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HYRJE

Përgjatë gjithë 2014 Shërbimi Social Shtetëror e fokusoi aktivitetin e tij në përmbushjen e tre 
prioriteteve kryesore:

1. Mbrojtje sociale efektive për familje dhe individë me nevoja të veçanta: Mirëadministrimi i 
fondeve të ndihmës ekonomike për të mbështetur realisht familjet më të varfëra e mundësuar 
nga njëra anë përmes shmangieve të abuzimeve me ndihmën ekonomike dhe nga ana tjetër duke 
ndërvepruar me pjesë të tjera të sistemit të mirëqënies sociale për të nxitur punësimin në vend të 
ndihmës ekonomike. Aftësia e kufizuar ka qenë gjithashtu pjesë e këtij prioriteti, për të cilën 
është punuar sa për shmangien e abuzimeve, ashtu dhe për të garantuar pagesa të përmuajshme 
për të gjithë individët përfitues nga kjo skemë. 

2. Fuqizim i familjeve në vend të shërbimit në institucione rezidenciale përkujdesi: Përpjekjet 
e SHSSH për të përmirësuar apo garantuar cilësinë e standarteve në qendrat e përkujdesit janë
shoqëruar me krijimin e modeleve të reja të punës dhe mendësisë që favorizojnë fuqizimin e 
familjeve si një rrugë për të parandaluar institucionalizimin. Fuqizimi i familjeve ka qene edhe 
thelbi i nismës për zgjidhjen e problemit të fëmijëve në situatë rruge. Që prej muajit qershor, deri 
në janar, me përpjekje të përbashkëta ndërinstitucionale dhe të shoqërisë civile, në kryeqytet 
janë larguar nga situata e rrugës 59 fëmijë dhe vetëm 11 prej tyre janë sistemuar në qendra 
përkujdesi rezidenciale, të tjerët jetojnë më familjet e tyre, por të mbështetura me shërbime. 

3. Shërbim proaktiv ndaj grupeve në nevojë: Deri para një viti Shërbimi Social e shihte rolin e tij 
kundrejt familjeve në nevojë ose përmes pagesës së ndihmës ekonomike dhe aftësisë së kufizuar 
ose përmes institucionave të përkujdesit. Kemi ngritur një model të ri jo vetëm reagimi të 
menjëhershëm ndaj rasteve specifike, por edhe të një qasje multisektoriale në zgjidhjen apo 
mbështetjen e familjeve. Janë 676 raste të familjeve apo individëve që kanë kërkuar mbështetje e 
që janë menaxhuar në mënyrë të drejtpdrejtë nga Shërbimi Social Shtetëror gjatë vitit 2014. 84% 
e këtyre rasteve kanë gjetur zgjidhje të qëndrueshme, ndërsa 16% i janë referuar për ndjekje të 
mëtejshme institucioneve të tjera për shkak të specifikës së tyre. Këtë model na duhet ta shtrijmë 
në nivelin komunitar, pasi reagimi dhe zgjidhja duhet të jenë sa më pranë familjeve apo 
individëve në nevojë.

Përmbushja e këtyre prioriteteve ka qenë pjesë e punës së përbashkët e 6 Drejtorive në
Drejtorinë e Përgjithshme të SHSSH, 12 Drejtorive Rajonale dhe 10 qendrave të përkujdesit që
menaxhohen drejtpërdrejtë nga SHSSH.

Kjo Analizë është një përpjekje për të prezantuar gjerësisht çfarë arritëm përgjatë një viti, sfidat 
me të cilat u ndeshëm dhe problemet që identifikuam përgjatë punës sonë. Është një moment i 
rëndësishëm reflektimi për të gjitha strukturat e SHSSH për të nisur një tjetër vit pune drejt 
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përmbushjes jo vetëm të detyrimeve ligjore dhe objektivave specifike, por edhe të pritshmërive 
të rritura të qytetarëve ndaj Shërbimit Social Shtetëror.

Raporti është organizuar mbi bazën e punës së kryer nga gjashtë drejtoritë kyç të Shërbimit 
Social Shtetëror, duke qenë se secila prej tyre përveç aktivitetit të drejtpërdrejtë drejton dhe 
koordinon punën e njësive të tjera vartëse të Drejtorisë së Përgjithshme të SHSSH.

Ky Raport nuk prezanton objektivat e 2015-s pasi ato janë konsultuar e përcaktuar gjerësisht në
një tjetër dokument të formuluar tashmë Plani i Veprimit 2015. 

Në përmbyllje të kësaj hyrje të thjeshtë, përpara se t’ju le me konsultimin e këtij Raporti, do të
doja të falenderoja thellësisht të gjithë Drejtuesit e SHSSH në të gjitha nivelet, si dhe punonjësit e 
saj për gjithshka të mirë që arritën përgjatë këtij viti dhe ti nxis drejt një tjetër viti sfidë për 
Shërbimin Social Shtetëror që kërkon shumë më tepër angazhim për të ofruar shërbimet më të
mira që priten nga ky Institucion.

DREJTOR I PERGJITHSHEM

ETLEVA BISHA
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1. ZBATIMI I LEGJISLACIONIT MBI NDIHMËN EKONOMIKE DHE 
AFTËSINË E KUFIZUAR

Hyrje

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.
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1.1. Zbatuar përgjatë 2014-ës

1.1.1.Transformimi i programit të ndihmës ekonomike në një program për riintegrim 
social

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 kontrolle në zbatim të 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” dhe janë vendosur këto masa për shkeljet e evidentuara: 86 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 lenë detyra për të larguar si abuzues nga kontrollet e bëra, por edhe nga 
administratorët për 20,321 familje.

TABELA E KONTROLLEVE VJETORE 2014
NDIHMA EKONOMIKE

Nr. Qarku

Njësi 
vendo
re

njesi 
kontro
llluara

% 
njesive 
te 
kontroll

Nr. 
Kontrol
le

Nr,fami
lj 
abuzive

Efekte 
financiare

Familje 
te 
larguar
a

Nr 
familjeve 
NE

verejtj
e me 
shkrim

Largim 
nga 
puna

Gjob
a

Ndjek
je 
penal
e

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
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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. 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. Ka Këshilla të njësive vendore Bashkiake dhe ato të Komunave që 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.
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3. Mos pajisja me çertifikatën e pronësisë së tokës në emër të kryefamiljarit, që përfiton NE. 

4. Kryerje e pagesave me përqindje të NE për familjet përfituese, 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 ndihmën 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, siç përcaktohet në vendimin 
përkatës.

11. Trajtim  i  familjeve nga ana e këshillave të bashkive apo komunave,  jashtë 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 2014 janë 
realizuar kontrollet vetëm në 5 Drejtori Rajonale, për shkak se që nga muaji shtator - dhjetor nga 
Drejtoria e Përgjithshme është mbështetur kontrolli në njësitë vendore të qarqeve pilot.
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Tabela e kontrolleve të kryera në njësitë vendore

Nr QARKU Komuna
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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
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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 tu 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 përveç Drejtorisë Rajonale Dibër.

7. Drejtoritë Rajonale në përgjithësi kanë patur marrëdhënie 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:

 Eshtë realizuar trainim i grupeve të kontrollit në 12 Drejtoritë Rajonale.

 Eshtë përgatitur një Udhëzues praktik që lehtëson kontrollin që ushtrohet nga 
Drejtoritë Rajonale.

 Janë zhvilluar 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.                        
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Sfidat

 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 terrenet e vështira malore.

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

o 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.

 Parandalimi dhe ndëshkimi i çdo forme të korrupsionit dhe abuzimeve me fondet e 
destinuara për familjet dhe shtresat në nevojë,

 Ulja e skemës së ndihmës ekonomike nëpëmjet punësimit duke bashkëpunuar 
ngushtësisht Drejtoritë Rajonale të SHSSH-së me Drejtoritë Rajonale të Punës.

 Mungesa e mjetit të transportit për kryerjen e kontrolleve dhe ushtrimin e detyrimeve 
funksionale të Drejtorive Rajonale. 

 Bashkëpunim me Institucionet përgjegjëse për konfirmimin e listës së familjeve që 
aplikojnë për ndihmë ekonomike.

 Mbledhja e këshillave të njësive vendore në kohë (çdo muaj.

 Kushtëzimi i  dhënies së ndihmës ekonomike me punë në komunitet.

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

1.1.2.Modernizimi i skemës së ndihmës ekonomike

Sistemi i ri i dixhitalizuar i ndihmës ekonomike po pilotohet që prej qershorit 2014 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 
synon shënjestrim sa më të drejtë dhe gjithpërfshirës të familjeve të varfëra, të pëjashtuara më 
parë nga skema për shkak të kritereve përjashtuese. Sistemi i dixhitalizuar i NE është 
transparent, ul shkallën e abuzivitetit dhe ka një rritje të fondit prej 25% të zonave pilot, si dhe  
është rritur masa e përfitimit për familjet në NE.
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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.

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. U 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 të NE, 
përzgjedhjen e përfituesve, përfshirjen në program 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.

6. Janë adresuar te Drejtoritë Rajonale të Punës anëtarë të familjeve në nevojë që janë 
refuzuar nga sistemi,  për tu punësuar apo për tu ofruar 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 në banesat e tyre nga specialistët e Drejtorisë së 
Kontrollit të NE dhe Pagesës së PAK.
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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 kryer nga 
administratoret ( % ) 

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 %
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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

Sfidat:

1. Dërgimin e konfirmimimeve pranë Drejtorive Rajonale të SHSSH nga Institucionet të cilat 
nuk janë të lidhura online.

2. Përmirësimi i të dhënave në sistemet të cilat janë online.

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 siç 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 mos 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. Rishikim i 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.
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1.2. Aftësia e Kufizuar

1.2. Shmangia e abuzimeve nga skema e aftësisë së kufizuar

1.2.1 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 konstatuar probleme me 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).

1.2.2 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 shqyrtohen nga KMCAP Rajonale sipas një grafiku të përcaktuar duke pasur 
me prioritet dosjet që janë në afatet limit të vendimeve.
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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%
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Gjatë kontrollit të dosjeve janë ndeshur këto probleme:

1. Në Qarqet Fier dhe Vlorë nuk ka funksionuar në përputhje me Urdhërit e Përbashkët të dy 
Ministrave grupi i mjekëve. ( 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.

3. Dosjet e PAK nuk janë të pajisuara me vërtetimin nga Sigurimet Shoqërore për marrëdhëniet 
me punësimin dhe kryerjen e shërbimit ushatarak.

4. 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.

5. 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.
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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.

 Janë pritur, shqyrtuar, raste të personave PAK cilat kanë kërkuar zgjidhje të problemeve 
pranë SHSSH. 

1.2.3 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 nga komisionimi për herë 
të parë 460 individë). 



