
 
 
 

  

SHËRBIMI SOCIAL SHTETËROR NË 300 DITË 

 

SHËRBIM CILËSOR, PËRGJEGJËSI DHE SOLIDARITET 

 

PRIORITETI 1. TRANSFORMIMI I PROGRAMIT TË NDIHMËS EKONOMIKE NË 

NJË PROGRAM PËR RIINTEGRIM SOCIAL 

 

SHTATOR 2013 NË 300 DITË 

Abuzivizëm në dhënien e ndihmës 

ekonomike 

 106.000 familje në skemën 

e ndihmës ekonomike 

 25% e njësive vendore të 

pakontrolluara prej më 

shumë se dy vitesh 

 Vetëm 35% e njësive 

vendore të kontrolluara 

përgjatë 9 muajve 

 

Skemë që targeton varfërinë 

 85.000 familje në skemën e ndihmës ekonomike. 

Shmangia e abuzimeve sjell trajtim te familjeve më 

të varfëra në skemë. 

 62% e njësive vendore të kontrolluara në 7 muajt e 

parë të këtij viti.  

 Ligji i zbatuar me të gjithë forcën e tij 

 14 raste të denoncuara në prokurori 

 97  masa me vërejtje me shkrim 

 46  gjoba 

 11 propozime për largim nga puna 

Modeli i ndihmës ekonomike: 

 

 përjashtues për një numër 

familjesh të varfëra për 

shkak të kritereve ligjore 

 hapësirë e provuar për 

abuzim 

 keqpërdorim i fondeve dhe 

i masës së pagesës së 

përfituesve 

 

Reformim i skemës 

 

Një sistem elektronik i ngritur në tre qarqe të vendit, 

mundëson: 

 shënjestrim më të mirë të varfërisë 

 mirëadministrim i fondeve të ndihmës ekonomike 

 shmangie e abuzivizmit dhe keqpërdorimit politik 

të ndihmës ekonomike 

 

Ndihma ekonomike i vetmi shërbim 

për familjet pa të ardhura  

Punë në vend të ndihmës ekonomike 

Për herë të parë Shërbimi Social Shtetëror po punon 



 
 
 

 

 

 

 

ngushtë me  Sherbimin e Punesimit me qëllim punësimin e 

familjeve në ndihmë ekonomike. Në 8 qarqe 525 persona 

nga skema e ndihmës ekonomike u punësuan në sajë të këtij 

bashkëpunimi.  

 

PRIORITETI 2. RRËZOJMË BARRIERAT E AFTËSISË SË KUFIZUAR 

SHTATOR 2013 NË 300 DITË 

Skemë e dalë jashtë kontrollit për 

shkak të abuzivizmit 

 Pagesa të pakryera ndaj 

personave me aftësi të 

kufizuara që prej korrik-

gushtit 2013 

 Rritje e skemës së aftësisë 

së kufizuar me 12% përtej 

çdo projeksioni vjetor (3-

6%) 

 

Viti i parë që skema e aftësisë së kufizuar ka rënie më 2% 

 Përgjegjshmëri dhe rol aktiv i Shërbimit Social 

pranë komisioneve mjekesore. Objektivi: Shmangie 

e abuzimeve.  

 18% e personave me aftësi të kufizuar të 

rikomisionuar janë larguar nga skema. 

 12 grupe task force të ngritura pranë Drejtorive 

Rajonale në bashkëpunim me Ministrinë e 

Shëndetësisë për kontrollin e dosjeve të aftësisë së 

kufizuar.  

 

PRIORITETI 3. PËRKUJDESJE SOCIALE ME STANDARTE TË 

PËRMBUSHURA 

SHTATOR 2013 NË 300 DITË 

 

23 institucione me borxhe në 

vlerën e 66 milion lekëve. 

 

 

Buxheti i rritur me 100 milion lekë ose me 34 % më shumë 

se viti i kaluar. 

 



 
 
 

Rol i zbehtë i Shërbimit në 

garantimin e standarteve të 

shërbimeve në institucione 

përkujdesi 

Po zbatohet Udhëzimi i Ministrit të Mirëqënies për vijimin 

e trajtimit në institucione përkujdesi të fëmijëve deri në 

moshën 18 vjeçare, gjë që krijon mundësinë që fëmijët të 

mos dalin në rrugë në moshën 16 vjeç siç edhe ka ndodhur.  

Prioritet deinstitucionalizimi: Për herë të parë është ngritur 

mekanizmi i ndërveprimit mes punonjësve social në 

institucione dhe në Drejtoritë Rajonale pranë komunitetit 

me qëllim fuqizimin e familjeve dhe rikthimin e fëmijëve 

në familjet e tyre biologjike.  

Standartet e shërbimeve në qendrat e përkujdesit: 

 Modeli i “shtëpisë familje” në të dy qëndrat e 

përkujdesit që menaxhohen nga Shërbimi Social 

Shtetëror. 

 Praktikë e re bashkëkohore në monitorimin 

profesional të shërbimeve nga Shërbimi Social 

Shtetëror. 

 Për herë të parë të gjitha shtëpitë e fëmijës po 

përfshihen në një proces supervizimi të stafeve nga 

ekspertë të jashtëm me qellim ofrimin e sherbimit 

profesional duke përmbushur standartet e 

përcaktuara. 

