shtyrë kërkimin 
e instrumenteve efektive për luftimin e korrupsionit dhe menaxhimin e integritetit 
në nivel organizativ. Kjo ka promovuar kuptimin që strategjitë efikase AK duhet 
t’i përshtaten mjediseve specifike në të cilat korrupsioni shfaqet, ku planifikimi i 
masave AK është bërë në bazë të vlerësimit të detajuar të cenueshmërive të sistemit 
ndaj korrupsionit, që është specifik për shtetin dhe specifik për organizatën. Kjo 
duhet të përfshijë proces të strukturuar të vlerësimit të rrezikut të integritetit në 
nivel organizativ për të (1) identifikuar rreziqet – për të përcaktuar se ku ka gjasa 
të ndodhë korrupsioni dhe të shkaktojë kostot më të mëdha, (2) vlerësuar nivelin e 
rrezikut duke vlerësuar probabilitetin e ndodhjes dhe nivelet e dëmeve që lidhen 
me të, (3) përcaktuar prioritetet në intervenimin e nevojshëm dhe (4) zhvilluar 
planet e integritetit që janë specifike për organizatat, të cilat përmbajnë masa të 
targetuara anti-korrupsion. Dëshmitë aktuale tregojnë që vlerësimi i rrezikut të 
integritetit është bërë baza për planifikimin e përmirësuar të integritetit në një 
numër në rritje të shteteve (Shtete Anëtare të BE-së, si dhe në disa shtete kandidate 
dhe pranë anëtarësimit). Edhe pse metodologjitë ndryshojnë nga vendi në vend, 
parimet bazë mbesin të njëjta, në harmoni me standardet relevante ndërkombëtare 
për menaxhimin e rrezikut dhe në harmoni me praktikat kryesore.

1.2   Planifikimi i integritetit në Kosovë
Planifikimit të integritetit i është dhënë theks i veçantë si në Reformën e 
Administratës Publike Kosovare ashtu edhe në Strategjitë Anti-Korrupsion. Këto 
dokumente strategjike fuqizojnë rëndësinë kritike të procesit të qëndrueshëm të 
vlerësimit të integritetit në parandalimin e shkeljeve të integritetit dhe drejtojnë 
në nevojën për kornizë të përshtatshme të integritetit: rregulloren mbështetëse 
dhe veglat metodologjike. Ngritja adekuate e kapaciteteve konsiderohet si e 
rëndësishme për vazhdimësi të implementimit të suksesshëm. Institucionalizimi 
i vlerësimit të rrezikut nga korrupsioni dhe planifikimi i integritetit në sektorit e 
administratës publike të Kosovës do të kërkonte kornizë funksionale mbështetëse 
ligjore dhe operative. Qëndrueshmëria e saj kërkon pronësinë e duhur të procesit 
të marrë nga palët kyçe të interesit në anti-korrupsion dhe mbrojtje të integritetit. 

1.3   Udhëzuesi
Ky Udhëzues është mbështetje në futjen e planifikimit të integritetit në Kosovë. 
Udhëzuesi paraqet një vështrim të shkurtër të parimeve dhe koncepteve kyçe të 
menaxhimit të rrezikut të integritetit dhe planifikimit të integritetit dhe nxjerrë në 
pah procesin e planifikimit, zhvillimit, implementimit, monitorimit dhe shqyrtimit 
të planeve të integritetit. Qëllimi kryesor i tij është që të përkthejë porosinë 
lidhur me rëndësinë e zhvillimit të njohurive të duhura, përvojës dhe kulturës për 
menaxhimin e rrezikut të integritetit, si dhe zhvillimin e mentalitetit mundësues. 
Udhëzuesi në radhë të parë është një vegël për sensibilizim dhe duhet të përdoret 
së bashku me instrumente dhe udhëzime tjera më të detajuara metodologjike në 
rast se do të zhvillohet plani i integritetit.
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   2    INTEGRITETI, RREZIQET E INTEGRITETIT DHE 
          MENAXHIMI I INTEGRITETIT

2.1   Integriteti si standard
Integriteti tashmë është bërë standard krahas të cilit vlerësohen individët, 
institucionet madje edhe shtetet. Me rëndësinë në rritje që lidhet me luftimin 
e korrupsionit dhe ruajtjen e integritetit, palët e interesit në mbarë botën po 
kërkojnë gjithnjë më shumë siguri që organizatat të operojnë sistem të menaxhimit 
të integritetit që bazohet në vlerësim të fuqishëm të rrezikut të integritetit dhe 
kështu të ndjekë synimet e veta në një mjedis të sigurt në aspektin etik. Kjo 
ndodhë veçanërisht në sektorin publik ku implementimi i masave adekuate anti-
korrupsion është duke u bërë kusht për efikasitet, efiçiencë, transparencë dhe 
llogaridhënie të institucioneve për të përcaktuar nivelet e besimit publik dhe në 
këtë mënyrë të masë zgjedhjet publike politike. Menaxhimi funksional i integritetit 
njihet intensivisht edhe në sektorët privatë dhe jo-institucional, shihet si çelës në 
zvogëlimin e kostove të konsiderueshme ekonomike dhe njerëzore të shkeljeve të 
integritetit, për të avancuar biznesin e të ardhmes dhe për të rritur reputacionin 
dhe kredibilitetin e organizatës. Sigurimi i integritetit më pas bëhet i dobishëm për 
aftësinë e organizatës që të përmbushë në praktikë zotimet e veta ndaj palëve të 
interesit, me planifikimin e integritetit që është shtylla e saj themelore. 

2.2   Integriteti krahas anti-korrupsionit
Integriteti është një koncept më i gjerë se anti-korrupsioni. Ai ka të bëjë me 
ndërveprimin social e profesional dhe bashkëpunimin ndërmjet njerëzve dhe me 
veprimin në përputhshmëri me vlerat dhe standardet e pranuara.  

Për të definuar integritetin, në fjalorë përdoren fjalët “ndershmëri” dhe 
“pakorruptueshmëri”; diçka apo dikush “që nuk është prekur” në kuptimin e të qenit 
i pa-afektuar, i panjollosur, i pa të metë apo i paprekur. Në latinisht, “i paprekur” (in 
tangere). Disa standarde të menaxhimit definojnë integritetin si “grumbullin e plotë 
të vlerave, qëndrimeve dhe tipareve të një njësie organizative e cila mundëson 
zbatim të rreptë të Kodit të Mirësjelljes dhe të sjelljes etike.” 
         
Cilado organizatë mundet lehtë të diskreditohet në momentin kur integriteti i saj 
është shkelur. Shkeljet e integritetit përfshijnë, por nuk kufizohen në: 

 » Konfliktin e interesit (privat dhe publik);
 » Mashtrimin dhe vjedhjen;
 » Korrupsionin;
 » Keqpërdorimin apo manipulimin e   

informatave;

 » Funksionet, aktivitetet e papajtueshme;
 » Shfrytëzimin jo të drejtë të Autoritetit;
 » Humbjen dhe shpërdorimin e resurseve;
 » Diskriminimin dhe ngacmimin seksual;
 » Sjelljen e keqe në kohë private.
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2.3   Ku shfaqen rreziqet e integritetit
Rreziqet e integritetit mund të shfaqen në shumicën e fushave funksionale të 
organizatës së sektorit publik. Ato lidhen me probabilitetin e paraqitjes së ndodhive 
që lidhen me korrupsionin dhe integritetin që do të pengojnë organizatën në arritjen 
e objektivave të saja. Fushat më të zakonshme që shihen si fusha me rrezik të lartë 
përfshijnë, por nuk kufizohen në këto:

 » Menaxhimi i fondeve dhe resurseve financiare (alkimi, kontrolli dhe auditimi i buxheteve, 
menaxhimi i aseteve, pagesat e shpenzimeve, dhënia e bonuseve, etj.)

 » Trajtimi i informatave (mbajtja e informatave nga personi i brendshëm, ofrimi i informatave 
konfidenciale; gjenerimi, mbikëqyrja, ruajtja, kopjimi i informatave konifidenciale, duke përfshirë 
skedarë elektronikë dhe baza të dhënash elektronike, ndryshim i brendshëm apo i jashtëm i 
informatave konfidenciale, duke përfshirë skedarët në formë elektronike, etj)

 » Menaxhimi i mallrave dhe shërbimeve (vendim-marrja për blerje, caktimi i kërkesave për cilësi në 
kuptimin e liferimit, caktimi i furnizuesve, administrimi dhe alokimi i mallrave brenda organizatës, 
shfrytëzimi i mallrave të kompanisë jashtë orarit të punës apo jashtë organizatës)

 » Menaxhimi i Burimeve Njerëzore (MBNJ) dhe Zhvillimi i Burimeve Njerëzore (ZHBNJ) (rekrutimi 
dhe përzgjedhja e personelit; betimi i personelit; vendim-marrja lidhur me zhvillimin e karrierës; 
caktimi i trajnimeve; vizitat studimore, etj)

 » Dhënia e të drejtave (licencave, miratimeve, regjimet e lejeve, autorizimet, certifikatat, etj)
 » Mbledhja e pagesave (taksat, ngarkesat administrative, pagesat për shërbime, etj)
 » Kontraktimi (porositë, tenderët, kontratat, etj)
 » Pagesat (primet, shtesat, bursat, beneficionet, etj)
 » Detyrimin e zbatimit të legjislacionit (kontrolli, mbikëqyrja, inspektimet e përshtatshmërisë, 

imponimi i sanksioneve, ndëshkimeve, etj)
 » Menaxhimi i operimeve;
 » Menaxhimi i parasë së gatshme; Shpenzimet e përgjithshme
 » Fushat tjera me qasje publike ku ushtrohet liria e veprimit dhe ekzistojnë mundësitë e ndërlidhura

