
ZBATIMI I LEGJISLACIONIT MBI NDIHMËN EKONOMIKE DHE 
AFTËSINË E KUFIZUAR 

 

ANALIZA 2014  

Shërbimi Social Shtetëror zbaton politikat mbi  legjislacionin e Ndihmës Ekonomike dhe 

Pagesës për individë me aftësi të kufizuar në të gjithë vendin.  

Administrimi me efektivitet i fondeve të ndihmës ekonomike dhe pagesave për personat me 

aftësi te kufizuar, kontrolli i zbatimit rigoroz të kërkesave dhe kritereve të legjislacionit, 

parandalimi dhe ndëshkimi i çdo forme të korrupsionit dhe abuzimeve me fondet e 

destinuara për familjet dhe shtresat në nevojë, kanë qënë në fokus të kontolleve të realizuara 

nga Shërbimi Social Shtetëror. 

Shërbimi Social Shtetëror nëpërmjet Drejtorisë së Kontrollit të NE dhe Pagesës së PAK dhe 12 

Drejtoritë Rajonale  gjatë vitit  2014, kanë kontrolluar   zbatimin e legjislacionit të ndihmës 

ekonomike  dhe pagesës së aftësisë së kufizuar . 

Drejtoria e Kontrollit të Ndihmës Ekonomike dhe Aftësisë së Kufizuar. 

1. Drejtoria e Kontrollit të Ndihmës Ekonomike dhe Aftësisë së Kufizuar realizon dhe 

përgjigjet për metodologjinë e kontrolleve të pagesave për NE dhe PAK në shkallë 

vëndi në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

2. Organizon dhe kryen kontrolle në objektet e vartësisë së drejtpërdrejtë, si në 

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social të inkuadruara në 12 Qarqe, në shkallë vendi.  

3. Organizon dhe kryen kontrolle edhe në objekte jo të vartësisë së drejtpërdrejtë, por që 

merren me administrimin e këtyre fondeve, siç janë Njësitë e Qeverisjes Vendore. 

4. Ka përgjegjësi të drejtpërdrejtë disiplinore dhe administrative për zbatimin e 

programit të kontrollit, për afatin dhe cilësinë e kontrollit. 

5. Angazhim të plotë në kthimin e përgjigjeve dhe ndjekjen e shkresave, që qytetarët 

adresojnë në drejtim të Drejtorisë së Kontrollit të Ndihmës Ekonomike dhe Aftësisë së 

Kufizuar, pranë SHSSH-së. 

Zbatuar përgjatë 2014 

1.Transformimi i programit të ndihmës ekonomike në një program për riintegrimi 

social 

1.1 Garantim i zbatimit të ligjit për dhënien e NE 



Për periudhën janar-dhjetor 2014 nga Drejtoritë Rajonale të SHSSH-së  dhe Drejtoria e 

Kontrollit të NE dhe  PAK janë realizuar 344 kontrolle , nga 383 njësi vendore janë 

kontrolluar 321 njësi vendore, janë larguar nga skema e NE si familje abuzuese 8201 

familje me efekt financiar 61.299.550 lekë. Në zbatim VKM nr 512, datë 31.05.2006 , i 

ndryshuar “Për proçedurat e kryerjes së Kontrollit të Ndihmës ekonomike, pagesës së 

Aftësisë së Kufizuar dhe Shërbimeve Shoqërore” janë vendosur këto masa për shkeljet e 

evidentuara: 89 vërejtje me shkrim, 25 largim nga puna, 59 gjoba dhe 16 kallëzime për 

ndjekje penale. 

Skema e Ndihmës Ekonomike  ka rënie të ndjeshme krahasuar me vitin 2013 .Gjatë gjithë 

vitit 2014 janë larguar si abuzues nga kontrollet e bëra por edhe nga administratorët 20321 

familje. 

 

TABELA E KONTROLLEVE VJETORE 2014
NDIHMA EKONOMIKE
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1 Tiranë 39 23 59.0% 19 3833 21220560 3833 10,053 3

2 Durrës 16 14 87.5% 16 42 126400 325 1,051 8 4

3 Elbasan 50 21 42.0% 21 137 1809122 2474 11,012 3 9 1

4 Berat 25 25 100.0% 27 133 1277203 1840 2651 10 4 3

5 Fier 42 41 97.6% 41 176 531445 794 3583 9 5 0 2

6 Vlorë 26 20 100.0% 20 877 6856024 877 1,105 2 1

7 Gjirokastër 32 32 100.0% 34 114 809 1921 1

8 Korçë 37 30 81.1% 30 578 8328430 2337 8413 11 4 3

9 Dibër 35 35 100.0% 37 1101 4777268 1180 13176 19 2 24 1

10 Kukës 27 27 100.0% 34 180 1359000 1709 10809 11 2 8

11 Lezhë 21 21 100.0% 35 472 3702940 1346 5,820 10 3 2 2

12 Shkodër 33 32 97.0% 30 558 11311158 2797 12,578 6 2 9 2

Totali 383 321 83.8% 344 8201 61299550 20321 82,172.00  89 22 59 16

Masat e propozuara



 

Gjatë gjithë vitit Drejtoritë Rajonale kanë organizuar takime mujore në mënyrë periodike me 

administratorët për përditësimin e legjislacionit dhe marrjen e masave për respektimin e tij.  

