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Plani Strategjik  dhe Vjetor
për 

Veprimtarinë e Sektorit të Auditimit të Brendshëm
në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror

Viti 2015-2019

Njësia e Auditimit të Brendshëm pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social 
Shtetëror është e organizuar në nivel -Sektori me varësi direkte nga Drejtori i Përgjithshëm. 

Veprimtaria e sektorit të auditimit të brendshëm zhvillohet mbi bazën e planit strategjik dhe 
planit vjetor të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm. Sektori përbëhet nga 3 vetë; 1 përgjegjës 
sektori dhe 2 specialistë.

Shërbimi Social Shtetëror ( SHSSH) është Drejtori e Përgjithshme në varësi të Ministrisë së
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Misioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror është zbatimi i 
politikave, legjislacionit të ndihmës ekonomike, pageses për personat me aftësi të kufizuar 
dhe shërbimeve shoqërore në të gjithë vendin. 
Këtë mision e realizon nëpërmjet:
o Administrimit të Shërbimeve Shoqërore për individët në nivel kombëtar.
o Programimit dhe detajimit të fondeve te ndihmës ekonomike;
o Programimit dhe detajimit të fondeve te pagesës për personat me aftësi të kufizuar;
o Programimit dhe detajimit të fondeve per sherbimet shoqërore;
o Kontrollit të zbatimit të legjislacionit dhe përdorimit të fondeve buxhetore për ndihmen 

ekonomike, pagesën e personave me aftësi të kufizuar dhe shërbimet e shoqerore.
o Administrimit të Regjistrit Elektronik Kombëtar për aplikantët dhe përfituesit e 

ndihmës ekonomike, të pagesës së aftësisë së kufizuar dhe të shërbimeve të përkujdesit 
shoqëror;

o Monitorimit të standardeve të shërbimeve sociale në nivel kombëtar.

Për realizimin e misionit  Shërbimi Social Shtetëror është i organizuar në 5 Drejtori dhe ka në
varësi 23 subjekte: 12 Drejtori Rajonale,  3 Shtëpi Fëmije, 2 Qendra Zhvillimi, 2 Shtëpi të të
Moshuarve, 1 Qendër Ditore për të Moshuarit dhe 3 Qendra për persona të dhunuar dhe të
trafikuar.

Nga Shërbimi Social Shtetëror alokohen fonde buxhetore për veprimtarinë e 17 
Institucioneve publike të përkujdesit shoqëror që ofrojnë shërbime për kategoritë në nevojë, 
dhe menaxhohen në nivel lokal, subjekte në varësi të Bashkive. 

Plani Strategjik për auditimin e brendshëm hartohet për të siguruar që asnjë nga pjesët, 
departamentet e Drejtorisë së Përgjithshme, njësitë, institucionet vartëse ose departamente 
operacionale pune, fusha të caktuara etj., nuk janë hequr nga konsiderimi i auditimit ose janë 
harruar/ mbetur jashtë vëmendjes së tij.

Plani strategjik i auditimit identifikon ato fusha të cilat menaxhimi i organizatës i konsideron 
për tu audituar gjatë një periudhe kohe 2 deri në 5 vjet, duke zhvilluar një mënyrë gjykimi 
sipas prioriteteve të cilat përcaktohen pas një proçesi të gjatë të vlerësimit të riskut. Ky plan 
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konsideron përveç kësaj edhe menaxhimin efektiv të burimeve të auditimit, stafit, kohës së 
punës dhe kostos së auditimit për një periudhë kohe më të gjatë.

Mbulimi me auditim bëhet mbi bazën e risqeve relative, problemeve më prioritare ose më të 
ekspozuara, bazuar p.sh. mbi rezultatet e auditimeve të mëparshme. 

Çdo vit Plani Strategjik duhet analizuar dhe rishikuar duke pasqyruar ndryshime që vijnë nga 
ndryshimet operacionale, organizative, të buxheteve, të risqeve etj. Këta faktorë duhet të 
konsiderohen për rishikim vetëm nëse ato janë materiale.