2.4   A mund të menaxhojmë rreziqet e integritetit
Instrumentet në dispozicion për menaxhimin e rreziqeve të integritetit mund të 
karakterizohen me një shumëllojshmëri dhe specializim në rritje. Këtu përfshihen, por 
nuk kufizohen në rregulloret ligjore dhe kodin e etikës; sistemet për menaxhimin e 
integritetit; veglat me bazë në kontroll; auditimet anti-korrupsion; vlerësimi i rrezikut të 
integritetit dhe planifikimi i integritetit. Brenda kësaj shumëllojshmërie të qasjeve, nuk 
ekziston asnjë instrument që është zgjidhje për të gjitha të këqijat për të frenuar me 
efikasitet korrupsionin. Pra, ka instrumente që janë më të përshtatshme për një mjedis 
të caktuar bazuar në kapacitetet ekzistuese, të dhënat, mjediset specifike, etj. Edhe 
kostot e ndërlidhura të implementimit janë gjithashtu të ndryshme. Prandaj, një qasje 
e kopjuar e bartjes mekanike të praktikave të punës nëpër kontekste të ndryshme i 
duhet paraprirë me analizë dhe vlerësim të thellë të nevojave për të përcaktuar veglat 
që do të përshtaten më së miri në një mjedis unik të organizatës. Cilido instrument që 
përdoret, qëllimi përfundimtar është që korrupsioni të bëhet si diçka me “rrezik të lartë” 
dhe me “kthim të ulët”. Sistemet për menaxhim të integritetit janë të dizajnuara që në 
radhë të parë të parandalojnë korrupsionin që të mos ndodhë, e jo të mbështetet në 
ndëshkime pasi të ketë ndodhur. Mbajtja e bilancit të duhur ndërmjet parandalimit 
krahas represionit bëhet e rëndësisë kritike për parandalimin efektiv të anti-korrupsionit 
dhe integritetit.    
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   3   PLANI I INTEGRITETIT 
Plani i Integritetit është dokument strategjik dhe operativ që mbështetë me prova 
rezultatet e procesit sistematik të vlerësimit të rrezikut të integritetit të ndërmarrë 
brenda organizatës. Ai bazohet në identifikimin e rreziqeve, analizën dhe vlerësimin 
e rrezikut dhe specifikon masat, sipas rreziqeve, për arritjen e objektivave të saj të 
integritetit për të avancuar performancën e integritetit të sektorit të administratës 
publike dhe fuqizimin e sundimit të ligjit dhe vlerave e standardeve profesionale. 
Plani i Integritetit nuk duhet parë si një dokument statik, por si një dokument i 
gjallë, implementimi i të cilit duhet monitoruar në një format të planifikuar, 
dokument i cili duhet rishqyrtuar në mënyrë periodike dhe të aktualizohet në 
pajtueshmëri me zhvillimet relevante normative, institucionale, procedurale dhe 
të personelit brenda mjedisit të brendshëm dhe të jashtëm, që është në ndryshim, 
të organizatës.

Në këtë mënyrë, Plani i Integritetit paraqet:

 » Mjet preventiv strategjik anti-korrupsion për të fuqizuar integritetin e institucionit, ku përfshihet 
integriteti individual, profesionalizmi, etika, integriteti institucional si dhe zbatimi i vlerave morale 
dhe standardeve profesionale. 

 » Instrument për ngritjen e vetëdijes lidhur me cenueshmëritë organizative dhe ekspozimin ndaj 
shkeljeve të integritetit, si dhe për krijimin e mbështetjes për masat që kanë për synim rritjen e 
rezistencës ndaj korrupsionit dhe ndërtimin  e  klimës së mirëbesimit dhe bashkë-pronësisë në anti-
korrupsion nëpër të gjithë organizatën, duke përfshirë të gjitha nivelet dhe të gjitha funksionet

 » Pjesë e natyrshme, e pandashme e menaxhimit të përgjithshëm të organizatës
 » Dokument i gjallë, pjesë e nxënies organizative.

3.1   Qëllimi dhe objektivati
Planifikimi i integritetit konsiderohet të jetë i dobishëm për organizatat e sektorit 
publik që:  

 » Të rrisin gjazat e arritjes së objektivave të organizatës, të inkurajojë menaxhimin proaktiv të rrezikut 
të integritetit e jo atë reaktiv; të minimizojë humbjet nga korrupsioni dhe shkeljet e integritetit, të 
zvogëlojë/eliminojë mundësitë për korrupsion dhe të përmirësojë rezistencën e organizatës ndaj 
korrupsionit;

 » Të përmirësojë identifikimin e mundësive dhe rreziqeve dhe të trajtojë rrezikun nëpër të gjithë 
organizatën; të fokusohet në prioritete, të përmirësojë kontrollet; të krijojë bazë të besueshme për 
vendim-marrje dhe planifikim duke alokuar dhe duke shfrytëzuar resurset për trajtim të rrezikut në 
plan të integritetit;

 » Të sigurojë përputhshmëri me kërkesat relevante ligjore dhe procedurale dhe normat e standardet 
ndërkombëtare;

 » Të krijojë/fuqizojë kapacitetet e personelit për anti-korrupsion efektiv, të ngritë vetëdijen në të 
gjitha nivelet dhe të krijojë bashkë-pronësi në procesin e zhvillimit, implementimit dhe monitorimit 
të planeve të integritetit;

 » Të përmirësojë besimin dhe mirëbesimin e palëve të jashtme dhe të brendshme të interesit dhe t’iu 
përgjigjet kërkesave dhe pritjeve të tyre sa i përket performancës së integritetit të sektorit publik.
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Plani i Integritetit është krijuar mbi analizë organizative dhe nuk mëton të 
identifikojë gjendjen aktuale të integritetit brenda një njësie të caktuar, fushave 
të caktuara të korruptuara apo personave të korruptuar brenda sistemit. Prandaj 
Plani i Integritetit nuk duhet parë ose/dhe ndjerë si format i “gjuetisë së shtrigave”, 
por si pjesë e zhvillimit organizativ të organizatës ku fokusohet në rrezikut efektiv 
të integritetit për të përmirësuar perfomancën e integritetit dhe imazhin publik. Në 
këtë mënyrë, Plani nuk adreson drejtpërdrejt integritetin e individëve, por krijon 
mekanizma për të parandaluar dhe eliminuar kushtet për paraqitjen e korrupsionit, 
praktikat joetike dhe joprofesionale në të gjitha fushat e institucioneve funksionale 
të përfshira.  

Një objektivë specifike është rritja e vetëdijes për cenueshmëritë që lidhen me 
korrupsionin dhe promovimi i qasjes “tolerancë zero ndaj korrupsionit”. Zhvillimi 
i planit të integritetit përfshinë vlerësimin e efikasitetit të sistemit të menaxhimit 
institucional të integritetit, duke përfshirë cilësinë e rregulloreve, praktikat dhe 
proceset e personelit në të gjitha fushat e operimit (qeverisje, menaxhim financiar, 
burime njerëzore, prokurim, siguri të informacioneve, menaxhim të aseteve, etj), 
mund të jetë hap vendimtar drejt menaxhimit dhe performancës së përmirësuar 
në këto fusha. Që është e rëndësisë së veçantë, ai promovon qasjen pjesëmarrëse 
të të gjithë personelit, bazuar në supozimin se rreziku njihet më së miri nga ata që 
janë të përfshirë drejtpërdrejt në implementimin e aktiviteteve.

3.2   Përmbajtja e Planit të Integritetit 
Plani i Integritetit duhet të përmbajë, posaçërisht:

 » Të dhëna lidhur me organizatën, profil të shkurtër të mjedisit të brendshëm dhe të jashtëm që ka 
të bëjë me integritetin, kriteret e aplikueshme të rrezikut (zakonisht qasja “zero tolerancë” për 
korrupsionin) që mund të përfshihen në Deklaratën e Integritetit; 

 » Rezultatet nga identifikimi i rreziqeve të integritetit dhe nga analizat e tyre; masat për detektim me 
kohë, parandalim dhe eliminim të rrezikut nga korrupsioni dhe implementimi i tyre; 

 » Plani i Veprimit për Integritet/Regjistri i rreziqeve, duke përfshirë masat e propozuara, përgjegjësitë 
dhe afatet kohore.

 »
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 »

  4    SI T’I QASEMI PLANIFIKIMIT TË INTEGRITETIT?

4.1   Proces i vazhdueshëm dhe sistematik
Menaxhimi i rrezikut të integritetit është proces i vazhdueshëm i cili përshkon të 
gjithë strategjinë e organizatës dhe implementimin e asaj strategjie. 

Duke qenë pjesë kritike e menaxhimit të integritetit, planifikimi i integritetit adreson 
në mënyrë metodike të gjitha rreziqet e integritetit që rrethojnë të kaluarën, të 
tashmen dhe veçanërisht të ardhmen e aktiviteteve të organizatës. Prandaj, nuk 
duhet të shihet si një ushtrim i rastësishëm për vlerësimin e rreziqeve dhe përpilimin 
e planit të integritetit, por duhet parë si një përkushtim afatgjatë i ndërmarrë për të 
mundësuar marrjen e rrezikut të arsyeshëm dhe efektiv të integritetit. 