Drejtoritë Rajonale të SHSSH-së  gjatë vitit 2014 kanë bashkëpunuar me Zyrat e Punës për të 

ulur skemën e ndihmës ekonomike nëpërmjet punësimit siç mund të raportojmë si modele 

pozitive Qarkun e Korçës në të cilin nga bashkëpunimi i Drejtorisë Rajonale të SHSSH  me 

Drejtorinë Rajonale të Punës jane larguar nga skema 62 familje për shkak të punësimit apo 

qarkun e Lezhës në të cilin  52 gra morën çertifikatën e ndjekjes së kursit të formimit 

profesional. 

Problematikat e hasura gjatë kontrolleve në njësitë vendore  

Në  kontrollet e ushtruara nga specialistët e Drejtorisë së Shërbimit Social Shtetëror në 

njësitë vendore  konstatohen një sërë problemesh në lidhje me zbatimin dhe funksionimin e 

legjislacionit të Ndihmës Ekonomike dhe Personave me Aftësi të Kufizuar, të evidentuara si 

më poshtë: 

1. Mos konfirmim ose konfirmim formal të listave të familjeve në skemën e Ndihmës 

Ekonomike nga institucionet si Zyra e Punës, Sigurimet Shoqërore, Tatim Taksat etj.  

 

2. Këshillat e njësive vendore Bashkiake dhe ato të Komunave trajtojnë në skemën e 

Ndihmës Ekonomike familje në kundërshtim me legjislacionin përkatës, si dhe nuk 

respektojnë listën e Projekt-Vendimit, të përpiluar nga Administratori Shoqëror i 

njësisë vendore. 

 

3. Mos pajisja me çertifikatën e pronësisë së tokës në emër të kryefamiljarit, që përfiton 

NE.  
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4. Pagesat me përqindje të NE, duke shkelur pikën 18 të VKM nr.787 dt.14.12.2005 në 

lidhje me llogaritjen dhe dhënien e masës së përfitimit të ndihmës ekonomike. 

 

5. Pothuajse në të gjitha njësitë vendore nuk zbatohet VKM. Nr 1053, datë 23.04.2008, 

Kreu IV, pika 27, për kushtëzimin e dhënies së NE me punë dhe shërbim në komunitet.  

 

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

gjithë anëtarët madhor  të familjes. 

 

7. Plotësimin dhe detajimin e tabelave të përdorimit të fondeve përgjatë gjithë muajve të 

vitit, si për ndihmen ekonomike ashtu edhe për PAK.  

 

8. Mungesa e një regjistri të plotë, të detajuar dhe afatgjatë, në lidhje me të dhënat 

analitike për të  gjitha familjet e njësisë vendore përkatëse, të trajtuara në skemën e 

ndihmës ekonomike dhe personave me aftesinë e kufizuar. 

 

9. Akt-verifikimet mbi situatën reale social – ekonomike, nuk kryhen dy herë në vit për 

të gjitha familjet përfituese, kjo në kundërshtim me ligjin nr.9355 datë 10.03.2005 

neni 31 pika b. 

 

10. Listat e përfituesve të ndihmës ekonomike nuk afishohen si është përcaktuar në 

vendimin përkatës. 

11. Trajtimit  të  familjeve nga ana e këshillave të bashkive apo komunave,  jasht kritereve 

që përcakton ligji i ndihmës ekonomike dhe aftësisë së kufizuar.  

12. Nuk janë realizuar plotësisht detyrat e lëna nga kontrollet e mëparshme duke ndikuar 

kështu në rritjen e efekteve financiare. 

Drejtoria e Kontrollit të NE dhe Pagesës së PAK ka kryer kontrolle në Drejtoritë 

Rajonale Kukës, Shkodër, Fier, Dibër, Korçë dhe 18 kontrolle në njësitë vendore. Prej 

muajit janar-maj 2014 Drejtoria e Kontrollit të NE dhe PAK është fokusuar në Kontrollin e 

njësive vendore problematike të denoncuara pranë MMSR dhe SHSSH. Për periudhën 

qershor-nëntor janë realizuar kontrollet vetëm në 5 Drejtori Rajonale, për shkak se që nga 

muaji shtator- dhjetor nga Drejtoria e Përgjithshme është mbështetur kontrollli në njësitë 

vendore të qarqëve pilot. 