Ndihma ekonomike dhe 

institucionet e përkujdesit- i vetmi 

rol i Shërbimit Social ndaj grupeve 

vulnerabël 

Shërbim proaktiv ndaj grupeve vulnerabël 

 389 raste të menaxhuara nga strukturat e Shërbimit 

Social- praktikë e re dhe model për t’u ndjekur nga 

njësitë lokale të shërbimeve sociale. 

 Qendra Tranzitore e Emergjencës e ngritur dhe 

ofron- për 53 familjet rome aktualisht e për familje 

vullnerabël në vijim- shërbime psikosociale, 

ndërmjetësim për punësim, formim profesional, 

strehim për familjet, garanton ndjekjen e shkollës 

dhe kopshtit për fëmijët e qendrës.  

 

 

 



 
 
 

PRIORITETI 4. MIRËMENAXHIMI I SHPENZIMEVE PUBLIKE 

 

SHTATOR 2013 NË 300 DITË 

Vetëm 35% e institucioneve të 

planifikuara ishin audituar ne 

lidhje me menaxhimin e financave 

publike.  

 

 

 Përdorimi efikas i parave publike i garantuar përmes 

forcimit e zbatimit të disiplinës financiare në menaxhimin e 

fondeve publike. Janë audituar 80 % e institucioneve 

krahasuar me planin si 6 mujor. Është dhënë masa e 

largimit nga puna për 5 persona, masa e zhdëmtimit në 

vlerën 1 878 mijë lekë, janë lënë rreth 80 rekomandime për 

përmirësimin e aktivitetit  të subjekteve të varësisë. 

Fondet e NE dhe PAK të 

planifikuara pa mbajtur në 

konsideratë treguesit statistikor 

 

Mirëmenaxhim i fondeve të ndihmës ekonomike dhe PAK 

përmes përmirësimit të mbledhjes së informacionit 

statistikor. Udhëzimet e Ministrit të Mirëqënies Sociale dhe 

Rinisë kanë krijuar të gjithë hapësirën për një planifikim 

dhe mirëadministrim të këtyre fondeve, duke ju referuar 

kështu nevojave reale për fonde. 

 

PRIORITETI 5. PARTNERITETI SOCIAL, SHTETI JO I VETMI AKTOR 

 

SHTATOR 2013 NË 300 DITË 

Përgjegjësia sociale e korporatave 

e pakoordinuar me nevojat e 

institucioneve te perkujdesit social 

 

 “Shqipëria dhuron” përfshiu 300 biznese, dhe 

mbështeti 4700 individë në festat e fundvitit.  

 Rrjeti “Miqtë e Shërbimit Social” funksional, 

përuruar më 25 mars 2014. 

Bizneset të informuara për rolin, reformat dhe 

nevojat e institucioneve të përkujdesjes sociale. 

Kërkesa në rritje për të ndihmuar IPSH-të 

nëpërmjet SHSSH-së. 

6 institucione përkujdesi të mbështetura 

drejtpërdrejt nga 8 Miq të Shërbimit Social. 5 

Biznese po vlerësojnë projekt-propozimet tona.  

Partneritet sporadik me shoqërinë 

civile 

OJF-të partnere në dhënien dhe përmirësimin e shërbimeve 

sociale për qytetarët.  

 Bashkëpunime kontante për menaxhimin e rasteve 

me ARSIS, TdH, Down Syndrome Albania, CRCA, 



 
 
 

Save the Children, World Vision, Shkej, Ndihmë 

për fëmijët, UNICEF, Fondacioni MARA- 

Hollandë, ADRA, FSHDPAK, Papa Giovani, 

Projekti Shpresa, Bethany, Shpresë për Botën etj. 

 Bashkëaplikantë me OJF në projekte të ndryshme 

për përmirësimin e shërbimeve sociale. 

Marrëdhënie inegzistente me 

median 

Ndjekje në kohë reale e rasteve të paraqitura në media për 

çështje që lidhen me Shërbimin Social, sidomos raste të 

varfërisë ekstreme 

 

PRIORITETI 6. PËRGJEGJËSIA NDAJ ATYRE QË U SHËRBEJMË 

 

SHTATOR 2013 NË 300 DITË 

Mungesë e mekanizmave që 

garantojnë transparencën dhe 

llogaridhënien 

Rritje e transparences dhe llogaridhënies 

Faqe transparente, informuese dhe llogaridhënëse në 

internet. Trefishuam numrin e personave që ndjekin 

veprimtarinë e SHSSH-së nëpërmjet faqes në rrjetin social 

Facebook. 

 

Buletin dyjavor informativ për veprimtarinë e SHSSH-së  

 

Buletin mujor për donacionet 

 

Fushata ndërgjegjësuese “Fuqizojmë familjen” 15 maj 

2014 

 

Transparencë përmes medias: 15 njoftime per shtyp, 

përgjigje ndaj çdo kërkese të gazetarëve për informacion, 

reagim i menjëhershëm ndaj denoncimeve të qytetarëve 

përmes verifikimit të rasteve me grupe kontrolli.  

 

Një shërbim i lirë nga korrupsioni 

Janë krijuar hapësirat për të denoncuar korrupsionin jo 

vetëm përmes internetit, postës elektronike, letrave, por 

edhe takimeve të menjëhershme me titullarët më të lartë të 

institucionit.  

 