4.2   Sigurimi i resurseve për planifikimin e integritetit; Përgjegjësitë 
Implementimi i suksesshëm i planifikimit të integritetit kërkon sigurimin e 
resurseve adekuate. Kjo përfshinë resurset njerëzore si dhe ato financiare. Prandaj, 
organizatat duhet të alokojnë resurse të mjaftueshme si për zhvillimin e planit të 
integritetit, ashtu edhe për implementimin e tij të mëtutjeshëm. 

Kostoja e trajtimit të rreziqeve shpesh nënvlerësohet në procesin e planifikimit të 
integritetit. Planet tepër ambicioze që dështojnë në përcaktimin e prioriteteve dhe 
kuptimin e ndikimit të kostos potenciale të trajtimit të rreziqeve mund të çojnë në 
presion të rritur ndaj personelit të përfshirë, buxheteve në dispozicion, ndërkaq 
çfarëdo mungesash pasuese në implementim reflektojnë në reputacionin dhe 
kredibilitetin e organizatës.  

Është e rëndësisë kritike që të identifikohet personeli për implementimin e planit 
të integritetit dhe menaxhimin e tij në vazhdimësi. Organizatat që demonstrojnë 
praktika të mira të menaxhimit të rrezikut janë ato që kanë identifikuar një individ 
ose një ekip që të mbikëqyrë implementimin dhe lehtësimin e planit të integritetit. 
Megjithatë, përgjegjësitë për planifikimin e integritetit dhe menaxhimin e 
përgjithshëm të integritetit shtrihen përtej grupit të caktuar drejtpërdrejt për 
zhvillim, ato prekin të gjithë punëtorët e organizatës, në pajtueshmëri me nivelin 
e tyre të kompetencave dhe përgjegjësive. Në këtë mënyrë, integriteti duhet të 
menaxhohet në secilin nivel, nga çdonjëri që punon për organizatën apo në emër 
të saj.
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Auditorët/
Kontrolluesit/
Inspektorët

Menaxherët dhe 
mbikëqyrësit  

Grupi Punues për 
Planifikimin e 
Integritetit  

Punëtorët

 » Mbikëqyrin procesin e menaxhimit të rrezikut
 » Kontribuojnë në identifikimin e rreziqeve të integritetit në proceset kyçe 

të organizatës.

 » Lehtësojnë, sfidojnë dhe shtyjnë procesin e planifikimit të integritetit 
brenda organizatës 

 » Monitorojnë rreziqet dhe menaxhimin e rrezikut në fushat e tyre të 
përgjegjësisë 

 » Sigurojnë që personeli janë duke pranuar kornizën e planifikimit të 
integritetit ashtu siç është zhvilluar dhe siç është menduar  

 » Raportojnë tek menaxhmenti më i lartë dhe ai i lartë në intervale të 
rregullta kohore

 » Planifikon, organizon, dokumenton, komunikon dhe raporton mbi 
vlerësimin e rrezikut të integritetit dhe planifikimin e integritetit. 

 » Njohin, komunikojnë dhe reagojnë ndaj rreziqeve të identifikuara dhe 
atyre që shfaqen 

 » Kontribuojnë në procesin e identifikimit të rreziqeve për njësitë e tyre 
operative  

 » Zbatojnë planet e rrezikut në fushat e tyre të përgjegjësisë 

Menaxhmenti 
më i lartë

Menaxhmenti
i lartë

Menaxhmenti më i lartë duhet të ofrojë dëshmi lidhur me 
përkushtimin e tij për zhvillimin dhe implementimin e procesit 
të planifikimit të integritetit dhe të përmirësojë vazhdimisht 
efikasitetin e tij si në vijim:

 » Duke ofruar resurset e nevojshme për të krijuar, implementuar, mbajtur 
dhe përmirësuar procesin e planifikimit të integritetit; 

 » Duke i komunikuar organizatës rëndësinë e përmbushjes së standardeve 
të integritetit si dhe kërkesat ligjore dhe kërkesat tjera; 

 » Duke siguruar që janë krijuar planet e integritetit të bazuara në rrezik; 
 » Duke siguruar që rezultatet në lidhje me implementimin e planeve të 

integritetit dhe performancën e integritetit maten dhe raportohen në 
intervale të planifikuara kohore 

 » Shqyrton profilet e rrezikut për të gjithë organizatën dhe ato që janë 
specifike për departamentet 

 » Shqyrton dhe vlerëson qasjen aktuale dhe atë të planifikuar për 
menaxhimin e fushave të rëndësishme dhe kritike të rrezikut. 

 »  Shqyrton dhe monitoron përfundimin e planeve të integritetit të bazuara 
në rrezik. 

 » Siguron që korniza për menaxhimin e rrezikut është implementuar në 
njësitë individuale operative.
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Udhëheqësi, respektivisht personi përgjegjës për menaxhimin e përgjithshëm të 
personave të obliguar (më tutje në tekst, udhëheqësi), i cili mbanë përgjegjësinë 
përfundimtare për menaxhimin e integritetit brenda organizatës është përgjegjës 
për përgatitjen, zhvillimin, miratimin dhe implementimin e planit të integritetit.   

Caktimi i Grupit Punues për vlerësimin e rrezikut të integritetit dhe 
planifikimin e integritetit 

Një vlerësim i mirë i rrezikut kërkon inpute nga burime të ndryshme. Ai kërkon 
resurse adekuate dhe organizim adekuat. Kështu, para kryerjes së vlerësimit të 
rrezikut dhe inicimit të planifikimit të integritetit, Udhëheqësi i subjektit të obliguar 
nxjerrë vendimin që organizata duhet të bëjë planifikimin e integritetit, cakton 
udhëheqësin e ekipit dhe anëtarët e Grupit Punues për Planifikim të Integritetit. 

Anëtarët e caktuar (zakonisht 5-9 anëtarë) duhet të jenë zyrtarë nga mbarë 
organizata me njohuri të ndryshme, aftësi dhe pikëvështrime të ndryshme, 
përfaqësues të pozitave të ndryshme/fushave të aktiviteteve, si personel 
nga zyra ligjore dhe për përshtatshmëri, personel nga auditori i brendshëm/
kontrollues/hetues, personel të kontabilitetit/financave, personel nga njësia 
jofinanciare biznesore dhe operimet, të cilët kanë njohuri për operimet çdo ditore, 
ndërveprimet me konsumatorë dhe palë shitëse dhe njohuri të përgjithshme për 
çështjet brenda sektorit. Menaxhmenti, duke përfshirë menaxhmentin e lartë, dhe 
pronarët e rëndësishëm të procesit (p.sh. prokurimi, inspektimet, zyra ligjore dhe 
për përshtatshmëri, operimet) duhet të marrin pjesë në vlerësim, pasi që ata në 
fund të fundit janë llogaridhënës për efikasitetin e përpjekjeve të organizatës për 
menaxhim të rrezikut. 

Në rast të mungesës së ekspertëve brenda organizatës, mund të përdoren në 
një shkallë të kufizuar konsulentë të jashtëm me ekspertizë në standardet e 
aplikueshme, indikatorët kyç të rreziqeve, menaxhimin e rrezikut të integritetit 
dhe metodologjinë e planifikimit të integritetit, aktivitetet e kontrollimit dhe 
procedurat e detektimit. Sidoqoftë, organizata duhet të ketë parasysh se rreziqet 
njihen dhe menaxhohen më së miri në vendin ku bëhet puna, prandaj një kuptim 
i hollësishëm i proceseve të punës është i rëndësisë kritike për identifikim dhe 
menaxhim efikas të rrezikut.

GP-ja për planifikim të integritetit duhet të planifikojë, organizojë, 
kryejë, dokumentojë, komunikojë dhe të raportojë për vlerësimin e 
rrezikut të integritetit dhe planifikimin e integritetit.  

Udhëheqësi i Grupit Punues menaxhon procesin e planifikimit të 
integritetit, definon dhe komunikon përgjegjësitë dhe kompetencat 
që ndërlidhen; organizon aktivitetet dhe orarin e tyre; promovon 
sensibilizimin për planifikimin e integritetit në të gjitha nivelet e 
organizatës dhe ofron udhëzime dhe këshilla për përshtatshmëri; 
raporton tek Udhëheqësi i Planifikimit të Integritetit.   
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4.3   Komunikimi dhe trajnimi 
Për të zhvilluar aftësitë dhe mundësitë për planifikim të integritetit, organizatat 
duhet të krijojnë një nivel të vetëdijes dhe njohurive për menaxhimin e rrezikut, 
përmes komunikimit të brendshëm dhe trajnimeve. 