Tabela e kontrolleve të kryera në njësitë vendore 

Nr QARKU Komuna 

N
u

m
ri

  I
 F

a
m

.  
n

e
 N

E
 

N
u

m
ri

  I
 F

a
m

. T
e

 

L
a

rg
u

a
ra

 n
e

 N
E

 

E
fe

k
ti

  F
in

a
n

ci
a

r 

N
u

m
ri

  I
 F

a
m

.  
n

e
 N

E
 p

a
s 

k
o

n
tr

o
ll

it
 

N
u

m
ri

  I
 P

e
rs

o
n

a
v

e
 m

e
 

P
A

K
 

N
u

m
ri

  I
 P

e
rs

o
n

a
v

e
 

a
b

u
zi

v
 m

e
 P

A
K

 

E
fe

k
ti

  F
in

a
n

ci
a

r 



1 Shkoder Vau Dejes 0 0 0 0 487 53 KMCAP Epror 

2 Lezhe Bashkia Lac 1108 87 120,500 1021 447 23 

 3 Durres Bashkia Kruje 0 0 0 0 952 71 KMCAP 

4 Lezhe Selite (Mirdite) 180 46 1,955,370 134 0 0 0 

5 Fier Rremas (Fier) 146 146 4,783,300 

 

0 0 0 

6 Tirane Kavaje 0 0 0 0 481 54 0 

7 Shkoder Fushe- Arrez 256 8 402,480 248 143 12 KMCAP 

8 Diber Bashkia Bulqize 539 31 678,666 508 200 35 KMCAP 

9 Diber Komuna Ostren 298 214 1,590,478 84 0 0 0 

10 Tirane Njesia 4 0 0 0 0 0 0 0 

11 Elbasan Labinot - Fushe 0 0 0 0 0 0 0 

12 Elbasan Bradashesh 285 11 35,267 274 381 57 KMCAP 

13 Kukës Bicaj 766 23 64,033 743 0 0 0 

14 Kukës Bushtrice 233 20 38,766 213 0 0 0 

15 Shkoder Kastrat 510 10 37,200 500 0 0 0 

16 Fier Tërbuf(Lushnjë)     275 14 7 KMCAP Epror 

17 Dibër Lis 275 32 138.500 243 64 7 KMCAP Epror 

18 Korçe Hudenisht 914 154 545900 760 179 11 KMCAP Epror 

19 Totali  5510 782 10,390,460 4728 3609 337  

 

Nga kontrollet e kryera në Drejtoritë Rajonale rezulton se: 

1. Drejtoritë  Rajonale Kukës, Shkodër, Fier  kanë realizuar  kontrollet në njësitë vendore  

sipas planit të punës për periudhën e kontrolluar. 

2. Drejtoritë Rajonale Dibër dhe Korçë nuk kanë realizuar kontrollin e njësive vendore 

sipas planit të punës për periudhën e kontrolluar. 

3. Çdo akt-kontrolli ka programin e kontrollit, për çdo kontroll është dërguar njoftim për 

kryetarin e Njësisë vendore dhe  Prefektin  ku janë pasqyruar problemet, detyrat e 

lëna për vitin 2013 e për rrjedhojë edhe vitin 2014. 

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

5. Fondet e ndihmës ekonomike janë ndjekur në vazhdimësi nga Drejtoria  Rajonale.  



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

Drejtorinë Rajonale me proces-verbalin përkatës përvec Drejtorisë Rajonale Dibër. 

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

qeverisjes vendore si dhe me prefekturën, por disa njësi të qeverisjes vendore nuk 

dorëzojnë pranë drejtorisë rajonale projekt-vendime, vendimet dhe evidencat në afat 

siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi. 

8. Në përgjithësi masat e lëna nga Drejtoritë Rajonale nuk zbatohen nga ana e njësisë 

vendore. 

9. Drejtoritë Rajonale kanë bashkëpunuar  me administratorët e njësive të pushtetit 

vendor, duke i njohur në kohën e duhur me bazën e re ligjore që ka dalë. 

Ndërkohë Drejtoria e Përgjithshme  ka ndërhyrë në përmirësimin e praktikave të punës: 

 Trainim i grupeve të kontrollit në 12 Drejtoritë Rajonale 

 Përgatitja e një Udhëzuesi praktik që lehtëson kontrollin që ushtrohet nga 

Drejtoritë Rajonale. 

 Takime të Drejtorit të Përgjithshëm të SHSSH-së dhe stafit teknik me 

administratorët shoqërorë  në 10 qarqe të vendit për të identifikuar problemet 

dhe mbështetur me asistencë teknike zbatuesit e ligjit të NE dhe PAK.  

 

Çfarë nuk është realizuar 

84% e njësive vendore të kontrolluara, pasi viti 2014 ka qenë vit në të cilën drejtoritë 

rajonale në prill 2014 janë angazhuar në kontrollin e dosjeve të PAK. Ka mungesë të 

burimeve njerëzore në Drejtoritë Rajonale por edhe në Drejtorinë e Përgjithshme në lidhje 

me specialistët që mbulojnë  kontrollin e NE dhe PAK. Ka mungesë  infrastrukturë sidomos në 

terrrenet e vështira malore. 

Drejtoria Rajonale Korçë ka kontrolluar 30 njësi vendore kundrejt 37 njësive vendore që ka 

qarku. 

Drejtoritë Rajonale të Tiranës dhe Elbasanit nuk e kanë realizuar Planin Vjetor për shkak se 

në muajin qershor ka filluar të zbatohet projekti pilot i NE. 

 Sfidat 

1. Parandalimi dhe ndëshkimi i çdo forme të korrupsionit dhe abuzimeve me fondet e 

destinuara për   familjet dhe shtresat në nevojë, 

2. Ulja e skemës së ndihmës ekonomike nëpëmjet punësimit duke bashkëpunuar 

ngushtësisht Drejtoritë Rajonale të SHSSH-së me Drejtoritë Rajonale të Punës. 



