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HYRJE 

Raporti pasqyron aktivitetin e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social dhe të 

institucioneve të saj të varësisë përgjatë gjithë vitit 2017. 

I ndërtuar sipas raportimit të çdo Drejtorie dhe Sektori në Drejtorinë e Përgjithshme të 

SHSSH, ai shpërfaq për këdo nivelin e arritjes së objektivave të vendosura që në fillim të 

vitit në përputhje me prioritetet strategjike të MSHMS në fushën e mbrojtjes sociale.  

Të dhënat statistikore që shoqërojnë aktivitetin e çdo drejtorie të ShSSh, tregojnë rritje të 

performancës së institucionit në të gjithë komponentët e punës së tij sipas objektivave: 

 Garantimi i zbatimit të legjislacionit në dhënien e ndihmës ekonomike dhe 

aftësisë së kufizuar, 

 Zbatimi i legjislacionit dhe shërbime të lira nga korrupsioni për Përsonat me 

Aftësi të Kufizuar, 

 Shërbime cilësore për grupet vulnerabël, përmes kontrollit dhe kërkesës së rritur 

për zbatimin e legjislacionit në fushën e shërbimeve shoqërore, 

 Dhënië e një sigurie të arësyeshme menaxhimit te burimet financiare janë 

përdorur me ekonomi, eficencë, efektivitet dhe risku menaxhohet, 

 Mirëmenaxhimi i burimeve njerëzore, 

 Garantimi i zbatimit të legjislacionit ku mbështetet veprimtaria e ShSSh, 

 Përmirësimi i imazhit dhe forcimi i partneriteteve afatgjata të ShSSh nëpërmjet 

komunikimit transparent dhe interaktiv me strukturat e varësisë, partnerët, 

median dhe publikun e gjërë. 

Ky raport shërben për të shqyrtuar shkallën në të cilën institucioni ka arritur objektivat 

dhe për të përmirësuar rezultatet e arritura dhe vendos sfidat për vitin 2018. 

Në përmbyllje, përmes këtij Raporti falenderoj për punën e palodhur, punonjësit e 

SHSSH në Drejtorinë e përgjithshme, në drejtoritë rajonale të ShSSh si dhe në të gjitha 

institucionet e përkujdesit social, organizatat ndërkombëtare dhe lokale për 

partneritetin e pakursyer, donatorët, Miq të Shërbimit Social të cilët kanë kontributin e 

tyre të pazëvendësueshëm në arritjet e SHSSH gjatë vitit 2017.  

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

LUNEDA SUFALI 
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I. DREJTORIA E KONTROLLIT TË PAGESAVE TË NE & PAK 

 

 Objektivi: Garantimi i zbatimit të legjislacionit në dhënien e ndihmës 

ekonomike dhe aftësisë së kufizuar  

 

1. Kontrolle në lidhje me zbatimin e legjislacionit të NE në 12 Drejtoritë Rajonale 

dhe Njësitë vendore  

Drejtoria e Kontrollit të Pagesës së NE dhe PAK ka kryer kontrolle sipas planit të 

veprimit të vitit 2017 në 11 Drejtoritë Rajonale të SHSSH-së. Nuk është kontrolluar 

vetëm Drejtoria Rajonale Dibër, ku problematikë e veçantë e këtij qarku është 

kontrolluar Bashkia Dibër dhe njësitë administrative Luzni, Kastriot, Tomin dhe 

Maqellarë. 

 

Metodologjia e kryerjes së kontrolleve në Drejtoritë Rajonale lidhet: 

 

 Me zbatimin e planit të veprimit në lidhje me zbatimin e legjislacionit të ndihmës 

ekonomike dhe aftësisë së kufizuar.  

 Cilësinë dhe dërgimin në kohë të akt-kontrolleve dhe të njoftimeve të raporteve  

përfundimtare.  

 Kontrollet/Rikontrollet e kyera gjatë vitit në njësitë problematike duke bërë analizën 

e riskut.  

 Konstatimi i dëmit ekonomik dhe lënia detyrë bashkive respektive kthimin e këtij 

dëmi ne zërin buxhetor 606 “Mbrojtja Sociale”. 

 Ndjekjen e detyravë të lëna për njësitë vendore.  

 Programimin e fondeve dhe dërgimin e statistikave në Drejtorinë e Përgjithshme. 

 

1.1. Konkluzione të kontrolle të kryera në Drejtoritë Rajonale: 

 

1. Për periudhën Janar – Dhjetor 2017 janë kryer kontrolle në Drejtoritë Rajonale dhe 

në njësitë vendore sipas planit të veprimit duke u mbështetur në vlerësimin e riskut 

në çdo qark. 

 

2. Në 70% të kontrolleve konkluzionet e Drejtorisë së Kontrollit të NE dhe PAK 

përputhen me konstatime të Drejtorive Rajonale.  
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3. Konstatohet që në disa Drejtori nuk janë ndjekur të gjitha hapat për kryerjen e 

kontrollit të Ndihmës Ekonomike dhe PAK në zbatim të VKM nr.512, datë 

31.05.2006, “Për procedurat e kryerjes së kontrollit të ndihmës ekonomike, të 

pagesës së aftësisë së kufizuar dhe shërbimeve shoqërore” i ndryshuar si dhe 

Urdhërit nr.1361 datë 25.06.2014, “Mbi procedurat e kryerjes së kontrollit të ndihmës 

ekonomike dhe të aftësisë së kufizuar”.  

 

Konkretisht: 

Nga kontrolli i Drejtorisë Rajonale Kukës rezulton se specialistët e kësaj drejtorie i janë 

përmbajtur pjesërisht konstatimeve sipas hapave të kontrollit. 

 

Për kontrollin e dosjeve të NE: 

o Nuk është zbatuar hapi nr. 4 për verifikimin e konfirmimeve të dërguara dhe të 

ardhura nga institucionet përgjegjëse për familjet e reja që kanë hyrë në skemën e 

ndihmës ekonomike gjatë muajve. 

o Nuk specifikoheshin dosjet e kontrolluara sipas hapit nr.5. Nuk janë pasqyruar në 

aktin e kontrollit kategoritë e veçanta, familjet me një anëtar, familjet me shumë 

anëtarë.   

Për kontrollin e dosjeve të PAK: 

o Nuk evidentoheshin dosjet e reja , dosjet e mbyllura, dosjet me ndryshime grupi,  

sipas hapit nr.3, pika 1.  

o Nuk janë evidentuar dosjet që paguhen me 200 %, 300% si dhe përfituesit e verbër 

që paguhen me 150% si dhe nuk është pasqyruar dokumentacioni i dorëzuar për 

përfitimin e pagesës 200%, 300% si dhe 150% për të verbërit.   

 

Në Drejtorinë Rajonale Fier rezulton se specialistët e kësaj drejtorie nuk i janë 

përmbajtur hapave për kryerjen e kontrollit të PAK. 

 

Në Drejtorinë Rajonale Lezhë nuk është pasqyruar në aktin e mbajtur,  kontrolli i 

kategorive të veçanta përfituese të ndihmës ekonomike (viktimat e dhunës në 

marrëdhëniet familjare) si dhe nuk specifikoheshin dosjet e kontrolluara sipas hapit 

nr.5. Për kontrollin e dosjeve të PAK nuk specifikohej numri i dosjeve të kontrolluara, 

dosjet e reja si dhe te mbyllurat, sipas hapit nr.3. 

 

Në Drejtorinë Rajonale të Tiranës rezulton se specialistët e kësaj drejtorie nuk i janë 

përmbajtur hapave për kryerjen e kontrollit të PAK. Konkretisht nuk specifikoheshin 

dosjet e kontrolluara sipas hapit nr.5. Për kontrollin e   dosjeve të PAK nuk specifikohej 

numri i dosjeve të kontrolluara, dosjet e reja si dhe te mbyllurat, sipas hapit nr.3. Në 
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kontrollin e ndihmës ekonomike nuk janë evidentuar familjet që kanë në përbërje 

invalid pune ose PAK dhe përfitojnë pagesë për aftësinë e kufizuar.  

 

Për abuzimet e evidentuara janë lënë detyra për t’u ndjekur dhe realizuar. Konstatohet 

se nuk janë realizuar plotësisht detyrat e lëna nga kontrollet e mëparshme nga njësitë 

vendore lidhur me arkëtimin e shumës së përfituar padrejtësisht duke ndikuar kështu 

në rritjen e efekteve financiare.  

 

Nga kontrollet e ushtruara në Bashkinë Kamëz, Bashkinë Has, Njësia Administrative 

Proptisht dhe njësinë administrative Ana e Malit rezulton se nuk janë zbatuar nga 

administratorët socialë detyrat e lëna nga ana e specialistëve të Drejtorive Rajonale. 

 

50% e njësive vendore nuk zbaton masat e lëna nga Drejtoritë Rajonale në lidhje me 

arkëtimin e shumës. Ndërsa detyrat e lëna si: largimi i familjeve nga skema në rastet e 

përfitimit të padrejtë, pajisja me dokumentacionin e kërkuar zbatohet në masën 80%.  

 

Programimi i Fondeve të njësive vendore për ndihmën ekonomike dhe PAK janë 

ndjekur në vazhdimësi nga Drejtoritë Rajonale.  

 

Të gjitha dosjet e PAK që vijnë nga njësitë vendore për rikomisionim pranohen në 

Drejtorinë Rajonale me proces-verbalin përkatës. 

 

Drejtoritë Rajonale në përgjithësi kanë patur marrëdhënië të mira me njësitë e qeverisjes 

vendore si dhe me prefekturën. 

 

Drejtoritë Rajonale kanë bashkëpunuar me administratorët e njësive vendore duke i 

njohur në kohën e duhur me bazën e re ligjore që ka dalë. Gjithashtu është konstatuar se 

në përgjithësi administratorët kanë probleme me njohjen dhe zbatimin e drejtë të bazës 

ligjore. Ndryshimi i legjislacionit ka krijuar vështirësi edhe për Drejtoritë Rajonale.  

 

Arkëtimet që nuk kryhen nga ana e njësive vendore pasi në rastin e familjeve që 

largohen nga skema e ndihmës ekonomike nuk kanë burime te ardhurash për të 

arkëtuar shumat e përfituara padrejtësisht. E njejta situatë është edhe për personat PAK 

të larguar nga skema. 
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1.2. Ndihma Ekonomike 

Nga kontrollet e ushtruara në 16 njësitë vendore nga Drejtoria e Kontrollit të NE dhe Pagesës 

PAK në vitin 2017 rezulton se në lidhje me zbatimin e legjislacionit të NE-së janë konstatuar  

441 familje abuzive të cilat janë larguar nga skema e NE me dëm ekonomik 2.484.369 

lekë dhe për 75 familje të paguara më tepër në kundërshtim me Udhëzimin nr 338/3 duke 

shkaktuar  një efekt financiar prej 1.211.085 lekë (arkëtim shume).  

Numri i familjeve të larguara dhe dëmi ekonomik i shkaktuar për vitin 2017 është rritur 

krahasuar me vitin 2016, vit në të cilin janë larguar 198 familje me një efekt financiar 1.509.617 

lekë . 

 

Problematika e ndeshura gjatë kontrolleve të ushtruara nga Drejtoria në njësitë 

vendore. 

 

1. Mos zbatimi me korrektësi i VKM-së Nr.787 datë 14.12.2005 neni II pika 14,15,16,17 

përsa i përket konfirmimeve të listave të familjeve të cilat janë në skemën e ndihmës 

ekonomike në institucionet përkatëse si dhe mosmarrja ne konsideratë e konfirmimeve 

të ardhura nga institucionet. 

2. Mos zbatimi me korrektësi i VKM-së Nr.787 datë 14.12.2005 dhe Udhëzimit Nr. 338/3 

datë 10.03.2006 ‘‘Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të masës së ndihmës 

ekonomike“, sidomos plotësimit të dosjeve të pretenduesve të ndihmës ekonomike me 

certifikatën e pronësisë lëshuar nga Zyrat e Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme.  

3. Nuk zbatohet VKM Nr. 1053, datë 23.04.200, Për disa ndryshime në VKM Nr. 787, 

datë 14.12.2005,“ Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të masës së ndihmës 

ekonomike“  kreu IV, pika nr.24, 27, për kushtëzimin e dhënies së ndihmës ekonomike 

me punë e shërbime në komunitet. 

4. Pasaktësia e llogaritjes së masës së ndihmës ekonomike nga ana e administratorëve. 

5. Mosparaqitja fizike dhe nënshkrimi individual i deklaratës së paraqitjes mujore, nga 

të gjithë antarët madhorë të familjes. 

6. Nuk zbatohet pika 15 e udhëzimin nr 338/3, datë 10.03.2006 “për zbatimin e VKM 

787, datë 14.12.2005 “Për përcaktimin e kritereve të Proçedurave dhe të Masës së 

Ndihmës ekonomike” ku thuhet se brenda muajit Këshillat e Bashkive marrin vendimin 

përkatës për dhënien e ndihmës ekonomike. 
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7. Nuk janë realizuar plotësisht detyrat e lëna nga kontrollet e mëparshme lidhur me 

arkëtimin e shumës së përfituar padrejtësisht duke ndikuar kështu në rritjen e efekteve 

financiare. 

Konstatime në lidhje me skemën e re të ndihmës ekzistuese në Qarqet Tiranë , 

Durrës, Elbasan. 

Nga ana Drejtorisë është planifikuar dhe kryer kontroll kryer kontrolli i ndihmës 

ekonomike në tre Qarqet Durrës, Tiranë, Elbasan. Grupi i kontrollit në kontrollet e 

kryera  gjatë vitit 2017 ka hasur disa vështirësi që lidhen me bazën ligjore për kontrollin 

e dhënies së ndihmës ekonomike pasi VKM nr.955, datë 7.12.2016, “Për përcaktimin e 

kritereve, procedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës 

ekonomike” hyri në fuqi prej muajit Janar 2017, por filloi të zbatohej me vonë për tre 

qarqet ku ishte shtrirë skema e re ndërkohë 9 qarqet e tjera kanë vijuar me skemën e 

vjetër dhe punuan me ngritjen e Regjistrit Kombëtar Elektronik.  

Në bazë të skemës së re plotësimi me saktësi i deklaratës nga administratori në njësitë 

vendore është shumë i rëndësishëm, pasi në bazë të të dhënave të hedhura në sistem, 

përdoret formula e pikëzuar e cila ka një numër koeficentësh që bën vlerësimin e 

situatës ekonomike të familjeve.  

Raportimi i problemeve gjatë aplikimit: 

 Pyetjen për regjistrimin e personit si përfitues i pagesës së aftësisë së kufizuar. 

 Janë bërë gabime në përzgjedhjen e kategorisë së aplikimit midis “Familje në 

nevojë”, “Jetimet që nuk janë në institucione”, “Viktimë dhune”.  

 Administratorët hasin vështirësi në plotesimin e pjesës së pensioneve që marrin 

aplikuesit. Ende këto lloj pensionesh nuk janë identifikuar se cfarë përfaqësojnë 

(shumica lidhen me sigurimet shoqerore). Është referuar që duhet të unifikohen 

termat për pensionet qe merren nga sigurimet shoqërore. 

 Automjeti që është në pronësi të personave me aftësi të kufizuar, të specifikohet 

në sistem për këtë kategori, që të mos llogaritet si e ardhur. 

 

Procedura e verifikimit ndahet në dy hapa verifkim automatik dhe verifikim manual. 

Aktualisht në sistem kemi mundësi lidhjeje për verifikim automatik me sistemin e 

Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor, 

Sistemin e ZRPP, sistemi i Zyrës së Punës, Qëndra e Regjistrimit te Biznesit, Gjendja 

civile dhe Drejtoria e Tatimeve. 

 

 Sistemin e ZRPP është shumë pak efektiv pasi nuk jep  mundësinë e identifikimit 

të saktë të individëve dhe informacioni i kërkuar nuk përputhet me 
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informacionin që disponon sistemi i ZRPP. Si pasojë Drejtoritë Rajonale duhet 

të kërkojnë edhe konfirmim manual nga ZRPP, i cili gjithashtu nuk rezulton 

efektiv pasi shpesh përgjigjet janë formale dhe me vonesë pa dhënë 

informacione konkrete për pasuritë që disponojnë familjet. 

 Nga sistemi i sigurimeve shoqërore ka pasur disa raste mospërputhje të të 

dhënave elektronike me të dhënat faktike. Konkretisht, raste ku personat nuk 

përfitojnë pensionet e invaliditetit apo pensionet familjare, por të dhënat në 

sistem figurojnë sikur e marrin edhe kur pagesa është ndërprerë.  

 Gjithashtu me sistemin e zyrave të punës ka pasur probleme pasi nuk 

identifikon personat që nuk janë regjistruar asnjeherë tek zyra e punës për ta 

nxjerrë si mospërputhje dhe për ta larguar familjen nga skema e ndihmës 

ekonomike sipas kërkesave të VKM nr.955, datë 7.12.2016, pika 9, gërma e. Në 

disa raste ka pasur probleme pasi anëtarët madhorë të familjes janë paraqitur 

pranë zyrave të punës (vërtetuar kjo me kartelat përkatëse) por ndërkohë nuk 

është hedhur në sistemin e zyrës së punës duke çuar në përjashtimin e familjes 

nga skema e ndihmës ekonomike në mënyrë të padrejtë. 

Vizita në shtëpi, detyrë dhe përgjegjësi ligjore e administratorit për çdo aplikues është 

një proces i rëndësishëm, pasi verifikon nëse të dhënat që përmban deklarata janë të 

sakta apo jo. Nësë fshihet informacioni apo kryhet deklarim i rremë atehërë familja do 

të përjashtohet nga skema e ndihmës ekonomike për 6 muaj. Vonesa në kryerjen e 

vizitave në familje bën që familjet të vazhdojnë të përfitojnë edhe nëse familja ka bërë 

deklarim të rremë dhe kjo nuk konstatohet në kohë nga administratori. Vizita në familje 

dhe gjurmët që lihen në sistem tek rubrika e besueshmërisë, janë tregues shumë të 

rëndësishëm që shmangin përfitimin në mënyrë të padrejtë të familjeve që nuk 

deklarojnë saktë të ardhurat dhe asetet që zotërojnë dhe bën të mundur që të përfitojnë 

pikërisht familjet që janë më në nevojë. 

Janë hasur raste që edhe pse familja është përjashtuar për deklarim të rremë dhe duhet 

të përjashtohet nga përfitimi i ndihmës ekonomike për një periudhë 6 mujore, është 

lejuar aplikimi i familjes në muajin pasardhës në kundërshtim me kërkesat e VKM 

nr.955. 

Me hyrjen në fuqi të VKM nr.955, datë 7.12.2016, “Për përcaktimin e kritereve, të 

proçedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike” Këshilli 

Bashkiak ka të drejtë të trajtojë me ndihmë ekonomike familjet aplikuese të cilat nuk 

janë shpallur përfituese nga sistemi i pikëzimit, bazuar në vlerësimin social ekonomik të 

kryer nga administratori shoqëror.  Këto familje do të trajtohen nga fondi i kushtëzuar 

për bllokndihmën ekonomike deri në 6 % dhe/ose me fonde të buxhetit vendor. 
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Konkluzionet e kontrolleve në tre qarqet Durrës, Tiranë, Elbasan si më poshtë: 

 

Për familjet e shpallura përfituese për herë të parë nuk ishte printuar formulari i 

Aplikimit për “Ndihmë Ekonomike”  me arsyetimin se mungonte baza materiale, në 

Njësinë Administraive Gjocaj. Gjithashtu u konstatuan raste që formulari i aplikimit 

nuk ishte i firmosur nga kryefamiljari.   

 

Janë konstatuar raste që deklaratat 3 mujore të familjeve përfituese të ndihmës 

ekonomike nuk janë gjetur të printuara për të gjitha rastet çdo tre muaj dhe të firmosura 

nga të gjithë anetarët madhorë. Problematikë e konstatuar gjatë kontrollit në Bashkinë 

Kamëz dhe Njësinë Administrative Gjocaj, Bashkia Peqin.  

Për familjet me persona me aftësi të kufizuar në të shumtën e rasteve nuk është kërkuar 

një kopje/fotokopje e vendimit të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë 

për familjet e përbëra nga persona invalidë të punës apo persona me aftësi të kufizuar, 

të cilët marrin pagesë paaftësie. 

Në Kamëz për familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike si dhe familjet që janë 

shpallur përfituese për herë të parë verifikimi i gjendjes shoqërore e ekonomike të 

familjeve është bërë me vonesë dhe në rreth 50% familjeve nuk është kryer asnjë 

vizitë, në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën 

dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar, neni 31, pika b.  

 

Nga verifikimi në familje i kryer nga grupi i kontrollit në 40 familje (nga të cilat 23 

familje në Kamëz, 12 familje në Gjocaj dhe 5 në Fushë-Krujë) rezultoi se kishin bërë 

deklarim të rremë 13 familje pra rreth 33% e familjeve (5 në kamëz dhe 8 në Gjocaj) 

kishte ndryshime me të dhënat e deklaruara nga administratori në sistem për 2 familje, 

nuk u gjenden ne shtëpi 3 familje ( dy në Kamëz dhe një në Fushë-Krujë) si dhe  kishte 

përputhshmëri me të dhënat e deklaruara nga qytetari në sistem për 22 familje. 

 

Në aplikime janë bërë gabime në lidhje me pyetjen “A përfiton pagesë të aftësisë së 

kufizuar ose pension invaliditeti”. Në Bashkinë Kamëz janë konstatuar gabime për 34 

familjet sipas akt kontrollit, me një efekt financiar 468.000 lekë. Në Njësinë 

Administrative Gjocaj, Bashkia Peqin janë konstatuar gabime për 2 familjet sipas akt 

kontrollit, me një efekt financiar 12.600 lekë.  

 

Në Kamëz gjatë kontrollit të listave të personave që nuk kanë tërhequr ndihmën 

ekonomike për periudhën Janar-Prill 2017 u konstatuan 56 familje që nuk kanë tërhequr 
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ndihmën ekonomike per nje apo disa muaj dhe kanë vazhduar të jenë në skemën e 

ndihmes ekonomike në kundërshtim me VKM nr.955, datë 7.12.2016 “ Për përcaktimin 

e kritereve, të procedurave, të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës 

ekonomike”. Është lënë detyrë largimi i familjeve. 

 

Nuk janë plotësuar të gjitha dosjet me certifikatën e pronësisë të lëshuar nga ZRPP/ 

Vërtetimin e lëshuar nga zyra e Kadastrës. Janë konstatuar gabime në lidhje me 

pyetjen “A zotëron tokë familja juaj” për tre familje në Kamëz të cilat kanë deklaruar se 

nuk kanë tokë dhe ndërkohë në dosje kanë pasur dokumentacionin për tokën në 

pronësi. 

 

Nuk janë gjetur të afishuara çdo muaj listat me emrat e përfituesve të ndihmës 

ekonomike dhe masa e përfitimit, në përputhje me kërkesat e ligjit nr.9355, datë 

10.03.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, neni 20 ku parashikohet se 

“Bashkia/njësia administrative njofton kërkuesit për përfitimin e ndihmës ekonomike 

brenda 24 orëve nga marrja e njoftimit për vendimin e drejtorisë rajonale të Shërbimit 

Social Shtetëror, nëpërmjet publikimit të tij, dhe kryen veprimet financiare për 

pagesën”. 

 

 1.3. Aftësia e Kufizuar 

Drejtoria e Kontrollit të NE dhe PAK ka kryer kontrolle  sipas planit të veprimit  në 11 

Drejtoritë Rajonale të SHSSH-së si dhe në 16 njësi vendore, me përjashtim të Drejtorisë 

Rajonale Dibër. (për më tepër tabela e mëposhtme). Gjatë kontrolleve të ushtruara në 

njësitë vendore rezulton se janë konstatuar efekte financiare për 45 persona me aftësi 

të kufizuar me efekt 1.428.150 lekë dhe 1 invalid pune me efekt 9.900 lekë.  

Numri i personave të larguar nga skema e PAK për vitin 2017 është ulur krahasuar me vitin 

2016, vit në të cilin  janë larguar 64 persona me një efekt financiar 431.930 lekë . 