                [RAPORT I SHSSH 2014] 27 JANAR, 2015

19

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 29,346 26,926 22,394 2,420 1,960
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Sfida

1. Riformatimi i 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.
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2. MONITORIMI I STANDARTEVE NË QENDRAT E PËRKUJDESIT 
DHE MODELI I SHËRBIMIT PROAKTIV NDAJ GRUPEVE 
VULNERABËL

Hyrje 

Drejtoria e Monitorimit të Shërbimeve Sociale ka në fokus monitorimin e standardeve të 
shërbimeve sociale në institucionet e përkujdesit shoqëror ku akomodohen persona në  nevojë: 
Fëmijë, të Moshuar, Persona me Aftësi të Kufizuar, Viktima të Dhunës dhe Trafikimit, si 
dhe implementimin e modeleve te reja të shërbimeve brenda institucioneve, me objektiv
përmirësimin e  cilësisë së tyre. 

Realizimi i detyrave të drejtorisë është orientuar nga objektivat e mëposhtme:

1. Decentralizimi dhe deinstitucionalizimi i shërbimeve sociale; 

2. Garantimi i cilësisë së shërbimeve sociale. Rritja e cilësisë së shërbimeve të përkujdesit social 
nëpërmjet monitorimit periodik të institucioneve publike (fëmijë, PAK, të moshuar, persona të 
trafikuar/rrezik trafikimi, viktimat e dhunës në familje); 

3. Ngritja e kapaciteteve. Identifikimi i nevojave dhe përfshirja në procesin e trajnimeve të 
profesionistëve në qendrat e shërbimeve rezidenciale, ditore, shtëpi-familje të institucioneve 
publike;

4. Rritja e bashkëpunimit me pushtetin vendor, NJMF (bashki) dhe NJDF (qark, OJF) për 
koordinimin e punës  për vlerësimin dhe menaxhimin e rasteve të ndryshme në nevojë.

2.1. Zbatimi i Objektivave

Objektivi 1. Decentralizimi dhe deinstitucionalizimi

Decentralizimi dhe deinstitucionalizimi është i lidhur ngushtë me përfshirjen sociale të grupeve 
në nevojë, si një nga të drejtat e njeriut të garantuara me ligj për të patur akses në shërbimet që 
ofron shteti. Decentralizimi i institucioneve dhe kalimi i tyre në varësi të pushtetit vendor 
vazhdon të jetë një proçes që ka mangësi dhe është kërkuar më shumë vëmendje nga pushteti 
vendor për të realizuar këtë proçes sipas të gjitha detyrimeve, pasi në të kundërt cënohen 
standartet e shërbimeve ndaj përfituesve.
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Drejtoria e Monitorimit ka vlerësuar procesin e decentralizimit jo vetëm si ndryshim i 
administrimit të institucioneve, por edhe si dhënie e shërbimeve të integruara jashtë 
institucioneve dhe pranë grupeve në nevojë. Bashkëpunimi me administratorët socialë dhe OJF-të 
ka bërë të mundur realizimin me sukses të këtij modeli për disa raste, duke hapur rrugën që ky 
numër të rritet dhe shërbimet të zgjerohen në të ardhmen. Jane menaxhuar 17 raste, për të cilët 
është kërkuar vendosje në institucion, duke gjetur zgjidhje me shërbime alternative pranë 
vendbanimit.

Kur flasim për deinstitucionalizim, kryesisht bëhet fjalë për fëmijët në institucione dhe personat 
me AK. Në këtë kuadër i është dhënë prioritet gjetjes së zgjidhjeve alternative jashtë institucionit:
rikthimit të fëmijëve në familjet biologjike, zbatimin e proçedurave të birësimit dhe 
shërbimit të kujdestarisë së përkohshme ligjore të fëmijëve, zgjidhje të cilat janë vlerësuar 
në interesin më të mirë të fëmijës. Çdo fëmijë, për të patur një zhvillim normal, ka nevojë të 
rritet pranë familjes së tij. Akomodimi në institucion konsiderohet zgjidhja e fundit. Në këtë 
proçes, Drejtoria e Monitorimit të Shërbimeve Sociale ka hartuar dhe shpërndarë Udhëzuesin
për Drejtoritë Rajonale, të cilat bëjnë vlerësimin e nevojave të prindërve që detyrohen të lenë 
fëmijët në institucion. Po në bazë të këtij udhëzuesi, specialistët e Drejtorive Rajonale punojnë 
për të fuqizuar familjet biologjike/kujdestare dhe për të krijuar kushte të përshtatshme për 
kthimin e fëmijës pranë familjes së origjinës apo kujdestare. Në Drejtorinë e Monitorimit është 
hartuar database me të  dhënat  për  familjet  e  fëmijëve në institucionet e përkujdesit. Nga ana 
e Drejtorive Rajonale janë realizuar 30 vlerësime sociale-ekonomike.  

Për një proces të qëndrueshëm të deinstitucionalizmit, familja monitorohet edhe pas daljes së 
fëmijës nga institucioni.

Gjatë vitit 2014 kanë dalë nga institucionet e përkujdesit dhe janë rikthyer në familjet biologjike 
107 fëmijë (38 fëmijë nga IPSH publike dhe 69 fëmijë nga institucionet jopublike), janë realizuar 
67 birësime (nga IPSH publike) dhe 30 fëmijë janë në proces  për birësim. 

Krahasuar me vitin 2013 dinamika për largimin e fëmijëve (80 femijë) nga institucioni rezulton 
rreth 20% me shumë për 2014 (105 fëmijë)- tab 1 ( kthim ne familje dhe birësime).

Gjithashtu me qëllim parandalimin e institucionalizimit të fëmijëve i është dhënë rëndësi 
monitorimit të aplikimit të kujdestarisë nga pushteti vendor, aktualisht trajtohen 153 fëmijë në 
familje kujdestare. E rëndësishme është që edhe për fëmijët më AK janë gjetur familje 
kujdestare (18 fëmijë me AK).

Duhet theksuar se ka patur një barrierë nga ana e disa administratorëve socialë, të cilët duke 
qenë të painformuar për legjislacionin në fuqi, refuzonin të zbatonin vendimet e gjykatave për 
kujdestarinë, apo penalizonin familjet nga e drejta e shpërblimit të parashikuar nga ligji. Si 
pasojë, shpesh herë kujdestarët i janë drejtuar SHSSH për të lenë fëmijët në institucion gjë që jo 
vetëm është parandaluar, por është nxitur të aplikohet për kujdestarinë sa herë ka qenë e 
nevojshme.
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Tab1

Në kuadër të deinstitucionalizimit dhe në zbatimin të strategjisë për mbrojtjen sociale, në 
mjediset e Shtëpisë së Fëmijës 3-6 vjec Shkodër dhe në Qëndrën e Zhvillimit në Tiranë janë 
zbatuar projekte të cilat ofrojnë modele shërbimesh që nxisin integrimin e fëmijëve pranë 
familjeve. Këto projekte po realizohen në bashkëpunim nga IADSA dhe Ministrinë e Mirëqënies 
Sociale dhe Rinisë me ekspertizë në fushat përkatëse duke ndihmuar stafet e institucioneve për të 
patur vazhdimësi të atij lloj shërbimi. 

Kështu, në QZH “Pëllumbat” në sajë të këtij projekti përfitojnë shërbim ditor 25 fëmijë, duke u 
dhënë një shërbim parandalues për vendosjen e femijëve në institucion. 

Bashkëpunimi me institucionet e tjera, duke i konsideruar partnerë, sikurse janë QFP-të, ka 
mundësuar asistencën në shtëpi me vullnetarë për të moshuarit dhe personat me AK. Ky veprim 
jo vetëm motivon prindit për të mbajtur pranë fëmijët me AK, por i ndihmon ata për të 
përvetësuar shprehitë bazë të sjelljes me profesionalizëm ndaj personave me AK. Megjithatë jemi 
ende në hapat e parë.

Modelet e zhvillimit aktiv të fëmijëve, nëpërmjet atelieve të ndryshme, që u krijon fëmijëve 
shprehitë dhe njëkohësisht mundësinë e punësimit, kanë patur shumë rëndësi në planet e punës 
së institucioneve për PAK në Tiranë e Durrës duke patur një diferencim të madh me 
institucionet për këtë grup në rrethet e tjera, të cilat janë në administrim të pushtetit vendor. 
Puna me familjarët për kthimin në familje të personit me PAK është pasuar me rezultate pozitive: 
ndërkohë që gjatë vitit 2013 janë kthyer pranë familjeve 8 përfitues të këtyre qendrave, gjatë 
vitit 2014 janë kthyer 13 perfitues.

Duke marrë në konsideratë fluksin e kërkesave në rritje gjatë vitit të fundit për trajtim 
rezidencial të moshës se tretë, puna e drejtorisë ka qënë e fokusuar në menaxhimin e rasteve për 
parandalimin e institucionalizimit të moshës së tretë. Nënvizojmë nevojën e zgjerimit të 
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kapaciteteve institucionale dhe shtimin e shërbimeve të reja ditore në komunitetet si alternativë
për këtë target grup.

Objektivi 2: Garantimi  i cilësisë së shërbimeve

Gjatë viti 2014 janë realizuar 33 monitorime, 23 në institucionet publike dhe 10 në institucionet 
jopublike, me qëllim vlerësimin e standardeve të shërbimeve ndaj përfituesve. Në të gjitha rastet, 
kur ka patur, është bërë monitorimi i rekomandimeve të lëna nga Inspektoriati Shtetëror të 
Punës e Shërbimeve Sociale, si dhe nga Avokati i Popullit. 

Gjatë 2014-s, për herë të parë është përdorur një metodologji e re vlerësimi, me anë  të sistemit  
të pikëzimit. Kjo metodë  bën të mundur që të monitorohen jo vetëm indikatorët e shërbimeve
sipas target grupeve specifike, por edhe të krahasohet plotësimi i standardeve në periudha të 
ndryshme kohore. Me këtë sistem arrijmë të vlerësojmë Standardet e Shërbimeve Shoqërore jo 
vetëm nga këndvështrimi cilësor, por edhe sasior duke krijuar hapësirë për të matur ndryshimin 
nga njëri monitorim në tjetrin.  