3. Mungesa e mjetit të transportit për kryerjen e kontrolleve dhe ushtrimin e detyrimeve 

funksionale të Drejtorive Rajonale.  

4. Bashkëpunim me Institucionet përgjegjëse për konfirmimin e listës së pretenduese 

për ndihmë ekonomike. 

5. Mbledhja e këshillave të njësive vendore në kohë (çdo muaj), bashkëpunim më i mirë 

me institucionin e Prefektit. 

6. Kushtëzimi i  dhënies së ndihmës ekonomike me punë në komunitet. 

7. Zbatimi i detyrave të lëna gjatë kontrolleve të ushtruara nga njësitë vendore. 

1.2 Modernizimi i skemës së ndihmës ekonomike 

Sistemi i ri i dixhitalizuar i ndihmës ekonomike po pilotohet që prej qershorit në 3 qarqe: 

Tiranë, Elbasan dhe Durrës me asistencën e Bankës Botërore.Risitë kryesore lidhen me 

përdorimin e teknologjisë së informacionit nëpërmjet ngritjes së Regjistrit Elektronik të 

Ndihmës Ekonomike dhe përdorimin e formulës së pikëzuar për përzgjedhjen e përfituesve. 

Ky sistem siguron shënjestrim sa më të drejtë dhe gjithpërfshirës të familjeve të varfëra, të 

pëjashtuara më parë nga skema për shkak të kritereve aktuale përjashtuese.Sistemi i 

dixhitalizuar i NE është transparent, ul shkallën e abuzivitetit dhe ka një rritje të fondit prej 

25% të zonave pilot dhe  është rritur masa e përfitimit për familjet në NE. 

Institucionet të cilat janë të lidhura me sistemin : 

Instituti i  Sigurimeve Shoqërore –ISSH 

Qendra Kombëtare e Regjistrimit- QKR 

Shërbimi Kombëtar i Punësimit- SHKP 

Drejtoria e Përgjithsme e Transportit Rrugor- DPSHTRR 

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile - DPGJC 

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme –ZRPP 

Drejtoria e Përgjithshme  e Tatimeve –DPT (së fundmi, në muajin dhjetor) 

Çfarë është bërë nga SHSSH për pilotimin me sukses të skemës së re të NE: 

1. Është organizuar fushata e komunikimit në 10 njësi vendore të 3 qarqeve dhe janë 

organizuar takime me njësitë vendore me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të pushtetit 

vendor dhe qytetarëve për të shpjeguar proçesin dhe përgjigje pyetjeve. 

 

2. Trainimi i vazhdueshëm i administratorëve. Janë organizuar 3 trainime me 

administratorët e qarqeve Tiranë, Elbasan dhe Durrës në muajt qershor, korrik dhe 

tetor. Gjithashtu është ofruar  mbështetje e vazhdueshme teknike nga Drejtoritë 

Rajonale për çdo problematikë të referuar nga administratorët. 

 

3. Është dërguar shkresë njësive vendore për të kryer verfikimet social-ekonomike 2 

herë në vit sipas VKM nr 904, datë 12.12.2012. 

 



4. Drejtoria e Kontrollit të NE dhe PAK  ka raportuar realizmin në 100% të  indikatorit  

ILD 9: “Së paku 90 për qind e njësive të qeverisjes vendore (bashki / komuna) në tre 

rajone pilot përdorin SIM-in e automatizuar për kryerjen e regjistrimit të aplikantëve 

në NE, përzgjedhjen e përfituesve, përfshirjen në programit, dhe lëshimin e urdhër-

pagesave”.  

 

5. Jane pritur ankesat e qytetarëve dhe janë sqaruar në praninë e tyre, por edhe me 

shkresa zyrtare të ardhura nga MMSR, Kryeministria,  Avokati i Popullit si dhe vetë 

qytetarët. Janë trajtuar me pako ushqimore 130 familje në nevojë të cilët janë refuzuar 

nga sistemi. 

 

6. Janë adresuar te Drejtoritë Rajonale të Punës , anëtarë të familjeve në nevojë që janë 

refuzuar nga sistemi  për tu punësuar apo dhe kurse të formimit profesional. 

7. Në muajin Nëntor janë pritur dhe sqaruar  40 anëtarë të familjeve të komunitetit rom 

dhe egjiptian të cilët protestuan lidhur me mospërfitimin e ndihmës ekonomike me 

sistemin e ri pilot dhe është kryer verifikimi i 40 familjeve rome në Elbasan në banesat 

e tyre nga specialistët e Drejtorisë së Kontrollit të NE dhe Pagesës së PAK. 

8. Nga ana e specialistëve të SHSSH është kryer kontrolli i ndihmës ekonomike sipas 

VKM 904, datë 12.12.2012 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe 

dokumentacionit të përfitimit të ndihmës ekonomike, në zonat pilot”. Janë realizuar 

24 kontrolle gjithsej nga Drejtoria e Kontrollit të NE dhe PAK dhe Drejtoritë Rajonale  

në njësitë vendore të qarqeve Tiranë, Durrës dhe Elbasan që nga muaji shtator-

dhjetor 2014, repektivisht; 11 njësi vendore në Tiranë, 8 njësi vendore në Durrës dhe 

5 njësi vendore në Elbasan. 