4.4   Kultura pozitive për rrezikun e integritetit 
Planifikimi i integritetit ka për qëllim mbështetjen e zhvillimit të kulturës organizative 
ku rreziku identifikohet, vlerësohet, komunikohet dhe menaxhohet në mënyrë të 
përshtatshme. Duke pranuar një qasje të qëndrueshme për atë se si vlerësohet, 
menaxhohet dhe komunikohet rreziku, do të vjen kultura pozitive për rrezikun. 
Kjo është gjendja kur të kuptuarit, të menaxhuarit dhe të pranuarit e rrezikut të 
duhur të integritetit është pjesë e proceseve të përditshme të vendim-marrjes. Kjo 
është e kundërta e kulturës negative për rrezikun, ku njerëzit janë kundërshtues 
për rrezikun, e injorojnë atë apo kanë besim të tepërt në marrjen e rrezikut. Kur një 
organizatë ka kornizë të planifikimit të integritetit, kjo ndihmon që të krijojë mjedis 
që është i ndjeshëm ndaj marrjes së rrezikut dhe eventualisht formëson qëndrimet 
e brendshme kundrejt rrezikut.    



FA
Q

JA
   19

  5    MBULUESHMËRIA E RREZIKUT TË INTEGRITETIT: KRIJIMI I       
         NIVELIT BAZË PËR TË MENAXHUAR EFEKTSHËM RREZIQET 
Në planifikimin e integritetit, organizatat në Kosovë do të duhet të adresojnë 
rreziqe që janë:

 » Të pranishme përgjithësisht në cilëndo infrastrukturë etike të organizatës dhe mbulohen nga korniza 
ligjore e targetuar për anti-korrupsion dhe integritet në Kosovë: siç janë pranimi i jashtëligjshëm i dhuratave, 
dështimi në përputhjen me konfliktin e interesit, dështimi në përputhjen me ndalesat për biznes, mbrojtje 
të informatorëve; disa rreziqe të zakonshme operative që lidhen me prokurim, MBNJ dhe menaxhim të 
proceseve të pronës shtetërore, për shkak të cenueshmërive të tyre të veçanta ndaj shkeljeve të integritetit; 

 » Rreziqet specifike për institucion, dalin nga vet rrjedha e punës e që janë identifikuar gjatë procesit të 
planifikimit të integritetit.



FA
Q

JA
   

20
U

D
H

Ë
Z

U
E

S
 P

Ë
R

 P
L

A
N

IF
IK

IM
IN

 E
 I

N
T

E
G

R
IT

E
T

IT
 D

H
E

 M
E

N
A

X
H

IM
IN

 E
 I

N
T

E
G

R
IT

E
T

IT
2

0
1

5

6.1   Krijimi i kontekstit për planifikim të integritetit 
Themelimi i kontekstit për planifikim të 
integritetit është jetik për menaxhimin e 
efektshëm të menaxhimit të rrezikut të 
integritetit dhe planifikimit të integritetit në 
veçanti. Ai ofron kuptimin e nevojshëm të 
parametrave të brendshëm dhe të jashtëm 
që duhet të merren në konsideratë gjatë 
menaxhimit të rreziqeve të integritetit 
dhe përcakton fushëveprimin dhe kriteret 

Fazat   Hapat   Rezultatet

Krijimi i kontekstit për 
planifikim të integritetit 

Identifikimi i rreziqeve 
të integritetit 

Analiza e rreziqeve 
të integritetit 

Vlerësimi i Rreziqeve 
të Integritetit 

Përcaktimi i trajtimit 
të rrezikut

1. Shqyrtimi i mjedisit të 
jashtëm
2. Shqyrtimi i mjedisit 
të brendshëm

3. Identifikimi i rreziqeve 
dhe faktorëve të rrezikut për 
secilin rrezik 

4. Identifikimi i kontrolleve 
për secilin faktor të rrezikut 
5. Kryerja e analizës së rrezi-
kut për secilin faktor rreziku 
të identifikuar bazuar në 
trajtimin aktual  
6. Vlerësimi i nivelit të 
përgjithshëm të rrezikut për 
secilin rrezik 

7. Renditja e rreziqeve dhe 
shënjimi i rreziqeve të vogla 
që nuk kanë nevojë për 
trajtim  

8. Përzgjedhja e trajtimit/
masës së përshtatshme
9. Përgatitja e Planit të Vep-
rimit të Integritetit/Regjistri 
i Rrezikut 

Profili i shkurtër i mandatit dhe objektivat e 
njësisë së administrimit publik, përkushtimi për 
integritet, pritjet e palëve të interesit

Rreziqet relevante të identifikuara, duke 
përfshirë rreziqet e përgjithshme dhe ato 
specifike për organizatën 

Trajtimi aktual /kontrollet ekzistuese të 
identifikuara për secilin faktor të rrezikut  
Vendimi për secilin faktor rreziku nëse është 
menaxhuar tërësisht, pjesërisht apo nuk është 
menaxhuar fare bazuar në trajtimet/kontrollet 
ekzistuese  
Gjasat e shfaqjes së një ngjarje dhe pasojat 
(ndikimi) nëse ngjarja ndodhë e vlerësuar për secilin 
rrezik, bazuar në matricën e vlerësimit të rrezikut 
niveli relevant i rrezikut i përcaktuar për secilin 
rrezik  

Rreziqet e vogla që nuk kanë nevojë për trajtim 
të shënjuara, rreziqet e konsiderueshme të 
vlerësuara, të prioritarizuara 
Rreziqeve të konsiderueshme t’iu bëhet trajtimi i 
mëtejmë

Një ose më shumë opsione për trajtimin e rrezikut 
të përcaktuara për secilin rrezik 
Dakordimi lidhur me masat, përgjegjësitë dhe 
afatet kohore

  6    PROCESI I PLANIFIKIMIT TË INTEGRITETIT  
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e rrezikut. Konteksti përfshinë parametrat e brendshëm dhe të jashtëm që janë 
relevant për organizatën. Theks i veçantë duhet vënë në përkushtimin për integritet 
që zakonisht kodohet në Politikën/Deklaratën e Integritetit. Kjo do të kërkonte një 
vështrim më të detajuar në organizatën, mundësitë e saj në aspektin e resurseve 
the njohurive; sistemeve informative, rrjedhën e informatave dhe proceset e 
vendim-marrjes; palët e brendshme të interesit; kulturën; standardet dhe modelet 
e punës; strukturat (p.sh. qeverisjen, rolet dhe përgjegjësitë).

6.2   Identifikimi i Rreziqeve të Integritetit 
Ky është procesi i gjetjes, njohjes dhe regjistrimit 
të rreziqeve. Qëllimi i identifikimit të rrezikut 
është që të identifikohet se çka mund të 
ndodhë apo çfarë situatash mund të ekzistojnë 
që të mund të ndikojnë në arritjen e objektivave 
të organizatës. Kjo do të kërkojë identifikimin e 
burimeve të rrezikut, fushat e ndikimit, ndodhitë 
dhe shkaktarët e tyre. Rezultatet përfundimtare 
do të jenë një listë gjithëpërfshirëse e rreziqeve 
të integritetit bazuar në ato ngjarje që mund 

të rrisin, parandalojnë, degradojnë apo vonojnë arritjen e objektivave. Identifikimi 
gjithëpërfshirës është kritik, pasi që rreziku që është kaluar dhe nuk është identifikuar 
në këtë fazë, nuk do të përfshihet në analizat e mëtutjeshme, andaj edhe nuk do të 
adresohet asnjëherë.

Si duhet të bëhet kjo? Cilat procese të kërkohen? 
Për të identifikuar rreziqet specifike të integritetit të organizatës, grupi punues duhet të 
shqyrtojë proceset kritike brenda organizatës përmes klasterëve kryesor në vijim: 

 » Funksionet që lidhen me politikën sektoriale – planifikimin strategjik, shtjellimin e 
projektligjeve, shtjellimin e standardeve minimale, indikatorët për vlerësimin e politikave 
sektoriale, etj;

 » Operative; Ofrimin e shërbimeve; Këto kanë të bëjnë me çështjet ditore me të cilat 
ballafaqohet organizata në përpjekje për të arritur objektivat e saja strategjike; 

 » Funksionet rregullative – lëshimin e licencave, certifikatave, lejeve, inspektimeve të 
përputhshmërisë, auditimet financiare, etj.;

 » Funksionet që lidhen me koordinimin, mbikëqyrjen dhe kontrollin – koordinimi i 
marrëdhënieve ndërmjet organeve të ndryshme, mbikëqyrja e aktiviteteve të strukturave 
vartëse, mbështetja për këto struktura në mënyrë që të arrijnë objektivat e tyre, etj;

 » Funksionet mbështetëse – Menaxhimi i BNJ-së, kontabiliteti, kontrollimi i dokumenteve, 
sistemet e TI-së, marrëdhëniet me publikun, infrastrukturën e organizatës, trajnimin e 
personelit, analizën e efiçiencës dhe auditimet e performancës, mirëmbajtja e objekteve/
lokaleve, blerja, prokurimi publik, etj.

Identifikimi mund të përfshijë marrjen e informatave nga burimet e jashtme 
si raportet monitoruese, raportet e tjera të ndryshme (të auditimit, raportet e 
autoriteteve të mbikëqyrjes dhe kontrollit, inspektimet, rregullatorët); ankesat 
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penale, civile dhe rregullatore; praktikat administrative apo gjyqësore, raportet 
nga mediat; sondazhet. Kjo gjithashtu mund të përfshijë kuptimin e proceseve 
të organizatës dhe grumbullimin e informatave lidhur me shkeljet potenciale të 
integritetit nga burimet e brendshme duke intervistuar personelin dhe organizuar 
takime për shkëmbim të ideve me ata, përmes pyetësorëve, shqyrtimit të ankesave 
nga linja telefonike e informatorëve dhe duke kryer procedura analitike (analizën e 
ankesave, etj.); praktikën apo përvojën e kaluar.  