INSTITUCIONE PUBLIKE Monitorimet / Vleresimi me pike  

1 Shtëpia e fëmijës 0-6 vjeç Tiranë 72.5

2 Shtëpia e fëmijës 0-3 vjeç   Shkodër 82

3 Shtëpia e fëmijës 0-6 vjeç    Korçë 80

4 Shtëpia e fëmijës 0-6 vjeç    Vlorë 60.5

5 Shtëpia e fëmijës 0-6 vjeç    Durrës 75.5

6 Shtëpia e fëmijës 3-6 vjeç   Shkodër 72

7 Shtëpia e fëmijës  6-18 vjeç  Shkodër 73

8 Shtëpia e fëmijës 6-18 vjeç   Sarandë 62.5

9 Shtëpia e fëmijes 6-18 vjec Zyber Hallulli - Tiranë 89

10 Qëndra e Zhvillimit për PAK - Shkodër 68

11 Qëndra e Zhvillimit  për PAK - Korcë 79

12 Qëndra e Zhvillimit  për PAK- Vlorë 73.3

13 Qëndra e Zhvillimit  për PAK - Berat 72.5

14 Qëndra e Zhvillimit  për PAK- Tiranë 88

15 Qëndra e Zhvillimit për Pak – Durrës 89.5
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16 Shtëpia e të Moshuarve - Fier 71.5

17 Shtëpia e të Moshuarve- Kavajë 70

18 Shtëpia e të Moshuarve- Shkodër 47

19 Shtëpia e të Moshuarve- Poliçan 74

20 Shtëpia e te Moshuarve- Gjirokastër 72

21 Shtëpia e të Moshuarve – Tiranë 78

22 Qëndra e trajtimit te Viktimave të Dhunës në Familje 74.5

23 Qëndra Ditore për të moshuar- Kamëz 70.5

24 Qëndra Pritëse e Viktimave të Trafikimit- Linzë 72
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Nga tabela dhe grafiku i mësipërm vërëhen qartë që institucionet të cilët ofrojnë shërbime me 
standarte më të larta janë ato që vazhdojnë të administrohen nga SHSSH. Kur krahasohen 
buxhetet për institucione homologe, të varësisë së ndryshme, (qendror dhe vendor) ato janë 
përafërsisht të njëjtë. Disa njësi vendore nuk i kushtojnë vëmendjen e duhur administrimit të 
këtyre institucioneve për cilësinë e shërbimit dhe plotësimin e standarteve. 

Shërbimi Social nuk është mjaftuar me konstatimin e mangësive dhe shkaqeve të mosplotësimit 
të standardeve. Në rastet e institucioneve me varësi nga SHSSH janë marrë masa nga ky 
institucion sipas problematikës. Në rastet e institucioneve në varësi të pushtetit vendor, 
shqetësimet lidhur me infrastrukturën e institucioneve dhe performancën e stafeve janë përcjellë 
tek drejtuesit e pushtetit vendor jo vetëm me formë shkresore por edhe në takime të organizuara 
për këtë qëllim. Mund të përmendim dy takime më kryetarin e Bashkisë Shkodër, takimin me 
kryetarin e  Bashkisë Sarandë etj.

Vlen të veçohen për standarde të larta të shërbimeve disa institucione si: QZH Tiranë, QZH 
Durrës, Shtëpia e fëmijës “Zyber Hallulli”.

Megjithëse sistemi i pikëzimit i është referuar indikatorëve të standardeve, Drejtoria e 
Monitorimit nuk është mjaftuar me vlerësimin me pikë, por ka vlerësuar edhe efektin e shërbimit 
të dhënë tek përfituesi duke intervistuar përfituesin direkt apo matur zhvillimin e tij. Në disa 
institucione vihet re se stafet sociale i kushtojnë vëmendje plotësimit të dokumentacionit si pjesë 
e plotësimit të standardit (dhe e kontrollit!), por shërbimi real i dhënë përfituesit nuk është i 
kënaqshëm.  

Kështu, Shtëpia e fëmijës shkollore 6-18 vjec Shkodër gjatë gjithë vitit 2014  është vlerësuar me  
73 pikë, pasi i ka  të plotësuara disa nga indikatorët e standardeve, (planet individuale të 
fëmijëve janë të plotësuar, të rishikuar, dosjet janë të plota me të gjitha raportet e kërkuara, 
raportet me familjet janë të pasqyruara rregullisht), por fëmijët e këtij institucioni nuk marrin 
shërbimin për të cilin kanë nevojë për shkak të performancës së dobët të stafit, si dhe mungesës 
në numër të stafit social për shkak të neglizhencës së pushtetit vendor për t’ju përgjigjur 
nevojave të institucionit në varësi të tij. 

Drejtoria e Monitorimit për vitin 2015 ka parashikuar një rishikim të sistemit të vlerësimit, 
për të matur më mirë të gjitha shërbimet e ofruara në institucion. 

Sipas problematikës së konstatuar në çdo institucion janë berë propozimet përkatëse jo vetëm 
për përmirësimin e shërbimeve aktuale, por edhe për ngritjen e  shërbimeve të reja. 

Të shohim tipet e shërbimeve dhe problematikat e tyre:

 Shërbimet në Qendrat e Zhvillimit
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Si dhe më parë, ashtu dhe gjatë kësaj periudhe, problematikë për Qendrat e Zhvillimit është 
kthimi në familje i fëmijëve që kanë marrë shërbimin e duhur dhe kanë mbushur moshën e 
trajtimit në këto qendra sipas VKM nr.425, datë 27.06.2012 “Për përcaktimin e kritereve dhe të 
dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në institucionet rezidenciale publike dhe 
private të përkujdesjes sociale”. 

Një numër i madh i këtyre fëmijëve janë braktisur nga familjet dhe nuk kanë mundësi kthimi në 
familje. 

Nga grafiku del se 38% të përfituesve në Qendrat e Zhvillimit e zë grupmosha mbi 25 vjeç, që jo 
vetëm qëndrojnë në këto qendra jashtë kritereve të përcaktuara me ligj, pasi në këtë moshë nuk 
mund të marrin më zhvillim,  por pengojnë edhe përfituesit e tjerë të marrin shërbimin e duhur. 
Për këtë shkak, disa nga këto institucione kanë humbur tipologjinë e shërbimit duke i kthyer më 
shumë si strehë për personat me aftësi të kufizuar dhe jo si Qëndra Zhvillimi. Del e nevojshme 
krijimi i një qendre social-shëndetësore, ku të trajtohen personat me aftësi të kufizuar që kanë 
kaluar moshën e qendrimit në QZH. Krijimi i një qendre të tillë do të krijojë hapësira për 
frekuentimin e QZH nga persona me aftësi të kufizuar të moshave të herëshme, duke u dhënë 
atyre mundësinë e zhvillimit dhe integrimit të aftësive të tyre në veprimtarinë e përditshme.

Përkundër kësaj situatë në QZH Tiranë dhe Durrës bëhen vazhdimisht vlerësimet social 
ekonomike të familjeve biologjike dhe prindët janë përgatitur për rikthimin e fëmijës pranë 
familjes. Një pjesë e përfituesve që kanë qenë rezidencial, pas rivlerësimit të planit të kujdesit, 
janë kthyer në familje dhe në vazhdim marrin shërbime ditore. Një model tjetër që funksionon 
mirë është kthimi i përfituesve pranë familjeve të tyre në fundjavë, festa ose aktivitete të tjera.
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Duke vlerësuar si më të avancuar modelet e shërbimit që ofrohen në dy qendrat e mësipërme, 
është planifikuar që gjatë vitit 2015 të organizohet një vizitë studimore pranë këtyre qendrave 
nga stafet e QZH të tjera. 

 Shërbimet në Shtëpitë e Fëmijës

Risi për Drejtorinë e Monitorimit dhe për institucionet për fëmijë ka qënë realizimi për herë të 
parë i procesit të supervizimit, ofruar nga organizata “Terre des Hommes”. Qëllimi i këtij procesi 
është përmirësimi i shërbimeve të kujdesit dhe mbrojtjes për fëmijët në institucinet e përkujdesit 
për fëmijë. Specialistët e Drejtorisë së Monitorimit patën rolin e lehtësuesit gjatë zhvillimit të 
procesit të  supervizimit. Ky proces do të vijojë gjatë vitit 2015.

Institucionet e përkujdesit kanë një dinamikë të ndryshme nga njëra-tjetra dhe për rrjedhojë dhe 
mënyra e menaxhimit dhe ecurisë së procesit ka qënë e ndryshme. Pas supervizimit të parë, vihet 
re se stafet e institucioneve të fëmijëve 0-6 vjeç e kanë përqëndruar punën e tyre drejt ofrimit të 
nevojave bazë (ushqim, larje, ndërim teshash etj) dhe jo drejt shërbimit  të përkujdesjes  
psikosociale ndaj këtij grupi. 

Në stafet e institucioneve të përkujdesjes së fëmijëve 6-18 vjeç vihet re lodhja, konsumimi  që 
ndjejnë gjatë punës sidomos me target grupin e adoleshentëve. Nga supervizimi u kuptua se 
procesi ndihmon dhe motivon stafin për të arritur komunikimin e duhur jo vetëm për
bashkëveprimin në grup, por dhe për ofrimin e shërbimit të duhur për fëmijët. Prania e stafit të 
SHSSH ndihmoi stafin e IPSH-ve për të kanalizuar nevojat e tyre dhe përmbushur standardet e 
shërbimit. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për stafin e shtëpisë së fëmijëve 6-18 vjec, Shkodër. 

Monitorimi i Planeve të Përkujdesit për fëmijë ka qenë një nga momentet e rendësishme të 
monitorimit pasi lidhet direkt me zhvillimin psiko-social të fëmijës dhe zgjidhjet afatgjata për 
jetën e tij. Në shtëpitë e foshnjes Tiranë, Durrës, Korce, Vlorë e Shkodër janë monitoruar planet e 
përkujdesit dhe realizimi i tyre, kalendarët e seancave gjyqësore për birësimet, respektimi i 
afateve për kërkesën e shpalljes së braktisur, me qëllim qëndrimin sa më të shkurtër të fëmijës në 
institucion.  

Janë marrë masa administrative kur janë konstatuar shkelje si në rastin e shtëpisë së fëmijës 
Hana&Rozafa ose janë propozuar masa në Bashkitë përkatëse si në rastin e shtëpisë së fëmijës 6-
18 vjec Sarandë, ku mungesa e etikës së komunikimit midis stafit reflektohej tek shërbimet e 
mangëta në cilësi tek përfituesit.

 Shërbimet në Shtëpitë e të Moshuarve

Gjatë monitorimeve në institucionet rezidenciale për të moshuar është konkluduar se, perveç
Shtëpisë për të Moshuar Tiranë dhe Gjirokaster, në rrethet e tjera këto institucione kanë patur 
shumë pak investime për përmirësimin e infrastrukturës, e për pasojë shpesh pjesë të 
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ndërtesave nuk plotësojnë kushtet e jetesës brenda tyre. Mund të përmendim Shtëpinë e të 
Moshuarve Fier e Shkodër, kjo e fundit u bë objekt i diskutimit me Kryetarin e Bashkisë Shkodër.