Përmbajtja e Planit Strategjik

Ky plan përmban çështjet si më poshtë:

1.Objektivat strategjike të Sektorit të Auditimit të Brendshëm..
2.Identifikimin e të gjitha subjekteve të vartësisë, kohën e auditimit të fundit dhe klasifikimin 
e tyre.
3.Identifikimi dhe klasifikimi i subjekteve që konsiderohen potenciale, për nga tregues të tillë 
si rëndësia, buxheti, burimet njerëzore, kompleksiteti i operacioneve, shtrirja etj.
4.Klasifikimi i subjekteve mbi bazën e riskut, duke ju nënshtruar një analize risku.
5.Identifikimin e nevojave dhe kërkesave për auditime..
6.Llogaritja e burimeve të auditimit në dispozicion duke balancuar këto burime me nevojat 
për auditim sipas klasifikimit të mësipërm.

1.- Objektivat Strategjike të Sektorit të Auditimit të Brendshëm të SHSSH.

Sektori I Auditimit të Brendshëm ka përcaktuar objektivat afatshkurtër si vijim;
a) Rritja e cilësisë dhe e performancës së auditimeve me shtimin e numrit e cilësisë së 

zbulimeve si dhe impakt në rritje përsa i përket përmirësimit të menaxhimit dhe shtimit të 
vlerës.

b) Menaxhim efektiv i burimeve të auditimit, bazuar në aftësitë profesionale

c) Bashkëpunim cilësor dhe profesional me organizatat e audituara për hartimin dhe zbatimin e 
rekomandimeve të auditimit.

d) Rritjen e vazhdueshme të kualifikimit të auditëve përmes trajnimeve në fushën e proçedurave 
dhe metodave/teknikave të auditimit si dhe teknikave mbi vlerësimin e riskut.

2.- Identifikimi i subjekteve të vartësisë, kohës së auditimit të fundit dhe klasifikimin e 
tyre.

Sektori i Auditimit të Brendshëm në Shërbimin Social Shtetëror mbulon me auditim 
grupsubjektet si më poshtë:

a) Drejtori Brenda Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, gjithsej 5 Drejtori.
b) Drejtori Rajonale    12,  
c) Shtëpi Fëmije,        3
d) Qendra Zhvillimi,    2
e) Shtëpi të të Moshuarve, 2
f) Qendër Ditore për të Moshuarit 1
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g) Qendra për persona të dhunuar dhe të trafikuar. 3

Shërbimi Social Shtetëror monitoron dhe veprimtarinë e 17 Institucioneve të Përkujdesit 
Shoqëror të cilat janë në varësi strukturore të Bashkive.

Renditjen e të gjitha subjekteve do ta gjeni në pasqyrat bashkëngjitur. 

Totali i subjekteve për auditim është gjithsej 182.

3.-Identifikimi i subjekteve në të cilat kanë ndodhur ndryshime organizative, 
operacionale ose ligjore të rëndësishme, krahasuar me periudhat e mëparshme.

Ndryshimet më të fundit strukturore të pa konsideruara në planin e mëparshëm strategjik dhe 
që diktojnë rishikimin e tij janë:

a) Krijimi i Qendrës Tranzitore të Emergjencës, Tufinë
b) Përmirësime strukturore brenda Drejtorive ekzistuese jo vetem si formë por dhe në 

përmbajtje.

4.- Identifikimi dhe klasifikimi i subjekteve sipas rëndësisë.

Plani Vjetor dhe ai Strategjik përmban tre grupe subjektesh të zgjedhura për auditim të cilat 
janë:

a) Subjekte të cilat klasifikohen potenciale nga pikëpamja e madhësisë së buxhetit.
- Drejtoria e Përgjithshme  e Shërbimit Social Shtetëror
- Qendrat për personat e dhunuar e trafikuar
-Shtëpitë e të Moshuarve
-Shtëpitë e Fëmijëve

b) Subjekte të cilat konsiderohen potenciale nga pikëpamja e rëndësisë.
- Drejtoria e Përgjithshme  e Shërbimit Social Shtetëror
- Drejtoritë Rajonale
- Qendrat për personat e dhunuar e trafikuar
-Shtëpitë e të Moshuarve
-Shtëpitë e Fëmijëve

c) Subjekte të cilat konsiderohen potenciale për nga burimet njerëzore
Drejtoria e Përgjithshme  e Shërbimit Social Shtetëror

5.- Klasifikimi i subjekteve mbi bazën e riskut.

Duke ju nënshtruar një analize risku si në pasqyrën nr. 4 bashkëlidhur, është bërë 
kategorizimi i zonave me risk në tre nivele, i lartë, i mesëm dhe i ulët.