Informata të vlefshme mund të nxirren nga pyetësorët, të dizajnuar për të hulumtuar 
ndjeshmërinë e rrezikut nga personeli dhe perceptimin e tyre lidhur me atë se a 
është dhe si është organizata e rrezikuar në përmbushjen e objektivave të saj, sa i 
përket integritetit. Administrimi i drejtë i procesit është kusht për efikasitetin e saj. 
Përvoja tregon se garantimi i anonimitetit për procesin është kritik në zvogëlimin e 
rezistencës së brendshme, nëse ajo ekziston. Rezultatet do të jenë burim i vlefshëm 
i informatave për menaxhmentin më të lartë në rast se sigurohen mostra të mëdha. 
Megjithatë, edhe një mostër e kufizuar mund të ofrojë një vështrim për tolerancën 
ndaj rrezikut dhe marrjen e rrezikut në organizatë dhe mund të vë në pah fusha të 
caktuara shqetësimi. 

Derisa identifikimi i rrezikut mund të përkrahet nga konsulentët e jashtëm, qasja 
nga-brenda me procese e vegla të komunikuara e të koordinuara mirë dhe të 
qëndrueshme ka mundësi që të jetë më efikase. “Pronësia” nga-brenda e procesit 
të menaxhimit të rrezikut është thelbësor.    

6.3   Analiza e rreziqeve të integritetit dhe vlerësimi i nivelit të 
përgjithshëm të rrezikut

Kjo fazë ka të bëjë me kuptimin e rreziqeve 
të integritetit. Kjo bazohet në rezultatet e 
identifikimit të rrezikut nga faza e kaluar 
(vetëm rreziqet e identifikuara dhe faktorët 
e identifikuar të rreziqeve i nënshtrohen 
analizave të mëtutjeshme) dhe ofron inpute 
për fazën e radhës – fazën e vlerësimit të 
rrezikut dhe trajtimit të rrezikut. 

Analiza e rrezikut analizon rreziqet në kuptim të gjasave dhe pasojave. Kjo 
përfshinë marrjen në konsideratë të trajtimeve/kontrolleve aktuale (ekzistuese) 
që ndikojnë në gjasat që të ndodhin pasojat, si dhe vlerësimin e efikasitetit të 
tyre (nëse faktorët e rrezikut menaxhohen plotësisht, menaxhohen pjesërisht 
apo nuk menaxhohen fare). Grupi punues mund të shfrytëzojë metoda/vegla të 
ndryshme për të analizuar rreziqet dhe vlerësuar ato si dhe për të vlerësuar nivelin 
e përgjithshëm të rrezikut, duke përfshirë por duke mos u kufizuar në grupet e 
fokusit për vlerësim të rrezikut, kanalet e shkëmbimit të ideve, tabelat e rrezikut 
të dizajnuara posaçërisht për të udhëzuar dhe regjistruar procesin e vlerësimit. 
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Përzgjedhja e mjeteve metodologjike varet nga kapacitetet/ resurset ekzistuese 
dhe nevojat që të radhitem me kompleksitetet / realizueshmëritë e vlerësimit. 
Dokumentimi adekuat është i domosdoshëm. 
Për të analizuar rreziqet e integritetit, grupi punues do të duhet të përcaktojë dy 
parametrat në vijim: gjasat e ndodhjes së rrezikut dhe pasojat (ndikimi) e rrezikut 
të ndodhur. Nuk ekziston asnjë zgjidhje e vetme metodologjike për të përfunduar 
këtë detyrë, por megjithatë një metodë e zakonshme që përdoret i referohet 
tabelave në vijim.  

Gjasat e ndodhjes së rrezikut 

Vlerësimi  Përshkrimi  Treguesit

Madhor
/me siguri /

Mesatar 
/i mundshëm/

I vogël 
/ me pak mundësi/

Me mundësi të mëdha të 
ndodhjes në të shumicën e 
rrethanave, dihet faktikisht 
se ndodhë  

Me mundësi të ndodhjes në 
disa rrethana – apo “Kam 
dëgjuar se ka ndodhur” 

Me pak mundësi që të ndodhë 
në periudhën tri vjeçare apo 
mund të ndodhë vetëm 
në rrethana të jashtëza-
konshme. 

Potenciali i ndodhjes së tij disa herë brenda 
periudhës kohore (për shembull një vit). Kjo do 
të thotë që ngjarja mund të ndodhë gjatë vitit të 
ardhshëm apo brenda disa muajve në vijim dhe 
përsëritet disa herë. Ka ndodhur kohëve të fundit. 

Mund të ndodhë më shumë se një herë brenda 
periudhës kohore (për shembull tri vite). Mund 
të jetë e vështirë të kontrollohet për shkak të disa 
ndikimeve të jashtme. A ka histori të ndodhjes?

Nuk ka ndodhur. Me gjasa të vogla të ndodhjes 
përveç nëse paraqiten disa rrethana të 
jashtëzakonshme. 

Pasojat (ndikimi) i rrezikut të ndodhur    

Niveli i pasojave/ ndikimit të dëmshëm vlerësohet nga: niveli i dëmeve në asete, 
operime, reputacion; shtrirja e dëmit, kohëzgjatja e përafërt e ndikimit të dëmshëm; 
resurset e nevojshme për të tejkaluar gjendjen dhe për t’u rimëkëmbur. 

Pasojat (ndikimi)

Madhore Ndikim të konsiderueshëm në strategjinë e organizatës apo aktivitetet operative; ndikon 
drejtpërdrejt në aktivitetet e saj, stabilitetin dhe asetet, si dhe arritjen e objektivave të saj; 
ndikon në një shkallë të konsiderueshme në interesat e palëve të interesat, shoqërisë apo shtetit; 
humbje të rëndësishme financiare, rrezikohen misioni dhe aktivitetet thelbësore, kërcënimi 
nga çështjet gjyqësore, humbja e reputacionit dhe besimit. Mund të tejkalohet vetëm në afat 
të gjatë me kontrolle serioze operative dhe me resurse të konsiderueshme publike. Në praktikë 
kjo do të thotë që intervenimet në biznesin dhe aktivitetet thelbësore të organizatës janë të 
domosdoshme dhe financim i lartë për të mënjanuar dëmet. 



FA
Q

JA
   

24
U

D
H

Ë
Z

U
E

S
 P

Ë
R

 P
L

A
N

IF
IK

IM
IN

 E
 I

N
T

E
G

R
IT

E
T

IT
 D

H
E

 M
E

N
A

X
H

IM
IN

 E
 I

N
T

E
G

R
IT

E
T

IT
2

0
1

5

Mesatar

I vogël  

Nëse nuk tejkalohet, mund të çojë në ndikim të dëmshëm serioz material dhe/ose jo-material; 
Ndikim mesatar në strategjinë e organizatës apo aktiviteteve operative; humbje mesatare 
financiare; shqetësim mesatar i palëve të interesit; mund të tejkalohet në periudhë afatmesme 
me kontroll serioz dhe masa të menaxhmentit dhe angazhim të resurseve të konsiderueshme 
publike. Në praktikë kjo do të thotë që pasojat për organizatën janë mjaft të rëndësishme – dhe 
nevojitet riorganizim i aktiviteteve të caktuara problematike për të mënjanuar dëmin 

Humbje të vogla financiare, implementimi nuk komprometohet, nuk ka pasoja gjyqësore, 
reputacioni nuk rrezikohet; Ndikim i dëmshëm i vogël material dhe/ose jo-material në 
organizatë, që mund të kompensohet në afat të shkurtër me resurse të pakëta duke ndërmarrë 
masa organizative dhe/ose operative; Ndikimi i ulët në strategjinë e organizatës ose aktivitetet 
operative; shqetësim i vogël i palëve të interesit; Në praktikë nuk ka pasoja – për eliminimin e 
ndodhisë kërkohet pak veprim. 

Pas përcaktimit të dy parametrave të mësipërm Gjasave të Ndodhjes së Rrezikut dhe 
Pasojave (ndikimit) të Rrezikut të Ndodhur, grupi punues duhet të përcaktojë nivelin 
e Rrezikut për të gjitha rreziqet e identifikuara dhe të vlerësuara, duke përdorur 
Matricën e Rrezikut. 

Niveli përfundimtar i rrezikut përcaktohet bazuar në Matricën e Rrezikut si kombinim 
i gjasave dhe pasojave. 
 
Matrica e Vlerësimit të Rrezikut 

Nivelet e rrezikut bazuar në Matricë bëjnë pjesë në kategoritë në vijim: (1) e gjelbër – rrezik 
i vogël, (2) e verdhë- rreziku është mesatar  (3) e kuqe – rreziku është madhor.
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Hapi 4: Vlerësimi i rreziqeve të integritetit, përcaktimi i pri-
oriteteve për intervenim dhe masat AC

Bazuar në rezultatet e analizës së rrezikut, në 
këtë fazë vendoset për domethënien e rreziqeve 
për organizatën dhe nëse secili rrezik specifik 
duhet të pranohet apo të trajtohet për të 
prioritarizuar implementimin e trajtimit. Pse është 
kjo e rëndësishme? Në rastin ideal, edhe rreziqet 
e vogla mund të tërheqin vëmendje dhe të 
trajtohen së paku me monitorim të vazhdueshëm. 
Sidoqoftë, organizatat në vete kanë resurse të 
kufizuara për t’i vënë në menaxhim të integritetit. 
Kjo do të kërkonte që të vendoset se cilat rreziqe 
të trajtohen me prioritet.

