LIDHJA NR. 1
PROGRAMI I TRANSPARENCËS
PËR
“Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit - FAF” sh.a.
I. HYRJE
Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur
programi i transparencës për shoqërinë “Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit - FAF” sh.a.. Ky
program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së shoqërisë në kuadër të ligjit nr.119/2014
“Për të Drejtën e Informimit”(LDI).
Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Shoqëria e Parë Financiare e
Zhvillimit - FAF sh.a. ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë
e LDI-së. “Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit - FAF” sh.a. do të përditësojë herë pas here
Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.
Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës
së FAF sh.a., nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare http://www.faf.al si dhe në
mjediset e pritjes së publikut.
Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika,
tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën
përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.
Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron
menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i
aksesueshëm edhe në skemë.
Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e FAF
sh.a. është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format
lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që
karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së
privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.
Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.
II. PARIME TË PËRGJITHSHME
Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së FAF sh.a. janë:
1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e
aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: FAF sh.a. është shoqëri tregtare aksionere
ku shteti zotëron 100% të aksioneve, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e
saj publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
3. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
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4. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e
Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).
5. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është
bërë miratimi i tij.
6. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:
- i plotë;
i saktë;
i përditësuar;
i thjeshtë në konsultim;
i kuptueshëm;
lehtësisht i aksesueshëm;
i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË
Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit
Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.
Në përputhje me këtë program transparence të miratuar Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit FAF sh.a.. vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit http://www.faf.al dhe në
mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:
 Strukturën organizative të shoqërisë;
 Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën
postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e
ankimit të vendimit përkatës;
 Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet
e koordinatorit për të drejtën e informimit;
 Të dhëna për arsimin dhe kualifikimet e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin
e pasurisë, sipas ligjit, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes dhe kompetencave të
Administratorit dhe anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë;
 Raportin vjetor të veprimtarisë;
 Të dhëna për buxhetin për vitin financiar.
 Informacion për procedurat e prokurimit sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë
20.12.2006, “Për prokurimin publik”.
 Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e
shërbimit dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen
shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;
 FAF sh.a., gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet,
të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe
për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat
vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;
Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.
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IV. TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË
SHOQËRISË “SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT - FAF” SH.A.
Kategoritë e
informacionit publik
pa kërkesë
Përshkrim i strukturës
organizative

Informacion për
procedurat që duhen
ndjekur për të bërë një
kërkesë për informim,
adresën postare dhe
elektronike për
depozitimin e
kërkesave për
informim, si dhe
procedurat e ankimit
të vendimit përkatës;
Të dhëna për
vendndodhjen e
zyrave të autoritetit
publik,
orarin e punës,
emrin dhe kontaktet
e koordinatorit për të
drejtën e informimit.
Të dhëna për arsimin
dhe kualifikimet e
funksionarëve (ShortBio e Administratorit
dhe të dhëna për
Këshillit Mbikëqyrës
të Shoqërisë), të cilët
kanë detyrimin për
deklarimin e pasurisë,
sipas ligjit, si dhe një
përshkrim të

Baza
ligjore

Dokumenti/Pë
rmbajtja

Afati kohor
për publikim

Mënyra e
publikimit
Ne faqen
zyrtare te FAF
ne rubriken
Rreth nesh

Neni
7/1/a/d

Struktura
Pas miratimit
organizative
ndoset e plotë nga Këshilli
Mbikqyrës
ose në link.

Neni
7/1/c/g

Pas miratimit
Tip
kërkese te programit te www.faf.al/kont
elektronike për transparences, akt.
informim/form menjehere ne
at ankese
rast
ndryshimesh

Neni7/1/
ç

Update
vazhdimisht

Neni
7/1/d

Update sipas
ndryshimeve
përkatëse

Struktura
përgjegjëse
Koordinatori
Dep
i
Burimeve
Njerezore
Koordinatori
Dep
i
Burimeve
Njerezore

Përmes
Koordinatori
formateve
Dep
i
Burimeve
speciale
të Njerezore
dizenjuara ne
faqen e web te
FAF

Koordinatori
Sekretari i Këshillit
Mbikqyrës & Dep i
Burimeve Njerëzore
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procedurave të
zgjedhjes dhe
kompetencave të
Administratorit dhe
anëtarëve të Këshillit
Mbikëqyrës të
shoqërisë
Raportin vjetor të
veprimtarisë

Neni7/1/
dh

Politikat e Buxhetimit.

Neni
7/1/e

Informacion për
procedurat e
prokurimit.
Shërbimet e autoritetit
për publikun.

Neni
7/1/ë

Regjistri i kërkesave
dhe përgjigjeve, sipas
nenit 8
të këtij ligjit
nr.119/2014.
Informacione dhe
dokumente që
kërkohen shpesh.

Neni
7/1/i

Neni
7/1/f

Neni
7/1/k

Formati
miratuar
botimit

Në një nga Koordinatori
pjesët më të Dep i shitjes dhe
aksesueshme të Marketing-Zhvillimit
faqes
së
internetit
http://faf.al/rret
h-nesh/raportevjetore
Pas miratimit
Koordinatori
nga Aksionieri
Dep i Finances
i Vetëm
Ligji
“Për Update sipas Njoftim
tek Koordinatori
prokurimin
ndryshimeve
APP
Dep
i
Burimeve
publik”
Njerezore
Update
Sipas
Koordinatori
vazhdimisht
kontakteve ne Dep i shitjes dhe
faqen
zyrtare Marketing-Zhvillimit
http://faf.al/kont
akt
Në
faqen Koordinatori
zyrtare
Jurist i Shoqërisë
http://faf.al/kont
akt
Njoftime
shtyp
Njoftime
vende te
pune
Publikime

i Pas
i certifikimit te
vitit financiar
nga Auditi i
Jashtëm

për Update

vazhdimisht
per
lira

Ne
zyrtare
rubrika
rejat”

faqen Koordinatori
tek Dep i shitjes dhe
“Te Marketing-Zhvillimit
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Informacione të tjera
Neni
të dobishme ( info per 7/1/l
burimet njerezore, info
per procedurat e
kredise.

Informacione per
produktet qe ofron
institucioni.

Historiku,
misioni,
objektivat
Bashkëpu
nimi
Institucio
nal

Në
faqen
zyrtare
në
Rubrikën
“Rreth Nesh”

Update
vazhdimisht

Koordinatori
Dep
i
Burimeve
Njerezore – Dep i
Kredise

Ne
faqen Koordinatori
zyrtare te FAF, Dep Përkatese
rubrika
“
Produktet”

V. PUBLIKIMI
Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, “Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit
- FAF” sh.a.vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit http://www.faf.al dhe në
mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar
“Programi i Transparencës”.
VI. MONITORIMI
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron
zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e
autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së
informimit.
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