Analiza dhe renditja sipas riskut, është bazuar mbi:

a) Rregjistrat e risqeve të evidentuara nga SHSSH si gjurmë auditimi
b) Eksperienca nga auditimet e mëparshme
c) Ndryshimet më të fundit të pësuara në bazën ligjore/rregullative të sistemit financiar 
publik/ njësive/institucioneve vartëse
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Janë kategorizuar si zona  me risk te lartë:

- Sistemi i Prokurimeve.
- Sistemi i menaxhimit financiar dhe kontrollit
- Sistemi i kontabilitetit

6.- Identifikimi i nevojave dhe kërkesave të menaxhimit për auditime.

Bazuar në identifikimin e problematikave menaxhimi ka kërkuar vëmendje në planifikimin 
për auditimet e përputhshmërisë dhe ato financiare të subjekteve të varësisë.

7.- Gjykimi i Sektorit të Auditit mbi evidencat dhe eksperiencat e mëparshme.

Duke u nisur nga të gjithë indikatorët e mësipërm, Sektori i Auditimit vlerësoi nevojat për 
auditim për periudhën 5 vjeçare, duke rakorduar burimet në dispozicion për auditim, si dhe 
indikatorët e mësipërm sipas rëndësisë. Është bërë një koordinim i të gjitha vlerësimeve të 
kryera më sipër, duke konsideruar, objektivat e auditimit, subjektet me mbi dy vjet pa u 
audituar, fushat në të cilat kanë ndodhur ndryshime në rregulla e operacione, subjektet 
potenciale, klasifikim mbi bazë risku, nevojat e menaxhimit për auditime specifike etj., të 
cilat më në detaje janë dhënë në pikat e këtij plani.

- 8.- Evidentimi i subjekteve sipas viteve.

- Në anekset bashkëlidhur këtij plani është paraqitur lista e subjekteve të përzgjedhura për 
auditim për secilin nga 5 vitet  2015- 2019.

- 9.-Llogaritja e burimeve të auditimit në dispozicion, duke i krahasur këto burime 
me nevojat për auditim sipas klasifikimit të mësipërm.

- Llogaritja e burimeve për auditim është pasqyruar në anekset bashkëngjitur këtij plani.

Majlinda Lako 
Përgjegjëse e Sektorit të Auditimit të Brendshëm
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Plani Vjetor 2015

Planifikimi i subjekteve për auditim është procesi më i rëndësishëm për disiplinimin e 
veprimtarisë së auditimit të brendshëm. Ky plan siguron që elementet e riskut janë adresuar si 
duhet duke planifikuar si prioritare për auditim, misione mbi bazën e vlerësimit të riskut, çka 
do të garantonte besueshëm arritjen e qëllimeve dhe objektivave të njësive të Shërbimit 
Social Shtetëror.  

Plani Vjetor i Auditimit të Brendshëm është një Program Vjetor Pune. Ai paraqet se si 
auditimi i brenshëm i përdor burimet e tij gjatë 12 muajve të vitit. Të bazuarit në kohë të 
angazhimeve të auditimit ose rialokimi i tyre është kryer nëpërmjet një parashikimi racional 
që njësia e auditimit propozon nëpërmjet këtij Plani Vjetor.

Planifikimi është kryer duke argumentuar të gjitha çështjet që lidhen me veprimtarinë vjetore 
të auditimit, si dhe arsyetimin mbi të cilin është bazuar zgjedhja si risku, frekuenca midis dy 
auditimeve, shqetësimet e menaxhimit, prioritetet e institucionit, si dhe rezultatet e 
eksperienca e auditimit bazuar në auditimet e mëparshme.
Plani Vjetor mbulon me auditim periudhën nga Janari deri në Dhjetor 2015.

1. Prioritetet e auditimit për vitin 2015.

Për vitin 2015 Sektori i Auditimit të Brendshëm të Shërbimit Social Shtetëror kërkon të arrijë 
objektivat e mëposhtme të cilat janë:

I- Shtimi i vlerës përmes:
- Mbrojtjes së vlerës së subjekteve  duke përsosur mjedisin e kontrollit të brendshëm
- Përmirësimit të menaxhimit efektiv të shpenzimeve të fondeve publike.
II- Garantimi i zhvillimit të veprimtarisë në përputhje me praktikat më të mira 

profesionale.
III- Menaxhimi efektiv i burimeve të auditimit, bazuar në aftësitë profesionale si dhe 

përmes koordimit me auditimin e jashtëm
IV- Bashkëpunimi cilësor e profesional me subjektet e audituara për zbatimin e 

rekomandimeve të auditimit.
V- Rritjen e kualifikimit të audituesve përmes trajnimeve në fushën e procedurave/ 

metodave/ teknikave të auditimit, si dhe teknikave mbi vlerësimin e riskut.