Në disa raste, në Shtëpitë e të Moshuarve që administrohen nga Bashkitë dhe ku Bashkite 
komisionojnë, nuk respektohen kriteret e parashikuara me ligj për vendosjen e të moshuarit 
në qendër rezidenciale, komisionohen para moshës 60 vjeç ose komisionohen persona që kanë 
probleme serioze të shëndetit mendor.

Gjatë monitorit të planeve të aktiviteteve këto institucione janë orientuar drejt aktiviteteve 
bashkevepruese, përkundër gjendjes soditësë të aktiviteteve që të tjerët nga jashte performojnë 
për të moshuarit.

Në Qendrën ditore polivalente në Kamëz, stafi është orientuar të ndryshojë mënyrën e të 
punuarit, në mënyrë që kjo qendër të mos funksionojë vetëm si mencë, sikurse është aktualisht, 
por të jetë një qendër polivalente komuntare për të ofruar shërbime për familjet në nevojë, që 
nga këshillimi e deri tek aktivitetet rekreative. Rëndësi i është kushtuar garantimit të shërbimit 
mjeksor, mjaft i rëndësishëm për moshën e tretë për të parandaluar rëndimin e sëmundjeve, me 
kosto sociale e financiare, si për të moshuarin ashtu edhe për shtetin.

Në kuadër të nxitjes së fushatës për vullnetarizëm për shërbim ndaj njerëzve në nevojë, në 
qëndrat rezidenciale për të moshuar janë përfshirë studentë të shkencave sociale, si dhe të QFP1 
si vullnetarë për shoqerizimin e të moshuarve, përfshirjen e tyre në aktivitete të ndryshme social-
kulturore. 

 Shërbimet në Qendrën Kombëtare të Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje

Gjatë vitit 2014 kanë marrë shërbime psiko-sociale dhe juridike 84 persona nga të cilët 29 gra 
dhe 55 fëmijë.  Raste te reja kanë qenë 59, nga këto 21 gra dhe 38 fëmijë.  Si shifra nuk ka 
ndryshim të madh nga viti paraardhës, por ka një ndryshim të madh në llojin dhe rezultatet e 
shërbimit të dhënë në këtë qendër. Është viti i parë që viktimat në qendër shkurtojnë kohën e 
qëndrimit të tyre pasi të asistuara nga stafi social, gjenden forma riintegrimi dhe jetese të 
pavaruar jashtë qendrës. 22 gra dhe femijet e tyre kane lenë qendren gjate vitit 2014; 6 prej tyre 
vazhdojne te ndiqen nga stafi i Qendres, duke i asistuar me qera mujore apo me ndihma 
ushqimore deri në momentin e fuqizimit të plotë, 16 të tjera janë kthyer ne familje ose janë 
ndihmuar nga stafi për të gjetur punë. Në ndryshim nga viti 2013 kur kishte përfituese prej 2 – 3 
vitesh që e konsideronin qendrën si hotel ku dikush duhej tu shërbente, gjatë 2014-ës është bërë 
e mundur që përfitueset të jenë aktive dhe në bashkëveprim për mbarëvajtjen e qendrës, të jenë 
pjesë e aktiviteteve të përbashkëta për mirërritjen dhe edukimin e fëmijëve të tyre.

Nga Drejtoria e Monitorimit është trajtuar shqetësimi i QKTVDHF mbi mënyrën e referimit të 
viktimave të dhunës, pa respektuar mekanizmin e referimit të viktimave të dhunës në familje. 
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Shpesh kjo mënyrë le shteg për abuzim nga ana e dhunuesit apo organeve të drejtësisë. Për këtë 
arsye u kërkua trajtimi i problematikës në një tryezë me aktorë, e cila u realizua nga ana e SHSSH, 
MMSR me ndihmën e UN Women në Kukës.

 Shërbimet në Qendrën Kombëtare Pritëse të Viktimave të Trafikimit

Qendra Kombëtare Pritëse e Viktimave të Trafikimit, Tiranë është pjesë e Koalicionit Kombëtar të 
Strehëzave Anti-Trafik dhe ka një bashkëpunim të mirë me 3 strehëzat e tjera.

Shërbimet që ofrohen në qendër janë: strehim, siguri, plan riintegrimi, asistencë mjekësore, 
këshillim psikologjik, negocim/ndërmjetësim me familjen, mbështetje dhe ndihmë ligjore, 
aktivitete sociale, asistencë për regjistrim/vazhdimësi në edukimin shkollor, trajnime 
profesionale dhe punësim, monitorim dhe ndjekja në vazhdimësi e përfitueseve të programit, 
mbështetje për riintegim në jetën sociale, strehim/kujdes alternativ, mbështetje financiare për 
strehim etj. 

Në Qendrën Kombëtare Pritëse e Viktimave të Trafikimit – Linzë, gjatë vitit 2014 janë asistuar 42 
raste, nga këto 11 raste të mbartura nga viti 2013,  dhe 31 raste të reja. 

Si rezultat i zbatimit me rigorozitet të procedurave standarde të veprimit për identifikimin dhe 
referimin e viktimave të trafikimit ka një rritje të numrit të viktimave të trafikimit të trajtuar në 
këtë Qendër  krahasuar me vitin 2013 ku janë trajtuar 26 raste të reja. Me punën e bërë nga 
stafi social është arritur të riintegrohen ne familjet e tyre 21 raste.

Gjatë vitit 2014, në zbatim të projektit “Rehabilitimi dhe fuqizimi nëpërmjet aktiviteteve 
edukative dhe argëtuese dhe ndërgjegjësimit të strukturave përgjegjëse për viktimat e trafikimit”, 
mbështetur nga Agjencia për Mbrojtjen e Shoqërisë Civile, 33 përfituese kanë marrë pjesë në 7 
aktivitete jashtë qendre, si shëtitje në vendet turistike, historike, aktivitete gjatë “Javës Antitrafik” 
dhe festimi i festafe kombëtare. 

Edhe gjatë këtij viti nuk kanë munguar kualifikimet profesionale për viktimat e trafikimit të 
akomoduara pranë QKPVT-së. Ky shërbim u zhvillua pranë QFP nr.4-Tiranë, ku janë trajnuar në 
kurse rrobaqepesi, sekretari dhe parukeri 12 vajza e gra.  

Objektivi 3: Ngritja dhe fuqizimi i  kapaciteteve

Trajnimi i vazhdueshëm i punonjësve me teknikat e reja dhe njohjen e tyre me modelet e 
suksesshme është kyç i suksesit të qendrueshëm. Janë organizuar 14 trainime duke përfituar 
rreth 170 persona, stafe të IPSH-ve dhe Drejtorive Rajonale (punonjës social, psikolog, 
kujdestarë, edukatorë). Në disa trajnime kanë qenë pjesëmarrës edhe punonjës të pushtetit 
vendor, pasi dhënia e shërbimeve të integruara është gjithpërfshirëse.
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Temat e trainimeve kanë qenë në përputhje me nevojat e performancës së stafeve e njëkohësisht 
të lidhura me objektivat e SHSSH-së:  “ Deinstitucionalizimi –  dhe sherbimet e integruara në 
komunitet”; “Mbrojtja e fëmijëve”, “Puna në grupet multidisiplinare”, “Mbrojtja nga abuzimi 
seksual”; Respektimi i te drejtave te PAK, Parandalimi i braktisjes së fëmijëve”, “Trafikimi i 
qenieve njerëzore dhe parandalimi i tij; “Dhuna në familje dhe parandalimi i saj”, “Menaxhimi i 
rastit”; Standartet e sherbimeve shoqërore”; Nxitja e vetvlerësimit tek fëmijët e 
institucionalizuar”;

Aftësimi i stafeve nëpërmjet trajnimeve është kërkuar të reflektohet në planet e punës së tyre dhe 
në rezultatet për fuqizimin e rfamiljes dhe mbrojtjen e fëmijëve.

Objektivi 4: Mbrojtja e fëmijëve. Rritja e bashkëpunimit me pushtetin vendor

Që në fillim të vitit 2014 specialistët e Drejtorisë së Monitorimit dhe te Drejtorive Rajonale kanë 
marrë përsipër menaxhimin e rasteve të njerëzve në nevojë dhe kryesisht të fëmijëve. 

Qasja e tyre ka qenë e unifikuar: vlerësim nevojash, plan ndërhyrje emergjente dhe plan 
afatgjatë nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të integruara. Përpjekja e parë ka qenë mbledhja e 
aktorëve që janë pjesë e zgjidhjes së problemeve. Në një numër të madh rastesh është arritur 
partneritet me specialistët e pushtetit vendor duke kuptur se vetëm duke kryer sejcili detyrën e 
tij zgjidhja është më e lehtë. Zgjidhje e qendrueshme është ajo multidisiplinare ndaj specialistët e 
Drejtorisë së Monitorimit dhe të Drejtorive rajonale kanë qenë pjesë e tryezave multidisiplinare 
midis partnerësh nga pushteti vendor dhe OJF-të. Ata kanë qenë pjesë në 25 takime të ekipeve 
multidisiplinare për menaxhimin e  familjeve dhe fëmijëve në vështirësi. Për të patur një të 
kuptuar të njëjtë mbi vlerësimin e nevojave, dhe për të unifikuar praktikat, nga Drejtoria e
Monitorimit u përgatit një format vlerësimi i familjeve i cili përdoret në të 12 Drejtoritë
Rajonale të SHSSH-së.

Me këtë lloj qasjeje, gjatë vitit 2014, janë menaxhuar 676 raste me problematikë kryesisht 
mirrëritjen e fëmijëve, apo parandalimin e institucionalizimit.

Duke konsideruar shërbimin e integruar si formën më të mirë të dhënies së ndihmës, është nxitur 
bashkepunimi i Drejtorive Rajonale me Njësitë për të drejtat e fëmijëve në nivel Qarku dhe 
Njësitë për Mbrojtjen e Fëmijëve në nivel Bashkie/Komune për mbështetjen sociale për familjet 
në gjakmarrje; kjo në zbatim të Urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm të ShSSh, nr. 760 prot., 
datë 03.04.2014. Gjatë v. 2014 janë menaxhuar rreth 39 raste të familjeve në gjakmarrje.

Drejtoria e Monitorimit ka bashkëpunuar ngushtë me specialistët e grupit koordinues të nismës 
“Në mbrojtje të fëmijëve dhe familjeve në situatë rruge” të cilët janë promotorët e parë të 
shërbimeve të integruara.    
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Tab  Nr 2 . Raste te menaxhuara nga SHSSH në bashkëpunim me 12- DRSHSSH gjatë viti 2014

 Fëmijë të riatdhesuar

Si pjesë e Autoritetit Përgjegjës për mbrojtjen e viktimave të trafikimit/viktimave të mundshme 
të trafikimit, gjatë vitit 2014 SHSSH ka punuar për herë të parë për vlerësimin e familjeve të të 
miturve, të cilët për arësye të ndryshme ndodhen jashtë shtetit të pashoqëruar nga prindët apo 
kujdestarët e tyre. Gjithashtu pas vlerësimeve të bëra nga punonjësit social të Drejtorive Rajonale 
të SHSSH janë asistuar për riatdhesim 9 të mitur që kanë emigruar jashtë vendit, në Suedi, 
Belgjikë, Francë dhe Greqi.  