 

Drejtoritë Rajonale zbatojnë pjesërisht Urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm nr. 1373, 

datë 26.06.2014,  për komisionimin e PAK,  kalendarin e daljes në komision me orare të 

përcaktuar. Nga kontrollet ka rezultuar se urdhëri nuk është zbatuar nga Drejtoritë 

Rajonale Vlorë, Fier dhe Durrës të cilat kanë dërguar listat e personave me aftësi të 

kufizuar pranë çdo bashkie dhe nuk kanë dërguar vertetimin tip për çdo dosje.  

Nga kontrolli i Drejtorisë Rajonale Vlorë kemi konstatuar se në rrethin e Sarandës nuk 

ka përfaqësues të Drejtorisë Rajonale Vlorë që të përgjigjet për aktivitetin e KMCAP-it 

dhe si rrjedhojë nuk janë zbatuar kërkesat e VKM-së Nr.618, datë 07.09.2006, pika  24,25 
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sipas së cilës mjeku i Drejtorisë Rajonale është i detyruar të pranojë me proces – verbal të 

rregullt me procedurë verifikimi të gjitha dosjet duke verifikuar dokumentacionin përkatës dhe 

më pas i përcjell ato në KMCAP. 

Problematikat e ndeshura gjatë kontrolleve të ushtruara nga Drejtoria në njësitë 

vendore. 

 

1. Mos zbatimi me korrektësi i VKM-së Nr.618 datë 07.09.2006, “Për Përcaktimin e 

Kritereve, të Dokumentacionit dhe Masës së Përfitimit të Pagesës për Personat me 

Aftësi të Kufizuar”. 

2. Mos zbatimi i V. K. M. Nr. 404, Datë 20. 06. 2012 “Për përcaktimin e masës, të 

kritereve e të proçedurave të përfitimit të Kompensimit Financiar nga personat me 

Statusin e të Verbërit dhe Invalidit Paraplegjik e Tetraplegjik, për faturën e energjisë 

elektrike dhe faturën e telefonisë fikse”. 

 

3. Mungesa në dokumentacionin e përfituesit PAK sipas legjislacionit si: vërtetimi nga 

sigurimet shoqerore ne lidhje me kontributet dhe kryerjen e shërbimit ushtarak për 

meshkujt në moshën 21 vjeç. 

4. Mungesat e  vërtetimeve të frekuentimit të shkollës çdo 3 muaj për pagesat 200% apo 

300% për shkollën e mesme dhe shkollën e lartë si dhe dëftesa e vitit të kaluar. 

5. Tek invalidët e punës nuk ka përputhshmëri të datave të daljes në KMCAP-in e 

Sigurimeve Shoqërore për përfitimin e invaliditetit me datën e modularit tip që bëhet 

pagesa dhe kjo shkakton efekt financiar. 

6. Probleme me datën e fillimit të pagesës për personat që komisionohen për herë të 

parë  (konstatohet që janë bërë pagesa me ditë) 

7. Probleme me plotësimin e dosjeve me çertifikatën familjare çdo vit,  raportin mjeko-

ligjor të kujdestarit dhe deklaratën noteriale të kujdestarit. 

Tabela e zbatimit të detyrave të lëna për Aftësinë e Kufizuar gjatë kontrolleve në 

njësitë administrative. 

 
 
Bashki/ Njësi Administrative 

 
 
Detyrat e lëna 

 
 
Realizuar 

 
 
Pa Realizuar/ 
Proces 

Njësia Administrative Fushë Krujë 3 3 0 

Njësia Administrative Gjocaj 10 0 10 
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Njësia Administrative Balldren 10 6 4 

Bashkia Peshkopi 6 0 6 

Njësia Administrative Tomin 7 0 7 

Njësia Administrative Kastriot 5 0 5 

Njësia Administrative Luzni 3 0 3 

Njësia Administrative Maqellarë 9 0 9 

Bashkia Gjirokastër 13 5 8 

Bashkia Kamëz 23 12 11  

Njësia Administrative Proptisht 14 6 8 

Bashkia Has 19 10 9 

Njësia Administrative Ana Malit 12 9 9 

Njësia Administrative Roshnik 7 4 3 

Njësia Administrative Orikum 6 1 5 

    
 

Grafiku i detyrave të lëna 
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1.4. Tabela përmbledhëse e kontrolleve në 16 njësitë vendore për Ndihmën Ekonomike dhe Aftësinë e Kufizuar 

 

Siç shihet dhe nga tabela për vitin 2017 janë vënë gjithsej 15 masa administrative për administratorët shoqërorë të ndara 

në 10 verejtje me shkrim dhe 3 gjoba në masën 50 000 lekë. 

TABELA E KONTROLLEVE PER 2017 ( EFEKTET)

N
r. 

Fa
m

Fo
nd

N
r. 

Fa
m

Fo
nd

Janar Dr.Rajonale Durrës

Nj.Fushë Krujë 145 0 0 0 0 145 0 412 0 0 443 0 0

Shkurt Dr.Rajonale Elbasan

Nj.Gjocaj 385 1 48,000 2 12,600 376 60,600 172 0 0 81 0 0 verejtje me shkrim

Mars Dr.Rajonale Lezhë

Nj.Balldren 108 1 45,000 0 0 107 45,000 147 11 155,520 166 0 0

Dr.Rajonale Dibër

Bashkia Peshkopi 7553 176 743,374 0 0 7145 743,374 3531 2 verejtje me shkrim

Nj.Tomin 153 626,984 0 0 626,984 11 110,330 0 gjobe 50000

Nj.Kastriot 4 161,910 0 gjobe 50000

Nj.Luzni 10 708,560 0 gjobe 50000

Nj.Maqellare 79 851,500 0 0 851,500 0 3 verejtje me shkrim

Prill Dr.Rajonale Gjirokastër

Bashkia Gjirokastër   295 17 63,900 0 0 0 63,900 585 4 40,340 789 0 0

Maj Dr.Rajonale Tiranë

Bashkia Kamëz 2263 0 0 35 558,000 558,000 650 2 14,810 615 0 0

Qershor Bashkia Peqin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Korrik Dr.Rajonale Korçë

Nj. Proptisht 592 11 32,600 13 38,600 71,200 168 0 0 115 0 0 2 veretje me shkrim

Shtator Dr.Rajonale Kukës

Bashkia Has 649 0 0 25 601,885 601,885 118 1 216,400 183 0 0 2 verejtje me shkrim

Dr.Rajonale Shkodër

Nj.Ana Malit 131 159 1 verejtje me shkrim

Tetor Dr.Rajonale Berat

Nj.Roshnik 18 2 42,138 0 0 42,138 85 0 0 0 0 0

Nëntor Dr.Rajonale Vlorë

Nj.Orikum 12 1 30,900 0 0 0 30,900 128 2 20,280 99 1 9,900

Dhjetor Dr.Rajonale Fier

Totali 12151 441 2,484,396 75 1211085 7773 3695481 6155 45 1428150 2491 1 9900
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Nga zbatimi i detyrave të lëna rezulton se janë kryer arkëtime vetëm në Njësinë 

Administrative Balldren në vlerën 56,280 lekë dhe Bashkinë Has në vlerën 20,000 

lekë. 

VITI  Nr.fam/NE Dëmi 
ekonomik 

Nr.Pak Efekti 
finaciar 

Nr.Inv Efekti 
finaciar  

Viti 2016 49 176.802 64 1.432.815 0 0 

Viti 2017  441 2.484.369 45 1428150 1 9900 

 

Grafiku lidhur me rezultatet e kontrollit 2016, 2017 

 
 
 

Rekomandimet  që jane lënë për zbatim në Drejtoritë Rajonale të SHSSH 

- Të bëhen takime kualifikuese  me administratorët shoqërorë për njohjen  e ligjeve 

dhe akteve nënligjore të reja, duke specifikuar detyrat e tyre (meqenëse janë 

ndryshuar një pjesë e madhe e administratorëve). 

 

- Të bëhet analiza e riskut çdo fillim viti në mënyrë që plani i veprimit të jetë i 

bazuar jo vetëm në detyrimin ligjor për kontrollin e të gjitha njësive 

administrative një herë në vit por edhe në një analizë të mirëfilltë të njësive 

problematike.  

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Dëmi ekonomik Efekti finaciar

Viti 2016
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- Të bashkëpunohet me institucionet që konfirmojnë listat e familjeve përfituese 

për NE me institucionin e prefektit dhe me drejtorinë e shërbimeve sociale në 

bashki. 

 

- Të ndiqen detyrat e lëna për njësitë vendore sipas afateve kohore. 

 

- Të ndiqen arkëtimet si pasojë e përfitimit në mënyrë të gabuar.  

 

- Të  kontrollohet  saktësia e të dhënave  që njësitë vendore kanë bërë për kërkesën 

e fondeve, si dhe llogaritja e fondeve aktuale deri në fund të vitit. 

 

- Të depozitohen të gjitha P/Vendimet dhe Vendimet e njësive vendore për 

ndihmën ekonomike. 

 

- Të grumbullohen të gjitha evidencat statistikore nga njësitë vendore në kohën e 

duhur dhe të dërgohet në Drejtorinë e Përgjithshme. 

Rekomandimet që janë lënë për zbatim në njësitë vendore: 

Për NE 

1. Të plotësohet saktë formulari i aplikimit për ndihmë ekonomike mbi bazën e 

të dhënave të deklaruara nga aplikuesit me qëllim mos penalizimin e familjeve. 

Të informohen familjet për pasojat e deklarimit të rremë. 

2. Të kryhet verifikimi i situatës social ekonomike dy herë në vit për familjet 

përfitues nga skema e ndihmës ekonomike. Ndërsa për familjet që janë shpallur 

përfituese për herë të parë verifikimi i gjendjes shoqërore e ekonomike të 

familjeve të kryhet  brenda 3 muajve në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9355, 

datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar, neni 31, 

pika b. 

3. Të korrigjohen aplikimet që janë bërë gabime në lidhje me pyetjen “A përfiton 

pagesë të aftësisë së kufizuar ose pension invaliditeti”  

4. Të plotësohen dosjet e përfituesve të ndihmës ekonomike me certifikatën e 

pronësisë/vërtetimin e kadastrës për fshatrat e azhornuar në bazë të VKM 

nr.955, datë 07.12.2016, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, të 

dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, Kreu II, pika 

4.1.  
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5. Të plotësohen dosjet e përfituesve të ndihmës ekonomike me një 

kopje/fotokopje e vendimit të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për 

Punë për familjet e përbëra nga persona invalidë të punës apo persona me aftësi 

të kufizuar, të cilët marrin pagesë paaftësie. 

6. Të plotësohen dosjet me vërtetimet e shkollës për fëmijët që ndjekin arsimin e 

detyrueshëm 9 vjeçar i cili është i detyrueshëm për t'u dorëzuar dy herë brenda 

një viti shkollor si dhe me fotokopje të librezës së vaksinimit që provon 

vaksinimin sipas kalendarit të detyrueshëm  

7. Të afishohen çdo muaj listat me emrat e përfituesve të ndihmës ekonomike dhe 

masën e përfitimit, në përputhje me kërkesat e ligjit nr.9355, datë 10.03.2005, “Për 

ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, neni 20. 

8. Deklarata e paraqitjes çdo tre muaj të familjes të printohet e firmoset nga të 

gjithë anëtarët madhore dhe të ruhet në dosjen e përfituesit, bazuar në VKM 

nr.955, datë 07.12.2016, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, të 

dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, Kreu II, pika 4.  

9. Te largohen nga skema e ndihmës ekonomike familjet që nuk e kanë tërhequr 

masën e ndihmës ekonomike për një apo disa muaj bazuar në kërkesat e VKM 

nr.955, datë 7.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, të 

dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike” kreu II, pika 9, 

për një periudhë gjashtë mujore. 

10. Shumat e arkëtuara nga debitorët si dhe shumat e patërhequra të ndihmës 

ekonomike të derdhen në artikullin buxhetor 606 “Fondi i Programit të 

Mbrojtjes Sociale”. 

 

Për PAK 

1. Të zbatohet me korrektësi VKM Nr. 618 datë 07.09.2006, “Për Përcaktimin e Kritereve, 

të Dokumentacionit dhe Masës së Përfitimit të Pagesës për Personat me Aftësi të 

Kufizuar”. 

2. Të zbatohet VKM nr. 277, datë 18.06.1997, “Për përfitimet nga statusi i të verbërit” si 

dhe Udhëzimet në zbatim të tij.  

3. Të zbatohet VKM. Nr. 404, Datë 20. 06. 2012 “ Për përcaktimin e masës, të kritereve e 

të procedurave të përfitimit të Kompensimit Financiar nga personat me Statusin e të 

Verbërit dhe Invalidit Paraplegjik e Tetraplegjik, për faturën e energjisë elektrike dhe 

faturën e telefonisë fikse. 
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4. Të plotësohen dosjet e përfituesve të pagesës 200%, 300% për shkollën e mesme dhe 

shkollën e lartë me  vërtetime të frekuentimit të shkollës çdo 3 muaj si dhe dëftesa e çdo 

viti për shkollën e mesme dhe kopja e noterizuar e diplomës për shkollën e lartë.                               

1.5. Monitorimi i punës së Drejtorive Rajonale 

Monitorimi i punës së Drejtorive Rajonale ka qenë i shtrirë gjatë gjithë vitit 2017  duke 

ndjekur çdo muaj realizimet ne lidhje me kontrollet e kryera, të dhëna të pasqyruara në 

tabelën e kontrolleve në të cilën janë pasqyruar familjet e larguara,  efektet financiare,  

personat PAK /invalidë pune të konstatuara me probleme dhe efekti financiar. Për vitin 

2017 në rang vendi janë kontrolluar të 373  njësitë vendore, pra është realizuar plani i 

veprimit  në masën 100%. 

Gjatë vitit 2017 janë konstatuar 1124 me dëm ekonomik 8.228.998 lekë dhe 1339 familje 

kanë përfituar më tepër se struktura me fekt finaciar 4.774.376 lekë. Për familjet që janë 

përfituese të skemës dhe kanë përfituar më shumë se struktura është lënë detyrë 

arkëtimi i shumës dhe janë në proces. 

Po të bëhet krahasimi me vitin 2016, është rritur numri i familjeve të konstatuara me 

shkelje, kjo për faktin se edhe konfirmimet nga institucionet janë dërguar me vonesë për 

shkak të ngritjes së regjistrit elektronik të ndihmës ekonomike. 

Gjatë vitit 2016 janë konstatuar 2198  familje që kanë përfituar  nga skema e ndihmës 

ekonomike në kundërshtim me legjislacionin me 11.286.147 lekë efekt financiar si dhe 

545 PAK me 1.5952.657 lekë , 371  invalid pune  me efekt 6.516.398. 
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Grafiku  kontrolleve për ndihmën ekonomike 

Qarqet në të cilat vihen re numri më i lartë i abuzimeve në të dyja skemat: Shkodër, 

Dibër dhe Korçë. 

 

 

Muaji

Njesia 

administ

ative Dëmi Ekonomik Efekt Financiar 

Efekti  

Financiar për 

NE

Nr.  PAK që 

kanë përfituar 

në kundërshtim 

eme 

legjislacionin

Efekti  

Financiar

Nr.  i Inv.pune 

përfituar  në 

kundërshtim me 

legjislacionin

Efekti  

Financiar masat

Nr. Fam Fond Nr. Fam Fond

Tirane 29 52 1.061.100 58 260300 1.321.400 16 1611032 verejtje dhe një gjobë

Durres 16 29 94900 5 105900 200800 45 1083640 94 688900 5 verejtje

Elbasan 50 72 130770 0 0 130.770 6 60820 43 128700 5 verejtje

Berat 25 0 0 39 165242 165.242 9 248.946 20 59400

Fier 42 0 0 0 0 0 1 10140 1 6600

Vlore 31 26 232.122,00 0 0 232.122,00 24 788.051 13 170600

Lezhe 21 59 63400 7 75872 139272 6 246920 10 75900 5 verejtje

Shkoder 33 441 3.661.431 365 1582801 5.244.235 176 11.574.156 95 11574156

 një ndjekje penale, 7 

vërejtje, 1 largim nga 

puna

Kukes 27 60 810938 70 415926 1.226.864 95 985160 0 0 3 verejtje, 3 gjoba

Diber 35 194 949571 599 1309689 2259260 49 857765 5 55592

37 verejtje, 3 largime 

nga puna, një gjobë

Korce 37 181 924.961 139 558.255 1.483.216 28 331478 47 179200 32 masa dhe nje gjobe

Gjirokaster 26 10 299800 57 300391 600.191,00 7 161500 2 26400 2 vërejtje

Totali 372 1124 8.228.993 1339 4774376 13.003.372 462 17959608 330 12965448
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Kontrolle dhe efekte tek pagesat e PAK 

 

 

Verifikimet social-ekonomike kanë qenë të limituara në zonat ku janë kryer për shkak të 

mungesës së infrastukturës. Në 9 drejtoritë rajonale në të cilat është zbatuar skema e 

vjetër vizitat në familje kanë qenë në përputhje me deklarimin e bërë. 

Në 3 qarqet pilot kanë realizuar 916 verifikime social-ekonomike nga të cilat kanë 

rezultuar me mospërputhje 50 familje: Elbasani 173 verifikime nga të cilat me 

mospërputhje 20 ose 12%, Tirana 548 verfikime social –ekonomike me mospërputhje 10 

ose 2% dhe Durresi nga 195 verifikime me mospërputhje 20 ose 10% . 
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1.6. Ecuria  e dinamikës së Ndihmës ekonomike  2016, 2017  

Tabela e mëposhtme paraqet ecurinë e dinamikës së ndihmës ekonomike sipas qarqeve 

referuar të dhënave statistikore.  

 

 

 

Shenim: Të dhënat  janë referuar sektorit të statistikës.  

0
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Elbasan Tiranw Durrws

nr verfikimeve

mospwrputhje

EMERTIMI Nëntor-Dhjetor 2016 Nëntor-Dhjetor 2017 

NUMRI I 

FAMILJEVE 
80.478 79.661 

TIRANE 8.656 8485 

BERAT 1.770 1786 

DIBER 13.435 12870 

DURRES 1.014 1088 

ELBASAN 16.288 17800 

FIER 2.515 2331 

GJIROKASTER 1.702 1728 

KORCE 7.862 7956 

KUKES 10.851 10.694 

LEZHE 5.280 5124 

SHKODER 9.734 8495 

VLORE 1.371 12884 
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Skema e NE gjatë muajve prill, maj qershor pati një rritje të numirt të përfituesve, për këtë arsye 

me Urdhër ne 1116, 5.06.2017  të Drejtorit të Përgjithshëm ‘për mirëmenaxhimin e skemës së 

ndihmës ekonomike u kontrolluan gjithë hyrjet e reja dhe rihyrjet për periudhën maj-qershor 

2185 dosje dhe rezultuan 347 dosje të cilat ishin në kundërshtim me legjislacionin për të cilat u 

la detyrë largimi nga skema e NE.  

 

1.7. Modernizim i skemës së ndihmës ekonomike në gjithë vendin 

1.7.1. Monitorimi i skemës së ndihmës ekonomike në 3 qarqet pilot 

 

Qarku Elbasan 

 

 

Numri i aplikimeve qe dalin me mospërputhje gjatë vitit 2017 ne total është 14.966, ku: 

 6186  janë refuzime të sistemit për pikë të pamjaftueshme      

 2783   janë mospërputhje në deklarimet 3 mujore      

 2266 janë mospërputhje në deklarimin e pages     

 1823 janë mospërputhje në punesim                            

 775  janë mospërputhje në deklarimin e pensioneve     

 561 janë deklarata të rreme                                  

 486  janë mospërputhje në deklarimin e automjeteve         

 86  ndryshim vendbanimi 

 

 

Aplikues Perfitues Refuzuar Jetime trinjake viktima trafikimi viktima dhune femije me kujdestari femije me PAK ne kujdestari

Janar 18686 17481 1106 26 7 2 38 25 1

Shkurt 19454 17998 1355 24 7 2 41 26 1

Mars 19481 18084 1297 23 6 2 44 24 1

Prill 19413 18273 1045 23 6 2 39 24 1

Maj 19666 18458 1115 21 6 2 39 24 1

Qershor 19552 18087 1380 21 5 2 31 25 1

Korrik 19216 17761 1379 21 5 2 21 26 1

Gusht 18893 17630 1184 22 5 2 22 27 1

Shtator 18809 17533 1187 23 5 2 28 30 1

Tetor 18997 17611 1287 22 6 2 36 32 1

Nentor 19008 17603 1304 23 6 2 37 32 1

Dhjetor 18846 17417 1327 22 6 2 34 37 1
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Qarku Tiranë 

 

 
 

Nr. i aplikimeve që dalin me mospërputhje, gjatë vitit 2017 në total është 16.361, ku: 

 672 janë mospërputhje në deklarimet 3 mujore 

 4196 janë mospërputhje në deklarimin e pages 

 4316 janë mospërputhje në punesim 

 1188 janë mospërputhje në deklarimin e pensioneve 

 337 janë deklarata të rreme 

 864 janë mospërputhje në deklarimin e automjeteve 

 4788 janë refuzime të sistemit për pikë të pamjaftueshme 

 

 

Qarku Durrës 

 

         

Aplikime 

 

Perfitu

es 

Refuzu

ar 

Familje 

NE 

Jetime Trinjak Viktim

a 

Dhune 

Femije 

Ne 

kujdest

ari 9000 

leke 

Femije 

Ne 

kujdest

ari 

10000 

leke 

Janar 1274 1154 120 1097 34 6 2 2 13 

Shkurt 1374 1202 172 1148 32 6 1 13 2 

Mars 1311 1194 117 1131 40 7 1 13 2 

Prill 1310 1169 141 1106 39 7 1 14 2 

Maj 1336 1179 157 1108 45 7 3 14 2 

        

Aplikime

 

Perfitues
Refuzuar

Familje 

NE
Jetime Trinjak

Viktima 

Trafikimi

Viktima 

Dhune

Katernjak

e

Pesenjak

e

Femije 

ne 

kujdestar

i

Femije 

me AK

Janar 10401 9251 1150 8805 265 26 3 70 4 1 73 4

Shkurt 10281 9304 977 8858 256 25 3 82 4 1 71 4

Mars 10189 9158 1031 8702 259 25 3 85 4 1 75 4

Prill 10041 9308 733 8850 260 25 4 85 4 1 76 3

Maj 10067 9394 673 8943 253 25 4 88 4 1 73 3

Qershor 10152 9415 737 8965 258 26 4 80 4 1 74 3

Korrik 9917 9318 599 8874 260 25 4 74 4 1 73 3

Gusht 9810 9262 548 8796 270 25 4 86 4 1 73 3

Shtator 9713 8897 816 8447 261 26 4 76 4 0 76 3

Tetor 9534 8783 751 8352 260 25 5 57 4 1 76 3

Nentor 9392 8884 508 8431 268 25 5 71 4 1 76 3

Dhjetor 9380 8934 446 8497 264 25 5 60 4 1 75 3
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Qershor 1284 1165 119 1095 44 7 3 14 2 

Korrik 1271 1163 108 1110 27 6 2 16 2 

Gusht 1281 1155 126 1086 42 7 2 16 2 

Shtator 1254 1136 118 1070 42 7 2 13 2 

Tetor 1275 1156 119 1091 43 6 2 12 2 

Nentor 1292 1162 130 1087 47 8 5 13 2 

Dhjetor 1246 1165 81 1088 46 9 7 13 2 

 

 

Nr. i aplikimeve qe janë refuzuar në qarkun Durrës, gjatë vitit 2017 në total është 1.508, 

nga të cilët 935 janë refuzuar nga verfikimet automatike ku: 

 261 janë refuzuar për shkak të verifikimit të deklaratës 3 mujore 

 269 janë refuzuar për shkak të verifikimit të pages 

 207 janë refuzuar për shkak të verifikimit në punësim(me zyrat e punës) 

 51 janë refuzuar për shkak të verifikimit te pensioneve 

 24 janë refuzuar për shkak të deklarates së rreme 

 74 janë refuzuar për shkak të deklarimit te automjeteve 

 573 janë refuzime të sistemit për pike te pamjaftueshme 

 38 janë refuzuar për shkak të verifikimit me ZRPP 

 11 janë refuzuar për shkak të verifikimit të vendbanimit 

Problemet e ndeshura  me sistemin e NE (3 qarqet pilot) :  

 

 Dërgimi i konfirmimeve manualisht 

 

Institucionet të cilat u dërgohet shkresë zyrtare 

 

1. Duke qenë së ZRPP nuk mundëson të dhëna për sistemin e NE, Drejtorite Rajonale 

dërgojnë manuaisht CD (me listën e anëtarëve të familjeve aplikuese) por përgjigja e 

ardhur është formale. 