Praktikisht “Vlerësimi i Rrezikut” do të thotë renditja e rreziqeve me më të mëdhatë në krye 
të listës, që paraqesin efekte thelbësore në integritetin e organizatës dhe mund të rrezikojnë 
efiçencën, efikasitetin, besueshmërinë dhe imazhin e jashtëm të organizatës. Kjo duhet të 
jetë baza për përcaktimin e masave për trajtimin e rrezikut. Prandaj, prioritetet përcaktohen 
ashtu që resurset e kufizuara në dispozicion për trajtim, mund të shkojnë aty ku ndihet se 
janë më të nevojshmet. Në përgjithësi, rreziqet e kategorizuara si të vogla, përputhen me 
standardet për marrje të rrezikut dhe nuk imponojnë nevojën për masa shtesë të trajtimit, 
por kërkojnë monitorim të efikasitetit të masave ekzistuese të trajtimit/kontrollit. Në anën 
tjetër, rreziqet madhore kërkojnë trajtim të menjëhershëm me masat adekuate. 

Hapi 5: Përcaktimi i masave të përshtatshme për trajtimin e 
rrezikut 

Trajtimi i rrezikut përfshinë përzgjedhjen e një apo 
më shumë opsioneve për rreziqet në modifikimin dhe 
implementimin e atyre opsioneve. Në momentin kur 
rreziqet analizohen, vlerësohen dhe prioritarizohen, 
duhen përcaktuar masat për modifikimin e rrezikut 
dhe bartur në Regjistrin e Planit të Veprimit/Rrezikut 
të integritetit. Qëllimi i saj është që të dokumentojë 
se si do të implementohen opsionet e zgjedhura 
për trajtim. Informatat e ofruara duhet të përfshijnë: 
veprimet e propozuara, kërkesat për resurse dhe 
kohën e orarin e implementimit. Kjo duhet të 

integrohet me proceset e menaxhimit të organizatës dhe të diskutohet me palët e duhura të 
interesit.

Edhe vet trajtimi i rrezikut mund të paraqesë rreziqe. Një rrezik i konsiderueshëm mund të 
jetë dështimi apo jo-efikasiteti i masave të propozuara për trajtimin e rrezikut. Kjo ndodhë 
shpesh me projekte të integritetit që janë joreale dhe tejet ambicioze, mos implementimi i të 
cilave rezulton me humbje të madhe të besimit që duket të jetë e vështirë të kthehet. Prandaj, 
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kufizimet në realizueshmëri, pyetjet lidhur me fazat dhe radhitja e masave duhet të merren në 
konsideratë gjatë përzgjedhjes së trajtimit të duhur. Një masë e vetme mund të menaxhojë një 
apo më shumë faktorë të rrezikut.

Përvoja tregon se zhvillimi i Planit të Veprimit për Integritet nganjëherë neglizhohet, që do 
të thotë se i kushtohet vëmendje e pakët dakordimit për masat, resurset, afatet kohore për 
masat e propozuara. Në vend të kësaj, shpesh mbizotërojnë qasjet formale ku caktohen afatet 
kohore dhe përgjegjësitë pa marrë në konsideratë realizueshmërinë dhe prioritetet. Qëndrimet/
mangësitë e tilla minimizojnë mundësitë për intervenim të targetuar, të realizueshëm dhe në 
kohë, gjë që në vetvete vë në rrezik efikasitetin e të gjithë procesit të vlerësimit të rrezikut. Për 
të parandaluar situatat e sipërpërmendura, menaxhmenti i lartë duhet të kushtojë vëmendjen e 
duhur finalizimit të Planit të Veprimit për Integritet si bazë për përmirësim. 

Raportimi i Grupit Punues 
Aktivitetet e planifikimit të integritetit duhet të jenë të gjurmueshme. Përveç 
gjurmueshmërisë dhe transparencës, në planifikimin e integritetit, të dhënat mund të 
ofrojnë bazën për përmirësim të metodave dhe mjeteve, si dhe të mbarë procesit. 

Prezantimi i Planit të Integritetit
Komunikimi i ekspozimit ndaj rrezikut dhe i masave për trajtimin e rrezikut është 
i rëndësishëm për të mbajtur nivel të lartë të besimit nga palët e interesit, duke krijuar 
bashkëpronësi në platformën për përmirësim dhe duke gjeneruar përkrahje për 
implementimin e saj.  

Emërimi i personit përgjegjës për planin e integritetit 
Menaxhmenti i lartë emëron personin përgjegjës për Planin e Integritetit për të siguruar 
implementimin, monitorimin dhe raportimin efikas të tij. 

Monitorimi, raportimi dhe Rivlerësimi dhe shqyrtimi periodik 
Monitorimi
Organizatat në vetvete janë dinamike dhe operojnë në mjedis dinamik. Prandaj, monitorimi 
i vazhdueshëm i implementimit të planit të integritetit është kritik për të siguruar që 
kontrolli i rrezikut të integritetit dhe masat e trajtimit janë efikase si në dizajn ashtu edhe në 
operim; për t’u siguruar që procedurat kuptohen dhe që plani i integritetit ndiqet. Për më 
tutje, monitorimi duhet gjithashtu që të:  

 » Të përcaktojnë nëse masat e ndërmarra për trajtimin e rrezikut kanë sjellë efektet e planifikuara; 
 » Të detektojnë ndryshimet në kontekstin e jashtëm dhe atë të brendshëm duke përfshirë ndryshimet 

në vet rrezikun të cilat mund të kërkojnë rishqyrtimin e trajtimeve të rrezikut dhe prioriteteve;
 » Të identifikojë se cilat mësime mund të nxirren për vlerësime të së ardhmes.
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Raportimi
Raportimi i rregullt është thelbësor për t’u siguruar që planifikimi i integritetit është duke 
ndjekur orarin dhe që rezultatet e planifikuara janë duke u arritur. Personi përgjegjës 
për Planin e Integritetit duhet që të raportojë në mënyrë periodike tek menaxhmenti i 
lartë në lidhje me implementimin e masave të Planit të Integritetit brenda intervaleve të 
planifikuara. Raportimi i mundëson organizatës që në kohë të ndërmarrë masat adekuate 
korrigjuese/preventive në rastet kur implementimi i masave të caktuara paraqet vështirësi/
vonesa.

Ri- vlerësimi 
Meqenëse rreziqet dhe kërcënimet ndryshojnë me kalimin e kohës, është e rëndësishme 
që institucionet në mënyrë periodike të rivlerësojnë rreziqet dhe të rikonsiderojnë 
përshtatshmërinë dhe efikasitetin e politikave për menaxhimin e rrezikut dhe kontrolleve 
që ata i kanë përzgjedhur. Duhen identifikuar ndryshimet në organizatë dhe në mjedisin në 
të cilin operon organizata në mënyrë që të bëhen modifikimet e duhura në sisteme. Procesi 
i rivlerësimit duhet të bazohet mbi rezultatet dhe përvojën nga vlerësimet paraprake, 
duke marrë parasysh mësimet e nxjerra nga implementimi deri në atë moment, rezultatet 
e auditimeve të rregullta të përputhshmërisë dhe performancës duhen shqyrtuar për të 
identifikuar mundësitë për përmirësim. 

Në fund, është cikli i vazhdueshëm i përmirësimit që shtynë përmirësimet në të gjitha 
proceset menaxhuese në organizata, duke përfshirë menaxhimin e integritetit. Prandaj, 
planifikimi i integritetit nuk duhet parë dhe implementuar si një ushtrim i njëhershëm i 
çastit që kërkohet nga ana ligjore dhe nga ajo strategjike, por duhet të ndërmerret me 
pikëvështrimin se mund të jetë hapi i parë, por sigurisht që jo i fundit në menaxhimin 
e integritetit të organizatës. Edhe pse hapat e parë mund të jenë të vështirë pasi që të 
kuptuarit dhe ekspertiza mund të jenë ende në hapa fillestarë, përpjekjet e vazhdueshme 
eventualisht do të kthejnë vlerësimin dhe planifikimin në praktikë rutinore që bëhet pjesë 
përbërëse e menaxhimit të organizatës. E parë nga pikëvështrimi i nxënies nga organizata, 
nuk është e tëra rezultati përfundimtar (d.m.th. plani individual i zhvilluar i integritetit), por 
procesi i planifikimit të integritetit që mund të bëjë ndryshimin. Ai sjell ndjeshmëri dhe 
vendosmëri në marrjen e rrezikut, që mundëson palët e interesit që të pranojnë rrezikun 
pa rezerva, por edhe besimet që minimizimi i mundësive dhe ngritjet e stimulimeve për të 
luftuar korrupsionin doemos do të sjellin rezultate dhe do të ndihmojnë organizatën në 
arritjen e objektivave dhe në të qenit e besueshme për palët e interesit. 
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  7   MODELI I MENAXHIMIT TË INTEGRITETIT 
7.1   Pse duhet qasja e sistemit për të ndaluar korrupsionin dhe 
ruajtur integritetin 
Menaxhimi i integritetit, në krahasim me kontrollin e korrupsionit apo sigurimin e 
integritetit, më së miri pasqyron rëndësinë gjithëpërfshirëse të integritetit në të gjitha 
operimet e organizatës. Ai paraqet mundësinë e organizatës për të përmbushur në praktikë 
zotimin e saj për një politikë integriteti dhe kodi të mirësjelljes në emër të të gjitha palëve 
të saj të interesit.  