Kjo punë e bërë gjate 2014-ës, në mungesë të plotë të infrastrukturës së nevojshme dhe të 
burimeve njerëzore, ka nevojë për riorganizim për të patur rezultate pozitive dhe shërbime 
sipas standarteve.

Megjithë mareveshjet e lidhura me vendet fqinje për problemin e fëmijeve që ndodhen në 
emigrim të pashoqëruar, përsëri ka patur raste kur fëmijët janë kthyer në vendin e origjinës pa 
zbatuar proceduarat e caktuara në mareveshje apo protokolle. Të tilla kthime ka patur nga 
Kosova dhe Greqia. 
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 Shërbimet në Qendrën Kombëtare Tranzitore të Emergjencës 

Në QKTE ofrohet mbështetje direkte për plotësimin e nevojave bazë dhe ato psikosociale, për 53 
familje ku janë 103 fëmijë dhe 103 të rritur (prindër). Shërbimi Social Shtetëror me 
mbështetje të organizatës “Terre des Homes” ka modeluar shërbimin psikosocial, aktivitete 
ndërgjegjësuese, edukuese, kreative, informuese në funksion të mbështetjes së fëmijëve dhe 
familjeve, me qëllim rehabilitimin, mirëqënien dhe riintegrimin e tyre në shoqëri. Fokusi i 
aktiviteteve për vitin 2014 ka qënë:

 Mbrojtja e fëmijeve dhe fuqizimi i familjeve përmes ngritjes së shërbimit të mbrojtjes 
për fëmijet, menaxhimit të rasteve përmes qasjes multidisiplinare, 18 raste të fëmijëve të 
identifikuar në situatë rruge shfrytëzim për pune dhe lypje janë parandaluar. 42 
fëmijë janë regjistruar në shkollën publike dhe 23 kanë frekuentuar kopshtin Romani Baxt 
me synim integrimin në kopshtet publike. Janë mbështetur të rriturit (prinderit dhe te 
rinjte) për tu regjistruar si punëkërkues, dhe janë mbështetur për përgatitje 
të dokumentacionit për të aplikuar për përfitim të ndihmës ekonomike, jane informuar 
dhe lehtësuar për të patur akses në shërbime shëndetsore, dhe pajisur me libreza 
shëndetsore,  per disa familje është ofruar mbështetje me pakete ushqimore nga 1 muaj, 6 
muaj sipas planit individual të ndërhyrjes, disa familje janë mbështetur dhe këshilluar për 
hapje aktiviteti për gjenerimin e të ardhurave ( tregëti ) dhe sigurimin e mjeteve të punës. 

 Grupet e prindërimit për mirrërritjen dhe zhvillimin e fëmijës
 Aktivitet pas shkolle
 Aktivitete Tematike, ndërgjegjësuese dhe psikosociale me fëmijët, familjet dhe anëtarët e 

komunitetit
 Promovimi dhe nxitja e Vullnetarizmit.

Problematika e konstatuar për administrimin dhe funksionimin e shërbimeve shoqërore dhe 
rekomandimet më të shpeshta:

 Investime të pakta për përmirësimin e infrastrukturës së institucioneve në varësi të pushtetit 
vendor, mund të përmendim mënjanimi i lagështirës, që është rekomandimi në shumë 
institucione në varësi të pushteit vendor

 Përmirësimi  i kushteve higjeno-sanitare;
 Komisionimi jashtë kritereve nga ana e pushtetit vendor, për institucionalizim të personave 

në nevojë;
 Mungesa e bashkëpunimit dhe vleresimit të mundësive për daljen e përfituesve nga 

institucioni, kryesisht tek  institucionet për fëmijë;
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 Përshtatja e disa ambjenteve  të institucionit sipas nevojave të përfituesve. Në përgjithësi 
institucionet kanë hapsira bosh të cilat mund ti përdorin apo përshtasin;

 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit, modeli  “ Shtëpi-Familje” ;
 Zbatimi i afateve  të mosinteresimit të prindërve në interes të fëmijëve;
 Mungesa e stafit profesional  lidhur me nevojat e institucionit për garantimin e cilësisë së 

shërbimit kryesisht në zbatimin e planeve individuale;  

Sfida për 2015

1. Implementimi i modeleve te reja, në qendrat rezidenciale me qellim  rritjen e cilësisë së 
shërbimit.

2. Rritja e numrit të rikthimeve të fëmijëve dhe PAK pranë familjes biologjike.
3. Implementimi më gjerë i vendosjes së fëmijës në familje kujdestare me qëllim 

deinstitucionalizimin e fëmijës apo parandalimin e tij.
4. Rritja e kapaciteteve të stafeve sipas nevojave të përfituesve dhe të institucionit.

3. SHERBIME PER GRUPET SPECIFIKE

Hyrje

Drejtoria e Menaxhimit të Rastit dhe Komisionimit ka si mision ofrimin e shërbimeve të
përkujdesit për fëmijë, persona me aftësi të kufizuara, të moshuarit etj. Drejtoria realizon 
zbatimin e sherbimeve nëpërmjet përhapjes së modeleve dhe praktikave më të mira të shërbimit 
social duke vendosur bashkëpunim me pushtetin vendor, Drejtoritë Rajonale të ShSSh, shoqërinë 
civile dhe donatorë të huaj strategjikë.

Drejtoria e Komisionimit dhe Menaxhimit të Rastit ka si detyrë kryesore: 

- Komisionimin në Institucionet e Përkujdesit Shoqëror të fëmijëve të braktisur, në situatë 
rruge, apo me probleme social-ekonomike;

- Komisionimin në  Institucionet e Përkujdesit Shoqëror të personave me aftësi të kufizuar;

- Komisonimin në Institucionet e Përkujdesit Shoqëror të të moshuarve  të braktisur ose në 
kushte të vështira jetese;

- Shërbimin për personave të cilët përfitojnë statusin e jetimit;
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Manaxhimi i rasteve realizohet duke mbajtur në konsideratë legjislacionin në fuqi, por me fokus 
primar interesat jetike të individit. Ofrimi i këtij shërbimi është proaktiv dhe multidisiplinar.

Përpos menaxhimit të rasteve, një tjetër pjesë e rëndësishme e drejtorisë janë dy Komisione të 
vlerësimit të pa aftësisë, Komisioni Mjekësor i Përcaktimit të Verbërisë, si dhe KMCAP Epror.

Përkatësisht, dy specialistë mjekë përfaqësojnë Shërbimin Social Shtetëror pranë këtyre dy 
Komisioneve, si dhe kryejnë procedurat administrative që lidhen me punën e këtyre 
komisioneve.

3.1 Zbatimi i objektivave

3.1.1.Manaxhimi i Rasteve dhe Komisionimi i Fëmijëve 

Gjatë vitit 2014 në institucionet e përkujdesit për fëmijë janë pranuar  88 fëmijë të rinj nga të 
cilët 28 fëmijë janë të braktisur në  maternitetet, 37 janë fëmijë nga familje me probleme sociale 
dhe 23 fëmijë janë pranuar si raste emergjente (fëmijë që janë gjendur në situatë rruge apo pa 
kujdes prindëror).

Në krahasim me vitin 2013 duke qënë se ka funksionuar task-forca për fëmijët e rrugës, ka pasur 
rritje të numrit të fëmijëve të akomoduar në institucion përkujdesi si raste emergjente, pasi janë 
fëmijë të gjetur në situatë rruge. 

Gjatë vitit 2014, misioni i Komisionit të Vlerësimit të Nevojave për Fëmijë ka qenë mbrojtja e 
interesit më të lartë të fëmijës. Është parë primare që fëmijët të mos vendosen në institucione 
përkujdesi, por të gjendet një mënyrë alternative përkujdesi (kujdestari nga të afërmit e tyre apo 
familje kujdestare). 

Numri i kërkesave për Komisionimin e fëmijëve në IPSH ka qenë 120, nga të cilët 88 raste janë 
vlerësuar si raste në nevojë emergjente për akomodim dhe për të cilët në momentin e alikimit 
nuk janë gjendur mundësi të tjera alternative për të marrë përkujdes në familje apo komunitet.

Dinamika e lëvizjeve, si dhe hyrjet e reja për vitin 2014, krahasimi me 2013 paraqiten sipas 
tabelës së mëposhtme.
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Dinamika e lëvizjeve të fëmijëve në institucionet e përkujdesit shoqëror për fëmijë 2014

Dinamika e 
lëvizjeve  të 

fëmijëve

Fëmijë të 
braktisur në 
Maternitet

Fëmijë nga familje 
me probleme socio-

ekonomike

Fëmijë të pranuar me 
urdhër pranimi si 
raste emergjente

120 fëmijë 28 fëmijë 37 fëmijë 23 fëmijë

-32 88

Dinamika e lëvizjeve të fëmijëve në institucionet e përkujdesit shoqëror për fëmijë 2013

Dinamika e 
lëvizjeve  të 

fëmijëve

Fëmijë të 
braktisur në 
Maternitet

Fëmijë nga familje 
me probleme sociale

Fëmijë të pranuar me 
urdhër pranimi si 
raste emergjente

121  fëmijë 41  fëmijë 57 fëmijë 4 fëmijë

-19 102

3.1.2.Manaxhimi i Rasteve dhe Komisionimi i të moshuarve dhe PAK

Shërbimet sociale për moshën e tretë, ofrohen në Qendra rezidenciale, Qendra komunitare dhe si 
shërbime në familje, në institucione publike dhe jopublike.

Duke vlerësuar numrin e qendrave publike dhe private që ofrojne shërbime, konkludojmë se
qendrat që ofrojnë shërbime mbeten ende të pakta dhe nuk plotësojnë kërkesat gjithnjë në 
rritje të këtyre personave. Nga pikëpamja gjeografike këto qendra nuk mbulojnë gjithë territorin 
e vendit.

Nga 35 qendra ku ofrohen shërbime 24 janë komunitare. Ky raport në strukturë është krijuar 
vitet e fundit dhe dëshmon tendencën në prevalimin e shërbimeve komunitare në raport me ato 
rezidenciale. Ndërkaq ndër objektivat kryesor është ofrimi i shërbimit në banesë për të 
moshuarit, çka mbetet ende një sfidë.