 

2. Inspektoriati i Punës nuk është i lidhur në sistem, pasi sistemin nuk e kanë të  

konfiguruar te AKSHI. Ndërkohe u dërgohet manualisht lista, por përgjigja është 

formale. 

 

3. Gjykatat, vërtetimin nga gjykatat e sjellin vetë familjarët pasi sistemi i NE, nuk lejon 

aplikimin kur njëri anëtar vuan dënimin me heqje lirie. 
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4. Burgjet, paraburgim - dërgojnë informacion kur ka raste të tilla. 

 

5. Seksioni pranë bashkive (urbanistikë, treg i lirë etj.). Përgjigja e kthyer formale, vetëm 

në disa raste si në qarkun Durrës ka përgjigje lidhur me konfirmimin e listës së dërguar. 

 

6. Mosrespektimi i afatit ligjor në mbledhjen e këshillave bashkiakë. Ka bashki të cilat 

mblidhen gjithmonë pas datës 25 të muajit si Kamza në qarkun e Tiranës, për pasojë 

vonohet procesi i verifikimit. 

1.7.2. Shtrirja e skemës së re të ndihmës ekonomike në 9 qarqet jopilot  

 Gjatë periudhës janar-maj 2017 janë organizuar 39 takime kualifikuese nga 9 

drejtoritë rajonale me administratorët shoqërorë dhe 36 takime me familje 

përfituese dhe jopërfituese në të 9 qarqet. Gjithashtu drejtoritë rajonale kanë 

dhënë 8 intervista në mediat lokale lidhur me sistemin e ri të NE-së. 

 Në muajin maj nisi fushata e komunikimit për shtrirjen e skemës së re të 

ndihmës ekonomike në bazë të kalendarit të miratuar. Deri më datë 23 Maj janë 

organizuar takime në bashkinë Berat me prezencën e Ministres dhe Drejtoreshës 

së Përgjithshme dhe 7 takime të tjera me pjesëmarrjen e Drejtorit të Përgjithshëm, 

stafit të SHSSH, drejtoritë rajoanle në Elbasan, Tiranë,  Pogradec, Pukë, Malësi e 

Madhe, Dibër, Patos, Mallakstër,  

 Shërbimi Social Shtetëror ka monitoruar ngritjen e regjistrit elektronik të 

ndihmës ekonomike për periudhën janar-maj 2017. Lidhur me problematikat e 

konstatuara dhe përditësimimin e situatës së hedhjes në sistem të aplikimeve 

është informuar në formë zyrtare Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë 

nëpërmjet shkresave me nr. 874, datë 3.05.2017, Nr 320,  9.02.2017 dhe Nr.14, datë 

6.01.2017. 

1.7.3. Ngritja e regjistrit elektronik kombëtar 

 Aksesi në internet  

Në zbatim të ligjit 9355, i ndryshuar “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, që nga 

muaji nëntor 2016 ka filluar ngritja e regjistrit elektronik të ndihmës ekonomike në 9 

qarqet e vendit.  

Në filllim të ngritjes së regjistrit të nëntor 2016, janë hasur shumë vështirësi në ngritjen e 

regjistrit elektronik të NE-së pasi 126 njësi administrative nuk kishin akses në 

internet. Si pasojë e takimeve të kryera të sipërcituara dhe shkresave zyrtare dërguar 
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nga SHSSH/MMSR tek 61  kryetarët e bashkive dhe 12 prefektëve, situata e aksesit në 

internet  në dhjetor 2016 është përmirësuar ndjeshëm dhe në javën e fundit të dhjetorit  

janë 60 njësi që nuk kanë akses në internet. Në janar 2017 është raportuar në MMSR se 

janë  45 njësi administrative që nuk kanë akses në internet ose 16% të njësive.  

Në maj 2017 është raportuar në MMSR në lidhje me ngritjen e regjistrit se janë 

hedhur në regjistrin elektronik 55.179 aplikimeve dhe njësitë që nuk kanë akses në 

internet, por edhe që nuk kanë hedhur asnjë aplikim në njësinë më të afërt janë 

vetëm 7 njësi. 

Zall Rec, Zall Dardhë, Lurë /Bashkia Dibër, Macukull /Mat , Lekbibaj /Tropojë, njësia 

Selitë/Bashkia Mirditë dhe njësia Horë Vranisht në Bashkinë Himarë. Ndërsa disa njësi 

të tjera që nuk kanë internet është gjetur zgjidhja me bashkinë dhe është ngritur regjistri 

elektronik kombëtar. 

Në dhjetor 2017 raportohet se :  

Qarku Shkodër: 

Njësia Administrative Pult, Shosh, Shalë i ka të vendosura zyrat në Njësinë 

Administrative Rrethina. Kjo gjë ka ndodhur për arsye se në këto njësi ka probleme 

kryesisht nga izolimi i borës, energjia elektrike, interneti etj. Të gjithë aplikantët janë 

paraqitur për aplikim  në zyrat perkatëse të cilat ndodhen në Njësinë Administrative  

Rrethina (kjo zgjidhje është dhënë nga bashkia Shkodër). 

Në Bashkinë Fushë Arrëz  4 njësi  vendore: Fierzë, Iballë, Blerim dhe Që Mali  nuk jane 

te pajisura me internet, por deri tani kanë përdorur USB për ngritjen e regjistrit. 

Në ambientet e Bashkise Vau Dejës janë të vendosura dhe zyrat e Njësisë 

Administrative Vig - Mnel, Temal.  Në ambientet e Njësisë Administrative Bushat është  

e vendosur zyra e Njësisë Administrative Shllak. 

Qarku Dibër: 

Njësitë Lurë, Zall dradhë dhe Zall Reç të Bashkisë Dibër interneti punon me shkëputje. 

Këto njësi janë zona të thellla prandaj ka probleme me sinjalin e internetit. 

Njësia Gurë /bashkisë Klos interneti është shkëputur që prej një jave. 

Njësia Martanesh /Bulqizë interneti është shkëputur prej dy javësh. 

Qarku Korçë:   
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Zonat e thella të Bashkise Pogradec (Trebinjë, Proptisht, Dardhas) kanë probleme me 

sinjalin hera-herës është i dobët ose shkëputet.   

Qarku Gjirokastër: 

Në këtë qark vazhdon mungesa e internetit në 3 njësi administrative: Njësia 

administrative Sukë dhe Ballaban, në Bashkinë Këlcyrë si dhe Njësia administrative 

Zagorie në Bashkinë Libohovë, njësi të cilat e kanë ngritur regjsitrin elektronik pranë 

bashkive. Ka edhe disa njësi të tjera që mund të kenë probleme me cilësinë e internetit 

për shkak të zonës së vështirë ku ato ndodhen si psh Njësia Administrative Luftinjë,në 

Bashkinë Memaliaj, si dhe Njësitë administrative Çarshovë dhe Piskovë në Bashkinë 

Përmet. 

 

Qarku Kukës:  

Njësia administrative Lekbibaj nuk ka akses në internet, por aplikimet në regjistrin 

elektronik janë kryer në bashkinë Tropojë. 

 

Qarku Fier:  

Në bashkinë Ballsh janë shkrirë 7 njësi administrative dhe kanë mbetur aktualisht njësia 

Fratar dhe Qendër Ballsh Mallakastër. Pritet shkresa zyrtare ku janë bashkangjitur këto 

njësi të shkrira. 

 

Qarku Vlorë:  

Kanë probleme me aksesin në internet në njësinë Sevaster dhe Brataj të bashkisë 

Selenicë dhe njësia Horë Vranisht në bashkinë Himarë. 

 

Qarqet Lezhë dhe Berat  nuk kanë  probleme me internetin.  

Paraqitet shqetësues problemi i ndërrimit të administratorëve shoqërorë. Ky fenomen 

ndikon direkt në cilësinë dhe në suksesin e skemës së re, pasi e gjithë procedura e 

aplikimit ndodh në njësinë vendore. 

Raportohet se një pjesë e mirë e njësive administrative kanë mungesa të theksuara në: 

bojë printeri, format letër A4. 

1.7.4. Përditësimi i aplikimeve në ngritjen e regjistrit elektronik. 

Totali i aplikimeve në 9 qarqet: 67700 aplikime, nga të cilat 50.013 janë përfitues të 

skemës ekzistuese dhe 17.687 janë aplikues të rinj. Sipas qarqeve:  
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Qarqet apl/përfitues apl/rinj totali 

Berat 1639 1945 3584 

Dibër 11849 1769 13618 

Fier 2179 2549 4728 

Gjirokastër 1585 858 2443 

Korçë 7741 2054 9795 

Kukës 9925 1237 11162 

Lezhë 4962 2488 7450 

Shkodër 8819 3708 12527 

Vlorë 1314 1079 2393 

        

Totali 50013 17687 67700 

 

Ankesat e qytetarëve 

Pranë Drejtorisë ka pasur vazhdimisht ankesa nga ana e qytetarëve për arsyen e 

mospërfitimit të NE, për t’u informuar për aplikimin në NE si familje në nevojë apo 

kategori. Pranë drejtorisë sonë është mbajtur një regjistër me gjithë të dhënat analitike. 

Ky regjistër ka shërbyer si informacion për të bërë verifikimin në terren të familjeve si 

nga ana e Drejtorive Rajonale dhe nga Drejtoria e Përgjithshme. 

Drejtoria ka kontaktuar me Drejtoritë Rajonale si dhe kur ka qënë e nevojshme edhe me 

administratorët shoqërore apo Drejtoritë e Shërbimeve Sociale në Bashki për zgjdhjen e 

problematike të personave të interesuar apo për sqarimin e bazës ligjore kur janë hasur 

vështirësi. Gjithashtu i është kthyer përgjigje çdo letre të ardhur nga MSHMS, 

Kryeministria si dhe qytetarët në lidhje me ndihmën ekonomike dhe aftësinë e kufizuar. 
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II. DREJTORIA E KOMISIONIMIT TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

 Objektivi: Zbatimi i legjislacionit dhe shërbime të lira nga korrupsioni për 

Përsonat me Aftësi të Kufizuar 

 

2.1.Kontroll i ushtruar  për dosjet e përfitimit të statusit para-tetraplegjik dhe pajisja 

me librezë para-tetraplegji/verbëri nga Drejtorinë e Përgjithshme të SHSSH. 

Me qëllim shmangien e abuzimeve, një mjek ekspert në SHSSH ka kryer kontrollin e 

dosjeve të personave para-tetraplegjikëpara se ti pajisë me librezën që vërteton statusin e 

përfituesit.  Gjatë kontrollit të dosjeve në lidhje me dokumentacionin mjekësor kur mjeku 

vlerësues ka konstatuar problematika të ndryshme ka kërkuar plotësimin e dosjes me 

dokumentacionin mjekësor. 

Për periudhën Janar-Dhjetor 2017 problematikat e konstatuara nga kontrolli i dosjeve të 

para-tetraplegjisë në zbatim Urdhrit Nr. 1941 Prot, datë 16.09.2015, ”Për procedurat e 

rinovimit të librezës së invalidit para-tetraplegjik” janë si më poshtë: 

 mungesë e fletë drejtimit për KEMP, 

 mungesë e ekzaminimeve që konfirmojnë diagnozën, 

 mungesë e vlerësimit të gjendjes shëndetësore nga klinika të specializuara, 

 kanë rezultuar vendime me afate të korrigjuara dhe vendime ku ka pasur mungesë 

të citimit të ligjit të para-tetraplegjisë. 

Të gjitha dosjet me problemet e mësipërme janë pajisur me librezë me një afat të përcaktuar 

deri në plotësimin e dosjes me dokumentacionin e kërkuar. 

Gjithashtu, kur është vlerësuar e nevojshme është kërkuar dhe rikomisionim në KMCAP 

Rajonal. 

Në total janë kontrolluar dhe janë pajisur me librezë si përfitues të statusit të invalidit 

para-tetraplegjik, 4000 dosje. Nga këto përafërsisht 300 dosje kanë rezultuar me problemet 

e mësipërme.  

2.2. Kontroll i ushtruar në Drejtoritë Rajonale dhe në njësitë vendore që janë nën 

juridiksionin e tyre. 

Janë kontrolluar Drejtoria Rajonale ShSSh Lezhë dhe Berat. 

Kontrolli është realizuar për 351 dosje PAK. Nga këto, nga kontrolli janë gjykuar si 

dosje me probleme 114, për të cilat janë lënë detyra. Problemet janë: 
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Mungesë e konsultave dhe ekzaminimeve që konfirmojnë diagnozën. Për këto dosje 

është lënë detyrë që të pajisen brenda vitit me dokumentacionin përkatës. 

Vendime që janë marrë jashtë kritereve të përfitimit dhe jo në përputhje me rregulloren 

e KMCAP-it. Për këto dosje është lënë detyrë të rivlerësohen nga KMCAP Epror.  

2.3. KMCAP Epror  

Sipas VKM Nr.505, datë 10.06.2015, “Për Organizimin, Funksionimin dhe Shpërblimin e 

Komisioneve Eprore të Caktimit të Aftësisë për Punë” pranë ShSSh funksionojnë  4 

Komisione Eprore.  

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2017 janë komisionuar dhe vlerësuar në total 2472 dosje 

prej të cilave janë larguar nga skema e PAK 839 individë ndërsa 1511  individë 

vijojnë përfitimin nga skema e PAK. Në total janë zhvilluar 75 seanca komisionimi. 

Komisionuar 

Total 

Larguarnga 

skema 

 

Tëtjera 

(ekzaminime,nuk 

u paraqitën)  

Rivlerësuar 

Përfitues 

2472                 839(34%)               122(5%)                     1511 (61%) 

 

 

 

 

 

 

 

    Të dhënat e detajuara sipas secilit prej KMCAP Eprorë 

 

Komisionuar 

Shëndeti 

Mendor 

 

Përfitues Total Përfitues Grup i Parë Përfitues Grup i Dytë Individë jo-përfitues 

651 523 (80%) 189 334 128 (20%) 

839, 34% 

122, 5% 

1511, 61% 

Larguar nga skema

Te tjera

Rivlerësuar
Përfitues
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Komisionuar 

   Sëmundjet e    

Përgjithshme 

 

Përfitues  

Total 

Përfitues Grup i 

Parë 

Përfitues Grup i 

Dytë 

Individë jo-

përfitues 

1321 706(54%) 63 643 615 (46%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisionuar 

Para-

Tetraplegji 

 

Përfitues Jo-Përfitues 
Ekzaminime 

plotësuese 

Nuk u 

paraqitën 

170 105 34 12 31 

189 
29% 

334 
51% 

128 
20% 

Përfitues Grup i
Parë

Përfitues Grup i
Dytë

Individë jo-
përfitues

63 
5% 

643 
49% 

615 
46% 

Përfitues Grup i
Parë

Përfitues Grup i
Dytë

Individë jo-
përfitues
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2.4. Kryerja e komisioneve për personat e verbër (KMPV)  

 

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2017, Komisioni Mjekësor i Përcaktimit të Verbërisë 

(KMPV) ka komisionuar dhe vlerësuar 3274 persona, nga të cilët 520 janë raste të 

komisionimit  dhe vlerësimit për grup i parë dhe 2350 janë përfitues të grupit të dytë 

dhe 404 individë jopërfitues.   

 

Komisionuar 

KMPV epror 

Përfitues 

Total 

Përfitues Grup i 

Parë 

Përfitues Grup i 

Dytë 

Individë jo-

përfitues 

216 178 (83%) 103 75 38 (17%) 

103 
48% 

75 
35% 

38 
17% 

Përfitues Grup i
Parë

Përfitues Grup i
Dytë

Individë jo-përfi
tues

Përfitues

Jo-Përfitues

Egzaminime
plotësuese

Nuk u paraqitën
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Komisionuar 

KMPV 

Total 

Rikomisionuar 

Komisionua

r  

Hera e parë 

Përfitue

s Gr I 

 

Përfitue

s Gr II 

 

Jo-

Përfitue

s 

 

Përfitues 

total 

3274 1931 1343 520 2350 404 2870 

 

 
 

 

Komisioni Mjekësor i Përcaktimit të Verbërisë (KMPV) ka komisionuar më shumë 

persona dhe ka pasur më shumë përfitues në vitin 2017 krahasuar me vitin 2016. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Ndjekja e ecurisë së komisionimeve në 12 KMCAP Rajonalë 

Sipas të dhënave të dërguara nga Drejtoritë Rajonale të pasqyruar në tabelat mujore të 

komisionimeve për çdo muaj për vitin 2017, janë komisionuar gjithsej 43,323 dhe nga 

dinamika përgjatë muajve rezulton se janë vlerësuar pa grup 3578 individë (si nga 

rikomisionimet dhe komisionimet për herë të parë). 

520 
16% 

2350 
72% 

404 
12% 

Përfitues Gr I

Përfitues Gr II

Jo-Përfitues

2400

2600

2800

3000

3200

3400

KMPV Total Përfitues

3018 

2733 

3274 

2870 
Viti 2016

Viti 2017

Krahasim  2016 me 2017 
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  Janë rikomisionuar 39,368 persona me aftësi të kufizuar, nga këta janë përfitues 

36,366 (83% e personave të komisionuar) dhe janë vlerësuar jo përfitues (pa grup) 

3002 persona.  

 Përfitues për herë të parë (hyrje të reja) janë 3,379 PAK, ose 7.7 % e totalit të 

personave të komisionuar gjatë vitit 2017.  

 Vlerësuar pa grup nga komisionimet për herë të parë 576 individë.  

 

Dinamika e Komisionimeve për  periudhen janar-dhjetor 2017: 

Të 

gjitha 

qarqet 

 Komisionuar 

gjithsej           Rikomisionuar 

 

Kom.për herë të parë 

  

 

 

Nr. në  

fillim 

 

Nr. Në 

 fund 

Nr. në 

fillim 

Nr. Në 

 fund 

 

 

Përfitues 

 

 

Jo 

përfitues 

Janar 
3121 2836 2668 285 219 2887 234 

Shkurt 
3913 3590 3288 323 269 3557 356 

Mars 
4110 3763 3425 347 295 3720 390 

Prill 
3351 2997 2629 354 298 2927 424 

Maj 
3818 3503 3111 315 286 3397 421 

Qershor 
4342 3933 3517 409 376 3893 449 

Korrik 
3712 3302 3076 410 356 3432 280 

Gusht 
1438 1257 1160 181 159 1319 119 

Shtator 
3996 3673 3486 323 282 3768 228 

Tetor 
3540 3235 3067 305 230 3297 243 

Nentor 
3929 3554 3375 375 314 3689 240 

Dhjetor 
4053 3725 3564 328 295 3859 194 

Totali 
43323 39368 36366 3955 3379 39745 3578 
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Konkluzion 

 

Në vitin 2017 totali i komisionimeve në të gjitha drejtoritë rajonale është rritur në 

krahasim me 2016.  

Gjithashtu është rritur numri i personave përfitues. Kështu, nëse gjatë vitit 2016, 88% 

e personave të komisionuar kanë përfituar pagesat si PAK, gjatë vitit 2017, 92% ishin 

përfitues si PAK. 

 

 

 
 

 

2.6. Regjistri elektronik i përfituesve të PAK 

 

Në zbatim të udhëzimit  të Ministrit, Nr 1 datë 03-01- 2017 “Për proceduren e hedhjes së 

të dhënave në arkivën e regjistrit elektronik kombëtar të aftësise se kuzuar”u bë 

skanimi elektronik i dosjeve të aftësisë së kufizuar. 

Regjistrit Kombëtar Elektronik për Personat me Aftësi të Kufizuar ose Sistemi i 

menaxhimit të AK përfshin Arkivën historike dhe Modelin e ri të Vlerësimit Bio-psiko-

social. 

 

2.6.1. Arkiva Historike  

0
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Komisionuar
gjithsej

Rikomisionuar Kom.për herë
të parë
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Krahasim komisionimet në 12 qarqe për vitet 2016 dhe 2017 
     Viti Komisio

nuar 

gjithsej 

Rikomi

sionuar 

Kom.pë

r herë 

të parë 

2016 39382 35779 3544 

2017 43323 39368 3955 
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Në arkivën historike hidhen nga administratorët social të çdo njësie administrative, të 

dhënat dhe dokumentat e skanuara të dosjeve të Personave AK ekzistues, të 

komisionuar/rikomisionuar sipas ligjit. Gjithashtu në arkivë hidhen të dhënat dhe 

skanohen dokumentet e kujdestarëve të këtyre përfituesve. Per efekt të pagesës për 

Invalidët e punës skanohet edhe dokumentacioni i tyre pranë Drejtorive Rajonale të 

ShSSh-së. 

2.6.2.Trajnimi i administratorëve social të PAK 

Me 23 shkurt deri me 3 mars 2017 u zhvilluan trajnime me videokonferencë të 

administratorëve social të PAK për 384 njësi administrative të 12 qarqeve. 

Trajnimi u bë online nga 2 trajnues të kompanisë së IKUB, i monitoruar nga IT e 

Drejtorisë së Komisionimit të PAK, të Drejtorive Rajonale dhe të ministrisë. 

Qellimi i trajnimit ishte përftimi i aftësive të përdorimit të sistemit të Arkivës Dixhitale 

nga administratorët social të PAK. 

Objektivi që u arrit ishte njohja me Sistemin e Arkivës Dixhitale në të gjitha qarqet për 

administratorët social të PAK. 

a) Pjesëmarrja në trajnimin online sipas 12 qarqeve  

 

Nr. Drejtori
a 
Rajonal
e 

Gjith
sej 

Të 
planifi
kuar 

Kanë 
marr
ë 
pjesë 

Nuk 
kan
ë 
mar
rë 
pjes
ë 

Pa 
intern
et e 
deklar
uar 
nga 
pjesm
arrësi 

Pa 
kufje 

Pa 
interne
t të 
deklar
uar nga 
DRShS
Sh 

Të 
papl
anifi
kuar 

1. Gjirokas
tër 

27 23 19 2 2 0 4  

2. Shkodër 34 34 29 5 0 0   

3. Lezhë 21 20 14 5 0 0 1  

4. Dibër 35 23 14 6 3 0 12  

5. Elbasan 50 48 34 14 0 2   

6. Vlorë 31 24 18 6 1 1 5  

7. Korçë 39 26 25 1 0 0 13  

8. Kukës 17 16 10 6 0 0 1  

9. Fier 52 52 40 12 0 0   

10. Durrës 23 22 20 2 0 0 1  



36 |  
 

11. Berat 17 17 16 1 0 0   

12. Tiranë 40 40 36 4 0 0   

         12 
Total  387 345 275 64 6 3 37 12 

 

Në total në 12 qarqe janë 387 administratorë social që merren me PAK. 

 

 

b)Printscreen nga “salla” virtuale e trajnimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorë 

të Planifikuar 

Morën 

pjesë 

Nuk 

morën 

pjesë 

345 275 70 

275, 80% 

70, 20% 

Morrën pjesë

Nuk morrën
pjesë
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2.6.3.Skanim i dosjeve fizike PAK në arkivën dixhitale  

Në periudhën  4 mujore nga 1 shkurt deri me 30 maj 2017 u skanuan dokumentet e 

dosjeve të PAK të 12 qarqeve. U ngritën 4 qendra skanimi nga kompania e monitoruar 

nga ministria, 2 në Tiranë dhe 2 në Elbasan. 

Organizimi i punës dhe dokumentet që do skanoheshin u përcaktuan me udhëzim 

ministrit nr 1. datë 03.02.2017 “Për procedurën e hedhjes së të dhënave në arkivën e 

Regjistrit Elektronik Kombëtar të aftësisë së kufizuar”, pika 10. U skanuan në total 

afërsish 150 mijë dosje të PAK. 

Në periudhën qershor-gusht,  Arkiva u mirëmbajt nga kompania, dhe në shtator filloi 

skanimi i dosjeve nga  Drejtoritë Rajonale të mbetur pa skanuar nga kompania për arsye 

se dosjet ishin në KMCAP-e ose kishin mungesa në dokumentacion. 

Avantazhet e dixhitalizimit të dosjeve aktuale 

Arkiva përdoret për të dixhitalizuar dokumentet e dala nga komisionim/rikomisionim 

më i fundit i dosjeve nga KMCAP Rajonal dhe KMCAP Epror dhe KMPV. 