7.2   Sistemi i Menaxhimit të Integritetit   
Një grumbull komponentësh të ndërlidhura dhe me ndërveprim të zhvilluar, mirëmbajtur, 
monitoruar dhe përmirësuar si sistem praktik për parandalimin, detektimin dhe ndëshkimin 
e praktikave korruptive. Kjo është ajo që bën organizata për të siguruar që operimet e saj 
janë pa korrupsion.  

7.3   Qëllimi
Qëllimi është që të sigurohet ofrim me etikë dhe zbatim i integritetit në të gjitha aktivitetet, 
d.m.th. në shërbimet e ofruara. 

7.4   Komponentët
 » Politika e integritetit dhe Kodi i Mirësjelljes 
 » Struktura organizative: caktimi i roleve dhe përgjegjësive
 » Programet trajnuese dhe ngritja e vetëdijes
 » Komunikimi me palët e brendshme dhe të jashtme të interesit
 » Vlerësimi i Rrezikut të Integritetit/ Plani i Integritetit
 » Kontrollet dhe procedurat e integritetit për të gjitha proceset kyçe
 » Auditimet e integritetit
 » Monitorimi dhe hetimi i rasteve që lidhen me korrupsion
 » Raportimi në lidhje me performancën e integritetit
 » Shqyrtimet e menaxhimit të integritetit



FA
Q

JA
   29

7.5   Parimet
Lidershipi: Menaxhmenti i lartë duhet qartazi dhe dukshëm të demonstrojë një përkushtim 
aktiv të bazuar në fakte për integritetin. Kjo do të kërkonte nga ata që të udhëheqin procesin 
qysh nga fillimi, përmes zhvillimit të politikave të integritetit dhe Kodit të Mirësjelljes. I 
rëndësisë kritike është që ky përkushtim të jetë i vazhdueshëm dhe që të kuptohet dhe të 
shihet mirë nga të gjitha palët e interesit, të jashtme dhe të brendshme. 

Përfshirja e personelit: Pjesëmarrja e secilit punëtorë është kritike në implementimin e 
suksesshëm të sistemit për menaxhimin e integritetit. Megjithatë, përfshirja kuptimplote 
kërkon edukimin e përshtatshëm dhe trajnimin lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me 
integritetin, ngritjen e strukturuar të vetëdijes duke krijuar kështu besim dhe mjedis pozitiv 
për punë. Mjedisi i punës i përkushtuar për integritet e fuqizon personelin. Komunikimi 
efektiv i jashtëm dhe i brendshëm dhe koordinimi janë jetike për punë të suksesshme 
ekipore në mënyrë që të gjitha palët e përfshira të marrin dhe të mbajnë të njëjtin kuptim 
për projektin derisa është duke u implementuar. 

Qasja sistemore: Identifikimi i fushave potenciale të korrupsionit dhe menaxhimi i 
proceseve të ndërlidhura për të siguruar integritet kërkon qasje sistemore. Kjo kërkon nga 
organizatat që të kushtojnë vëmendje të gjitha komponentëve të sistemit dhe të analizojnë 
marrëdhënien dhe ndërvarësinë ndërmjet tyre. 

7.6   Si të zhvillohet sistemi i menaxhimit të integritetit
Cilado organizatë që kryen funksionin e saj dhe përpiqet të arrijë objektivat e saj 
organizative, në një mënyrë ose tjetër tregon një, disa apo më shumë elemente të modelit 
të sistemit të menaxhimit të integritetit. Prandaj, disa organizata kanë formuluar politika 
anti-korrupsion; kanë zhvilluar programe integriteti apo programe përputhshmërie etike; 
kanë emëruar këshilltar etik; kanë futur auditimet e integritetit; implementojnë ngritje të 
vetëdijesimit anti-korrupsion dhe plane për ngritje të kapaciteteve; kanë instaluar linjën 
anti-korrupsion për raportim të korrupsionit; raportojnë tek palët e jashtme të interesit 
lidhur me rastet e korrupsionit; themelojnë ekipe për hetim dhe zbatim për të mbajtur 
politikën zero tolerancë ndaj korrupsionit, etj. Disa organizata implementojnë një pjesë të 
masave të sipërpërmendura; të tjerat shumicën e tyre. Sidoqoftë, për të mbajtur sistem 
të menaxhimit të integritetit të funksionit, nga organizatat kërkohet që të implementojnë 
kornizë të përmirësimit të vazhdueshëm me zotim të plotë Planifiko – Bëj – Kontrollo 
– Vepro (PBKV) dhe të inkorporojnë menaxhimin e integritetit në praktikat ditore të 
organizatës. Me fjalë të tjera, nga organizata kërkohet që të (1) të planifikojë politikat e 
veta që lidhen me integritetin, kodin e etikës dhe planet e integritetit; (2)  të implementojë 
planet e veprimit për menaxhim të integritetit; (3) të kontrollojë: të monitorojë dhe të 
masë karakteristikat kyçe të operimeve që përcaktojnë performancën e organizatës në 
lidhje me parandalimin e korrupsionit dhe integritetit kundrejt politikave dhe objektivave 
të integritetit dhe i raporton rezultatet; dhe (4) të ndërmarrë veprime që në vazhdimësi 
të përmirësojë performancën e organizatës në lidhje me parandalimin e korrupsionit dhe 
integritetit dhe sistemit të menaxhimit të integritetit. Për këtë qëllim mund të merren në 
konsideratë praktikat në vijim. 



FA
Q

JA
   

30
U

D
H

Ë
Z

U
E

S
 P

Ë
R

 P
L

A
N

IF
IK

IM
IN

 E
 I

N
T

E
G

R
IT

E
T

IT
 D

H
E

 M
E

N
A

X
H

IM
IN

 E
 I

N
T

E
G

R
IT

E
T

IT
2

0
1

5

7.7   Menaxhimi i integritetit – Udhëzues i praktikave të mira 
për organizatat e sektorit publik
Integriteti duhet zbatuar në çdo hap dhe nga secili. Praktikat e mira për sigurimin e 
kontrolleve efikase të brendshme, etikës dhe programeve apo masave të përputhshmërisë 
me qëllim të parandalimit të korrupsionit dhe ruajtjes së integritetit janë shënuar më 
poshtë:  

 Përkrahje eksplicite dhe e dukshme si dhe përkushtimi nga menaxhmenti më i lartë për 
kodin e etikës, programet e përputhshmërisë, kontrollet e brendshme dhe masat tjera për 
parandalimin e korrupsionit dhe ruajtjen e integritetit. Menaxhmenti e ka përgjegjësinë 
e përgjithshme për dizajnimin dhe implementimin e programit efikas të menaxhimit të 
rrezikut të integritetit. 

Menaxhmenti duhet të krijojë kulturë përmes fjalëve që kuptohen dhe veprimeve që janë 
të dukshme, duke e bërë të qartë që korrupsioni nuk tolerohet, që çdo shkelje e integritetit 
trajtohet me vendosmëri dhe që informatorët nuk do të vuajnë ndëshkim.

Politika e integritetit e artikuluar qartazi dhe e dukshme për të rivendosur përkushtimin për 
integritet dhe për të përçuar pritjet e menaxhmentit të lartë në lidhje me performancën 
e integritetit të organizatës, duke përfshirë përputhshmërinë me kërkesat ligjore të Kodit 
të Etikës. Politika e Integritetit duhet të dokumentohet, implementohet, të komunikohet 
brenda organizatës dhe jashtë saj dhe të vihet në dispozicion publik me Kodin e Mirësjelljes 
për të siguruar zbatim të vlerave dhe përkushtimit. Për të bërë më të lehtë kuptimin, kodi 
duhet të jetë i qartë, i thjeshtë dhe lehtë i komunikueshëm e i aplikueshëm. 

Rolet dhe përgjegjësitë: Menaxhimi efikas i rrezikut të integritetit parasheh ndarjen e qartë 
të roleve dhe përgjegjësive që i ka personeli në të gjitha nivelet e organizatës në lidhje 
me menaxhimin e integritetit. Politikat, tabelat, përshkrimet e vendeve të punës, duhet që 
qartë, pa dykuptimësi, të përcaktojnë rolet dhe përgjegjësitë që lidhen me menaxhimin e 
rrezikut të integritetit. 

Emërimi i Zyrtarit për Integritet (këshilltar, kujdestar) apo Komitetit për Integritet: si pjesë 
e sistemit të menaxhimit të integritetit, një pjesëtarë i lartë i personelit duhet emëruar si 
përgjegjës për mbikëqyrje të kontrollit të integritetit për të siguruar që procedurat janë 
implementuar dhe për të mundësuar komunikimin efektiv ndërmjet menaxhmentit më të 
lartë dhe personelit lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me integritetin. 
  
Personeli: Kontrollet e rrepta kundër korrupsionit janë përgjegjësi e secilit brenda 
organizatës. Të gjitha nivelet e personelit, duke përfshirë edhe menaxhmentin, duhet që: 

 9 Të kenë kuptim të përgjithshëm të kornizës konceptuale sa i përket integritetit dhe 
korrupsionit dhe të jenë në dijeni për format konkrete të korrupsionit dhe flamujve të kuq.