 

Drejtoria e Kontrollit të NE dhe Pagesës së PAK ka hartuar dhe u ka dërguar Drejtorive 

Rajonale metologjinë e punës për kryerjen e kontrolleve në njësitë e qarqeve pilot. Janë 

kryer kontrolle nga kjo Drejtori për zbatimin e projektit pilot të NE në 7 njësitë 

vendore të qarkut Tiranë dhe Durrës. 

 

Nr Qarku Komuna, Bashki Nr. I familjeve ne  NE Vizitat në familje ( % )  

1 Tiranë Njesisë Bashkiake nr.7 91 familje 50 % 

2 Tiranë Njesisë Bashkiake nr.5 319 familje 40 % 

3 Tiranë Njesisë Bashkiake nr.8 126 familje 75 % 

4 Tiranë Njesisë Bashkiake nr.9 237 familje 40 % 

5 Tiranë Ndroq 71 familje 50 % 

6 Tiranë Dajt 102 familje 90 % 



  7 Durrës Shijak 101 familje 50 % 

 

Dinamika e skemës së përfituesve periudha qershor-dhjetor 2014 

QARKU        Nr  familjeve perfituese     

 qershor korrik   gusht shtator tetor nentor dhjetor 

        

        

DR 1,005 998 1,051 1,125         1,025          1,051  1,039 

EL 9,157 8,987 9,732 10,108       10,776        11,012  11,116 

TR 8,238 8,234 8,932 9,559         9,915        10,053  9,728 

Total 18,400 18,219 19,715 20,792       21,716       22,116  21,883 

 

Durrësi 

 Aplikime Përfitues Refuzuar K.Fam F 
Ref 

Fam 1 Ant 
Ref 

Fam <4 
Ant Ref 

Jetime Rom&Egj 
Ref 

Qershor 1753 1005 748 213 128 488 5 25 

Korrik 1470 998 472 86 81 257 14 20 

Gusht 1332 1051 281 82 67 194 16 20 

Shtator 1329 1125 204 61 54 187 16 21 

Tetor 1368 1025 343 85 44 151 17 33 

Nëntor 1194 1051 143 38 30 86 16 5 

Dhjetor 1157 1039 118 29 18 58 17 8 

 

Tiranë 

Muaji Aplikime Përfitues Refuzuar K.Fam F 
refuzuar 

Fam.1 
anëtar 
refuzuar 

Fam. < 4 
ant ref 

Rom&egjip
tian ref. 

Qershor       14,691          8,238          6,453  1661         1,183          4,062             127  

Korrik         9,711          8,234          1,477  316            190             678                43  

Gusht       11,489          8,932          2,557  660            525          1,542                84  

Shator       11,179          9,559          1,618  437            369          1,050                77  

Tetor       11,639          9,915          1,724  488            420          1,131                96  

Nëntor       11,414        10,053          1,361  414            259             816                70  

Dhjetor       11,592          9,728          1,864  417            249             790                85  

 

 

 



Elbasan 

Muaji Aplikime Përfitues Refuzuar K.Fam F 
refuzuar 

Fam.1 
anëtar 
refuzuar 

Fam. < 4 
ant ref 

Rom&egjip
tian ref. 

Qershor       14,463          9,157          5,306  737            484          2,727                45  

Korrik       11,304          8,987          2,317  336            233          1,102             113  

Gusht       13,460          9,732          3,728  563            377          1,858             188  

Shator       12,118        10,108          2,010  372            242          1,058             148  

Tetor       12,698        10,776          1,922  385            240          1,100             126  

Nëntor       12,886        11,012          1,874  341            165             921             108  

Dhjetor       12,969        11,116          1,853  261            142             890                98  

 

Problematikat e hasura gjatë zbatimit 

1. Institucionet të cilat ende nuk janë të lidhura online nuk dërgojnë konfirmime për 

listën e dërguar nga Drejtoritë Rajonale të SHSSH. 

2. Sistemi i ZRPP është shumë pak efektiv pasi nuk  mundëson  identifikimin e  saktë të 

individëve, për shkak të mungesës së ID. 

 

3. Nga sistemi i sigurimeve shoqërore ka  raste mospërputhje të të dhënave elektronike 

me të dhënat faktike. Konkretisht, raste kur personat nuk përfitojnë pagesën e aftësisë 

së kufizuar, por të dhënat në sistem figurojnë sikur e marrin edhe kur pagesa është 

ndërprerë. 

 

4. Verifikimet manuale të dërguara nga Drejtoritë Rajonale kanë marrë përgjigje formale 

nga institucionet. 

 

5. Staf i Pamjatueshëm për të kryer proçesin e verifikimeve. 

 

6. Asnjë parashikim ligjor për rastet e familjeve në varfëri ekstreme që nuk përfitojnë 

për shkak të pikëve. 

 

7. Arsyeja në vendimin final “Nuk ke marrë pikët” nuk është i mjaftueshëm dhe as 

bindës. 