-Përdoret për të gjeneruar listëpagesat  nga drejtorët e Drejtorive Rajonale që t’u 

dërgohen administratorëve social të PAK.(Në proces implementimi nga kompania 

programuese) 

-Mund të përdoret dhe për të kontrolluar dosjet e komisionimit të fundit nga relatorët e 

KMCAP Epror. 

Arkiva është shumë efikase për të kapur rastet korruptive pasi me anë të ID së kartës 

së identitetit identifikohen dosjet e personave që janë përfitues për të njëjtën 

kategori në dy qarqe. 

2.6.4.Trajnime për përdorimin e Arkivës dixhitale dhe të SMI PAK 

Në datën 06.09.2017 në ambjentet e ministrisë u zhvillua trajnimi për përdorimin e 

Arkivës Dixhitale nga 12 Specialistë IT dhe 12 Punonjës social të 12 Drejtorive Rajonale. 

Pjesëmarrja ishte 91%. Trajnimi konsistonte në prezantimin e procesit të skanimit të një 

dosje fizike, krijimin e dosjes së kujdestarit dhe mbylljen e një dosjeje. Të gjithë IT 

pohuan se kishin akses në sistem dhe paraqitën problemet që kishin hasur gjatë 

skanimit dhe gjatë gjenerimit të raporteve nga Arkiva.  
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Trajnim për Arkivën dixhitale 

 
Probleme të pazgjidhura në lidhje me Arkivën 

Ka dosje që janë skanuar me gabime dhe duhen rregulluar. Gjithashtu ka dosje të pa 

skanuara ende. Duhet nxjerrë një urdhër për DRShSSh dhe për Administratorët Social 

të PPAK që të hedhin të dhënat në Arkivë sipas udhëzimit përkatës të ministrit. 

Arkiva përdoret për të kontrolluar dosjet e skanuara nga relatorët e KMCAP Epror dhe 

është sugjeruar prej tyre të hidhen dokumenta të tjera. 

Duhet ndryshuar Udhëzimi nr 1. datë 03.02.2017 “Për procedurën e hedhjes së të 

dhënave në arkivën e Regjistrit Elektronik Kombëtar të aftësisë së kufizuar” për të 

pasqyruar sugjerimet dhe rregulla më të qarta për procesin e skanimit. Është sugjeruar 

që dokumentet e kujdestarit të skanoheshin nga administratori social i PAK i njësisë 

administrative pasi ai i mbledh dokumentet e tij.  

Aktualisht sipas udhëzimit pasi plotësohen dokumentat e kujdestarit dërgohen në 

Drejtoritë Rajonale përkatëse për t’u skanuar. 

Gjatë muajit maj nga specialist IT i Drejtorisë së Komisionimit të Pak të ShSSH dhe të 

ministrisë u krijuan në sistemin real të Arkivës dixhitale llogaritë e 381 

administratorëve social të Pak. Gjithashtu u krijuan llogaritë e Drejtorëve të Drejtorive 

Rajonale të ShSSh, të Specialistëve IT dhe të punonjësve social, të  të 12 qarqeve. Akses 

për në sistemin e pilotimit u krijua për Zyrën e Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar. 
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Më 21-22 shkurt dhe 1-2 mars u zhvillua trajnimi i stafit të vlerësimit të aftësisë së 

kufizuar të stafit të SHSSH, Drejtorisë Rajonale të Tiranës, të Ministrisë,  mjekëve 

specialistë dhe mjekëve të familjes në zbatimin e reformave të vlerësimit të aftësisë së 

kufizuar në zonat pilot/të testimit. Në trajnim u prezantua vizioni i reformës, 

procedura e vlerësimit, kriteret, formularët, diagnozat që përfshihen dhe pritshmëritë 

që do të sjellë reforma. Pjesëmarrësit u njohën me kodet e diagnozave sipas ICD-10 

duke u bazuar në Klasifikimin Ndërkombëtar të Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe 

Shëndetit të OBSH (ICF). 

Në fund të trajnimit u zhvillua një test me shkrim, për të vlerësuar njohuritë e marra. 

Më pas  punonjësit e Zyrës së Vlerësimit të AK u trajnuan në ambientet e kompanisë 

Ikub për përdorimin e sistemit, PAK. 

 
2.7. Pilotimi i Modeli i ri i Vlerësimit Bio-psiko-social  dhe i Sistemit të Manaxhimit 

të Informacionit për Programin e Pagesës së Aftësisë së Kufizuar  (SMI PAK) 

Në zbatim të projektit të Bankës Botërore, mbi vlerësimin biopsikosocial të PAK, pranë 

ShSSh i ngrit njësia e pilotimit të këtij sistemi për dy njësi administrative të Tiranës, 

njësia 6 dhe 7, mbi bazën e VKM  431, dt. 08.06.2016, “Për përcaktimin e kritereve, të 

dokumentacionit, procedurave dhe të masës për përfitimin e pagesës së aftësisë së 

kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre në 

zonat pilot “dhe Udhëzimin nr.7 dt 21.04.2017 “Mbi zbatimin e vendimit nr. 431 datë 

8.6.2016 të Këshillit të Ministrave për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit, 

procedurave dhe të masës për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit 

personal dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre në zonat pilot”. 

Përmirësimi i sistemit aktual të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuara si pjesë e 

programit të Mbrojtjes Sociale është konsideruar si një domosdoshmëri prej disa vitesh, 

për shkak se modeli aktual i vlerësimit të aftësisë së kufizuar është tërësisht i bazuar 

mbi kritere mjekësore dhe nuk merr në konsideratë nevojat e individit për t’u përfshirë 

në jetën sociale, ndërkohë që sistemi bio-psiko-social ndërvepron me skema të tjera 

integruese si punësimi, shërbimet sociale rehabilituese dhe arsimimi. 

 
Sistemi i ri i vlerësimit të PAK e ka filluar pilotimin në 21 prill 2017 për aplikuesit që 
banojnë në njësitë administrative 6 dhe 7. 
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Kriteret e reja të vlerësimit të aftësisë së kufizuar reflektojnë metodologjinë e 

Klasifikimit Ndërkombëtar të Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe Shëndetit, të 

Organizatës Botërore të Shëndetësisë.  

Procesi i ri i vlerësimit të aftësisë së kufizuar konsiston në këto hapa: 

 vlerësimi fillestar nga mjeku i familjes 

 vlerësim nga mjeku specialist,  

 intervistë me ekipin pranë Zyrës së Vlerësimit në ShSSH.  

Ky sistem vlerësimi realizohet nëpërmjet përdorimit të Regjistrit Kombëtar Elektronik 
për Personat me Aftësi të Kufizuar.  
 

SHSSH përmbushi 2 indikatorë të projektit të Bankës Botërore sipas së cilës brenda 

datës 9 qershor 2017 u përfundua vlerësimi me modelin e ri të 56 personave me aftësi 

të kufizuara nga 70 kërkesa të ardhura në njësinë e pilotimit në një periudhë 6 javore. 

Indikatori u arrit për 80%. 

 

 
Njësisa e pilotimit ditën e arritjes së indikatorit! 
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Problematika që u hasën gjatë pilotimit 

 

 Probleme me plotësimin e formularëve nga mjekët e familjes dhe mjekët 
specialistë. U zgjidhën nëpërmjet kontaktimit dhe informimin e tyre. 

 Mungesa e disa specialistëve për disa diagnoza në Qëndran Shëndetësore të 
specialiteteve që ofrojnë shërbim shëndetësor për banorët e njësisë 6 dhe 7. U 
zgjidh nëpërmjet mjekëve të tjerë specialistë. 

 Problematikat që u hasën me modelin e formularëve u tejkaluan duke bërë 
ndryshimet e nevojshme në të gjithë formularët. 

 Disa probleme nga sistemi për gjenerimin e Certifikatës u tejkaluan  

 Të tjera probleme mbeten për t’u zgjidhur dhe i janë referuar MSHMS, si paketa 
higjeno-sanitare/pagesa për të, mjetet ndihmëse,  niveli i dëmtimit dhe vlera e 
pagesës, përfitimi për Telefoni, Energji Elektrike, Interpretin  e gjuhës së 
shenjave, shërbime te edukimit special, Trajnim profesional dhe mbështetja në 
lidhje me të, 

 Janë zgjidhur rreth 367 problematika në lidhje me funksionimin e sistemit të PAK 
të raportuar kryesisht nga Specialist IT e Drejtorisë së Komisionimit të PAK. 

 Mbetet problem i pazgjidhur përgjigja për Ankimimet e sjella. Nuk është 
ngritur komisioni i ankimimit, sipas VKM-së. 

 
Janë bërë takime me personat përgjegjës të projektit dhe me ekspertë lokalë për 

zgjidhjen e problematikave të mësipërme.  

 

Të dhëna për rezultatet e Vlerësimit sipas modelit Bio-psiko-social 

 
Në tabelën e mëposhtëm janë të dhëna për numrin total të aplikuesve të PAK të 
vlerësuar që nga muaji prill për të gjithë periudhën e pilotimit, përfshirë dhe rezultatet e 
vlerësimit (shuma e përfitimit dhe  niveli i PAK i vlerësuar) bazuar në modelin e ri të 
krahasuar me modelin e vjetër. 
 
Nga 21 prill deri me 31.12.2017 në sistem janë hedhur 361 aplikime, 344 janë përfitues 

dhe 17 janë refuzuar. Nga 344 përfitues, 284 janë përfitues të përsëritur (marrin të 

njëjtën pagesë si më parë) dhe 60 janë përfitues të rinj. 

  

Përqindja e përfituesve në të rinj apo atyre të përsëritur 

 

Total 
Përfitues së 
përsëritur 

Përfitues 
të rinj 

   344 284 60 

 

284, 
83% 

60, 17% 

Përfitues së
përsëritur

Përfitues të rinj
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III.DREJTORIA  E SHËRBIMEVE SOCIALE 

Drejtoria e Shërbimeve Sociale ka patur në fokus të punës së saj zbatimin e legjislacionit 

për ofrimin e shërbimeve sipas standardeve në institucionet e përkujdesit shoqëror për 

personat në nevojë: Fëmijë, të Moshuar, Persona me Aftësi të Kufizuar, Viktima të 

Dhunës në familje dhe Viktima të trafikimit apo familje në situatë emergjence.   

Realizimi i detyrave të drejtorisë është orientuar nga objektivat e mëposhtme sipas Planit të 

veprimit të vitit 2017:  

 Zhvillimi i shërbimeve shoqërore sipas strategjisë kombëtare. 

 Përkujdesje sociale me standarde të përmbushura. 

 Mirëmenaxhimi i burimeve njerëzore;  

 Ngritja dhe fuqizimi i  kapaciteteve të burimeve njerëzore; 

 Përfshirja sociale e grupeve vulnerabël 

 

Arritjet 2017  

1.  Është arritur hapja e një tipologjie të re shërbimi për fëmijët 16 – 18 vjeç, dhe janë 

hartuar standardet për këtë shërbim. 

2.  Është arritur të realizohen 74 % të vlerësimeve social-ekonomike për fëmijët e 

pashoqëruar jashtë vendit, nga 416 kërkesa të ardhura në ShSSh nga vende të 

ndryshme.  

3.  Është rikonstrukturuar Qendra e Re Komunitare për të Moshuar në Palasë dhe pritet 

funksionimi i saj. 

4.  Është realizuar 100 % plani i monitorimeve për IPSH publike. 

5.  Është drejt përfundimit rikonstruksioni i shtëpisë së të moshuarve në Shkodër, pas 

kalimit të saj në administrim të SHSSH, duke garantuar shërbim sipas standardeve në 

këtë institucion. 

6.  Është realizuar raporti i vlerësimit të nevojave për shërbime sociale në nivel Qarku 

viti 2017. 

7. Është punuar për hartimin e VKM përkatëse pas daljes së ligjit të ri të shërbimeve.  

8. Janë realizuar Workshop-e me punonjësit e Bashkive dhe Drejtorive Rajonale të 

SHSSH për hartimin e planeve sociale në 12 Qarqe; 
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Objektivi 1 i Zhvillimi i shërbimeve shoqërore sipas strategjisë kombëtare 

Për realizimin e këtij objektivi ishin planifikuar dhe u realizuan aktivitetet:  

 Ëorkshop me punonjësit e Bashkive dhe Dr.Rajonale të SHSSH për hartimin e 

planeve sociale; 

 Mbledhja e vlerësimeve të nevojave për kujdesin shoqëror në nivel rajonal nga 

DRSHSSH dhe raportimi i tyre;  

 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave të shërbimeve shoqërore për çdo bashki.  

 

Gjatë vitit 2017, janë hartuar planet sociale në 10 Bashki, janë në proçes dhe në 

vazhdimësi edhe për vitin 2018 planet sociale në 14 Bashki , dhe 37 Bashki nuk kanë 

filluar me vlerësimin e nevojave.  

Në lidhje me hartimin e Raportit për vitin 2017 të vlerësimeve të nevojave për kujdes 

shoqëror në nivel rajonal, është raportuar nga 12 DRSHSSH raporte me të dhënat 

specifike dhe grupi i punës nga Drejtoria e Shërbimeve Sociale ka në  proces hartimin  

përfundimtar të këtij raporti.  

Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave të shërbimeve shoqërore për çdo bashki, në 

bashkëpunim me punonjësin social të DRSHSSH është adoptuar data-base i hartës së 

shërbimeve sociale në nivel Bashki/Qark për çdo të dhënë në lidhje me IPSH-të e 

fëmijëve, të moshuarve, të personave me aftësi të kufizuar, të trafikimit, të dhunës, 

komunitare dhe të emergjencave. 

 

Objektivi 2 Përkujdesje sociale me standarde të përmbushura. 

Për realizimin e këtij objektivi ishin planifikuar dhe u realizuan aktivitetet: 

 monitorimi i IPSH-ve sipas kalendarit të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm;  

 propozimi për miratimin e metodologjisë së monitorimit;  

 monitorimi i proçesit të ankimimit të IPSH-ve rezidenciale; 

  on-job traning për ofrimin e shërbimeve sipas standardeve;  

 hartimi i kritereve për përfituesit në QKTE dhe i dokumentacionit TIP për 

pranim; 

 propozim për ndryshimin e standardeve të shërbimit për fëmijë të grup moshës 

16-18 vjeç;  
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 pjesëmarrja e punonjësit të pavarur në rishikimin e planeve të përkujdesit të 

fëmijëve; 

 përpunimi i të dhënave statistikore 4 mujore të IPSH dhe analiza e dinamikës së 

përfituesve;  

 komisionim i kujdesshëm për të gjitha tipologjitë e shërbimit në IPSH;  

 bashkëpunim me aktorët lokalë për menaxhimin e rasteve me objektiv 

parandalimi i institucionalizimit dhe kthim në familjen biologjike/kujdestare/ 

birësuese;  

 trajnimi i personelit të njësive të qeverisjes vendore për ofrimin e shërbimeve 

shoqërore. 

 

Të  dhënat e  përfituesve në Institucionet Rezidenciale për personat në nevojë. 

 Gjatë vitit 2017, në 28 institucionet të përkujdesit, shoqëror, publike rezidenciale 

dhe ditore kanë marrë shërbim 1041 persona krahasuar me vitin 2016 numri i 

përfituesve në IPSH ka qenë 1144 persona (IPSh rezidenciale, ditore, dhe 

individë në QKTE).  

Vetëm në institucionet rezidenciale marrin shërbim 856 persona  në krahasim me 

910 persona që kanë marrë shërbim në vitin 2013.  

 

 Krahasuar me vitin 2013  gjatë këtyre viteve vihet re rënie e numrit të përfituesve 

në qendrat rezidenciale me 14 %,  çka shpjegohet se gjithnjë e me shumë bëhet 

kujdes gjatë komisionimit të personave në nevojë në qendra rezidenciale dhe 

ofrohen shërbime alternative në nivel vendor, pranë vendbanimit të familjeve në 

nevojë, duke shmangur shërbimin rezidencial. 

 

 

Tab nr 1. Numri  i përfituesve në  IPSH rezidenciale publike në vite. 

 Viti  

2013 

Viti 

2014 

Viti 

2015 

Viti 

2016 

Viti 

 2017  

Totali i personave PAK në 

IPSH                 

233 228 201 189 222 

Totali i fëmijëve në IPSh 

publike  

306 246 223 179  193 

Totali i personave të 

moshuar në IPSh 

298 290 279 236 280 

QKPVT 26 42 33 30 26 
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QKTVDHF 72 84 75 95 85 

QKTE 52 53 41 47 

familje/  

195 

persona   

50 

familje/18

0 persona  

 

 

 

Grafik Nr. 1. Krahasimi i numrit total të përfituesve ne IPSH publike rezidenciale  

 
 

Tab. Nr. 2.  Numri i përfituesve që marrin shërbim ditor 

  Viti 2013 viti 2015 viti 2016 

 

Viti 2017  

PAK DITOR 98 85 86 

 

62 

FEMIJE DITOR 50 47 56 

 

47 

MOSHUAR 83 82 78 

 

76 

Total 231 214 220 185 
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 Puna e drejtorisë së Shërbimeve Sociale me IPSH për fëmijë është orientuar drejt 

arritjes së objektivit për deinstitucionalizimin në përputhje edhe me strategjinë për 

fëmijët publikuar nga MMSR. 

 

Gjatë vitit 2017, nga IPSH-të publike janë kthyer në familje biologjike 32 fëmijë, janë 

birësuar 18 fëmijë. Këtë vit është arritur për herë të parë kalimi i 2 fëmijëve nga 

Shtëpia e fëmijës  0-6 vjeç Tiranë, në familje  kujdestare foster- care me ndihmën e 

organizatës jofitimprurëse “ Bethany”. 

 

 Me objektiv deinstitucionalizimin e fëmijëve në shtëpinë e fëmijës “Zyber Hallulli” 

në kuadër të    projektit për deinstitucionalizimin e fëmijëve me Organizatën “Terre des 

Hommes” dhe “SOS fshatrat e fëmijëve“ është arritur fuqizimi i 1 familje në 

bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, 1 fëmijë është integruar në jetë gjysëm të pavarur,  1 

fëmiëjvë është punësuar dhe 2 fëmijë janë regjistruar në kurse profesionale.  

 

 Mbetet problematik ndërveprimi me gjykatën për rastet e vendosjes së fëmijëve në familje 

kujdestare, si një zgjidhje më optimale për zhvillimin e fëmijës në krahasim me vendosjen në 

institucion. SHSSH  ka marrë pjesë në të gjitha proceset gjyqësore të iniciuara nga PMF –të e 

Bashkisë Tiranë për marrjen e vendimeve të fëmijëve të gjetur në situatë rruge dhe neglizhimi. 

 

 Gjatë viti 2017 janë pranuar në IPSH-të rezidenciale sipas mekanizmit të mbrotjes së 

fëmijës nga ekipet multidisilinare të ngritura nëpër Bashki, 45 fëmijë. Specialistët e 

drejtorisë kanë marrë pjesë në proceset gjyqësore për vendosjen e fëmijëve në IPSH. 

 

 Fëmijë të Kthyer në Familje, të birësuar, në kujdestari të përkohshme gjatë viteve 

2013 - 2017 
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Grafik. Nr 2. 

 

 

 Në 6 qendrat e zhvillimit (rezidenciale) për PAK, gjatë vitit 2017 janë kthyer në 

familje 11 Persona me Aftësi të kufizuar, ndërkohë që në vitin 2017 janë kthyer në 

familje 19 persona me aftësi të kufizuar.   

 

Grafik Nr 3. Numri i personave me aftësi të kufizuar ne IPSH dhe rikthimet në familje  

 

 
 

Gjatë vitit 2017 nga 22 raste të reja/viktima të trafikimit që kanë hyrë në qendër kanë 

dalë prej saj me programe të ndryshme riintegrimi 17 përfituese; ndërkohë që gjatë vitit 

2017 janë integruar 17 raste dhe në vitin 2013 ishin integruar vetëm 12 

viti 2011 viti 2012 viti 2013 viti 2014 viti 2015 viti 2016 viti 2017

40 34 35 38 36 
49 

32 36 
53 45 

67 

44 
24 18 

0 

66 67 

103 

247 

226 

271 

Fëmijë të kthyer në familje, të birësuar total, në kujdestari të 
përkohëshme 

Kthim ne familje inst.pub.

Biresim total

Kujdestari-femije

0

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017

233 228 

201 
189 

222 

Numri i PAK ne
Qendër
Zhvillimi

Rikthimet në
familje PAK



48 |  
 

Grafik Nr 4. Numri i VMT/VT të integruar në Familje/Komunitet                  

 

 

Në  viti 2016, në QKPVDHF kanë marrë shërbim 95 raste viktima të dhunës, prej të 

cilave 72 raste të reja. Janë larguar nga qendra 67 përfituese. Në vitin 2015 janë trajtuar 

në QKTVDHF 75 përfitues dhe janë riintegruar 52 prej tyre ndërkohë që gjatë vitit 2013 

janë integruar 47 përfitues. Për vitin 2017 janë trajtuar 85 raste viktima të dhunës, numri 

i perfituesve që kanë hyrë në program gjatë 2017  ka qënë 57 raste nga këto kanë dalë 66 

raste. 

 

Grafik nr 5. Numri i viktimave të dhunës të integruar nga QKPVDHF 
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Garantimi i zbatimit të rekomandimeve te lena nga monotorimet e realizuara në  

qendrat e përkujdesit.   

 Aktiviteti i monitorimit të IPSH-ve dhe on-job trajnim i stafit të IPSH-ve është 

realizuar 100%. Në bazë të kalendarit të miratuar për vitin 2017 janë monitoruar 

të gjitha IPSH-ët publike, ku janë lënë dhe rekomandime në kuadrin e 

përmirësimeve të vazhdueshme të cilësisë së shërbimit që këto institucione 

ofrojnë për grupet në nevojë. Në 28 institucionet e përkujdesit shoqëror kanë 

marrë shërbime 874 përfitues.  

 

 Për vitin 2017 në të gjitha IPSH-ët janë lënë 215 rekomandime, kryesisht 

rekomandimet që janë lënë kanë të bëjnë me infrastrukturën e institucionit, 

plotësimin e dokumentacioneve administrative të dosjeve të përfituesve, 

plotësimin e dosjeve sociale, miratimet e rregulloreve të institucioneve etj. 

 

 Janë realizuar edhe monitorime të cilat kanë qënë kërkesa të ardhura nga MMSR, 

ku kërkohej mbështetje financiare për qëndra të ngritura nga Bashkitë. Për vitin 

2017 DSHS ka monitoruar 6 institucione të ardhura me kërkesë nga MMSR.  

 

 Mbi miratimin e metodologjisë së monitorimit është ngritur një grup pune me 

specialistë të DSHS për hartimin e metodologjisë. Është hartuar draft raporti dhe 

është dorëzuar pranë Drejtorit të Përgjithshëm dhe Drejtorit të Shërbimeve 

Sociale me Nr.922/1 Prot, datë 30.06.2017. 

 

 Monitorimi i proçesit të ankimimit të IPSH-ve rezidenciale është ndjekur çdo 

muaj nga punonjësi social i DRSHSSH. Nga raportimet mujore rezultojnë që janë 

ndjekur me prioritet nga personat përgjegjës.   

 

 Drejtoria e shërbimeve sociale në ShSSh ka ndjekur zbatimin e rekomandimeve të 
lëna, prej nga rezulton se janë realizuar rreth 70 % e rekomandimeve. Ato lidhen 
kryesisht me ofrimin e shërbimeve nga stafi, si rishikimi i planeve të kujdesit, 
përmirësimi i menyve, përmirësime në higjenën.  
 

 30% e rekomandimeve të parealizuara lidhen kryesisht me përmirësime të 
infrastrukturës, mungesë e investimeve dhe me përmirësimin e procedurave 
administrative, emërimet që bëhen nga bashkitë disa herë jo në përputhje me 
standardin, mungesa të rregulloreve të brendshme të miratuara nga këshillat 
bashkiake.  



50 |  
 

 

 Mbi aktivitetin e hartimit të kritereve për përfituesit në QKTE dhe për 

ndryshimin e standardeve të shërbimeve sociale për fëmijët e grup moshës 16-18 

vjeç, nga DSHS është punuar brënda afateve të përcaktuara për projekt-vendimin 

për përcaktimin e kritereve në QKTE. Është dërguar pranë MMSR projekt-

vendimi për miratimin e kritereve me Nr.1479 Prot datë 15.08.2017.  Standardet e 

shërbimeve për fëmijët e grup moshës 16-18 vjeç janë miratuar nga Ministria e 

MSHMS me Udhëzimin Nr.582, datë 18.12.2017. Ky udhëzim është dërguar me 

shkresë përcjellëse në të gjitha institucionet përkatëse. 