Duke ju referuar sa më sipër, Komisioni i vlerësimit për nevojat e moshës së tretë punon në 
përputhje me këto politika, ndaj në vitin 2014 vihet re një rënie në numrin e personave të 
komisionuar në institucione rezidenciale në raport me vitin 2013.
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Dinamika e lëvizjeve të të moshuarve në institucionet e përkujdesit shoqëror për 2013

Aplikime të Reja Komisionuar në IPSH Transferime

100 55 21

Dinamika e lëvizjeve të të moshuarve në institucionet e përkujdesit shoqëror për 2014

Aplikime të Reja Komisionuar në IPSH Transferime
Urdhër 
Pranimi

117 39 5 4

Total 43

Komisioni i vlerësimit të nevojave lidhur me trajtimin e personave PAK në institucionet e 
përkujdesit shoqëror në përputhje me VKM përkatëse ka bërë të mundur gjatë vitit 2014 
trajtimin në këto institucione të personave që marrin zhvillim duke ruajtur tipologjinë e këtyre 
qendrave.

I është dhënë përparësi shërbimeve në komunitet apo praktikave të mira të ofrimit të 
shërbimit social duke bashkëpunuar ngushtë me OJF që operojnë në këtë fushë.

Këtë e tregon edhe raporti i personave të komisionuar në këto institucione, ku vihet re një rënie 
në numrin e personave të komisinouar në qendra rezidenciale gjatë vitit 2014 në raport me vitin 
2013 dhe një rritje të referimeve në shërbime alternative në komunitet.

Dinamika e lëvizjeve të PAK në institucionet e përkujdesit shoqëror për vitin 2013

Aplikime Komisionuar në IPSH Shërbime Alternative

53 25 28
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Dinamika e lëvizjeve të PAK në institucionet e përkujdesit shoqëror për vitin 2014

Aplikime të Reja Komisionuar në IPSH Shërbime Alternative

40 16 24

Sfidat e ndeshura

- Duke marrë në konsideratë numrin gjithnjë në rritje të kërkesave për moshën e tretë, del e 
nevojshme ngritja e qendrave ditore dhe komunitare për këtë moshë.

- Komisioni  i vlerësimit të nevojave në Qarqe dhe Bashki duhet të operojë konform VKM 
përkatëse për sistemimin në Institucionet e Përkujdesit Shoqëror, pasi nga monitorimet e 
vazhdueshme rezulton se ka sistemime jashtë kritereve çka përkthehet në mungesë të 
standarteve në ofrimin e shërbimeve. Përgjatë punës së përditshme, Drejtoria e Komisionimit 
dhe Manaxhimit të Rastit ka identifikuar problematikat e komisionimit në IPSH, duke 
vlerësuar nevojën e ndryshimeve në bazën ligjore (VKM Nr.425, datë 27.6.2012).
Problematikat e identifikura u pasqyruan në propozime konkrete të cilat ju përcollën 
Drejtorisë së Politikave në Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë. 

- Në shumë Qendra Zhvillimi ka përfitues mbi moshën 25 vjeçare, persona të cilët nuk marrin 
zhvillim.  Për këtë arsye del e nevojshme ngritja e qendrave socio – sanitare për akomodimin 
e atyre që janë të braktisur nga familjet.

3.1.3. Statusi i Jetimit

Komisioni për Statusin e Jetimit mblidhet si rregull një herë në tre muaj. Procedura e aplikimit 
është standartizuar me një urdhër të brendshëm gjatë vitit 2014 ku dosja me aplikimin 
përkatës përpilohet nga vetë personi/kujdestari i tij dhe dorëzohet në Drejtorinë Rajonale 
përkatëse të Shërbimit Social. Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social e përcjell aplikimin pranë 
Shërbimit Social Shtetëror. Vendimi i komisionit i bëhet i ditur personit aplikues pranë Drejtorisë 
Rajonale ku ka paraqitur aplikimin dhe i dorëzohet dokumenti (libreza) që e provon këtë status, e 
përcjellë zyrëtarisht nga ShSSh. E njëjta proçedurë ndiqet edhe në rastet e rinovimit të këtij 
statusi. Standartizimi i kësaj procedure, shmang burokracitë dhe ofron shërbim më efiçent e sa 
më pranë qytetarit.

Përgjatë vitit 2014 në përputhje me Ligjin Nr. 8153, datë 31.10.1996 “Për Statusin e Jetimit” dhe 
aktet nënligjore të dala në bazë dhe për zbatim të tij, janë mbledhur 4 komisione, çdo tre muaj. 
Statusi i Jetimit u është njohur 204 personave nga të cilët 122 fëmijë për shkak se të dy 
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prindërit nuk jetojnë më dhe 82 të tjerë si fëmijë të lindur jashtë martese në zbatim të pikës (a) të 
ligjit.

Gjatë vitit 2014 pranë Shërbimit Social Shtetëror janë paraqitur gjithsej 232 aplikime, nga të cilat 
28 nuk janë komisionuar për mungesë dokumenatcioni apo mosplotësim të kritereve të 
parashikuara në Ligj.

Aplikime Prindër të Ndjerë Jashtë Martese
Nuk janë 

komisionuar

232 122 82 28

Total 204

Sfidat:

 Ligji Nr. 8153, datë 31.10.1996 “Për Statusin e Jetimit” është miratuar para 19 vitesh 
dhe nuk i përgjigjet aktualitetit. Zbatimi i tij shpesh herë prodhon situata jo ligjore dhe 
shkel parime të tjera si ai i barazisë përpara ligjit. 

Ilustim:  Fëmijët e lindur jashtë martese dhe fëmijët të cilëve ju është ndarë nga jeta 
vetëm njeri prind trajtohen në mënyrë të diferencuar, të parët trajtohen me status 
jetimi duke pasur një kujdestar në jetë dhe të dytët jo, ndërkohë që ndodhen në të 
njëjtat kushte.

 Gjithashtu, praktika prodhon situata të ndryshme të cilat nuk gjejnë pasqyrim në ligjin 
aktual. 

Ilustim:  Rastet kur njëri prind ka ndërruar jetë dhe prindi tjetër vuan dënimin me 
burgim për një kohë aq të gjatë sa e bën të pamundur ushtrimin e përgjegjësisë 
prindërore ose rasti kur fëmijët janë regjistruar si fëmijë të gjetur, por faktikisht ata 
ndodhen në kujdesin e prindërve biologjik.

Raste të tilla praktike kërkojnë medoemos amendimin e ligjit “Për Statusin e Jetimit” apo 
shfuqizimin e tij duke ju përgjigjur nevojave të fëmijëve në një mënyrë më efiçente dhe në 
përputhje me metodat bashkëkohore të ofrimit të shërbimeve shoqërore pranë njësive të 
qeverisjes vendore. Duke ju refeuar si më sipër SHSSH ka kërkuar vazhdimisht amendimin e 
ligjit “Për Statusin e Jetimit” duke ofruar propozime konkrete.
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3.1.4. Dhuna  në familje

Për vitin 2014 kanë marrë shërbime nga stafi i Qendrës për Trajtimin e Viktimave të  Dhunës në 
Familje 84 persona nga të cilët 29 gra dhe 55 fëmijë. Ndërkohë që për vitin 2013 janë trajtuar 72
raste nga të cilët 31 gra edhe 41 fëmijë.

Gra Fëmijë Total

2013 31 41 72

2014 29 55 84

Janë realizuar gjithësej:

 Vlerësimi i nevojave për 84 persona ;
 Hartimi i planeve të ndihmës për 84 persona;
 Ndjekja dhe realizmi i objektivave për realizimin e planeve individuale.
 Janë punësuar 14 persona; 
 Ka përfituar formim profesional 1 person; 
 Asistencë ligjore për 71 persona;
 Pajisje me librezë shëndetësore 84 persona;
 15 vizita në familje; 
 20 raste të rikthyer në familje;
 20 aktivitete-argëtuese dhe relaksuese, kinema, cirk, plazh, piknik, eskursione jashtë 

rrethit, vizita në qendra kulturore, etj.

Sfidat:

Problematika kryesore në trajtimin e rasteve të dhunës në familje lidhet me funksionimin e 
strukturave të tjera të mekanizmit, të cilat bien në kontakt me rastin gjatë identifikimit dhe 
dhënies së urdhërit të mbrojtjes. Mungesa e shërbimeve alternative në komunitet, si edhe 
mosfunkionimi i sistemit të drejtësisë për dhunuesin çon në një numër shumë të lartë 
institucionalizimesh. Kjo bën që rasteve të mos ju ofrohet ndihma më e përshtatëshme duke i 
larguar edhe nënën edhe fëmijët nga komuniteti dhe burimet e tyre të sigurisë.
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3.1.5. KMCAP Epror

KMCAP Epror është ngritur si strukturë në vitin 2010. Ky Komision ka si funksion rivlerësimin e 
personave me aftësi të kufizuara të vlersuar më parë nga KMCAP Rajonale. Gjatë periudhës  
janar-dhjetor 2014 janë komisionuar dhe vlerësuar në total  2067 individë nga të cilët u larguan 
nga skema e PAK 969 persona ose 46.9 % e tyre. Janë rivlerësuar përfitues 1098 persona ose 
53.1 % e tyre.

Komisionuar Larguar nga skema Rivlerësuar Përfitues

2067 969    (46.9%) 1098 (53%)

Me ngritjen e Task Forcës, e cila bëri vlerësimin e dosjeve në të gjitha KMCAP-et Rajonale,
rezultuan se shumë dosje të përfituesve rezultonin me shkelje të ligjit. Për këtë arsye, Instituti i 
Sigurimeve Shoqërore dhe Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise na mbështeti duke vendosur 
që Komisioni i KMCAP Epror të mblidhej 3 herë në muaj nga 1 herë në muaj që zhvillohej më 
parë.

Numri i dosjeve të vlerësuara për rikomisionim është rreth 1200, parashikohet që vlerësimi i tyre 
të përfundoj rreth muajit Korrik 2015.

Sfidat e KMCAP Epror:

1. Mbetet ende shumë punë për t’u bëre për uljen e numrit të përfituesve abuzivë nga skema 
e PAK.

2. Egzistenca e numrit të lartë të qytetarve që ankimojnë vendimarrjen e KMCAP – Rajonale 
çon në mungesën e efiçensës së këtij komisioni pasi tejkalon objektin e egzistencës së tij 
si shkallë ankimore. 