8. Kategoritë si gratë kryefamiljare me fëmijë, individët tek, familjet me më pak se 3 

anëtarë dhe familjet rome janë kategoritë të cilat kanë qenë të refuzuara më shpesh 

nga sistemi.  

9. Ka pasur probleme me invalidët e punës dhe personat me aftësi të kufizuar për shkak 

të deklarimit dhe llogaritijes si e ardhur të makinës në kundërshtim me ligjin 9355. 

10. Verifikimet e gjendjes social-ekonomike nga ana e administratorëve në momentin e 

kontrollit kanë qenë kryer përgjithësisht në masën 50% , pra nuk janë kryer në 



përputhje me VKM nr 904 “ Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe 

dokumentacionit të përfitimit të ndihmës ekonomike në zonat pilot", ku përcaktohet 

që verifikimi social-ekonomik bëhet 2 herë në vit.Theksojmë se vizita në shtëpi, detyrë 

dhe përgjegjësi ligjore e admnistratorit për çdo aplikues    është një proces i 

rëndësishëm, pasi verifikon nëse të dhënat që përmban deklarata janë të sakta 

apo jo. 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 zotërojne dhe bën të 

mundur që të përfitojnë pikërisht familjet që janë më në nevojë. 

11. Megjithatë ka raste kur përpos hedhjes në sistem të ndryshimeve që janë gjetur (flitet 

për kushte më të mira jetese nga sa janë deklaruar) janë nxjerrë përsëri fitues nga 

sistemi. Ndërsa rastet kur familja është në gjëndje shumë të vështirë ekonomike, 

familja rezulton jo përfituese e NE. Edhe pas disa aplikimesh, familja vazhdon të mos 

fitojë NE. 

12. Për të gjitha të problematikat është bërë verifikim rast pas rasti me administratorët 

shoqëror përkatës. 

13. Që nga muaji qershor deri në muajin dhjetor është rritur cilësia në  përdorimin e 

sistemit elektronik nga ana e administratorëve duke  shmangur  gabimet e bëra gjatë 

plotësimit të formularëve të aplikimit dhe ulur numrin e familjeve të refuzuara: 

 Ka pasur probleme me kuptueshmërinë në pyetjen e  “A vuan më shumë se 3 

muaj nga një sëmundje kronike ?”, e cila nuk është kuptuar ekuivalente me 

marrjen e pagesës së aftësisë së kufizuar . 

 Janë eleminuar shumë përfitues nga skema e NE pasi administratori nuk ka 

gjeneruar deklaratën 3    mujore. 

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

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

 Për familjet kujdestare janë bërë gabime në hedhjen në sistem, pasi 

administratori nuk aplikonte për secilin individ. 

 Plotësimi jo i saktë i etnisë së përfituesve, pasi administratori mund ti 

identifikojë kategorinë “Rome” apo “Egjiptiane” vetëm sipas vëzhgimit të tyre, 

ose në raste të rralla kur vetë personi e deklaron, ose ka dhe raste te tjera kur 

kjo etni nuk është identifikuar fare. 

 Administratorët hasin veshtirësi në plotesimin e pjesës së pensioneve që 

marrin aplikuesit. Ende keto lloj pensionesh nuk janë identifikuar se çfare 

përfaqesojnë (shumica lidhen me sigurimet shoqërore). Të unifikohen termat 

me 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 mos të llogaritet si e ardhur. 

Të gjitha problematikat lidhur me ndryshime të disa pyetjeve në formularin e aplikimit si dhe 

hartimi i  për fomularit të  vizitës në familje janë dërguar në MMSR. Të dhënat statistikore 



mbi kategoritë e të refuzuarve janë dërguar çdo muaj pranë MMSR dhe Bankës Botërore, në 

mënyrë që situata faktike të shërbente për të përmirësuar proçesin e vendimarrjes lidhur me 

këto kategori. 

Gjatë muajit nëntor ekspertja e Bankës Botërore ka zhvilluar takime me përfaqësues të 

SHSSH (Drejtoria e Përgjithshme dhe Drejtoria Rajonale Elbasan) për të përcjellë të gjitha 

problematikat rreth zbatimit të sistemit pilot.  

Nisur nga problematika e krijuar është kërkuar ndryshimi ligjor lidhur me refuzimin e 

kërkesës për punë në largim nga skema e ndihmës ekonomike. 

Sfidat: 

1. Dërgimin e konfirmimimeve pranë Drejtorive Rajonale të SHSSH nga Institucionet të 

cilat nuk janë të lidhura online. 

2. Përmirësimi i të dhënavë në sistemet të cilat janë online si (Sistemit i ZRPP, Insititutit 

të Sigurimeve Shoqërore, Shërbimit Kombëtar të Punësimit)  

3. Ngritja e kapacitetit të Administratorëve shoqërore në lidhje me përdorimin sa më 

cilësor të Sistemit të dixhitalizuar duke eliminuar gabime të bëra në gjenerimin e 

deklaratave 3 mujore. 

4. Verifikimet e gjendjes social-ekonomike (vizita në shtëpi) të bëhet 2 herë në vit për të 

gjithë përfituesit e NE si është e parashikuar në legjislacion, specifikisht për hyrjet  e 

reja. 