 

Komisionimet 

 Vlerësimi i kujdeshëm i kërkesave për sistemim në IPSH duke argumentuar 

interesin më të mirë të çdo perfituesi për marrjen e shërbimit pranë familjes, ka 

qenë fokus i punës së 3 komisioneve të ngritura në SHSSH për vlerësimin e 

nevojave për sistemim në IPSH të fëmijëve, të moshuarve dhe personave me 

aftësi të kufizuar. 

 

 Në krahasim me vitin 2016 në vitin 2017 për sistemimin e personave me aftësi të 

kufizuar shohim që kemi një rënie të kërkesave.  Në institucionet për persona me 

aftësi të kufizuar për vitin 2017 janë komisionuar 3 fëmijë PAK, ku të treja rastet  

kanë ardhur si raste emergjente (me urdhër mbrojtje) 2 fëmijë dhe janë 

transferuar. (tabela nr.1) 

 

 Janë pranuar 69 fëmijë në IPSH rezidenciale viti 2017, nga këto 19 fëmijë të 

braktisur në maternitet dhe 50 femijë nga familje në nevojë. Krahasuar me vitin 

2016 ku janë pranuar 90 fëmijë në institucionet rezidenciale për fëmijë, ku nga 

këto 17 fëmijë të braktisur në maternitet dhe 73 fëmijë janë nga familje në 

nevojë.(tabela nr.1)  

 

 Në vitin 2016 janë paraqitur në SHSSH  89 aplikime të reja për akomodimin të të 

moshuarve në IPSH.  Janë pranuar në IPSH publike për të moshuar 50  raste në 

vitin 2016. Gjatë vitit 2017 janë paraqitur në SHSSH 79 aplikime për t’u 

akomoduar në shtëpi të moshuarish. Jane pranuar 57 të moshuar për vitin 

2017(Tabela nr.3)  
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 Gjatë vitit 2016 në përputhje me ligjin Nr. 8153 datë 31.10.1996 ‘ Për statusin e 

jetimit” u është njohur 163 personave nga të cilët 44 për shkak se  të dy prindërit 

nuk jetojnë  dhe 119 si fëmijë të lindur jashtëmartese. Gjatë vitit 2017 kanë 

përfituar Statusin e Jetimit 182 persona, nga të cilët 51 me prindër të vdekur,  dhe 

131 fëmijë të lindur jashtë martese. (tabela nr.3) 

 Në QKTE për vitin 2016 janë trajtuar 47 familje. Në sajë të bashkëpunimit 

intensiv me Bashkinë e Tiranës, me institucionet e punësimit dhe formimit 

profesional, institucionet e  arsimit dhe edukimi, kopshte, shkolla e çerdhe, janë 

integruar në komunitet 15 familje të cilat kanë marrë shërbim në QKTE përgjatë 

vitit 2016;  krahasur me vitin 2017 ku kanë marrë shërbime 49 familje dhe janë 

riintegruar 6 familje.  

 

Tabela nr.3 Pranimet me komision nga SHSSH  

Nr Institucionet Viti 2016 Viti 2017  

1 IPSH për PAK 5 persona të sistemuar 3 persona të sistemuar 

2 IPSH për fëmijët 90 fëmijë 69 fëmijë 

3 IPSH për të moshuarit 50 të moshuar 57 të moshuar 

4 Statusi jetim 163 raste me status 182 raste me status 

 

Objektivi 3  Mirëmenaxhimi i burimeve njerëzore 

 

Për realizimin e këtij objektivi ishin planifikuar dhe u realizuan aktivitetet: 

 

 fuqizimi i kapaciteteve në institucionet e përkujdesit për të gjitha kategoritë në 

nevojë (sipas planit të trajnimeve që ishte parashikuar nga drejtoria);  

 shkëmbim eksperiencash midis stafeve të IPSH-ve të ndara sipas tipologjisë. 

 

 Në bazë të planit të hartuar për trajnimin e stafeve të IPSH-ve, si aktivitet mbi 

fuqizimin e kapaciteteve në institucionet e përkujdesit shoqëror për të gjitha 

kategoritë në nevojë janë realizuar trajnime në bashkëpunim me donatorë me 

tema si më poshtë: 

1. “Dhënien e ndihmës së shpejtë”- Kryqi i Kuq Shqiptarë mbi temën,  
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2. Trajnim për ndërhyrjet në rast zjarri- nga specialistët e MKZ-ve.  

3. “Terapia e lojës dhe artit”-  Stafi i institucioneve QKTE, QKPVDH dhe 

QKPVT nga organizata Terre Des Hommes 

4. “Shprehitë e komunikimit” dhe “Menaxhimi i konflikteve në vendin e 

punës” janë tema të realizuara nga specialistët e drejtorisë së shërbimeve 

sociale.   

5. “Disiplinimi pozitiv” është realizuar për stafin e institucioneve të QKTE, 

QKPVDH, QKPVT, Qendra e zhvillimit “Pëllumbat” dhe Shtëpia e fëmijëve 

“Zyber Hallulli”.  

 

 Gjatë vitit 2017 ka pasur shkëmbim eksperiencash midis institucioneve sipas 

tipologjive përkatëse.  Stafi i institucionit të Qendrës së Zhvillimit “Pëllumbat” 

Tiranë kanë vizituar Qendrën e Zhvillimit Korçë. Gjithashtu ka pasur shkëmbim 

eksperience midis Shtëpisë së të moshuarve Kavajë me Shtëpinë e të moshuarve 

Gjirokastër.   

 Trajnimi i personelit të njësive të qeverisjes vendore për ofrimin e shërbimeve 

shoqërore, nuk është realizuar pasi nuk kanë dalë VKM e reja në kuadër të ligjit 

Nr. 121/2016 “Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë” 

dhe trajnimet do të zhvillohen gjatë vitit 2018, ku është dhe një ndër objektivat e 

DSHS. 

 

Objektivi 4  Përfshirja sociale e grupeve vulnerabël 

 

Për realizimin e këtij objektivi ishin planifikuar dhe u realizuan aktivitetet: 

 

 Administrimi i regjistrit elektronik të shërbimeve shoqërore;  

 Kordinimi i punës me drejtoritë rajonale për vlerësimi në familjen e të miturve të 

pashoqëruar. 

 

 Aktiviteti mbi administrimin e regjistrit elektronik të shërbimeve shoqërore, nuk 

është realizuar 100%. Stafet e DRSHSSH janë trajnuar nga IKUB. Në disa drejtori 

rajonale është punuar për hedhjen e të dhënave në regjistrin elektronik të 

shërbimeve shoqërore, por ka drejtori rajonale ku nuk është lejuar aksesi nga 

IKUB.   

 

 Gjatë vitit 2017 është kordinuar puna me DRSHSSH mbi vlerësimin e familjeve të 

të miturve të pashoqëruar. Për vitin 2017 ka pasur  416  kërkesa të cilat kanë 
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ardhur nga MPJ dhe MMSR, për vlerësim social-ekonomik të familjeve të të 

miturve që janë kapur nga autoritetet e huaj. Nga këto janë realizuar 309 

vlerësime sociale dhe është kordinuar puna për pritjen e 83 riatdhesimeve.  

Gjithashtu për vitin 2017 ka pasur 12 raste trafikimi ku është kordinuar puna me 

të gjithë anëtarët e autoritetit përgjegjës. 

 

SFIDA PËR DREJTORINË E MONITORIMIT VITIN 2018. 

 Implementimi i modeleve të reja, në qendrat rezidenciale me qëllim rritjen e 

cilësisë së shërbimit. 

 Vlerësimi i kapaciteteve dhe strukturave në IPSH-të rezidenciale për përshtatjen 

me modelet e reja të shërbimit. 

 Rritja e numrit të rikthimeve të PAK pranë familjes biologjike. 

 Rritja e numrit të rikthimeve të fëmijëve pranë familjes dhe kalimi në familje 

kujdestare. 

 Fuqizimi i kapaciteteve të stafeve sipas nevojave të përfituesve dhe të 

institucionit për rritjen e efektivitetit të punës. 

 Implementimi dhe zbatimi i ligjit të ri për shërbimet shoqërore dhe VKM 

përkatëse.  
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IV. DREJTORIA E FINANCËS DHE STATISTIKAVE 

 
Drejtoria e Financës dhe Statistikës në Shërbimit Social Shtetëror ka për MISION 

zbatimin e politikave, legjislacionit të ndihmës ekonomike, pagesës për personat me 

aftësi të kufizuar dhe shërbimet shoqërore për: 

 29 Institucione të Përkujdesit Shoqëror,  

 12 Zyra Rajonale,  

 Administratën Qendrore të Shërbimit Social Shtetëror si dhe  

 61 Njësi Administrative.  
Gjatë vitit 2017 nga ana e DFS janë vendosur disa OBJEKTIVA të cilat bëjnë të mundur 

mbarëvajtjen e punës dhe realizimin në kohë dhe me cilësi të detyrave.  

Objektivat 2017 

 Mirëmenaxhimi i fondeve buxhetore  
 Mirëmenaxhimi i aktiveve  
 Transparenca e plotë e shpenzimeve  
 Korrupsion zero  

 
Gjatë vitit 2017 DFS ka pasur disa ARRITJE, siç është ulja e numrit të familjeve në 

skemën e NE, si pasojë e pastrimit të skemës nga familje të cilat nuk përmbushin 

kushtet për të qenë pjesë e skemës. Më poshtë numri i familjeve në skemën e NE për 

vitet 2013, 2016 dhe 2017. 

Tregues: Numri i familjeve pjesë e skemës së Ndihmës Ekonomike  

 Për vitin 2017 79,661 Familje 
 Për vitin 2016  80,120 Familje.  
 Për vitin 2013  104,266 Familje.  
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Duke e krahasuar numrin e familjeve në skemë me vitin 2013 kemi një ulje me 24.605 

familje ose 23 % ndërsa krahasuar me vitin 2016 skema është ulur me 459 familje ose 0.6 

%.  

Tregues: Fondet e shpenzuara për  skemën e NE  

 Për vitin 2017 4,909,885,884   lekë 
 Për vitin 2016  4,585,266,244   lekë  
 Për vitin 2013  3,842,000,000   lekë  

 

 

E kundërta ka ndodhur me fondet e shpenzuara për këtë skemë pra, nëse nga 2013 në 

2017 kemi ulje të numrit të familjeve, fondet e shpenzuara për këtë skemë janë në rritje. 

Nga viti 2013 në vitin 2017 fondet e shpenzuara janë rritur me 1,067,885,884 me 21 %, 

ndërsa nga viti 2016 në vitin 2017 fondet janë rritur me 324,619,640 lekë ose 6,6% 

 

Tregues: Numri i individëve pjesë e skemës së PAK 

 Për vitin 2017  157,702 individ  
 Për vitin 2016  157,285 individ  
 Për vitin 2013  157,915 individ  

 

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

2017
2016

2013

 4,909,885  
 4,585,266  

 3,842,000  

Fondet e shpenzuara për NE 

Fondet e shpenzuara për
NE



56 |  
 

             

Një tjetër arritje është ulja e numrit të individëve të përfshirë në skemën e PAK, nga viti 

2013 në vititn 2016 numri është ulur me 213 individë ose 0.1%, ndërsa nga viti 2016 në 

2017 numri i individëve është rritur me 417 persona si rezultat i rritjes natyrale 

personave me aftësisë së kufizuar. 

Tregues: Fondet e shpenzuara për skemën e PAK 

 Për vitin 2017 16,623,993,152  lekë 
 Për vitin 2016  15,398,532,422  lekë  
 Për vitin 2013  16,424,458,230  lekë  

 

            

Rasti i i krahasimit të vitit 2013 me vitin 2016 ku fondi është ulur me 199,534,922 lekë 

ose me 1.2% vjen si rezultat i mos mbartjes së detyrimeve të prapambetura të cilat në 

vitin 2013 ishin të shumta pasi nuk ishin paguar rreth 4 muaj shpenzime për individët e 

përfshirë në skemën e PAK. Kjo është arsyeja që fondi i shpenzuar për PAK është ulur 
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nga viti 2013 në vitin 2016. Ndërsa ka një rritje të fondeve të shpenzuara për individët e 

përfshirë në skemë nga viti 2016 në vitin 2017 me 1,225,460,730 lekë si rezultat i 

indeksimit të masës së përfitimit si dhe si rezultat i rritejes së numrit të përfituesve.   

Tregues: Financimet në lekë nga: 

 Kontributet me fonde të buxhetit të shtetit në vite:  

 2013  21,539,724,365 lekë 

 2016  20,773,249,353 lekë 

 2017  21,636,173,470 lekë 

 

Nga viti 2013 në 2016 niveli i fondeve të alokuara ka një rritje me 96,449,105 lekë, rritja e 

fondeve ka ardhur si pasojë e shtimit të numrit të përfituesve në institucionet e 

përkujdesit.   

Realizimi i fondeve të shpenzuara në vite janë: 
 2013 20,105,295,055 lekë       

 2016 20,742,717,965 lekë 

 2017 21,331,400,444 lekë 

 

Nga sa më sipër vëmë re së fondet e shpenzuara janë në rritje, kjo si rezultat i 

mirëmenaxhimit të fondeve, ndryshe nga viti 2013 ku përveç mbartjes së detyrime pati 

edhe mos përdorim të fondeve në fund të vitit. Realizimi është në masën 98,59% duke 

sjellë mos djegie të fondeve të akorduara, por mirëmenaxhim të tyre. 
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Grafik: Akordimi i fondeve për llogaritë 600, 601, 602 për vitet 2013, 2016, 2017 

Grafiku më sipër shfaq sasinë e fondeve të akorduara nga viti 2013 në 2016 e më pas në 

2017. Si në krahasimin me 2013 ashtu dhe në krahasimin me 2016 sasia e fondeve të 

akorduara është në rritje.  

Gjatë vitit 2017 DFS ka pasur disa MOSREALIZIME në llogarinë e pagave, atë të 

sigurimeve. 

o Mosrealizim në llog 600 (Paga) në shumën 16,025,397 lekë si pasojë e mos 
plotësimit të organikës me punonjës nga DAP. 

o Mosrealizim në llogarinë 601 (Sig. shoqërore) në shumën 6,635,621 lekë, si pasojë 
e mosrealizimit të fondit të pagave. 

o Mosrealizim në llogarinë 602 (Shpenzime operative) në shumën 58,416,376 lekë, 
si pasojë e pezullimit të kryerjes së prokurimeve me vlera të mëdha nga hyrja në 
fuqi prej datës 5 korrik 2017 të VKM nr. 482, datë 05.07.2017 “Për pezullimin e 
përkohshëm të procedurave të prokurimit, për vitin 2017”. 
 

Ndërkohë që janë hasur dhe disa PROBLEMATIKA të ndryshme të cilat mund të kenë 

sjellë vonesa në afate.  
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o Plotësim i pasaktë i formularëve të dërguar në SHSSH, ç'ka na ka detyruar të 
kërkojmë informacion shtesë me anë të vendime të marra nga njësitë vendore.  

 

Drejtoria e Financës dhe Statistikës në përfundim të analizës së punës së saj thekson se 

për vitin 2018 vihet përpara disa SFIDAVE të cilat listohen më poshtë dhe beson se ato 

do të realizohen me cilësi dhe sipas afateve të përcaktuara.  

1. Të ruajmë numrin e familjeve përfituese të skemës së NE dhe PAK 
2. Realizimi i objektivave për vitin 2018:  

* Mirë-menaxhimi i fondeve buxhetore  

* Mirë-menaxhimi i aseteve  

* Transparencë e plotë e shpenzimeve  

* Zbutja e varfërisë lidhur me nr. e familjeve në skemën e NE  

* Korrupsion zero 
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V. SEKTORI I AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

5.1.Përmbledhje ekzekutive   

Funksioni i Sektorit të Auditimit të Brendshëm është veprimtari e pavarur që ka ofruar 

siguri objektive dhe këshillim për menaxhimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit 

Social Shtetëror dhe  atë të subjekteve të varësisë për arritjen e objektivave të tyre, me 

kursim, dobi e frytshmëri. 

 

Rezultatet dhe produktet e veprimtarisë së sektorit të auditimit të brendshëm janë 

detajuar e analizuar në këtë raport dhe në pasqyrat e raportimit të veprimtarisë. 

 

Sektori i Auditimit të Brendshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social 

Shtetëror (SHSSH) gjatë periudhës  Janar – Dhjetor 2017  ka ushtruar veprimtarinë e tij 

në 12 subjekte, 11 të planifikuara dhe një subjekt i cili është kërkuar nga titullari. 

Realizimi i planit është në masën 100 %.  

Nga auditimi i ushtruar në sistemet e veprimtarisë së subjekteve të audituara ka 

vlerësuar një nivel të lartë risku në sistemin e kontrollit të brendshëm: në menaxhimin e 

aktiveve, sistemin e prokurimeve publike, sistemet e pagesave, sistemi i kontabilitetit, 

zbatimin e buxhetit.  

 

Vlerësimi i sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, vazhdon të nxjerrë dobësi 

në: zbatimin e legjislacionit për menaxhimin e aktiveve, të kontabilitetit, prokurimin 

publik, për pagesat e stafit, zbatimit të procedurave të buxhetit. 

 

Rekomandimet e dhëna për sistemet e audituara kanë synuar përmirësimin e dobësive 

dhe mangësive që krijojnë mundësinë e shkeljeve apo mashtrimeve.  

 

Struktura e miratuar e Sektorit të Auditimit të Brendshëm pranë SHSSH është e përbërë 

nga 3 auditë.  

Gjatë periudhës Janar- Gusht 2017 kjo strukturë ka funksionuar me 3 auditues, 

Shtator -Dhjetor me 2 auditues. 

 

Audituesit janë të çertifikuar dhe kanë ndjekur trajnimin e vijueshëm në përputhje 

me nenin 19, 20, të ligji nr. 114, datë 22.10.20105 “ Për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik”.   
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5.2. Baza ligjore  

 

Auditimi i brendshëm ka një bazë ligjore dhe proceduriale e cila përfaqësohet nga: Ligji 

për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik, Manuali i Auditimit të Brendshëm, si 

dhe aktet e tjera nënligjore në zbatim të tyre. 

 

Baza e veprimtarisë në fushën e auditimit të brendshëm është ligji nr. 114, datë 

22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”.  

 

Ky ligj rregullon veprimtarinë e auditimit të brendshëm në sektorin publik, si dhe 

përcakton: fushën e veprimit, objektivat, parimet, organizimin, funksionimin dhe 

përgjegjësitë.  

 

Akte të tjera ligjore e nënligjore, të cilat janë pjesë e paketës ligjore për rregullimin e 

veprimtarisë së auditimit të brendshëm janë si më poshtë:  

 Urdhëri i Ministrit të Financave nr.100, datë 25.10.2016  “Për Miratimin e 

Manualit të auditimit të brendshëm në sektorin publik”.  

 Urdhër i Ministrit të Financave Nr. 86, datë 10.12.2015 “ Për miratimin e kodit të 

etikës për audituesit e brendshëm të sektorit publik”. 

 VKM nr.83 datë 03.02.2016 “ Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të 

auditimit të brendshëm në sektorin publik”, i ndryshuar. 

 Urdhër nr.40, datë 08.05.2017 “Për publikimin e standardeve ndërkombëtare për 

praktikat profesionale të auditimit të brendshëm në sektorin publik të pranuara 

për zbatim në Republikën e Shqipërisë”.  

 

Baza ligjore mbi të cilën ushtron veprimtarinë Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit 

Social Shtetëror dhe institucionet e varësisë janë: 

 

-Ligji nr. 9355, datë 10.3.2005, “ Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar,  

-Ligji nr. 121/2016, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”. 

-Ligji nr.8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”, i ndryshuar. 

-Ligji nr.8626, datë 22.06.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik” i 

ndryshuar. 

-Ligji nr.8153, datë 31.10.1996 “Për statusin e jetimit” i ndryshuar. 

-Ligji nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit ”, i ndryshuar. 

-VKM nr.542, datë 27.7.2005 “Për miratimin e statutit të Shërbimit Social Shtetëror”, i 

ndryshuar. 

http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/6.pdf
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/42.-ligji-8626-date-per-para-dhe-tetraplegjiket.pdf
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/48.-Ligji-Nr.8153-dat%C3%AB-31.10.1996-_Per-statusin-e-Jetimet-_.pdf
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/L-I-G-J-per-statusin-e-invalidit.pdf
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 Aktet nënligjore në zbatim të ligjit për programin e shërbimeve sociale, ndihmës 

ekonomike dhe aftësisë së kufizuar. 

 

5.3. Organizimi 

 

Misioni i auditimit të brendshëm  

 

Misioni i auditimit të brendshëm është të japë siguri të arsyeshme për titullarin e njësisë 

së sektorit publik, në mënyrë të pavarur dhe objektive, si dhe këshilla për përmirësimin 

e veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë e sektorit 

publik.  

 

Këtë mision ai e realizon:  

a) duke përgatitur planet strategjike dhe vjetore për auditimin e brendshëm, bazuar në 

vlerësimin objektiv të riskut, si dhe kryerjen e auditimeve në përputhje me planin e 

miratuar;  

b) duke vlerësuar përshtatshmërinë dhe efektivitetin e sistemeve e të kontrolleve, duke u 

fokusuar kryesisht në:  

    i) identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e riskut nga titullari i njësisë publike;  

    ii) përputhshmërinë e veprimtarisë së njësisë publike me kuadrin rregullator;  

    iii) ruajtjen e aseteve;  

    iv) besueshmërinë dhe gjithëpërfshirjen e informacionit financiar dhe operacional;  

    v) kryerjen e veprimtarisë së njësisë publike me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë;  

    vi) përmbushjen e detyrave dhe arritjen e qëllimeve;  

 

c) duke dhënë rekomandime për përmirësimin e veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të 

kontrollit të brendshëm të njësisë publike;  

 

ç) duke monitoruar zbatimin e rekomandimeve të dhëna. 

 

Auditimi i brendshëm ndihmon menaxhimin duke ofruar analiza, rekomandime, 

këshillime dhe informacione lidhur me veprimtaritë që ai ka vlerësuar sipas objektivave 

në subjektet e audituara.  

 

Sektori i Auditimit të Brendshëm në Shërbimin Social Shtetëror mbulon me auditim 

Drejtorinë e Përgjithshme të SHSSH dhe 24 subjekte të varësisë,  si më poshtë: 

 

a) Drejtori brenda Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, gjithsej 6 

Drejtori. 
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b) Drejtori Rajonale                                 12  

c) Shtëpi Fëmije,                                       3 

d) Qendra Zhvillimi,                                2 

e) Shtëpi të të Moshuarve,                       3 

f) Qendër Ditore për të Moshuarit         1 

g) Qendra për persona të dhunuar, të trafikuar dhe tranzitore. 3 

 

Shërbimi Social Shtetëror monitoron dhe veprimtarinë e 16 Institucioneve të Përkujdesit 

Shoqëror të cilat janë në varësi strukturore të pushtetit vendor. 

 

Subjekte për auditim janë gjithsej 40 dhe 6 janë Drejtori pranë Drejtorisë së Përgjithshme 

të Shërbimit Social Shtetëror. 

 

Organizimi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm 

 

Njësia e Auditimit të Brendshëm pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social 

Shtetëror është e organizuar në nivel Sektori, i cili përbëhet nga 1 përgjegjës sektori dhe 

2 specialistë. 

 

Sektori ka varësi direkte nga Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Social Shtetëror. 

 

5.4. Rezultatet e veprimtarisë së AB 

 

Analiza e programeve të AB për periudhën raportuese 

 

Për  periudhën Janar- Dhjetor 2017 janë planifikuar 12 subjekte për auditim, nga të cilat 

janë audituar 11 subjekte dhe 1 subjekt është audituar me kërkesë të titullarit të SHSSH. 

 

Ka shmangie nga plani për shkak se janë kërkuar nga titullari kryerja e auditimeve në 3 

subjekte si më poshtë: 

-Auditim zbatim rekomandimesh te Qendra e Zhvillimit Shkodër 

-Auditim operacional, përputhshmërie, mbi zbatimin e kuotës ushqimore për 

përfituesit : Qendra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje Kamëz 

dhe Shtëpia e të Moshuarve Fier. Këto dy subjekte janë planifikuar dhe janë audituar 

për veprimtarinë e tyre në bazë sistemi. 