3. Zbatimi me korrektësi i kritereve mjekësore të përcaktuara nga rregullorja e KMCAP-it.

3.1.6. Statusi i të verbërit

Komisioni i Mjeksor i Përcaktimit të Verbërisë organizohet në nivel kombëtar dhe operon në bazë 
të Ligjit 8098 dhe VKM. Nr. 671, datë 15.12.2000, si dhe Rregullores së përbashkët të Ministrisë 
së Shendetësisë dhe Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë ku përcaktohen kriteret e 
vlerësimit.
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Gjatë vitit 2014 Komisioni Mjekësor i Përcaktimit të Verbërisë (KMPV) ka komisionuar dhe 
vlerësuar 3477 persona, nga të cilët 1975 janë raste të komisionimit e vlerësimit për herë të parë 
dhe 1502 janë rikomisionime.  

Nga komisionet e vlerësuara për individët e paraqitur  për herë të parë kanë përfituar 1386,  nga 
të cilët 302 përfitues të grupit të parë dhe1084 përfitues të grupit të dytë. Nuk janë vlerësuar si 
përfitues të skemës së verbërisë 589 persona.

Komisionime Total Komisionim për herë të parë Rikomisionime

3477 1975 1502

Grupi I Grupi II Jo përfitues

302 1084 589

Gjatë vitit 2014 janë konstatuar 1618 persona të verbër të cilët ishin vlerësuar para vitit 2001 
nga KMCAP lokale, për të cilët me Urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm që nga muaji Shtator 
2014 çdo ditë të enjte, zhvillohet një komision i posaçëm për rikomisionimin e tyre. Gjatë 
kësaj periudhe janë komisionuar 418 persona nga të cilët 33 kanë pësuar ndryshim të grupit nga 
grup i parë në grup të dytë dhe 28 persona janë vlerësuar pa grup ndërkohë që 357 të tjerët kanë 
mbetur në të njëjtin status. 

Rikomisionime Në të njëjtin status Ndryshim Grupi Pa Grup

418 357 33 28

Sfidat:

1. Problematikë është lëshimi i numrit të lartë të fletëve të drejtimit për KMPV nga spitalet 
rajonale pamvarsisht që personi nuk i plotëson kriteret për lëshimin e kësaj flete drejtimi. 
Kjo shton fiktivisht numrin e personave që drejtohen në KMPV dhe duke vështirësuar 
menaxhimin e procesit me efektivitet. 

2. Një tjetër sfidë e KMPV është koridinimi me drejtoritë rajonale të SHSSH dhe këto të fundit 
me administratorët përkatës për zbatimin me korrektësi të afateve të përcjelljes së dosjeve 
për rikomisionim  në mënyrë që të mos pengohet përmbushja e së drejtës së kytetarit.
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4. MIRËMENAXHIMI FINANCIAR

Hyrje

Shërbimi Social Shtetëror ka për mision zbatimin e politikave, legjislacionit të ndihmës 
ekonomike, pagesës për personat me aftësi të kufizuar dhe shërbimet shoqërore për 28 
Institucione të Përkujdesit Shoqëror, 12 Drejtori Rajonale, Administrata Qëndrore e Shërbimit 
Social Shtetëror, si dhe 383 njësi të qeverisjes vendore. Gjatë gjithë vitit 2014 Drejtoria e 
Financës ka qënë totalisht e angazhuar për rritjen e efektivitetit të punës në lidhje me 
planifikimin, alokimin dhe përdorimin e fondeve buxhetore. Baza e realizimit të programeve 
sociale ka qenë financimi nga buxheti i shtetit, në mbështetje kjo të Ligjit Organik të buxhetit Nr.
9936, date 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor  në Republikën e Shqipërisë”, për 
zbatimin e ligjit Nr. 185/2013, datë 30.12.2013, “Për Buxhetin e vitit 2014”, udhëzimit nr. 2, datë 
06.02.2012 “Për Proçedurat Standarte të Zbatimit të Buxhetit”, udhëzimit nr. 3, datë 17.01.2014 
“Për zbatimin e buxhetit 2014”.

Skema mbulon shpenzimet për financimin e:

 Familjeve të skemës së Ndihmës Ekonomike.
 Kompesimit të pagesave të Personave me Aftësi të Kufizuar.
 Shërbimit në institucionet e kujdesit social.
 Shpenzimeve administrative për Administratën Qëndrore .
 Shpenzimeve administrative për Drejtoritë Rajonale. 
 Shpenzimeve për investime. 

Objektivat e programit të qeverisë:

 Financimi i shërbimeve në fushën e mbrojtjes dhe të përkujdesit social;
 Rritja e efektivitetit të përdorimit të fondeve të ndihmës ekonomike dhe pagesave për 

PAK;
 Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve dhe mbrojtja e të drejtave të përfituesve të 

shërbimeve sociale publike dhe jopublike;
 Mbështetja e decentralizimit të shërbimeve të përkujdesit shoqëror në bashkëpunim me 

strukturat e qeverisjes vendore;
 Nxitja e procesit të deinstitucionalizimit dhe zgjerimit të shërbimeve me bazë komunitare, 

për riintegrimin real në shoqëri të kategorive të margjinalizuara, 
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 Fuqizimi i kapaciteteve profesionale në nivel qendror dhe rajonal, rritja e transparencës  
dhe informimit  publik mbi aktivitetin e strukturave të SHSSH-së.

 Përmirësimi i situatës financiare të skemës, nëpërmjet përdorimit me efektivitet të 
burimeve të financimit, forcimit të kontrollit të shpenzimeve etj.

4.1.Detyrat e përmbushura gjatë 2014

4.1.1. Alokimi i fondeve buxhetore

Alokimin e fondeve buxhetore bëhet në fillim vitit, duke marë si bazë treguesit social ekonomik të 
çdo njësie vendore, kritereve ligjore sipas statuseve respektive për të tre komponentët, Ndihmën 
Ekonomike, Personat me Aftësi të Kufizuar si dhe Shërbimet Shoqërore, për klientët e vendosur 
në Institucionet e Përkujdesit, duke marrë në konsideratë kuotën financiare për çdo kategori 
klienti, kuotën vetjake të tyre si dhe kuotën mesatare të shpenzimeve të përgjithshme për çdo 
klient.

a. Institucionet e përkujdesit 
 Në detajimin e fondeve të institucioneve janë marrë në konsideratë treguesit më të 

domosdoshëm si:

 Numri i klientëve të vendosur ne institucionet rezidenciale;
 Numri i klientëve të vendosur në institucione ditore;  
 Numri i klientëve që përfitojnë kuotë vjetjake;
 Ditët e qendrimit në institucion për rezidencialët 365 ditë dhe ditorët 269 ditë.
 Masa e kuotës ushqimore dhe vetjake.

 Shpenzimet për mallra e shërbime parashikohen për të plotësuar nevojat e klientëve për:

 Ushqime, 
 Veshmbathje, 
 Ngrohje, 
 Detergjentë, 
 Medikamente, për përfituesit që marin shërbime pranë qëndrave rezidenciale 

kombëtare dhe qëndrat rezidenciale të decentralizuara në vartësi  të  pushtetit 
vendor, 

 Shërbime të tjera postare e telefonike, 
 Shërbime transporti, udhëtim e dieta,  
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 Si dhe shpenzime për mirëmbajtje e shpenzime të tjera të nevojshme për zhvillimin 
e një veprimtarie normale.

b. Drejtoritë Rajonale 

 Në detajimin e fondeve për Drejtoritë Rajonale janë marrë në konsideratë disa nga 
treguesit më të domosdoshëm si:

 Numri i kontrolleve për të gjitha njësitë vendore,
 Numri i kontrolleve dy here në vit, për njësitë më problematike,
 Përdorimin e drejtë të fondeve të akorduara në cash,
 Shpenzime për udhëtime dhe dieta, 
 Shërbime të tjera si energji elektrike, shërbime postare e telefonike

c. Administrata e Shërbimit Social Shtetëror

 Në detajimin e fondeve për Drejtoritë Rajonale janë marrë në konsideratë disa nga 
treguesit më të domosdoshëm si:

 Numri i kontrolleve për 12 Drejtoritë Rajonale, 28 Institucionet e Përkujdesit si dhe 
disa nga njësitë vendore,

 Numri i kontrolleve dy herë në vit, për njësitë më problematike
 Përdorimin e drejtë të fondeve të akorduara në cash
 Shpenzime për kualifikime dhe trajnime 
 Shpenzime për udhëtime e dieta brenda dhe jashtë vendit 
 Shërbime të tjera si energji elektrike, shërbime postare e telefonike
 Karburant, roje, kancelari etj.

d. Ndihma Ekonomike 

 Në vlerësimin e nevojave për fonde në përputhje me Strategjinë Sektoriale të Mbrojtjes 
Sociale, e cila parashikon:

 Uljen e numrit të familjeve në skemën e  Ndihmës Ekonomike; 
 Uljen e rasteve  abuzive për familjet e skemës;
 Vlerësimin social-ekonomik të  gjendjes së familjes apo anëtarëve të saj;
 Struktura e familjeve dhe grupet përfituese sipas treguesve të njësive të pushtetit 

vendor;
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 Masa plotë e përfitimit të ndihmës ekonomike sipas strukturës për çdo familje 
përfituese dhe për çdo grup përfituesish;

 Masa e ndihmës ekonomike mujore të pjesëshme, duke zbritur vlerësimin e të 
ardhurave.

 Fondet faktike të shpenzuara për çdo dy-mujor paraardhës, i cili ka shërbyer për 
planifikimin e dy-mujorit pasardhës

e. PAK 

 Vlerësimi i nevojave është bërë në bazë të moduleve të ardhura nga njësitë vendore i 
përpunuar nga ana e jonë dhe i programuar në veçanti për çdo kategori e grup 
përfituesish duke mbajtur parasysh:

 Ruajtjen e numrit ekzistues të përfituesve;
 Uljen e numrit të përfituesve abuziv;
 Forcimin e kritereve për vlerësimin e aftësisë së kufizuar;
 Garantimin e përfshirjes dhe mosdiskriminim e individëve.