 9 Të kuptojnë rolet e tyre brenda kornizës së kontrolleve të brendshme, si janë 
dizajnuar procedurat për vendin e tyre të punës për të menaxhuar rreziqet e integritetit 
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dhe kur mospërputhshmëria mund të krijojë mundësi që korrupsioni të ndodhë apo të 
kalojë pa u vënë re.

 9 Të kuptojë dhe të implementojë politikat dhe procedurat (p.sh. politika për integritet, 
kodi i mirësjelljes), si dhe procedurat tjera operative.

 9 Sipas nevojës, të marrë pjesë në procesin e krijimit të mjedisit të kontrolleve të rrepta 
dhe në dizajnimin dhe implementimin e aktiviteteve për kontrollimin e integritetit, si dhe 
të marrë pjesë në aktivitetet e monitorimit, duke përfshirë raportimin e dyshimeve apo 
paraqitjes së korrupsionit. 

 9 Të bashkëpunojë në hetime.
  
Zbulimi i konfliktit: Organizata duhet të implementojë procesin që menaxhmenti, 
personeli dhe nënkontraktuesit të zbulojnë konfliktet potenciale apo konfliktet faktike të 
interesit. 

Komunikimi efektiv i brendshëm në lidhje me korrupsionin dhe integritetin nëpër të 
gjitha funksionet dhe nivelet brenda organizatës. Kjo mund të përfshijë masat për: ofrimin 
e udhëzimeve për personelin që të jenë në përputhshmëri me programet e etikës dhe 
përputhshmërisë; raportimin e brendshëm dhe konfidencial nga personeli dhe mbrojtjen 
e të gjithë personelit, dhe aty ku është e përshtatshme, nga partnerët biznesor, që janë 
të gatshëm të raportojnë shkeljet e ligjit apo standardeve profesionale apo të etikës, me 
vullnet të mirë dhe me bazë të arsyeshme; dhe ndërmarrja e veprimeve të përshtatshme si 
reagim ndaj raportimeve të tilla. 

Mbrojtja e informatorëve përmes sistemit të qëndrueshëm që mundëson raportimin 
konfidencial të shkeljeve të integritetit, duke përfshirë shkeljet e ligjit apo standardeve 
profesionale apo të etikës që ndodhin brenda organizatës, me vullnet të mirë dhe me bazë 
të arsyeshme nga palët e brendshme apo të jashtme të interesit; si dhe përmes ndërmarrjes 
së veprimeve përcjellëse si reagim ndaj raportimeve të tilla. 

Komunikimi me palët e jashtme të interesit: informimi i palëve të interesit lidhur me 
përkushtimin për të qenë në pajtueshmëri me ligjet dhe standardet anti-korrupsion dhe 
për politikën për integritet dhe etikën dhe programin për përputhshmëri e masat për 
parandalimin e korrupsionit; dhe kërkimin e përkushtimit reciprok nga partnerët. Është 
gjithashtu e rëndësisë kritike që organizata të marrë vlerësim apo përgjigje nga jashtë apo 
nga klientët/përfituesit/partnerët. Mund të përdoren kanale të ndryshme komunikimi si 
linja telefonike anti-korrupsion, vlerësimet e partnerëve, të kërkuara në mënyra të ndryshme 
duke përfshirë kërkimin e drejtpërdrejtë të komenteve për çështje specifike, apo përmes 
pyetësorëve që plotësohen lehtë; mbajtjes së takimeve përcjellëse lidhur me propozimet, 
fito ose humb, dhe në detyra të përfunduara; komisionimi i auditorit të jashtëm, për të 
marrë një vlerësim të pavarur për sistemin e menaxhimit të integritetit; shqyrtimi vlerësimi 
i rrezikut nga homologët për të ndihmuar në identifikimin e fushave që kërkojnë vëmendje 
të mëtejme.

Trajnimi për të gjithë personelit, lidhur me etikën dhe programin e përputhshmërisë apo 
masat që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe integritetin. Kjo mund të përfshijë pranimin e 
orientimit fillestar dhe edukim në vazhdimësi lidhur me masat ekzistuese  për menaxhimin 
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e rrezikut të integritetit, duke përfshirë kodet e mirësjelljes dhe etikës, se çka paraqet 
mashtrim dhe çfarë të bëhet kur dyshohet në mashtrim. Efikasiteti i këtij programi varet 
nga përditësimet periodike dhe nivelin e demonstruar të përkushtimit. 

Masat për ngritjen e vetëdijes, aty ku është e përshtatshme, për të inkurajuar dhe ofruar 
përkrahje pozitive për respektim të etikës dhe programeve për përputhshmëri apo masave 
kundër korrupsionit në të gjitha nivelet;

Vlerësimi i rrezikut të integritetit dhe planet/etikën e integritetit dhe programet 
e përputhshmërisë: për të mbrojtur vetveten dhe palët e interesit efektshëm dhe me 
efikasitet nga korrupsioni, organizata duhet të kuptojë rreziqet e pandashme të integritetit 
në aktivitetet e saj dhe të implementojë planifikimin e integritetit. Vlerësimi duhet të 
integrohet me vlerësimin e përgjithshëm të organizatat dhe duhet që së paku të përfshijë 
identifikimin e rrezikut, gjasat e rrezikut dhe vlerësimin e rëndësisë si dhe reagimin ndaj 
rrezikut. Plani i integritetit është baza për përmirësimin e rezistencës së organizatës kundrejt 
korrupsionit dhe rezultatet e vlerësimit të integritetit duhet të merren në konsideratë gjatë 
përcaktimit të kontrolleve. 

Krijimi i masave për zbatim: Organizata duhet të përcaktojë operimet dhe aktivitetet 
që lidhen me rreziqet e identifikuara të integritetit ku implementimi i kontrolleve është 
i domosdoshëm për të menaxhuar rreziqet e integritetit. Për ato operime dhe aktivitete, 
organizata duhet të implementojë dhe të mbajë: kontrolle operative, siç është e aplikueshme 
për organizatën dhe aktivitetet e saj; organizata duhet të integrojë ato kontrolle operative 
në sistemin e saj të përgjithshëm të menaxhimit të integritetit; kontrollet që lidhen me 
kontraktuesit dhe vizitorët e tjerë në vend të punës; procedurat e dokumentuara, për 
të mbuluar situata ku mungesa e tyre do të mund të çonte në devijim nga politika dhe 
objektivat e integritetit. 

Monitorimi i Procesit të Menaxhimit të integritetit: Implementimi i sistemit të 
menaxhimit të integritetit kërkon monitorim të vazhdueshëm të aktiviteteve dhe ofrimit të 
shërbimeve për t’u siguruar që ka përputhshmëri.  

Auditimet e integritetit: Organizata duhet të planifikojë që të kryejë në mënyrë periodike 
auditime të brendshme për të përcaktuar nëse sistemi i menaxhimit të integritetit është 
konform me aranzhimet e planifikuara për menaxhim të integritetit; dhe nëse është 
duke u implementuar dhe mbajtur me efikasitet. Përzgjedhja e auditorëve dhe mbajtja e 
auditimeve duhet të sigurojnë objektivitet, paanshmëri dhe konfidencialitet të procesit të 
auditimit. 

Hetimi i shkeljeve të integrimit: Asnjë sistem i kontrollit të brendshëm nuk mund të 
ofrojë siguri absolute kundrejt korrupsionit dhe shkeljeve të integritetit. Në këtë mënyrë, 
menaxhmenti më i lartë duhet të sigurojë që organizata zhvillon sistem për shqyrtim, hetim 
dhe zgjidhje të shpejtë, kompetente dhe konfidenciale të rasteve të mospërputhshmërive 
dhe pretendimeve ku përfshihen shkeljet potenciale të integritetit.  
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Procedurat e përshtatshme disiplinore për të adresuar, ndër të tjera, shkeljet në nivelet e 
organizatës, shkeljet e ligjeve anti-korrupsion dhe programit të etikës dhe përputhshmërisë. 

Veprimet korrigjuese: Nëse komponentët specifik të sistemit të menaxhimit të integritetit 
nuk përmbushen, organizata do të duhet të ndërmarrë veprim korrigjues menjëherë në 
pajtueshmëri me rregullat përkatëse ligjore, për të adresuar mangësitë.

Shqyrtimi i menaxhmentit të performancës së integritetit dhe funksionimit të sistemit 
të menaxhimit të integritetit: Duhet të ekzistojë shqyrtimi sistematik dhe periodik për të 
analizuar dhe shtjelluar funksionet e sistemit të menaxhimit të integritetit dhe performancën 
e integritetit të organizatës. E gjithë kjo me qëllim të sigurimit të përshtatshmërisë dhe 
efikasitetit të tij dhe për të siguruar që organizata përgjigjet në mënyrë adekuate ndaj 
sfidave të fundit kohëve të fundit të korrupsionit dhe rreziqeve të integritetit. Kjo do të 
përfshijë shqyrtimin e politikës së integritetit; rezultatet e pjesëmarrjes dhe konsultimit; 
performanca e integritetit të organizatës; implementimi i planit/masave të integritetit, për 
të vlerësuar efikasitetin e tyre në parandalimin dhe detektimin e korrupsionit dhe për të 
vendosur lidhur me përmirësimet duke marrë në konsideratë zhvillimet e reja relevante 
dhe standardet në ndërkombëtare dhe standardet sektoriale në zhvillim.
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