 

Janë realizuar 11 auditime të kombinuara, 1 auditim zbatim rekomandimesh dhe dy 

auditime të vlerësimit të fushave. 
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Realizimi i planit të auditimit është në masën 100 %.  

Në mënyrë grafike po japim të dhëna mbi planin dhe realizimin e auditimeve për vitin 

2015, 2016 e 2017. 

 
Realizimi i planit në % sipas viteve paraqitet: 

 

 
 

Theksojmë se plani është hartuar për një strukturë prej 3 veta e cila nuk ka qenë e 

plotësuar me një specialist: në gjithë vitin 2015, në vitin 2016, 5 muaj dhe në vitin 2017 

për 4 muaj. 

 

Analiza e misioneve të AB 

 

Për vitin 2017 janë programuar 12 misione auditimi të cilat janë auditime shërbim 

sigurie mbi bazë sistemi. 

 

Janë realizuar 12 misione auditimi:  11 të kombinuara, të planifikuara dhe 1 zbatim 

rekomandimesh.  

 

Ka shmangie nga plani për shkak se nga ana e titullarit janë kërkuar 3 auditime: 
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1- Qendra e Zhvillimit Shkodër, auditim zbatim rekomandimesh,  

2- Shtëpia e të Moshuarve Fier, auditim operacional, përputhshmërie. 

3- Qendra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje Kamëz, auditim 

operacional, përputhshmërie. 

 

Shtëpia e të Moshuarve Fier dhe QKTVDHF Kamëz janë planifikuar dhe audituar mbi 

bazë sistemi. 

Nuk është realizuar një mision auditimi në subjektin Qendra Kombëtare Pritëse e 

Viktimave të Trafikimit Linzë, mision auditimi i cili është planifikuar në vitin 

pasardhës. 

 

Fushat me risk të lartë dhe trajtimi i tyre  

 

Në fazën e planifikimit Sektori i Auditimit të Brendshëm ka identifikuar fushat me risk 

të lartë të cilat përfaqësojnë sistemet/fushat që do të auditohen mbi të cilat është 

hartuar dhe plani vjetor i punës.  

Nga misionet e ushtruara në subjektet e audituara janë përcaktuar edhe risqet kryesore 

të identifikuara dhe trajtuara në raportet e auditimit për të cilat janë lënë rekomandimet 

përkatëse për menaxhimin e riskut. 

 

1- Në sistemin e menaxhimit të aktiveve, është konstatuar një nivel i lartë risku 

krahasuar me planifikimin vjetor niveli i riskut i mesëm, si:  

1. Bërje hyrje mallrash pa i marrë në dorëzim, Shtëpia e Fëmijëve “Zyber Hallulli”,  

2. Mosadministrim dokumentacioni dhe automjeti, Drejtoria Rajonale SHSSH Vlorë 

3. Mangësi në inventarizim, nxjerrjen jashtë përdorimi. Kjo është evidentuar në 

subjekte të varësisë, Shtëpia e Fëmijëve Shkollor Shkodër, Qendra e Zhvillimit 

Vlorë, Shtëpia e Fëmijëve “ Zyber Hallulli”.  

4. Regjistri aktiveve nuk është hartuar sipas përcaktimit të Udhëzimit nr.30/2011 “ 

Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar kjo dhe për 

shkak se nuk kanë trashëguar dokumentacion dhe nuk është, Shtëpia e Foshnjës 

Korçë, SHSSH, Shtëpia e Fëmijëve Shkollor Shkodër.  

5. Në daljen e materialeve nga magazina për mirëmbajtje të ndryshme nuk ka 

evidentim se ku janë përdorur: Qendra e Zhvillimit Durrës, Shtëpia e Foshnjës 

Korçë. 

6. Nuk ka rregulla të përcaktuara në lidhje me menaxhimin e kaldajës si Qendra e 

Zhvillimit Korçë. 
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Mangësi janë konstatuar dhe në administrimin e dokumentacionit në arkivë, i cili është i 

pa sistemuar e përpunuar sipas ligjit “ Për arkivën”, për shkak se në subjektet e varësisë 

nuk ka emërtesë të punonjësit të arkiv- protokollit por me urdhër të brendshëm të 

drejtuesve të subjekteve është caktuar një punonjës dhe për kryerjen e kësaj detyre. 

  

2-Sistemi i programimit dhe zbatimit të buxhetit konsiderohet si sistemi me risk të 

lartë ku nga auditimet e kryera janë konstatuar moszbatime  të ligjit 10296, datë 

8.07.2010 “ Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 

“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe aktet në zbatim 

të tyre.  

i. Programimi i fondeve për mallra e shërbime pa vlerësimin e indikatorëve dhe 

normave të shpenzimeve, nevojave dhe sasitë përfundimtare të produkteve dhe 

shërbimeve që do të kryhen, duke mos argumentuar dhe kostot e programimit për 

shpenzime investimi. 

ii. Gjithashtu nuk programohen të ardhura dytësore që përfaqëson kontributin e 

përfituesve që trajtohen në Shtëpitë e të Moshuarve dhe donacione të ndryshme. 

iii. Në zbatimin e buxhetit janë vërejtur se është kryer pagesa e mallrave pa i marrë në 

dorëzim ato sipas specifikimeve teknike, Shtëpia e Fëmijëve “ Zyber Hallulli”,   

iv. Urdhër shpenzimet janë të pashoqëruara me dokumentacionin justifikues për 

shkak se administrohen më vete si listëpagesat:: Qendra e Zhvillimit Vlorë, SHSSH 

dokumentacioni i dietave, procedura e prokurimeve: Shtëpia e të Moshuarve Fier. 

v. Mungesë e hartimit të planit të shpenzimeve operative të detajuar sipas 

nënartikujve buxhetor mbështetur dhe te regjistri i prokurimeve publike ( 

QKTVDHF Kamëz, Qendra e Zhvillimit Korçë, Qendra e Zhvillimit Vlorë, Shtëpia e 

të Moshuarve Fier, Drejtoria Rajonale Vlorë. 

vi. Mangësi në hartimin e fletëve të udhëtimit për automjetin, mosplotësim me 

nënshkrimin e peronave udhëtues, arsyen e udhëtimit, Qendra e Zhvillimit Korçë. 

vii. Mosndjekje e realizimit të kuotës ushqimore për përfituesit, Shtëpia e Fëmijëve 

Shkollor Shkodër, Qendra e Zhvillimit Vlorë. 

3-Sistemi i pagesave, është vlerësuar me risk të lartë pasi janë analizuar pagesat për 

trajtim të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës brenda vendit, 

Drejtoria Rajonale SHSSH Vlorë, shtesa page për dëmshmëri shëndeti është konstatuar 

se nuk është respektuar në kohë  VKM 690 datë , pagë grupi etj. 

 

4-Sistemi i prokurimeve paraqitet me një nivel të mesëm risku. 

Nga auditimet e ushtruara te subjektet gjetjet konsistojnë në: 

- Mungesë e kërkesës së blerjes së mallit apo kryerjes së shërbimit, 
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- Mungesë të administrimit të përllogaritjes së fondit limit,  

- Përzgjedhjen e procedurës së prokurimit 

-  Plotësimi i urdhër prokurimit jo sipas formularit standart, sasi e njësi 

- Mangësi në hartimin e rregjistrit të parashikimit dhe realizimit të 

prokurimeve publike duke përfshirë dhe blerjet me vlerë të vogël 

- Mungesë e procesverbalit të blerjes 

- Mosdokumentim i korrespodencës të shpalljes së fituesit nga vendi i parë deri 

te vendi x 

- Mangësi në përzgjedhjen e kryetarit të KVO 

- Mungesë të procesverbalit të marrjes në dorëzim të mallit apo kryerjes së 

shërbimit dhe realizimit të kontratës. 

- Mosarkivimi i dosjes sipas ligjit “ Për arkivën” 

 

5- Sistemi i kontabilitetit dhe raportimit financiar 

Nga auditimi i subjekteve janë konstatuar parregullsi në mbajtjen e evidencës kontabile, 

në mbajtjen e ditarëve, rregjistrimin e dyfishtë, mbajtjen e librit të madh e librat e tjerë 

ndihmës, veprimet e mbylljes së llogarisë vjetore, rregjistrit aktiveve, parregullsi në 

inventarizim duke bërë jo të besueshëm raportimin financiar, si Shtëpia e Fëmijëve 

Shkollor Shkodër. 

 

6-Sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore vihet re: 

 Ndarja jo e qartë e përgjegjësive, autorizues, zbatues dhe monitorues, kjo për 

shkak dhe të strukturës së kufizuar. Në njësitë e varësisë, për shkak të strukturës 

së kufizuar, nëpunësi zbatues meret dhe me hartimin e dokumentacionit dhe atë të 

regjistrimit në kontabilitet, në kundërshtim me ligjin 10296 “ Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”. 

 Mungesë e gjurmës së auditimit për proceset kryesore të veprimtarisë nga fillimi 

deri në përfundim të tyre,  

 Rregulloret e funksionimit jo në përputhje me Manualin e Menaxhimit Financiar 

dhe Kontrollit. 

 

Gjetjet kryesore sipas sistemeve 

 

1- Sistemi i prokurimeve publike  

Gjetjet në vlerë monetare në këtë sistem janë 610.836 lekë që përfaqëson: 

 pagesën paradhënie pa marrë në dorëzim mallin në vlerën 595.269 lekë, vlerë e 

cila është kthyer nga kontraktuesi në Shtëpinë e Fëmijëve “ Zyber Hallulli”, 



68 |  
 

 15.567 lekë përfaqëson diferencën e ofertës nga vendi i parë deri në shpalljen e 

fituesit  e cila nuk është dokumentuar, e cila është zhdëmtuar nga komisioni I 

blerjes me vlerë të vogël, Shtëpia e Fëmijëve Shkollor  Shkodër, 

 

2- Në sistemin e pagave, shpërblimeve, trajtime, komisione 

 

Nga auditimi i respektimit të akteve për pagën e punonjësve u konstatua se: 

1. Nuk janë reflektuar në kohë ndryshimet e vendimeve për pagën e punonjësvë 

mbështetës, kujdestar, kuzhinier, pastrues, mirëmbajtës, që përfitojnë pagesë për 

dëmshmëri shëndeti si Shtëpia e Fëmijës Shkodër 38 mijë lekë, Qendra e 

Zhvillimit Vlorë 15 mijë lekë, Shtëpia e Foshnjës Korçë 30 mijë lekë, 

2. Pagë grupi dhënë në kundërshtim me aktet në fuqi Shtëpia e Fëmijëve Korçë, një 

rast me dëm 18 mijë lekë, 

3. Pagë e marrë padrejtësisht një punonjës i komanduar në pozicionin e drejtorit 

129 mijë lekë Shtëpia e Fëmijëve Shkollor Shkodër, 

4. Pagë për turn të tretë mbi kohën normale të punës 6.3 mijë lekë, Shtëpia e të 

Moshuarve Fier, 

5. Nga auditimi për respektimin e akteve në fuqi për trajtimin financiar të 

punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës brenda vendit dhe 

Kodin e Punës u konstatua një gjetje në vlerë prej 318 mijë lekë për 7 persona, 

Drejtoria Rajonale SHSSH Vlorë. 

 

3- Administrim prone e pasurie. 

Nga auditimi i Drerjtorisë Rajonale SHSSH Vlorë u konstatua risk i lartë në 

administrimin e pronës duke mos bërë hyrje në subjekt një automjet të dhënë donacion 

dhe dokumentacionin shoqërues të tij, në vlerën 606 mijë lekë. 

   

4- Të tjera 

Te zëri të tjera janë përfshirë gjendja në llogari bankare e tre përfituesve të cilët kanë 

përfituar pagesë AK dhe nuk jetojnë rreth 181 mijë lekë. Kjo shumë ëshët derdhur në 

Buxhetin e Shtetit. 

Në tabelën më poshtë po paraqesim gjetjet në vlerë sipas sistemeve. 

 

000/ lekë 
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Total 

1 
Shtëpia e Fëmijëve “ Zyber Hallulli” 595    

 

595 

2 Shtyëpia e Fëmijëve Shkollor Shkodër 15.5 167   182.5 

3 Qendra e Zhvillimit Korçë    181 181 

4 Shtëpia e të Moshuarve Fier  6.3   6.3 

5 Shtëpia e Foshnjës Korçë  48   48 

6 Qendra e Zhvillimit Vlorë  15   15 

7 Drejtoria Rajonale SHSSH Vlorë  318 606  924 

 Totali 610.5 546.3 606 181 1943.8 

 

Grafikisht gjetjet në vlerë monetare 000/ lekë sipas sistemeve paraqiten.  

 

 

 

 
 

Vlerësimi i sistemeve të kontrollit të brendshëm 

 

Nga auditimi i veprimtarisë në 12 subjektet e audituara janë konstatuar mangësi në 

sistemet e  kontrollit të brendshëm që kanë lidhje me: 

 

1. ndarjen e përgjegjësive në proceset e ndryshme për caktimin e urdhëruesit, 

zbatuesit dhe monitoruesit.  

2. vendosjen e kontrolleve të brendshme parandaluese për menaxhimin e riskut 

3. hartimin e gjurmës së auditimit për proceset e veprimtarisë nga fillimi deri në 

përfundim të tyre, si procedura e prokurimit, menaxhimi i aktiveve 

Prokurim, blerje & 
investime, 610.5 

Paga, shpërblime, 
trajtime, komisione., 

546.3 

Administrim prone 
pasurie , 606 

Të tjera, 181 
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4. Rregulloret e funksionimit janë përgjithësuese dhe jo të detajuara me detyrat dhe 

përgjegjësitë konkrete për çdo person. 

5. Mangësi në administrimin e dokumentacionit në arkivë sipas rregullave “Për 

arkivën”, për shkak dhe të mungesës së strukturës së arkiv/protokoll. 

 

Çështjet e dërguara për investigim 

 

1-Nga auditimet e kryera në vitin 2014 është konstatuar se në Qendrën Polivalente 

Kamëz janë blerë mallra ushqimore pa procedurë prokurimi dhe janë shpërndarë 

përfituesve të Qendrës në formë dhurate në kundërshtim me aktet në fuqi. Vl;era e 

mallrave ushqimore është vënë në ngarkim të nëpunësit autorizues dhe atij zbatues. 

Nga auditimi i radhës është konstatuar se Nëpunësi autorizues e kishte shlyer 

detyrimin ndërsa për nëpunësin zbatues është kontabilizuar detyrimi dhe nuk është 

arkëtuar shuma 121,560 lekë për shkak se është larguar nga puna. 

Nga Sektori Juridik i SHSSH-së është ngritur kërkesë padi pranë Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Tiranë nr. 1943 prot. datë 24.11.2017. 

2-Nga auditimet e kryera në vitin 2016 u konstatua se në Qendrën e Zhvillimit Shkodër 

nëpunësi zbatues nuk ka kryer përgjegjësitë e tij. 

-Nuk janë mbajtur të regjistruara transaksionet financiare e faktet ekonomike, 

transaksionet e shpenzimeve, veprimet e kryera me arkë, bankë, magazinë e të mbylljes 

së llogarisë vjetore. 

- Nuk janë mbajtur regjistrat ( librat) kontabël 

- Dokumentacioni bazë e plotësues nuk është i sistemuar me rend kronologjik,  

-Nuk ka inventar kontabël e regjistër të aktiveve. 

-Mbyllja e llogarisë vjetore nuk është e nënshkruar nga Dega e Thesarit. 

-Nga informacioni janë dhënë donacion pajisje në mencë e guzhinë në vitin 2015 dhe 

nuk na u vu në dispozicion  asnjë dokument: akt dhurimi e fletë hyrje. 

-Nuk administrohen formatet standarte të rakordimit me Degën e Thesarit, situacioni i 

shpenzimeve (formulari tip) dhe rakordimi mujor progresiv dhe vjetor me degën e 

Thesarit, të përcaktuara në Udhëzimin nr.1, date 09.01.1996 “Per procedurat e punës së 

sistemit të thesarit dhe marredheniet me institucionet buxhetore”, pika v,  dhe 

Udhëzimin e përhershëm të zbatimit të buxhetit  Nr.2, datë 06. 02. 2012 “Për proçedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 172. 

 

Sa më sipër me shkresë 1822/10 prot datë 23,02,2017 është kërkuar Inspektim Financiar 

Publik. 
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5. Rekomandimet. 

 

Rekomandimet e propozuara 

 

Nga ana e auditëve për cdo gjetje të konstatuar është lënë rekomandimi përkatës për 

përmirësimin e fushës në të ardhmen dhe menaxhimin e riskut. Për 11 subjektet e 

audituara janë lënë gjithsej 94 rekomandime, afërsisht 8.5 rekomandime për subjekt. 

Rekomandimet janë lënë për përmirësimin e sistemeve të veprimtarisë së subjektit me 

qëllimin menaxhimin e riskut. 

 

a-Për përmirësimin e sistemit të prokurimeve janë lënë rekomandime për 

parashikimin  e detajuar të nevojave për mallra e shërbime duke përfshirë dhe blerjet 

me vlerë të vogël, mbajtjen parasysh të mangësive të trajtuara në zhvillimin e 

procedurës së prokurimit për administrimin e kërkesës për nevojën e tyre, miratimin, 

përcaktimin e fondit limit, kriteret për kualifikm, dokumentimin e korrespodencës deri 

në shpalljen e fituesit, ndjekjen e realizimit të kontratës, marrjen në dorëzim të mallrave 

e shërbimeve. 

 

b-Në sistemin e programimit dhe zbatimit të buxhetit janë lënë rekomandime: 

1. Për përmirësimin e procesit të hartimit të buxhetit nëpërmjet ngritjes së një grup 

pune për përcaktimin e nevojave për mallra e shërbime në mënyrë të detajuar me 

qëllim arritjen e objektivave të subjektit me economi, eficencë, efektivitet. 

2. Rishikimin nga nëpunësi zbatues të dokumentacionit shoqërues justifikues, 

autorizues e vërtetues, para kryerjes së pagesës së shpenzimeve.  

3. Kryerjen e pagesës vetëm pasi të jetë marrë malli apo shërbimi në dorëzim  

4. Mosnjohjen e shpenzimeve ose zhdëmtimin e tyre në rastet e mungesës në 

dokumentacionin justifikues. 

5. Vendosjen e rregullave për procese si administrimi i karburantit për kaldaja, për 

automjetet duke përcaktuar përgjegjësitë për urdhëruesin, zbatuesin dhe 

monitoruesin. 

 

c- Në sistemin e pagesave të stafit janë lënë rekomandime: 

1. Për evidentimin e kohës së punës, sipas turneve 

2. Për llogaritjen dhe kthimin e të gjithë përfitimeve të padrejta nga përllogaritje të 

gabuara të pagave dhe shtesave mbi to. 

3. Kthimin e të gjitha përfitimeve të marra në kundërshtim me Kodin e Punës dhe 

VKM 997/2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim 

jashtë qendrës së punës brenda vendit”, i ndryshuar. 
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4. Plotësimin e librit të pagave konform rregullave 

 

d- në sistemin e kontabilitetit dhe raportimit financiar janë lënë rekomandime për: 

 mbajtjen e evidencës kontabile, ditarët, librat ndihmës, rregjistrimet e 

transaksioneve sipas rregullave e standarteve në fuqi. 

 

e- Në menaxhimin e aktiveve: 

 

 Hartimin e regjistrit të aktiveve si përcaktohet në Udhëzimin e Ministrit të 

Financave  nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik ”, pika 26-29. 

 Përmirësimin e procedurës së inventarizimit, vlerësimit dhe nxjerrjes jashtë 

përdorimi.  

 Administrimi i donacioneve sipas Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik ”, i ndryshuar. 

 

f-Në sistemin e organizimit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore është lënë 

rekomandim për: 

1. Hartimin e rregullores së funksionimit në përputhje me ligjin “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, dhe Manualin në zbatim të tij,  

2. Mbajtjen e rregjistrit të personelit,  

3. Dorëzimin dhe marrjen në dorëzim të dokumentacionit dhe aktiveve për 

punonjësit që largohen dhe ata që fillojnë punë në subjekt,. 

 

g-Në sistemin e informacionit është lënë detyrë për raportimin herë pas herë për 

zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi sipas afateve të përcaktuara. 

 administrimi i arkivës së subjektit sipas rregullave për arkivën. 

 

Nga auditimet e kryera në vitin 2017 janë evaduar 11 dosje, një dosje është në 

procesin e evadimit Drejtoria Rajonale SHSSH Vlorë. ku janë lënë për zbatim 85 

rekomandime prej të cilave rezultoi se janë realizuar 67 rekomandime, rreth 78.8 % e 

tyre, 17 rekomandime janë në proces realizimi, ndërsa 1 rekomandim nuk është 

realizuar për shkak se nuk është gjetur dokumentacion për një automjet në SHSSH.  

 

Të gjitha rekomandimet janë pranuar nga subjektet e audituara. 

Në mënyrë grafike realizimi i rekomandimeve paraqitet si më poshtë. 
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 Rekomandimet që sipas raportimit nga subjektet janë në proces janë kryesisht 

rekomandimet e lëna: 

o Në sistemin e menaxhimit të aktiveve, subjektet janë në procesin e kryerjes së 

inventarizimit. 

o Në sistemin e kontabilitetit, subjektet janë në periudhën e hartimit të mbylljes së 

llogarisë vjetore dhe të kryerjes së procedurës së inventarizimit. 

o Ndalesat për pagë të përfituara në kundërshtim me aktet ligjore, janë në proces të 

mbajtjes së tyre. 

 

 Rekomandim i parealizuar është rekomandimi i lënë në SHSSH për plotësimin 

me dokumentacionin e marrjes në dorëzim të automjetit tip “ Nissan”, nga 

informacioni ky dokumentacion nuk është siguruar. 

 

Në tabelën më poshtë po japim realizimin në % të rekomandimeve sipas viteve. 

 
 

Në vitin 2017 vihet re një rritje e zbatimit të rekomandimeve të lëna po përsëri janë larg 

realizimit të rekomandimeve të cilat janë pranuar 100 %. 

Rekomandime 
të realizuara , 

67 

Rekomandi
me në 

proces , 17 

Rekomandime 
të parealizuara , 

1 

60%

65%

70%

75%

80%

viti 2015 Viti 2016 Viti 2017

67% 66.30% 

78.80% 

Realizimi  i rekomandimeve në % 
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Përgjigjja dhe reagimet e menaxhimit. 

Në muajin Dhjetor 2017 është kërkuar raportim mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna 

në auditimet. Në bazë të raportimeve të kryera është hartuar dhe tabela e 

rekomandimeve, pasqyra 5. 

 

Sqarojmë se në të gjitha subjektet e audituara një pikë e programit të punës ka qenë 

zbatimi i rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme nga ku ka rezultuar se ka 

rekomandime që nuk janë zbatuar.  

 

Në bazë të ligjit 114/2015 “ Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” dhe ligjit 

10296/2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, titullari i subjektit të audituar 

brenda afatit 30 ditor duhet të paraqesë masat e marra për zbatimin e rekomandimeve 

duke përcaktuar përgjegjësit dhe afatet. 

 

Nga 10 dosjet e evaduara 1 prej titullarëve të subjektit, Qendra e Zhvillimit Korçë nuk 

ka raportuar brenda afatit 30 ditor për masat e marra për zbatimin e rekomandimeve të 

lëna.  

 

6. Monitorimi i sistemit dhe sigurimit i cilësisë. 

 

Përgjegjësi i Sektorit të Auditimit ka kryer dhe rishikimin e cilësisë së auditimeve të 

kryera. Rishikimi i cilësisë është kryer hap pas hapi deri në evadimin e dosjes për të 

krijuar një siguri të arsyeshme në përputhje me standartet dhe praktikat profesionale të 

auditimit të brendshëm, të kartës së auditimit. 

 

7. Analiza kapaciteteve audituese 

Probleme të konstatuara në lidhje me ngritjen dhe funksionimin e njësisë. 

Sektori i Auditimit të Brendshëm është i përbërë nga 3 auditë dhe ushtron veprimtarinë 

e tij për auditimin e SHSSH 6 drejtori), 24 subjekte që janë në varësi të SHSSH dhe 16 

Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror të cilat janë në varësi strukturore të Bashkive. 

