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Puna e padeklaruar në këndvështrimin e ISHPSHSH-së
I.

Inspektimi i vendeve të punës me qëllim minimizimin e punësimit informal duke synuar
formalizim të punës së padeklaruar përmes:

Planifikimi i inspektimit
në zbatim të metodologjisë
të riskut për cështjen e
informalitetit të punës.

Harmonizimi i formave të
kontrollit, në varësi të
situatës që duam të
përmirësojmë

Transparencë e analizës
dhe të dhënave statistikore
të inspektimit në mënyrë
periodike të vazhdueshme.

II. Adresim i problematikave, cështjeve apo propozimeve konkrete pranë autoriteve në nivel
politikbërje dhe në nivel ligjzbatues.

PLANIFIKIMI I INSPEKTIMEVE
 Planifikimi i mirë, siguron rezultate konkrete në përmirësimin e tregut informal të punës.
 AKTUALISHT ISHPSHSH-ja realizon planifikim të inspektimeve mbi bazë të elementeve “Risk për informalitet”
Me historik e
probleme

Te reja dhe pa
informuara

Lloji i aktiviteti

• Subjekte që në
historik të
inspektimeve kanë
rezultuar me
problematika të
informalitetit

• Subjekte të
painspektuara më
pare nga
inspektorët e
punës

• Lloji i aktivitetit si
psh tregti,
shërbime etj

Aktivitet i
shtuar per
shkak sezoni
• Sezoni i
planifikimit, psh
sezoni i verës apo
ai i dimrit, që nxit
zhvillimin e
aktiviteteve të
caktuara

Zona
gjeografike
• Zona gjeografike
të cilat për shkak
të specifikës
favorizojnë
zhvillimin e
aktiviteteve të
caktuara etj

Këtë mundësi na e jep informacioni që ka Platforma e “Matricës së Dënimeve”,
një platformë që përdoret dhe aktualisht i shërben VETËM Inspektoratit të Punës.

Funksionalitetet e Sistemit

Paraqitja e Ambienteve të Matricës

Vleresimi i gjetjeve, e shkeljeve të dispozitave ligjore në inspektim

HARMONIZIMI I FORMAVE Të KONTROLLIT
Inspektime te planifikuara

 Inspektime të Programuara
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 Inspektime Rastësore (për shkelje flagrante)

67%

Planifikuar

Inspektime Këshilluese
Aktualisht krahas këshillimeve si pjesë e planifikimit dhe sistemit online e-inspektime, për
shkak të situatës, këshillimi ka vazhduar edhe me grue pune me institucionet e tjera
kontrolluese, mbi masat anticovid-19 ku deri më tani përmes google forms, janë 17000 subjekte
të këshilluara, që kalojnë me 5000 numrin e inspektimeve vjetore që ISHPSHSH mund të
realizojë.

 Fushata ndërgjegjësimi ( si psh fushata e zhvilluar në sektorin e ndërtimit gjatë vitit 2018, apo
ajo e zhvilluar gjatë sezonit turistik në vitin 2019, dhe në kuadër të pandemisë Covid-19 gjatë
këtij viti)
 Aktualisht po zhvillohet një fushatë informimi në subjektet fason në bashkëpunim me ILO-n
me temë: “Kthimi i sigurtë në vendin e punës në kuadër të Covid 19”
 Zhvillimi i tryezave informuese me përfaqësues të puëdhënësve dhe përfaqësuesve të
punëmarrësve etj

Transparencë informacioni përmes:
 1. Informacionit dhe publikimeve në faqen zyrtare të ISHPSHSH-së http://inspektoriatipunes.gov.al/
 2. Akses i dedikuar vetëm për punëdhënësit në Platformën “Matrica e Dënimeve”.

Bashkëpunimi Institucional
Bashkëpunimi Ndërinstitucional është përmirësuar ndjeshëm, si në nivel
Qëndror ashtu dhe në Rajonal;
Ka funksionuar kryesisht për;
- Kryerje të inspektimeve të përbashkëta (me DTT, Policinë e Shtetit , Prokurorinë etj)
- Shkëmbim informacioni periodik të dhënash për subjekte (me QKB, DTT,

etj)

- Adresim dhe shkëmbim informacioni, rast pas rasti për cështje të caktuara
(sipas problematikave apo evidentimeve që hasen në subjekte të caktuara dhe që kërkojnë
bashkërendim të punës apo delegim për kompetencë)

Ku synojmë përmirësimin :
Përmirësimi i treguesve që identifikojnë element të punës së
padeklaruar në Platformën “Matrica e Dënimeve
Aksesi i informacionit të kësaj platforme dhe nga aktorë të tjerë
institucionalë.
Përmes rritjes së cilësisë së informacionit tonë, të rrisim cilësinë
e propozimeve konkrete apo adresimin e cështjeve të caktuara
pranë Autoriteteve të Tjera.