2. Argumentim mbi çështjet që lidhen me planifikim vjetor të veprimtarisë 
audituese. Arsyetimi i përdorur në zgjedhjen e subjekteve për planifikim

Procesi i planifikimit vjetor të veprimtarisë audituese të Sektorit të Auditimit të Brendshëm 
është bazuar në standartet e auditimit, Manualin e AB dhe Udhëzimin e Ministrisë së
Financave. 
Në listën e subjekteve të zgjedhura për auditim janë përfshirë kryesisht subjekte që kane mbi 
2 vjet pa u audituar,  vlerësimi i riskut si dhe rezultatet e auditimeve të mëparshme.

    3   Fushat e parashikuara për auditim. Zhvillimi i Planit të Auditimit
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Lista e auditimeve dhe subjektet që do ti nënshtrohen auditimit, si dhe një shpërndarje kohore 
të tyre gjatë vitit është hartuar sipas subjekteve, sistemeve, fushave të parashikuara për 
auditim si dhe sipas shpërndarjes së ditë njerëzve në dispozicion për vitin 2015. 

Gjithsej janë zgjedhur dhe planifikuar për auditim 16 subjekte nga të cilat 15 janë subjekte të 
varësisë, dhe 1  subjekt është Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror me 5  
Drejtoritë e saj, përveç auditimeve për zbatimin e rekomandimeve dhe auditimet për shërbim 
konsulence që mund të kërkohen nga menaxhimi gjatë vitit.

Zhvillimi i planit të auditimit për vitin 2015

Objektet që do të auditohen
Gjithsej

subjekte

6 mujori

i parë

6 mujori 

i dytë

Auditi
me mbi 
2 vjet

Grupi i 
auditimi 
nr.audit

Lloji i auditimit plotë përputh perfo plotë përpu perf

Zyra Rajonale Berat 1 1 1

Zyra Rajonale Gjirokastër 1 1 1

Zyra Rajonale Dibër 1 1 1

Zyra Rajonale Durrës 1 1 1

Zyra Rajonale Kukës 1 1 1

Zyra Rajonale Shkodër 1 1 1

Zyra Rajonale Lezhë 1 1 1

Zyra Rajonale Fier 1 1 1

Zyra Rajonale Tiranë 1 1 1

Shtepia e te Moshuarve  Kavaje 1 1 1

Drejtoria e Pergjith SHSSH 1 1

Shtepia e Femijes shkollor  Sarande 1 1 1

Qendra e Zhvillimit  Vlore 1 1 1

Qendra e Zhvillimit ditor Lezhe 1 1 1

Qendra Polivalente Sarandë 1 1 1

Polivalentja Poliçan 1 1 1
Zbatimi i rekomandimeve të lëna auditime 
2015 16 16

Totali 32 16 15

4     Vlerësimi i Risqeve të Auditimit

Në vijim jepen faktorët e riskut të cilët mendohet se do të shoqërojnë procesin e auditimit në 
përmbushjen e planit vjetor të auditimit 2015. Vlerësimi i tyre sipas rëndësisë së riskut janë 
paraqitur në pasqyrën në vijim. Grupet më kryesore të risqeve të auditimit janë:

a) Risqe që shkaktohen nga burimet njerëzore të auditimit
b) Risqe që shkaktohen nga krijimi i kushteve të punës
c) Risqe që vijnë nga moszbatimi i Standarteve e Manualit të Auditimit, Kodit të Etikës 

së Auditimit etj.
d) Risqe që vijnë nga marrëdhënie me palët e audituara
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Vlerësimi i risqeve të auditimit
Nr Fusha me risk I ulët I 

moderuar
I lartë Menaxhimi i risqeve

a

Risqe që shkaktohen nga 
burimet njerëzore të 
auditimit

1-Niveli profesional i stafit
2- Niveli i kualifikimit të 
audituesve

X

X

Ndarja e detyrave sipas 
nivelit profesional

Kërkesë NJQH/AB për 
trajnime

b

Risqe që shkaktohen nga 
krijimi i kushteve të punës

1- Pajisja me ambiente zyra 
etj

2- pajisja me mjete pune, 
kompjutera etj

X 

X

.