 

Subjektet që janë në varësi të pushtetit vendor auditohen dhe nga strukturat e Auditimit 

të Brendshëm të organit nga varen ( Bashkisë) dhe nga struktura e auditimit të 
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Brendshëm të Shërbimit Social Shtetëror, i cili alokon fondet buxhetore. Nga ana jonë 

është bërë përpjekje për të mos mbivendosur auditimet. 

 

Struktura e paplotësuar me një specialist për një periudhë 4 mujore ndikon në 

funksionimin e njësisë. 

 

Kapacitetet audituese 

 

Struktura e miratuar e Sektorit të Auditimit të Brendshëm pranë SHSSH është e përbërë 

nga 3 vetë, 1 përgjegjës sektori dhe 2 specialistë.  

 

Gjatë vitit 2017 kjo strukturë ka qenë e paplotësuar në nivelin e një specialisti për 

periudhën Shtator- Dhjetor. 

 

Struktura gjatë vitit 2017 ka funksionuar me 2.6 punonjës, pra 86.6 % të kapacitetit të saj 

 

Audituesit janë të certifikuar “Auditues të Brendshëm në sektorin publik”,  dhe 

kualifikuar në përputhje me nenin 19, të ligjit nr.114, datë 22.10.2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”.  

 

Niveli profesional i audituesve është ekonomist. 

 

Vjetërsia sipas eksperiencës të punës si auditues të brendshëm është 16 dhe 2 vjet.  

 

Zhvillimi aftësive dhe ngritja nivelit profesional të audituesve 

 

Gjatë vitit 2017 nga të tre audituesit është ndjekur trajnimi në fushën e auditimit të 

brendshëm të kryer nga DH/AB, Ministria e Financave, në përputhje me nenin 20 të 

ligjit nr.114, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. 

  

8. Konluzione 

 

Konluzione mbi problematikën e punës audituese 

 

 Vlera e auditimit të brendshëm krahas vlerësimeve objektive dhe të pavarura matet 

nga aftësia e tij për të nxitur  përmirësime të mëtejshme. 
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Niveli i cilësisë së punës audituese dhe profesionalizmi i audituesve ka impakt të 

drejpërdrejtë në forcimin e rolit dhe pozitave të auditimit në subjektet ku ai funksionon. 

 

Duke mbështetur menaxhimin me vlerësime objektive dhe të pavarura dhe duke ofruar 

rekomandime efektive auditimi i brendshëm shton vlerën e vetë auditimit e si rrjedhojë 

dhe të subjektit të audituar. 

 

1.Vlerësimi i riskut është një proces pak i zhvilluar në metodologjitë e zbatuara në 

praktikë. Rastet konkrete të vlerësimit të riskut nuk janë praktika të zakonshme të 

punës audituese, për shkak  

- të kufizimit në kohë për kryerjen e një auditimi. 

- koha e gjatë mbi dy vjet të paaudituara 

-marrja e masave nga subjekti i audituar për zbatimin e rekomandimeve të lëna 

nga auditimet e mëparshme dhe raportimi mbi realizimin e tyre. 

 

2. Mbivendosjet në punën e auditimit të brendshëm  

 

3. Shpërndarja gjeografike e subjekteve që auditohen  

 

Sa më sipër janë kufizime që ndikojnë në realizimin e veprimtarisë së auditimit. 

 

Prioritetet për vitin e ardhshëm 

 

Për rritjen e efektivitetit të veprimtarisë së auditimit të brendshëm për vitin e ardhshëm 

kemi si prioritet: 

 

1-Rritja e cilësisë së raportimit, nëpërmjet forcimit të procesit të rishikimit të brendshëm 

të cilësisë. 

 

2-Përmirësimin e cilësisë së rekomandimeve duke rënë dakort me palën e audituar me 

qëllim zbatimin 100% të tyre nga njësitë e audituara. 

 

3- Kërkimi nga titullarët e institucioneve publike të përgatitin në kohë planet e veprimit 

për zbatimin e rekomandimeve nga auditimi i brendshëm, duke caktuar afatet e 

përgjegjësit dhe të raportojnë periodikisht deri në zbatimin e plotë të tyre.  

 

4-Rritja e aftësisë së audituesve nëpërmjet trajnimit në fusha konkrete sipas nevojave. 
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VI. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT 

Qëllimi i Drejtorisë së Komunikimit është përmirësimi i imazhit dhe forcimi i 

partneriteteve afatgjata të SHSSH nëpërmjet komunikimit transparent dhe interaktiv 

me strukturat e varësisë, partnerët, median dhe publikun e gjerë. E gjithë veprimtaria e 

Drejtorisë së Komunikimit për vitin 2017 ka qenë e orientuar dhe e bazuar në përputhje 

me detyrat, objektivat e përgjithshme dhe përgjëgjësitë specifike të zbatimit të 

Programeve të Mbrojtjesë Sociale të ShSSh. Ky vit ka qenë i veçantë sepse në mënyrë 

paralele është punuar njëkohësisht për konsolidimin e strukturës, detyrave dhe 

përgjegjësive të drejtorisë duke pasur në qendër të vëmendjes mbështetjen e strategjisë, 

objektivave dhe Planit të Veprimit të SHSSH për vitin 2017.  

Stafi i Drejtorisë së Komunikimit është përqëndruar në pasqyrimin e arritjeve, bërjen 

konkrete, të prekshme dhe publike të procesit të mbështetjes sociale interaktive të 

familjeve dhe individëve në nevojë, përmes zgjerimit të hapësirave të komunikimit me 

qytetarët personalisht, por dhe me publikun në tërësi (në mënyrë mediatike, on-line, 

verbalisht), duke përmirësuar dukshëm standartet e komunikimit, lidhjet e 

drejtpërdrejta dhe marrëdhëniet e personalizuara me publikun në tërësi dhe individët 

që kanë bërë gjatë vitit kërkesa dhe ankesa për probleme të ndryshme. Gjithashtu ka 

qënë prioritare përmirësimi i raporteve dhe forcimi i partneriteteve afatshkurtra e 

afatgjata të SHSSH, partnerët, median, donatorët, vullnetarët e ShSSh dhe publikun. 

 

Drejtimet prioritare të Drejtorisë së Komunikimit: 

 

1. Për të realizuar një rol aktiv dhe bashkëpunues me Drejtoritë e ShSSh në qendër, 

Drejtoritë Rajonale dhe të Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror, për të pasur një 

tablo sa më të plotë të arritjeve e sukseseve konkrete në punën e tyre dhe 

koherencë në pasqyrimin e problemeve që janë vërejtur në punën e përbashkët. 

2. Dinamizim dhe Transparencë sa më të plotë në pasqyrimin sa më të shpejtë dhe 

pothuaj të përditshëm të aktiviteteve ditore, javore, mujore të SHSSH, duke 

përmirësuar lidhjet dhe marrëdhëniet me median dhe informimin sa më të 

shpejtë të publikut. 

3. Përmirësim të punës në ndërtimin e partneriteteve të larmishme me shoqërinë 

civile dhe grupet e interesit, për të mundësuar ndërmarrjen e veprimeve të 

përbashkëta në të gjithë drejtimet dhe fushat e aktivitetit të SHSSH 

4. Përpjekje sistematike për të mundësuar bashkëpunime të frytshme dhe 

partneritete të ShSSh me biznesin dhe donatorë të mundshëm 
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6.1.Realizimi i detyrave gjatë vitit 2017 

Ankesa, denoncime, pyetje të qytetarëve 

Drejtoria e Komunikimit ka konsideruar si detyrë parësore përmirësimin e imazhit 

publik të Shërbimit Social Shtetëror duke ndërtuar një sistem të komunikimit të 

drejtpërdrejt me qytetarët, median si dhe kategoritë në nevojë, nëpërmjet: 

 Numrit celular të Shërbimit Social Shtetëror +355 04 4 541 821 

 Faqes zyrtare të facebook-ut të SHSSH ( Shërbimi Social Shtetëror) 

 Faqes zyrtare të ëeb-it www.sherbimisocial.gov.al 

 Adresës zyrtare elektronike të SHSSH info@sherbimisocial.gov.al  

6.2. Komunikimi me Median 

Nisur nga objektivat vjetorë të Planit të Veprimit të ShSSh për vitin 2017, synimet 

strategjike të përmirësimit të skemave të NE, PAK dhe shërbimeve të ofruara në 

Institucionet e Përkujdesit Shoqëror për fëmijë, PAK, gra, e të moshuar, Drejtoria e 

Komunikimit në lidhjet dhe bashkëpunimin me median ka punuar paralelisht në dy 

drejtime kryesore: 

 E para është realizuar në të gjitha rastet e ankesave të personalizuara të 

qytetarëve për kërkesat, paqartësitë apo mangësitë e mundshme që të 

interferohet sa më shpejt me strukturat përgjegjëse të lidhura me natyrën e 

ankesës dhe është realizuar në çdo rast kthimi i përgjigjes brenda afateve ligjorë. 

 E dyta, duke u nisur nga fakti që problemet sociale kanë sensibilitet mediatik të 

veçantë, është bërë e mundur që të ndërtohen marrëdhënie konstruktive me 

median elektronike e atë të shkruar me qëllim që faktet, ngjarjet dhe të vërtetat të 

janë sa më pranë realitetit, objektive e të sakta. 

Drejtoria e Komunikimit ka mundur që gjatë gjithë vitit të luajë pika e kontaktit për 

forcimin e marrëdhenieve dhe shpërndarjen e informacionit me partnerë, median, 

vullnetarë, studentët praktikantë dhe qytetarët.  

 Gjatë vitit 2017 janë realizuar mbi 49 komunikime dhe kthim përgjigje zyrtare 

nga Drejtoria e Komunikimit në faqen zyrtare të Facebook në bashkëpunim me 

Drejtoritë e tjera të ShSSh për të plotësuar kërkesat zyrtare që kanë qytetarët në 

faqe.  

http://www.sherbimisocial.gov.al/
mailto:info@sherbimisocial.gov.al
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 Gjatë këtij viti janë trajtuar mediatikisht 47 raste problematikash dhe 35 raste 

informuese.  

Gjatë vitit 2017-të, është forcuar bashkëpunimi midis Drejtorisë së Komunikimit në 

ShSSh me Drejtoritë Rajonale dhe Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror, për të reaguar 

dhe reflektuar në përputhje me “Ligjin e Transparencës dhe të Drejtën e Informimit”. Ajo që 

ka qënë e re në këtë detyrim institucional për informimin dhe transparencën është 

shpejtësia, operativiteti dhe objektiviteti i ndërtimit të lidhjeve dhe bashkëpunimit 

midis Drejtorisë së Komunikimit në ShSSh dhe Drejtorive Rajonale dhe IPSH-ve.  

Koordinimi i Planeve të bashkëpunimit dhe modaliteteve të informimit publik midis 

ShSSh, Drejtorive Rajonale dhe Institucioneve të përkujdesit social në krahasim me vitin 

2016, ka qënë i përmirësuar në mënyrë të dukshme. Komunikimet mediatike kanë qënë 

të koordinuara me informacionin e marrë dhe bashkëpunimin me Drejtorinë e 

Komunikimit në ShSSh. Pjesa tjetër ka qënë reagim mediatik i lidhur me situatat lokale 

dhe me aktorët përgjegjës specifikë sipas qarqeve  

Pjesa më e madhe e reagimeve të Drejtorive Rajonale dhe Institucioneve të Përkujdesit 

Shoqëror, është pasqyruar në mënyrë aktive dhe është reflektuar në materialet 

periodike të pasqyruara në Ëeb –in e ShSSh dhe faqen e Facebook.       

 Gjatë vitit 2017 janë publikuar 12 Buletine Informative dhe 12 Buletine të 

Donacioneve, gjithashtu në faqen e Fb janë publikuar mesatarisht 15 publikime 

në javë, ndërkohë është bërë update 3-mujor i Rregjistrit të Kërkesave dhe 

Përgjigjeve për vitin 2017. 

 Krahasuar me 2016 kemi dyfishuar numrin e ndjekësve në facebook, duke arritur 

në 5 mijë e 900 për vitin 2017 në faqen zyrtare të insitucionit tone. Në vitin 2017 

janë kemi rreth 5225 like nga postimet dhe informimet në faqe publike flet per 

rritje të interesit të publikut  ndaj asaj që ne ofrojmë.  

Gjatë vitit 2017 është punuar për të bashkëpunuar dhe koordinuar më mirë raportet dhe 

kompetencat e televizionet kombëtare e lokale, shtypin e shkruar dhe me gazetarët e 

problemeve sociale. Fryma e mirëkuptimit por dhe qëndrimet kritike reciproke, kanë 

bërë që marrëdhëniet tona të kenë qënë intensive me të gjithë televizionet dhe gazetat 

kombëtare. Ky raport i drejtë me median është i vlerësuar edhe nga redaksitë që kanë 

mbetur të kënaqur për punën me profesionalizëm të Drejtorisë së Komunikimit, stilin 

operativ e bashkëpunues me ta dhe strukturat qëndrore e lokale të ShSSh që kanë bërë 

të mundur sjelljen dhe verifikimin adekuat të informacioneve të kërkuara nga media.  
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Gjatë vitit 2017 për shkak edhe të reformave të ndërmarra për dixhitalizimin e NE dhe 

efektete e Projektit pilot në Qarqet e Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit ka patur një reagim 

mediatik më të organizuar dhe intensiv. Për pasojë ka patur një intensitet të rritur të 

komunikimit mediatik dhe janë transmetuar në të gjithë televizionet kombëtare rreth 30 

emisione për problemet sociale që kanë lidhje me shqetësimet e grupeve në nevojë apo 

rolin dhe përgjegjësitë e ShSSh, Drejtorive Rajonale dhe Pushtetit Lokal.  

Po ashtu krahas ndërhyrjeve në kanalet kombëtare gjatë vitit 2016 janë trajtuar 

problemet sociale edhe në mediat lokale në më shumë se 50 raste. 

Gjatë vitit 2017 drejtues dhe specialistë të ShSSh kanë qënë vazhdimisht të pranishëm 

me shkrime e intervista profesionale në median televizive dhe atë të shkruar, duke u 

marrë me trajtimin e një problematike të gjërë sociale për çështjet që preokupojnë 

fëmijët jetimë dhe ata që janë në situatë dhune, për gratë viktima të dhunës dhe krimit 

në familje, për të moshuarit e braktisur dhe në nevojë, si dhe aspekte të tjera të jetës me 

pasoja sociale si divorci, mungesa e përgjegjësisë familjare, dobësimi i roleve të 

prindërimit që sjell pasoja, konflikti në familje e shumë aspekte të tjera me natyrë 

sociale.  

Grafiku i realizimeve të vitit 2017 flet se në çdo muaj janë trajtuar mediatikisht nga 

punonjësit e ShSSh 8 deri në 10 shkrime në shtypin e ditës apo emisione, panele 

diskutimi e debate, intervista të personalizuara etj.  

 Raporte të përmirësuara të Drejtorive Rajonale me informimin publik dhe 

Mediat Lokale. 

Viti 2017 ka shënuar një përmirësim të dukshëm të raporteve bashkëpunuese të 

Drejtorive Rajonale me Drejtorinë e Komunikimit për përmirësimin e sistemit të 

informimit të publikut, përmes përdorimit më të shpejtë, intensive të saktë e me 

përgjegjësi të gjithë rrjetit mediatik e dixhital. Objektet e daljes në shtyp, median 

elektrinike, në fb apo në faqen e ShSSh kanë qënë gjithnjë të lidjhura e të sinkronizuara 

me problematikat e ndeshura gjatë rrugës për realizimin e objektivave të Programit të 

ShSSh dhe përmirësimin e cilësisë dhe standarteve të shërbimit për njerëzit në nevojë. 

Tematika e trajtuar nga drejtoritë rajonale ka qenë e larmishme. Zbatimi i reformave të 

reja në sferën e përmirësimit të skemës së NE, përmirësimi i standardeve të PAK-ut 

kanë zënë peshën kryesore gjatë vitit 2017. 

Gjatë vitit 2017 në total janë realizuar 226 dalje mediatike, intervista, statuse në fb, 

analiza dhe informacione në Ëeb-in e ShSSh, etj.  
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Me vlera positive është se këtë vit ka patur një dinamizëm dhe intensitet informative 

në rrjetet lokale duke përdoruar të gjitha mjetet e diversifikuara të informimit 

publik: Radio, Televizion, Shtypin e Përditshëm, FB. Biseda, njoftime, intervista, 

pjesëmarrje në debate, shkrime në shtyp, etj. kanë qënë më të pranishme gjatë vitit 

2017, duke e rritur me gati 25% frekuencën e komunikimeve mediatike e informative 

locale. Konkretisht: 

- Drejtoria Rajonale Shkodër, ka realizuar për vitin 2017 rreth 40 dalje mediatike 

- Elbasani, 112 në media dhe fb kryesisht për implikimet e Reformës së NE-së 

- Berati, 32 publikime, intervista, njoftime dhe aktivitete publike 

- Gjirokastra, 7 të tilla 

- Kukësi, 3 evente mediatike e radiofonike për problemet e NE-së dhe Luftës 

kundër Trafikimit të qënieve Njerëzore 

- Tirana, ka realizuar 27 publikime mediatike 

- Fieri, 10 të tilla 

Mbetet detyrë një bashkëpunim dhe koordinim më i mirë midis Drejtorisë së 

Komunikimit dhe Drejtorive Rajonale lidhur me përcaktimet e tematikave të daljes 

në media dhe publikimeve në shtyp, për të shmangur sponataneitetin dhe siguruar 

një sinkronizim më të mirë të cilësisë së publikimeve mediatike. 

 

 Evente dhe iniciativa të koordinuara nga Drejtoria e Komunikimit 

Gjatë vitit 2017, Drejtoria e Komunikimit ka iniciuar dhe koordinuar minimalisht 

17 aktivitete që përkojnë me Kalendarin e Ditëve të Shënuara që lidhen me 

objektivat e SHSSH. Gjithashtu në bashkëpunim më Drejtoritë Rajonale dhe IPSH 

janë koordinuar aktivitete sociale, kulturore, publike në çdo datë të shënuar dhë 

në vazhdimësi në 12 qarqet e vendit. 

6.3. Zbatimi i detyrimeve nga Ligji i Transparencës  

Viti 2017 ishte një hap përpara në përmirësimin e standardit të komunikimeve dhe 

marrëdhënieve me qytetarin. Në përgjithësi përmirësimi i stilit të punës dhe 

komunikimit transparent është realizuar përmes një standartizimi të punës dhe 
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përgjegjësive të stafit të Drejtorisë së Komunikimit për të plotësuar kërkesat dhe 

ankesat në kohë të qytetarëve. 

Në përputhje me kërkesat e Ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, janë bërë më 

efektive dhe njëkohësisht janë rishikuar Programi i Transparencës i ShSSh, Drejtorive 

Rajonale dhe Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror. Gjatë vitit 2017 është bërë 

rinovimi i Listës së Koordinatorëve të Drejtorive Rajonale dhe Institucioneve të 

Përkujdesit që janë të ngarkuar të ndjekin zbatimin e kërkesave të ligjit dhe sigurojnë 

bashkëpunimin me Drejtorinë e Komunikimit në ShSSh. 

Nëpërmjet këtyre platformave të matshme të Programeve të Transparencës, Drejtoria e 

Komunikimit ka bërë të mundur informimin sa më të shpejt dhe korrekt të qytetarëve si 

dhe delegimin dhe adresimin e ankesave në drejtim të strukturave të SHSSH, Drejtorive 

Rajonale dhe Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror. 

 Në faqen zyrtare të facebook-ut të SHSSH gjatë vitit 2017 nga qytetarë të 

ndryshëm janë drejtuar 65 kërkesa për informacione të natyrave të ndryshme, 

ankesa për problem dhe pyetje të natyrave të ndryshme. Në të gjitha rastet janë 

respektuar standartet ligjore të transparencës dhe afatet e kthimit të përgjigjeve. 

Drejtoria ka luajtur rolin e vet si faktor ndërmjetësues dhe në bashkëpunim me 

drejtoritë e tjera ku është adresuar ankesa apo kërkesa, ka bërë përpjekjet e 

duhura për zgjidhjen efikase. 

 Përveç kërkesave dhe ankesave të trajtuara dhe të zgjidhura nga Drejtoria 

Qëndrore e ShSSh, nga Drejtorive Rajonale janë trajtuar në të gjithë format dhe 

me të gjithë mjetet e komunikimit 1141 ankesa e kërkesa të qytetarëve. 

 Konkretisht nga Drejtoria Rajonale Berat 114 kërkesa e ankesa, Elbasani 700, 

Kukësi 124, Dibra 24, Shkodra 126, Durrësi 10, Lezha 19, Korça 124. Nga këto 

kërkesa dhe ankesa të depozituara në Drejtoritë Rajonale rreth 120 kanë marrë 

përgjigje me shkrim, 3 me e-mail dhe pjesa tjetër janë trajtuar dhe zgjidhur 

verbalisht. 

Është për t’u theksuar se gjatë vitit 2017 nuk ka patur pothuaj asnjë ankesë për vonesa 

apo zvarritje në kthimin e përgjigjeve, në kohë dhe sipas standarteve të “Ligjit të 

Transparencës”. 

Megjithatë rishikimi i detajuar i Programeve të Transparencës të ShSSh, Drejtorive 

Rajonale dhe Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror dhe dinamizimi i sistemit të 

ankimit dhe kthimit të përgjigjeve me cilësi dhe në kohën e përcaktuar, mbeten detyra 

prioritare për t’u përmirësuar akoma më shumë gjatë vitit 2018. 
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6.4. Koordinimi i rrjetit të vullnetarëve të SHSSH 

Marrëdhëniet me Vullnetarët e ShSSh është një nga detyrat funksionale të Drejtorisë së 

Komunikimit. Në të njëjtën kohë ka qënë dhe është detyrë e kësaj drejtorie që në 

bashkëpunim me Drejtoritë në ShSSh, Drejtoritë Rajonale dhe të IPSH-ve të ketë të 

përditësuara vlerësimin e nevojave që kanë institucionet e përkujdesit social për 

vullnetarizëm, si element komplementar dhe në mbështetje të punës që bëjnë stafet e 

specializuara.  

Dinamika e regjistrimit të vullnetarëve ka ardhur në rritje. Në se gjatë vitit 2014 kur 

filloi procesi i aplikimit të vullnetarizmit dhe ngritja e Rregjistrit Kombëtar të 

Vullnetarëve të ShSSh numri i vullnetarëve ishte 40 persona, në 2017 Rregjistri 

Kombëtar i Vullnetarëve të ShSS ka rreth 110 vullnetarë të gjinive, moshave e 

profesioneve të ndryshme. 

Por nga ana tjetër megjithëse Regjistri i Vullnetarëve është i plotë, i azhornuar dhe me 

pasqyrime të plota të gjeneraliteteve dhe profesioneve, ende ka patur vështirësi në 

planifikimin dhe përthithjen e dobishme të vullnetit të qytetarëve për të ofruar 

vullnetarizëm. Kjo praktikë duhet përmirësuar gjatë vitit 2018, në mënyrë që të gjejmë 

zgjidhjet që favorizojnë përfshirjen e vullnetarëve dhe të mos e dëmtojmë këtë iniciativë 

të qytetarëve për vullnetarizëm. 

6.5. Marrëdhëniet me Universitetet dhe botën akademike 

Lidhja, bashkëpunimi dhe koordinimi i veprimtarive të natyrave të ndryshme me 

Universitetet publike e private të vendit, ka qënë një detyrë e vlerësuar seriozisht dhe 

me përgjegjësi nga Drejtoria e Komunikimit. 

Mbi këtë bazë është bërë i mundur ndërtimi i një bashkëpunimi dhe partnershipi 

interaktiv midis ShSSh dhe Universitetit të Tiranës (Fakulteti i Shkencave Sociale por jo 

vetëm) për të realizuar aktivitete për përmirësim kapacitetesh, trainim stafesh dhe 

realizim të praktikave të studentëve. 

Gjatë vitit 2017 u zgjerua harta e bashkëpunimeve me Universitetet dhe Shkollat e 

Larta. Përveç Fakultetit të Shkencave Sociale te UT, kemi bashkëpunuar edhe me 

Universitetin e Elbasanit, Shkodrës, Marin Barleti, Ëinsdom, etj. 