5. Gjenerimi i vendimeve të këshillave të njësive vendore të bëhet nga data 10-15 të 

muajit , për të os vonuar proçesin e vendimarrjes. 

6. Drejtoritë Rajonale të SHSSH të kenë burime njerëzore dhe infrastukturën e duhur për 

të kontrolluar njësitë vendore për zbatimin efektiv të sitemit të dixhitalizuar të NE. 

7. Rishikimi VKM 512 “Për proçedurat e kryerjes së Kontrollit të Ndihmës ekonomike, 

pagesës së Aftësisë së Kufizuar dhe Shërbimeve Shoqërore” duke përfshirë edhe 

procedurën që duhet të ndiqet për kontrollin në njësitë vendore të qarqeve pilot dhe 

masat e parashikuara në rast të shkeljeve të konstatuara. 

2. Aftësia e Kufizuar 

2. Shmangia e abuzimeve nga skema e aftësisë së kufizuar 

2.1 Kontrollet e bëra nga SHSSH për PAK 

Nga kontrollet e bëra për periudhën janar-mars 2014 për personat me aftësi të kufizuar dhe 

invalidët e punës janë larguar si abuzues 1000 PAK me efekt financiar 48,627,540 lekë. 

Në prill 2014 ka filluar kontrolli i dosjeve të personave me aftësi të kufizuar nga grupi i punës 

(task-forcës). 



2.2 Kontrolli i dosjeve të PAK përmes task forcës 

Nisur nga problematika të krijuara me skemën e aftësisë së kufizuar në zbatim të Urdhërit të 

Përbashkët me Nr. 78 Prot, datë 11.04.2014 i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së 

Mirëqënies Sociale dhe Rinisë” Për kontrollin e dokumentacionit që përmbajnë dosjet e 

personave me aftësi të kufizuar të cilët përfitojnë pagesën e aftësisë së kufizuar pranë njësive 

të pushteti vendor” është ngritur Grupi i Punës i përbërë nga një specialist i Drejtorisë 

Rajonale të SHSSH-së dhe dy mjekë të caktuar nga Ministria e Shëndetësisë në çdo qark. 

Gjatë muajit Prill-Maj janë trajnuar dhe asistuar grupet mjekësore të cilat kanë kontrolluar 

dosjet e PAK. 

Nga muaji prill deri në muajin dhjetor 2014 ecuria e task-forcës është: 

- Ka përfunduar kontrolli i dosjeve në 312 njësi vendore ose 82% të njësive vendore. 

Janë kontrolluar 45,539 dosje të PAK, janë vlerësuar për rikomisionim 20% e dosjeve 

në KMCAP Rajonale dhe Epror. 

- Ka përfunduar kontrolli i dosjeve në 7 qarqe: Dibër, Kukës, Lezhë, Berat, Elbasan, 

Durrës, Gjirokastër.  

- Është në proces kontrolli i dosjeve në Tiranë, Korcë, Shkodër , Fier dhe Vlorë 

- Për njësitë e kontrolluara janë hartuar akt-kontrollet dhe janë lënë detyra me afate të 

përcaktuara për plotësimin e dokumentacionit. Dosjet e vlerësuara për rikomisionim 

nga Task-forca po shqyrtohet nga KMCAP Rajonale sipas një grafiku të përcaktuar 

duke pasur me prioritet dosjet që janë në afatet limit të vendime 

Tabela e kontrolleve : 

       
NR

. QARKU 

NR. DOSJE TE 

KONTROLLUAR

A RIKOMISIONIM 

NJËSI TË 

KONTROLLUA

RA 

NJËSI 

VENDORE  

% E 

KONTROLLE

VE 

              

1 Tirane  7486 464 37 39 94.87% 

2 Durresi 6013 2502 16 16 100.00% 

3 Fieri 1437 318 20 42 47.62% 

4 Korca 3663 206 24 37 64.86% 

5 Elbasani 9458 1049 50 50 100.00% 

6 Dibra  3492 440 35 35 100.00% 



7 Gjirokaster 2342 806 32 32 100.00% 

8 Kukes 2175 301 27 27 100.00% 

9 Shkoder 2947 1493 22 33 66.67% 

10 Berat 3365 883 25 25 100.00% 

11 Lezhe 2989 191 21 21 100.00% 

12 Vlore 172 66 3 26 11.54% 

  TOTALI 45539 8719 312 383 81.46% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjatë kontrollit të dosjeve janë ndeshur këto probleme: 

1. Nuk ka funksionuar në zbatim të urdhërit të përbashkët grupi i mjekëve: (Ne Fier dhe në 

Vlorë në Fier  është paraqitur  një mjek, në Vlorë nuk janë paraqitur mjekët për kontroll të 

dosjeve) 

2. Është punuar me ritme jo shumë të kënaqshme pasi grupi i mjekëve, ka pasur edhe 

angazhime të tjera. 
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3. Dosjet e PAK nuk janë të pajisuara me vërtetimin nga Sigurimet Shoqërore për 

marrëdhëniet me punësimin dhe kryerjen e shërbimit ushatarak 

4. Mungesa në dokumentacion si Fleta e drejtimit për kemp, epikriza përcjellëse ose fleta e 

daljes nga spitali, si edhe mungesa e ekzaminimeve plotësuese. 