Akomodimi me zyra në
subjektet që auditohen dhe 
kompjutera është i 
nevojshëm për ushtrimin e 
veprimtarisë

c 

Risqe që vijnë nga 
moszbatimi i Manualit të 
Auditimit, Kodit të Etikës 
së Auditimit etj.

1-Risku nga moskuptimi i 
procedurave të Manualit

2- Risku nga 
mosrespektimi Kodit të 
Etikës së Audituesit

X Do të monitorohet 
sistematikisht nga 
Drejtuesi i NJAB

d

Risqe që vijnë nga 
marrëdhënie me palët e 
audituara

1-Mangësitë në krijimin e 
kushteve, ambienteve të 
punës etj.

2-Risqe për vonesat në 
vënien në dispozicion të 
auditit të dokumentacionit 
dhe stafit të subjektit

3-Risqe që vijnë nga 
metodat manuale të punës, 
informatizimi i dobët i 
proceseve etj.

X

X

X

Do të bëhen përpjekje për 
të eleminuar efektin e
riskut

Përgjithësisht procedurat e 
punës janë automatizuar 
me përjashtime të vogla.
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5    Parashikimi i burimeve të auditimit
Fondi i kohës
Në vijim jepet një parashikim i burimeve të auditimit në ditë njerëz bazuar në një bilanc të 
menaxhimit të burimeve të auditimit njerëz dhe ditë pune në dispozicion për vitin 2015.

Llogaritja është kryer bazuar në ditë pune të vlefshme në vit pa pushimet vjetore dhe festat 
zyrtare, si dhe njerëz auditues që janë në stafin e Sektorit të Auditimit për vitin 2015.

Nga koha efektive e punës në ditë/njerës, janë zbritur ditë njerëz që nevojiten për pushimet 
vjetore, festat zyrtare, pushimet javore, pushime për arsye shëndetësore, trajnime dhe 
angazhime të tjera si takime, mbledhje etj. Referuar këtyre treguesve në llogaritje dhe 
plotësimit të organikës garantohet realizimi i planit të auditimeve për vitin 2015 me një 
ngarkesë të plotë të gjithë punonjësve të njësisë së auditimit.

BURIMET E PLANIFIKUARA

Treguesit e Kostos së  Burimeve 
Njerëzore të NJAB

Ditë           
për             

tregues
Përllogaritja e burimeve

1 2 3

Koha maksimale e vlefshme 780 52 jave* 5dite*3 persona 

Pushime Vjetore 60 4 jave per person 

Dite pushimi (Festa Zyrtare) 24 8 dite per person 

Pushime për arsye shëndetësore 15 1 java per person 

Angazhime  në trajnime 30 2 jave per person 

Angazhime në mbledhje/takime 12 takime per cdo tre muaj

Rezerva të Planifikuara (të papritura) 30 2 jave per person 

TOTALI 609 dite 203 dite per person 

Nr

BUXHETI I PLANIFIKUAR

Treguesit e Kostos së  
Burimeve Njerëzore të 

NJAB
Plani                         

1 2

1 Buxheti Gjithsej 3,950,071

2 Paga dhe Sig.Shoqërore 3,050,071

3 Shpenzime Udhëtimi & Dieta 750,000

4 Të tjera 150,000
5 Numri i Punonjësve 3

6 Kosto për Person  (1/5) 1,316,690
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Llogaritja e buxhetit të auditimit është kryer mbi kalkulime të përafërta duke marrë parasysh 
të dhënat aktuale mbi numrin e audituesve si dhe treguesit aktualë mbi pagat dhe shërbimet e 
tjera, si: internet, telefon, energji, kancelari etj. Në bazë të llogaritjes, kosto për person për 
vitin 2015 me treguesit aktualë është rreth 1.317 mijë lekë.

Si treguesit e fondit të kohës dhe ato të kostos mund të ndryshojnë nëse ndryshojnë treguesit 
e ndryshëm  gjatë vitit 2015.

Majlinda Lako 
Përgjegjëse e Sektorit të Auditimit të Brendshëm