Një komponent me rëndësi i këtij dhe vështirësi e këtij bashkëpunimi, është kërkesa e 

zgjeruar dhe shpesh e papërballueshme nga kapacitetet tona insititucionale nga 

universitetet për të zhvilluar studentët e tyre praktika studentore, intervista në 

institucione, etj. Mbetet një problem fakti që numri i kërkesave për praktika mësimore 
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të studentëve është tepër i lartë, i pamundur për t’u përballuar nga institucionet tona. 

Aq më tepër kur mbi 95% e kërkesave për praktikë, është për institucionet në Tiranë 

(Shtëpia e Fëmijëve Zyber Hallulli, Shtëpia e të Moshuarve, Qëndra e Zhvillimit dhe 

Shtëpia e Foshnjes. 

Megjithatë gjatë vitit 2017 ka pasur më shumë se 120 kërkesa të bëra nga Departamentet 

e Punës Sociale, Psikologjisë dhe Shkencave Humane të Universitetit të Tiranës, 

Universitetet Rajonale e Private janë mbështetur, sistemuar dhe trajtuar me praktika 

studentore rreth 53 studentë të degëve psikologji e punë sociale të cilët kanë kryer mbi 

bazën e një Plani Kalendar praktikat nëpër institucionet e përkujdesit social, Drejtorinë 

e Përgjithshme dhe ato Rajonale të ShSSh.  

Planifikimi, ndjekja dhe zbatimi i kërkesave profesionale ka qënë një nga detyrat 

permanente të ShSSh. Megjithë vështirësitë dhe numrin tejet të lartë të kërkesave të 

Fakultetit për praktikat e studentëve ne kemi mundësuar një planifikim që respekton në 

mënyrë paralele edhe nevojën e studentëve për të kryer praktikën por edhe sigurimin 

dhe respektimin e standarteve të shërbimit në institucionet e përkujdesit social. 

Një problem për vitin 2018 është çështja e hartimit të Kontratave midis ShSSh dhe 

Rektorateve të Universiteteve publike e private, për të përcaktuar modalitetet dhe 

përgjegjësitë dy palëshe të bashkëpunimit. 

6.6.  Sfidat e vitit 2017 

o Mungesa e specialistit në pozicionin IT për shkak të vonesës nga ana e DAP për 

ta shpallur ka vështirësuar realizimin më të shpejtë të objektivave.  

o Angazhimi efikas i vullnetarëve të ShSSh, në mënyrë që Rregjistri i Vullnetarëve 

të ShSSh të mos mbetet formal, por gjatë gjithë vitit.  

o Paqartësia e Universiteteve në lidhje me praktikat mësimore. Pavarësisht se 

studentëve u është bërë e qartë se Universitet dërgojnë listat e tyre për praktikë, 

këto të fundit vazhdojnë të mos e zbatojnë.  

 

6.7. Objektivat e Drejtorisë së Komunikimit për vitin 2018 

Mbi bazën e Planit të Veprimit të Drejtorisë së përgjithshme dhe objektivave specifike te 

Drejtorisë së Komunikimit për vitin 2018 detyrat prioritare janë: 

1. Thellimi i transparencës së aktivitetit dhe marrëdhenieve me publikun. 

2. Ndërtimi i partneriteteve i SHSSH me aktorë joshtetëror (shoqëri civile, biznese, 

media, vullnetarë, etj) 
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3. Monitorimi i Mediave dhe ankesave nga qytetarët 

4. Mirëmbajtja e pajisjeve elektronike dhe suporti teknik 

5. Azhornimi i ëebsite-it me të dhënat e përditësuara të aktiviteteve të ShSSh, 

Drejtorive Rajonale dhe të Institucioneve të Përkujdesit Social. Sidomos ndjekja e 

shtrirjes së Skemës së re të NE-së në gjithë vendin dhe Reforma e PAK-së. 

6. Realizimi në kohë dhe cilësi i Buletinit Informativ dhe Buletinit të Donacioneve 

mbi bazën e të dhënave të bashkëpunimit dhe partneriteteve të ndërtuara me 

aktorë vendas dhe të huaj. 

7. Përmirësimi i Programit të Transparencës së ShSSh, Drejtorive Rajonale, 

Institucioneve të Përkujdesit dhe përmirësimin e tërë sistemit të informimit dhe 

ankimimit. 

8. Intensifikimi i lidhjeve dhe bashkëpunimit me donatorët e huaj e vendas, duke i 

bazuar këto lidhje mbi projekte dhe ide bashkëpunuese konkrete që i shërbejnë 

përmirësimit të standarteve të shërbimeve sociale. 

9. Takim me gazetarët e medias së shkruar dhe elektronike për t’u njohur me 

objektivat sociale dhe synimet e vitit 2018 për Reformat e NE dhe, PAK por dhe 

shërbimet e ofruara nga Institucionet e Përkujdesit Social, 

10. Dinamizimi i ndjekjes së kërkesave dhe ankesave nga klientët dhe qytetarët, 

kthimi i përgjigjes në kohën e duhur.   
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VII. SEKTORI I SHËRBIMEVE TË BRENDSHME, MIRËMENAXHIMI I 

BURIMEVE TË BRENDSHME 

7.1. Zbatimi i Statutit të Shërbimit Social Shtetëror, i ndryshuar, Kodit të Punës, i 

ndryshuar dhe Ligjit të Nëpunësit Civil, i ndryshuar. 

Sektori i Shërbimeve të Brendshme ka ndjekur në vazhdimësi respektimin e strukturave të 

miratuara nga Kryeministri, përsa i përket numrit të punonjësve në SHSSH. Është  Zbatuar  

Statuti i Shërbimit Social Shtetëror, i ndryshuar, Kodit të Punës, i ndryshuar dhe Ligjit të 

Nëpunësit Civil, i ndryshuar. Është mirëadministruar  rregjistri themeltar si dhe dosjet e 

punonjësve dhe rregjistri elektronik i nëpunësve civil. 

Detyrat e përcaktuara në planin e veprimit janë realizuar në përputhje me ligjin dhe në 

afatet kohore të përcaktuara. 

Gjithsej në SHSSH numri i punonjësve ishte = 376, Në drejtoritë rajonale dhe institucionet e 

përkujdesit social në varësi të SHSSH, për vitin 2017 numri i punonjësve ishte  326. 

Nr Viti  Gjithsej Nëp/civil Pun/adm Liruar Emëruar 

1 2017 376 45 331 27= punonjës 7.2% e 
totalit nga të cilët 

19– dorëheqje 
5- pension 
1.shkelje disiplinore 
2.mosperputhje 
diplome 
 

78 punonjës 20.7%     
e totalit. 
Transferime = 10 

2 2017 376 45 331 5 = nepunes civil 
punonjës nga të 
cilët 
3-doreheqje 
2-pension pleqerie 
 

3= nepunes civil te 
emeruar 

 
3 

2017 15 emërime me kontratë të përkohshme 
Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.231, dt.20.01.2016 “Për 
përcaktimin e punonjësve me kontratë të përkohshme ne institucionet 
qendrore” 

6 2016 5 emërime të praktikantëve me kontratë 1 vjeçare 
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Masa  disiplinore 

     Vërejtje Lirim  

2 2017 376 45 331 20 -masë disiplinore 
5.3% e numrin total 
vërejtje nga të cilët 
 

1-punonjës 
administrativë liruar 
nga detyra per thyrje 
disipline 

3 2017 376 45 331 16 masë disiplinore 
4.2% e numrin 
total11 vërejtje 
8- nëpunës civil 
8- administrativë 

5- punonjës nga të 
cilët 
1 – nëpunës civil 
4 - administrativë 

 

 

Janë monitoruar dhe ndjekur dy vlerësimet vjetore të performancës së punonjësve për 

2017.  
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Nr Nep/civil 6 mujori i pare 2017 6 mujori i dytë 
2017 

 

 Janë 
vlerësuar 

361 punonjës 345 punonjës  

 

 

Është monitoruar dhe ndjekur proçesi i dhënies së statusit të nëpunësit civil në 

periudhë prove duke u konfirmuar më pas si Nëpunës Civil 4 përgjegjësa sektori 

specialist për vitin 2017. 

7.2.  Mirëadministrimi i regjistrit themeltar elektronik në sistemin e HRMSI, si dhe 

dosjet e punonjësve. 

Është përditësuar rregjistri themeltar i punonjësve, dokumentacioni përkatës, vërtetime, 

llogaritja e vjetërsisë, pensione etj. Nisi dixhitalizimi i 109 dosjeve personale të të 

gjithë Nëpunësve Civil të SHSSH dhe hedhja e tyre në rregjistrin kombëtar të DAP. 

Janë hedhur në sistem të dhënat e punonjësve me adresa, nr telefoni, e-maile, ID, nr 

llogarie, profesioni, kualifikimet etj. 

Në vitin 2017 janë hedhur në sistem dosjet e 48 punonjësve dhe janë plotësuar 

dokumentacioni i 78 punonjësve të emëruar në SHSHS dhe përditësuar regjistri 

themeltar i punonjësve, dokumentacioni përkatës, vërtetime, llogaritja e vjetërsisë, 

pensione.  

Janë lidhur 78 kontrata pune për të emëruarit dhe të liruarit dhe janë plotësuar 110 

libreza pune dhe të liruarit dhe të emëruarit. 

 

7.3.  Kontrolli mbi respektimin e zbatimit të Ligjit Anti-Duhan 

Janë mbajtur në monitorim të vazhdueshëm të gjitha ambientet e SHSSH për respektimin 

rigoroz nga ana e punonjësve dhe qytetarëve respektimi i Rregullores Anti Duhan në 

Ambientet e SHSSH-së i cili respektohet. 

7.4. Kontrolli mbi shfrytëzimin e kohës së punës në çdo institucion 

Gjatë vitit 2017 janë ushtruar kontrolle për shfrytëzimin e kohës së punës në institucionet e 

përkujdesit, si dhe Drejtorinë e Përgjithshme. Kontrollet kanë qenë të befasishme.  

7.5. Monitorimin e kthimit të përgjigjeve të shkresave ardhur në SHSSH. 
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Në fund të çdo muaji Specialisti i Arshiv-protokollit ka monitoruar korrespodencën dhe 

kthimet e përgjigjeve të shkresave të deleguara ardhur në SHSSH. Gjatë monitorimit 

rezulton se nuk ka shkresa pa kthim përgjigje. Gjatë 2017 kanë ardhur në SHSSH dhe 

janë drejtuar nga SHSSH drejt institucioneve/individëve 2126 shkresa/kërkesa. Prej të 

133 kërkesa/ankesa që lidhen me qytetarët që kërkojnë shërbim. Të gjitha kërkesave 

dhe ankesave të qytetarëve, si dhe të institucioneve në tërësi u është kthyer përgjigje 

brenda afateve ligjore. 
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VIII. SEKTORI JURIDIK 

8.1. Objektivat e Sektorit sipas planit të veprimit të vitit 2017 

Sektori Juridik gjatё vitit 2017 e ka ushtruar veprimtarinë e tij në përputhje me Planin e 

Veprimit Vjetor tё SHSSH të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm, si më poshtë: 

1. Ndjekja me performancë të lartë e proçeseve gjyqësore ku Shërbimi Social Shtetëror 

ka qenë palë e paditur.  

2. Përgatitja e kallëzimeve penale. 

3. Shqyrtimi i projekt drafteve ligjore/nënligjore  të ardhura nga Ministria e për 

ndihmën ekomomike dhe shërbimet shoqërore dhe i projekt-drafteve ligjore të 

propozuara nga Drejtoritë e SHSSH-sё nisur nga problematikat e konstatuara gjatë 

zbatimit në praktikë të akteve ligjore në fuqi. 

4. Shqyrtimi i kontratave dhe marrëveshjeve e bashkëpunimit që ka lidhur SHSSH dhe 

institucionet e varësisë me OJF në fushën e shërbimeve shoqërore. 

8.2. Gjatë vitit 2017 janë propozuar nga SHSSH në Ministri 15 akte ligjore/ 

nënligjore. Nga këto 7 janë miratuar dhe 9 janë në proces: 

Miratuar 

1. Projekt vendim për ndryshimin e VKM Nr.542, datë 27.07.2005 ”Për miratimin e 

statutit të Shërbimit Social Shtetëror”, të ndryshuar. 

2. Projekt vendim për ndryshimin e VKM nr.955, datë 7.12.2016, “Për përcaktimin e 

kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës 

ekonomike”. 

 3. Projekt Udhëzim për zbatimin e VKM Nr.431, datë 8.6.2016 “Për përcaktimin e 

kritereve, të dokumentacionit, procedurave dhe të masës për përfitimin e pagesës së 

aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave 

të tyre në zonat pilot” 

4. Projekt Udhëzim “për procedurat e hedhjes në sistem së të dhënave në arkivën e 

Regjistrit Elektronik Kombëtar të Aftësisë së Kufizuar”. 

5. Projekt vendim “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr.618, datë 07.09.2017, “Për 

përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për 

personat me aftësi të kufizuar”. 
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6. Projekt Udhëzim për disa ndryshime dhe shtesa në Udhëzimin nr.3, datë 17.02.2017 

mbi zbatimin e VKM nr.955, datë 07.12.2016 “Për përcaktimin e  kritereve, të 

procedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, të 

ndryshuar. 

7. VKM “Për Procedurat e Kryerjes se  Kontrollit të Ndihmës Ekonomike dhe Aftësisë së 

Kufizuar". 

Në proces 

8. VKM për ndryshimin e vendimit nr.431, datë 8.6.2016 të këshillit të ministrave “Për 

përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit, procedurave dhe të masës për përfitimin e 

pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjëse e 

të detyrave të tyre në zonat pilot”. 

9. Ndryshimi i ligjit  nr.5153, datë 31.10.1996 ”Për statusin e jetimit”.  

10. Miratimin i metodologjise se monitorimit te sherbimeve shoqerore. 

11. Miratimi i standardeve të shërbimit për PAK në përputhje me legjislacionin. ( 

rishikuar nga   "Ndihmoni Jeten"). 

12. Për ndryshimin e standardeve të shërbimit për fëmijë sipas moshës në përputhje me 

legjislacionin. 

13. Miratimi i kritereve  për pranimin e përfituesve në QKTE dhe i dokumentacionit TIP 

për pranim. 

14. Standaret e shërbimit për të rinjtë 16-18 vjec. 

15. Ndryshimi i VKM për emërtimin e QKPVT  

Krahasim nga viti 2013 

Krahasuar me vitet e kaluara propozimet nga SHSSH për ndryshime ligjore kanë 

ardhur nё rritje si poshtё: 

Vitet 
Propozime për ndryshime 

ligjore 

2013 1 
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2015 6 

2016 9 

2017 15 

   

8.3. Procese gjyqësore ku SHSSH ka qenë palë e paditur  

Krahasuar me vitet 2013  

Krahasur me vitet e kaluara numri i proceseve ka pësuar rёnie. Kjo për arsye se përpara 

vitit 2013 nuk janë respektuar procedurat ligjore për largimet nga puna. Çdo proces 

gjyqësor fitohej nga paditësi duke shkaktuar një kosto të lartë në buxhetin e shtetit, 

Krahasim 

Në vitin 2015 fondi i shpenzime gjyqësore është 37 456 319 lekё.  

Në vitin 2017, vlera e shpenzime gjyqësore është 5 477 584 lekë. 

Procese ndër vite 

Vite procese gjyqësore 

2013 110 

2015 20 

2016 12 

2017 14 

 

Gjatë vitit 2017 janë çelur 14 procese gjyqësore, nga të cilat: 

 1 proces për kundërshtim mase disiplinore të dhënë nga Drejtori i Përgjithshëm i 
SHSSH,  

 1 largim nga puna,  
 5 persona kanë marrë urdhër mbrojtje dhe janë janë sistemuar në Institucione të 

përkujdesit social 
 6 kundër vendimeve të KMCAP Epror 
 3 urdhëra mbrojtje për fëmijë në nevojë. 
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Nga këto: 

 Procesi për kundërshtim mase disiplinore është fituar nga SHSSH, 

 Procesi për largim nga puna ëshë pushuar nga Gjykata. 

 12 procese në ndjekje 
 

Risi e vitit 2017 ka qenë pjesëmarrja e institucionit tonë në proceset gjyqësore për 

urdhërat e mbrojtjes të lëshuar nga Gjykata për fëmijët në nevojë mbrojtjeje. 

Përfaqësuesi i SHSSH ka dhënë mendimin për sistemimin e fëmijës si alternativë e 

fundit në institucionin rezidencial që ofron shërbimin përkatës sipas nevojës dhe 

moshës së fëmijës. 

8.4. Kallëzime Penale gjatë vitit 2017 

Është bërë 1 (një) kallëzim penal: 

 Voltana Ademi Kryetare e Bashkisë Shkodër për abuzim me detyrën shtetërore. 

I ka kaluar për kopetencë Prokurorisë Tiranë rasti: 

 Bujar Rapo qytetar që akuzonte KMCAP Epror pranë SHSSH për rryshfet. 

Krahasuar me 2013- maj 2014  

Në këtë periudhe janë bërë kallëzime për abuzim me detyrën nga punonjës të 

njësive të qeverisjes vendore si më poshtë; 

- Për 6 njësi vendore janë bërë kallëzime penale për kryetarët dhe anëtarët e 
Këshillave. 

- Pёr 13 njësi vendore janё bërë kallëzime penale për administratorët shoqërore 
- Në 2 raste janë bërë kallëzime për Komisionet Mjekësore të Vlerësimit të Aftësisë 

së Kufizuar. 
 

 Siç shihet numri i kallëzimeve penale ndër vite ka ardhur në rënie, kjo për faktin se 

vënia përpara përgjegjësisë e punonjësve abuzues me detyrën ka rritur 

ndërgjegjësimin  për të zbatuar ligjin. 

Gjatë vitit 2016, SHSSH ka pajisur me vertetim për tu përjashtuar nga detyrimet e 

importit për automjetet në pronësi të tyre 24 persona me status para dhe tetraplegjie. 

Krahasim ndër vite 
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Vitet Vërtetime 

2013 49 

2015 26 

2016 28 

2017 24 

 

Krahasuar me vitet e kaluara ka rënie të kërkesave. Kjo ka ardhur si rezultat i rritjes së 

kontrollit nga ana jonë që makinat të përdoren për të aksesuar levizjen e personave të 

sëmurë dhe jo për qëllime familjare apo të afërmve të personave me status para dhe 

tetraplegjie. 

 

Gjatë vitit 2017 janë shqyrtuar nga dhe miratuar 6 marrëveshje bashkëpunimi të 

lidhura nga Institucionet e Përkujdesit Social me organizata jo fitimprurëse që 

operojnë në fushën e shërbimeve shoqërore. 
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IX. ANALIZË NË SHIFRA MBI PUNËN E DREJTORIVE RAJONALE 

 

 

Drejtoria 
Rajonale/Qarku 

Nr 
familjeve 
dhe 
individë 
në NE 

Ulje/ngritje 
NE 2016 - 
2017 

Punësuar nga 
skema 

Dalë nga skema për abuzim 

Berat 1786 10 108 0 

Dibër 12870 -709 0 793 

Durrës 1168 8 78 674 

Elbasan 17506 380 2266 35 

Fier 2331 -153 155 0 

Gjirokastër  1728 14 41 51 

Korçë 8000 0 197 140 

Kukës 10694 -268 0 60 

Lezhë 5144 -50 102 59 

Shkodër 8495 -1254 256 766 

Tiranë 8485 -1190 10 9 

Vlorë 1284 -60 56 26 

Drejtoria 
Rajonale/ 
Qarku  

Nr i 
Popullisisë 

Nr i 
Familjeve 

Shkalla e 
Pjesëmarrjes në 
forcat e punës 15+ 
vjeç % 

Punësimi 
në  % 

Papunësia 
në % 

Nr 
familjeve 
dhe 
individë 
në NE 

Nr PAK 
2017 

Berat 384003 112672 59.4 52.5 11.7 1786 3765 

Dibër 193281 47320 59.8 55.8 6. 7 12870 4291 

Durrës 438503 129574 51.2 45.2 11.9 1168 5731 

Elbasan 446533 127883 68.5 62.6 9% 17506 10759 

Fier 506005 139944 63.6 54.8 14% 2331 7786 

Gjirokastër  161380 41420 60 52.1 13. 1 1728 2205 

Korçë 363000 102000 58.5 54.2 7. 3 8000 4955 

Kukës 108860 31788 57.1 49.6 13. 2 10694 2222 

Lezhë 220103 64429 46.8 47.4 16.6 5144 2851 

Shkodër 248685 103296 60.7 53.1 12.5 8495 7238 

Tiranë 862361 339674 55.3 45.9 17 8485 11300 

Vlorë 384505 119676 58.6 44.2 24.6 1284 4646 
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Drejtoria 
Rajonale/Qarku 

Nr. 
PAK 
2017 

Ulje/Ngritje 
PAK 2016 - 
2017 

Rikomisionime 
PAK 2017 

Raste të reja të komisionuara 
PAK 2017 

Berat 3765 -7 2039 161 

Dibër 4291 -107 3315 103 

Durrës 5731 -109 3473 317 

Elbasan 10759 583 7790 733 

Fier 7786 50 3863 523 

Gjirokastër  2205 -20 1293 41 

Korçë 4955 94 4973 449 

Kukës 2222 12 1653 108 

Lezhë 2851 87 2172 187 

Shkodër 7238 -185 4250 304 

Tiranë 11300 -152 5415 821 

Vlorë 4646 49 2971 286 
 

Drejtoria 
Rajonale/
Qarku 

Aplikime/ri
novim 
status 
jetimi/  

Vendo
sur në 
IPSH 

Raste 
trafikimi/men
axhuar 

Menax
him 
Rasti të 
qytetar
ëve 

Riatdhesim/vl
erësime 

Deinstitucion
alizim/ 
vlerësime  

Berat 40 6 4 120 4 5 

Dibër 26 2 0 7 32 2 

Durrës 34 7 6 25 38 4 

Elbasan 10 7 4 25 38 3 

Fier 25 9 0 42 43 0 

Gjirokastë
r 

2 4 0 10 2 0 

Korçë 17 9 1 25 4 11 

Kukës 1 1 1 13 14  /25 0 

Lezhë 0 24 2 60 21 4 

Shkodër 16 10 3 49 2 0 

Tiranë 103  /176      41 10 37 33 19 

Vlorë 10 4 1 20 6 2 
 

 



97 |  
 

X. OBJEKTIVAT 2018 

SYNIMI: 

Forcimi i imazhit dhe përmirësimi i partneriteteve afatgjata të SHSSH nëpërmjet 

komunikimit transparent dhe interaktiv me strukturat e varësisë, partnerët, median 

dhe publikun e gjerë. Implementimi i modeleve të reja, në qendrat rezidenciale me 

qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit, zbatimi i ligjit të ri për shërbimet shoqërore dhe 

VKM përkatëse.  

 

OBJEKTIVAT: 

 Respektim i legjislacionit gjatë procesit të administrimit dhe komisionimit të PAK 

 Dixhitalizimi i dosjeve ekzistuese te PPAK (Arkiva Elektronike) në 12 DRSHSSH 

 Pilotimi i Sistemit të Manaxhimit të Informacionit (SMI) të Përfituesve të  PAK në 
njësitë 6 dhe 7 

 Monitorimi i ecurisë së skemës së re të ndihmës ekonomike në të gjitha Bashkitë dhe 
njësitë administrative. 

 Kontrolle lidhur me zbatimin e legjislacionit të NE dhe PAK 

 Zhvillimi i shërbimeve shoqërore sipas strategjisë kombëtare. 

 Përkujdesje sociale me standarde të përmbushura. 

 Mirëmenaxhimi i burimeve njerëzore 

 Përfshirja sociale e grupeve vulnerabël 

 Mirë menaxhimi i fondeve buxhetore 

 Mirë menaxhimi i aktiveve 

 Transparencë e plotë e shpenzimeve 

 Korrupsion zero 

 Mirëmenaxhim i burimeve njerëzore 

 Transparencë e aktivitetit të SHSSH me median dhe publikun 

 Ndërtim i partneritetit me shoqërinë civile dhe ndërmarrja e veprimeve të 
përbashkëta në fushën e aktivitetit të SHSSH 

 Ndërtim i partneritetit me donatorë për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve 

 Ndërtim i marrëdhënieve konstruktive me median e shkruar dhe atë vizive 
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