5. Mangësi në dokumentacionin klinik: mangësi në ekzaminimet klinike, me 

probleme në plotësimin e Fletës së Drejtimit për KMCAP, me diagnozë të pa 

përfshirë në rregulloren e komisionimit. 

 
6. Po ashtu u konstatua konflikt interesi, ku fleta e drejtimit apo  epikriza përcjellëse 

dhe vendimi i KMCAP-it janë plotësuar nga  anëtarë të  KMCAP-it. 

 
Nisur nga vlerësimi i gjendjes reale të situatës me dosjet e PAK janë ngritur problemet 

përmes relacioneve të parashtruara drejtuar Ministrit të Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, 

Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe Ministrit të Shëndetësisë mbi: 

1. Nevojën për   riformatimin dhe vënien në eficencë me kapacitet të plotë të KEMP-it 

EPROR i cili edhe pse ka një përfaqësim me specialistë të cilët përkasin specialiteteve 

të ndryshme,duhet të ketë në përbërje të tij domosdoshmërisht Psikiatër, Neurokirurg 

dhe/ose Neurolog i specializuar si Elektrofiziolog. 

2. Riformatimit të KMCAP Rajonal në përputhje me diagnozat mjeksore që trajtojnë këto 

KMCAP-e.  

3. Respektimit të kritereve mjeksore në dhënien e fletës së drejtimit për KMCAP nga 

mjekët e spitaleve 

Të tjera angazhime: 

 Është marrë pjesë aktive në grupin e punës për specifikimet teknike të reformës për 

dixhitalizimin e dosjeve të PAK në zbatim të urdhërit të ministrit. 

 Janë përmirësuar procedurat, janë propozuar dhe nxjerrë urdhëra të Drejtorit të 

Përgjithshëm, të cilët kanë shërbyer për të  verifikuar gjatë këtij viti nga specialisti i 

Drejtorisë së Kontrollit të NE dhe PAK mbi 2000 dosje të Para- Tetraplegjisë, verbërisë 

dhe AK. 

 Prej disa muajsh specialisti mjek i Drejtorisë së Kontrollit të NE dhe PAK, ka marrë 

pjesë me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm si anëtar i KMCAP-it  të Qarkut Lezhë në 

rrethet Mirditë, Lezhë dhe Kurbin gjë që ka qënë ngarkesë e jashtëzakonshme pasi 

Drejtoria Rajonale prej disa muajsh gjendet pa mjek për shkak edhe të dështimit të 

fazës së rekrutimit. 

 Janë pritur, shqyrtuar, raste të personave PAK cilat kanë kërkuar zgjidhje të 

problemeve pranë SHSSH.  

 

 



2.3 Zbatimi i i ligjit përgjatë komisionimit 

Drejtoria e Kontrollit të NE dhe pagesës së PAK ka ndjekur dhe raportuar në mënyrë 

periodike lidhur me ecurinë e mbledhjes së KMCAP-it Rajonalë të dërguara nga mjeku i 

SHSSH –së në Drejtorinë Rajonale. 

Për periudhën kohore prill-dhjetor 2014, KMCAP-et Rajonalë në total kanë vlerësuar pa 

grup 4992 dosje  nga të cilat  (4532 nga rikomisionimet dhe nuk kanë fituar për herë të parë 

460 individë). (tabela dhe grafiku) 

 

Tabela përgjithshme e Komisionimeve të PAK-së për   të gjithë Qarqet 

Prill-Dhjetor 2014 

      

Qarku 

Komisiomuar 

Gjithsej 

Rikomisionuar Kom.për herë të parë 

Numri në 

fillim 

Numri në 

fund 

Numri në 

fillim 

Numri në 

fund 

  1 2 3 4 5 

Tirane 4838 4335 3266 503 329 

Durres 1489 1335 1220 154 147 

Lezhe 1319 1202 937 117 107 

Diber 1942 1800 1493 142 118 

Kukes 1264 1180 990 84 81 

Shkoder 1813 1625 1398 188 136 

Fier 4499 4128 3131 371 272 

Vlore 1445 1364 963 81 78 

Gjirokaster 1078 1020 855 58 44 

Berat 1414 1317 1185 97 79 

Elbasan 5120 4768 4357 352 331 

Korce 3125 2852 2599 273 238 

Totali 29346 26926 22394 2420 1960 

 

 



 

 

Sfida 

1. Riformatimi të KMCAP-ve Rajonalë me mjekë të specializuar (Psikiatër,Neurokirurg 

dhe/ose Neurolog i specializuar si Elektrofiziolog) 

2. Krijimi i  ambienteve të përshtatshme për zhvillimin e KMCAP-ve. 

3. Mungesa e mjekëve të SHSSH për kryerjen e kontrolleve të dosjeve të aftësisë së 

kufizuar si pjesë e grupit të kontrollit që ushtrohet në njësitë e qeverisjes vendore. 

 

Grafiku i komisionimeve 

Komisiomuar Gjithsej

pa grup