 Programimi i fondeve për pagesën e personave me aftësi të kufizuar është bërë për çdo 
grup të veçantë, në përputhje kjo me nenin 7 dhe 8 të ligjit Nr. 9355, datë 10.03.2005, 
duke ruajtur kriteret, sipas kategorive të mëposhtme:

 personat e paaftë të lindur ose të bërë gjatë jetës
 personat e verbër 
 Paraetetraplegjikët
 Invalidët e punës
 Shkallëzimin në % të kategorive përfituese.
 Kompesimet e energjisë dhe telefonisë fikse për kategoritë e të verbërve dhe 

paraetetraplegjikeve.
 Masa e përfitimit për çdo kategori si dhe numri i personave me aftësi të kufizuar 

sipas të dhënave të ardhura nga njësitë vendore
 Fondet faktike të shpenzuara për çdo dy-mujor paraardhës, të cilët kanë shërbyer 

për planifikimin e dy-mujorit pasardhës

Më poshtë po japim një tabllo të çeljes së fondeve në fillim të vitit si dhe ndryshimet e 
pësuara përgjatë vitit 2014, në total sipas zërave.
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Nr Zërat E M Ë R T I M I
Akorduar  në 
Fillim të vitit 
2014

Gjendja në fund 
të vitit 2014

Shtesa ose 
pakësime 
gjatë vitit 
2014

1 600 Pagat për punonjësit 396,000,000 402,000,000 6,000,000

2 601 Sigurime Shoqerore 63,300,000 68,300,000 5,000,000

3 602 Shpenzime operative 260,000,000 305,186,058 45,186,058

4 231 Shpenzime për investime 40,000,000 8,650,834 -31,349,166

5 606 Transfertat në total 19,000,000,000 23,917,000,000 4,917,000,000

a 606 Transferta  (Ndihma ekonomike) 4,200,000,000 4,866,660,000 666,660,000

b 606 Ndihmë për gratë e trafikuara 0 2,079,000 2,079,000

c 606 Qëndra Autike 0 18,387,159 18,387,159

d 606 Transferta  (Paaftësia) 14,800,000,000 19,029,873,841 4,229,873,841

6 606 Ndihmë për individe 0 2,263,630 2,263,630

7 606 Të Ardhurat nga sponsorizimet 0 5,007,833 5,007,833

Totali 19,759,300,000 24,708,408,355 4,949,108,355

Siç shihet edhe nga tabela e mësipërme Shërbimi Social Shetëror ka patur një ndryshim në zërat e 
buxhetit nga fillimi i periudhës në fundin e saj.

Arsyet e ndryshimeve janë:

Mosplotësim i nevojave në fillim të vitit në lidhje me zbatimin e vendimit  nr. 581, datë 
17.07.2013 “Për pagat e punonjësve të administratës” dhe VKM Nr. 610, datë 24.07.2013 “Për 
pagat e punonjësve mbështetës” e për rrjedhojë kemi shtesa edhe në zërin sigurime shoqërore.

Në shpenzimet operative, kemi patur nje rritje prej 45,186,058 lekësh, rritje e cila është 
përdorur për likujdimin e detyrimeve të prapambetura për pagesat e energjise elektrike, 
shpenzime telefonike, si ruajtjen e ambjenteve, udhëtime e djeta, karburante, ujë, ushqime, si dhe 
detyrimeve të prapambetura për vendimet gjyqësore etj.

Në shpenzimet Ndihmë për individë, kemi patur një rritje prej 2,263,630 lekësh, rritje e cila 
është përdorur për rastet e daljeve së punonjësve në pension si dhe pagesat e pagave të 
punonjësve të larguar nga puna.

Shtesa e fondeve për shumën 4,917,000,000 lekë i përket pagesave të ndihmës ekonomike 
dhe PAK e cila  kanë ardhur si rezultat i vendimeve të dala dhe të miratuara nga qeveria për 
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shlyerjen e detyrimeve të prapambetura, indeksimit të pagesave për personat me Aftësi të 
kufizuar, Paraplegjikët, Tetraplegjikët si dhe të Verbërit.

Fondet e alokuara gjatë vitit 2014 krahasuar me fondet e alokuara në vitin 2013 kanë 
pësuar rritje në zërat si më poshtë: 

 602 Shpenzime operative
 6061003 Ndihmë ekonomike
 6061004 Aftësi e Kufizuar 

Më konkretisht, tabela si më poshtë

Nr. Zërat E M Ë R T I M I
Fondet e 

Akorduar  gjatë 
vitit 2014

Fondet e Akorduar  
gjatë vitit 2013

Diferenca          + 
ose -

1 600 Pagat për punonjësit 402,000,000 403,100,000 -1,100,000

2 601 Sigurime Shoqerore 68,300,000 68,000,000 300,000

3 602 Shpenzime operative 305,186,058 203,700,000 101,486,058

4 231 Shpenzime për investime 8,650,834 47,450,000 -38,799,166

5 606 Transfertat në total 23,917,000,000 19,402,000,000 4,515,000,000

a 606 Transferta(Ndihma ekonomike) 4,866,660,000 3,820,000,000 1,046,660,000

b 606 Ndihmë për gratë e trafikuara 2,079,000 1,000,000 1,079,000

c 606 Qëndra Autike 18,387,159 21,000,000 -2,612,841

d 606 Transferta  (Paaftësia) 19,029,873,841 15,560,000,000 3,469,873,841

6 606 Ndihmë për individe 2,263,630 452,000 1,811,630

7

600 
601 
602 Të Ardhurat nga sponsorizimet 5,007,833 3,302,000 1,705,833

Totati 24,708,408,355 20,080,554,000 4,627,854,355
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Nisur nga tabela e mësipërme po grupojmë shpenzimet sipas zërave për vitin 2014 
krahasuar me 2013 dhe konkretisht:

Zërat      Institucionet e Perkujdesit        Sherbimi Social Shtetëror        Drejtorite Rajonale
Shpenzimev

e 2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 %

600 306,480,000 311,410,000 102 40,000,000 35,650,000 89 56,640,000 54,940,000 97

601 52,030,000 52,360,000 101 6,290,000 6,130,000 97 9,700,000 9,810,000
10

1

602 170,600,000 246,973,910 145 21,200,000 44,337,625 209 11,900,000 13,874,523
11

7

Nisur nga tabela rezulton se shpenzimet për institucionet e përkujdesit rezultojnë se në zërin:

 600 “paga për punonjësit” kemi një rritje të shpenzimeve gjatë vitit 2014 me 2 % më 
shumë , 

 601 “sigurime  për punonjësit” kemi një rritje të shpenzimeve gjatë vitit 2014 me 1 % më 
shumë  

 602 “shpenzime operative” kemi një rritje 45 % më shumë se viti 2013. 

Shërbimi Social Shtetëror rezultojnë se në zërin :

 600 “paga për punonjësit” kemi një paksim të shpenzimeve gjatë vitit 2014 me 11 % më 
pak se në 2013,

 601 “sigurime  për punonjësit” kemi një paksim  të shpenzimeve gjatë vitit 2014 me 3 % 
më pak  se në vitin 2013 

 602 “shpenzime operative” kemi një rritje prej 109 % më shumë se viti 2013, rritja kjo si 
rezultat i celjes së fondeve për shlyerjen e vendimeve gjyqësore për punonjësit e larguar 
nga puna.

Drejtoritë Rajonale të Shërbimi Social Shtetëror rezultojnë se në zërin:

 600 “paga për punonjësit” kemi një paksim  të shpenzimeve gjatë vitit 2014 me 3 % më 
pak se në 2013, 

 601 “sigurime  për punonjësit” kemi një rritje  të shpenzimeve gjatë vitit 2014 me 1 % më 
shumë  se në vitin 2013 

 602 “shpenzime operative” kemi një rritje prej 17 % më shumë se viti 2013.
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Krahasuar me vitin 2013 fondet e akorduara gjatë  vitin 2014 për ndihmën ekonomike të 
kenë një rritje prej 27 %, ndërsa për fondet e PAK kemi një rritje prej 22 %.

4.1.2. Realizimi i shpenzimeve per vitin 2014 

Gjatë vitit 2014 Drejtoria e Financës ka ndjekur menaxhimin e fondeve si në administratën 
qendrore, drejtoritë rajonale dhe institucione e përkujdesit social. Nga analiza e shpenzimeve 
është konstatuar se të gjitha institucionet kishin të mbartura detyrime të viteve të 
mëparshme. Shuma e detyrimeve të likujduara në total zë 15% të buxhetit të akorduar. 
Gjithashtu detyrime të prapambetura kemi mbartur dhe për Ndihmën Ekonomike dhe PAK në 
masën 21% të fondeve të akorduara për mbrojtjen sociale.

Realizimin e shpenzimeve sipas zërave po e paraqesim më poshtë:

Nr. Zërat E M Ë R T I M I
Fondet e 

Akorduar  gjatë 
vitit 2014

Realizimi Faktik  
2014

%                   
e 

realizi
mit

Diferenca        
+ ose -

1 600 Pagat për punonjësit 402,000,000 394,111,227 98 7,888,773

2 601 Sigurime Shoqerore 68,300,000 64,785,499 95 3,514,501

3 602 Shpenzime operative 305,186,058 298,338,931 98 6,847,127

4 231 Shpenzime për investime 8,650,834 8,650,834 100 0

5 606 Transfertat në total 23,917,000,000 23,917,000,000 100 0

a 606 Transferta (Ndihma ekonomike) 4,866,660,000 4,866,660,000 100 0

b 606 Ndihmë për gratë e trafikuara 2,079,000 2,079,000 100 0

c 606 Qëndra Autike 18,387,159 18,387,159 100 0

d 606 Transferta  (Paaftësia) 19,029,873,841 19,029,873,841 100 0

6 606 Ndihmë për individe 2,263,630 2,263,630 100 0

7

600, 
601,
602 Të Ardhurat nga sponsorizimet 5,007,833 4,601,922 92 405,911

Totati 24,708,408,355 24,689,752,043 100 18,656,312

Siç shihet dhe nga tabela kemi një mosrealizim të fondeve në zërin 602 (shpenzime operative) 
në shumën 6,847,127 lekë, e ardhur si pasojë e mosmenaxhimit të mirë nga ana e 
institucioneve në varësi të pushtetit vendor konkretisht:

 Shtëpia e Fëmijës Shkollor, Shkodër në vlerën 1,500,000 lekë
 Qendra e Zhvillimit, Shkodër në vlerën 680,000 lekë
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 Shtëpia e foshnjes, Durrës në vlerën 1,500,000 lekë 
 1,200,000 lekë ka ardhur si rezultat i akordimit dy herë të detyrimeve të 

prapambetura për institucionet e përkujdesit social.

Për vitin 2014 të gjithë institucionet kanë të shlyera të gjitha detyrimet e prapambetura, me 
përjashtim të detyrimeve për vendimet gjyqësore për punonjësit e larguar nga puna, si dhe 
shpenzimet e kryera gjatë muajit dhjetor dhe që  mbarten për vitin 2015

4.1.3.Prokurimet Publike 

Gjatë vitit 2014, Drejtoria e Financës ka mbuluar me kapacitete njerëzore dhe fonde pjesën më të 
madhe të institucioneve të varësisë. Mbështetja me kapacitete njerëzore për Njesitë e Prokurimit 
dhe KVO është bërë domosdoshmëri për shkat në numrit të pakët të stafit të këtyre 
institucioneve. Nga ana jonë janë hartuar rregjistrat e prokurimit dhe realizimit të tyre për të 
41 institucionet. Prokurimet e realizuara me asistencën e drejtorisë kanë qenë veçanërisht për:

 Shërbim i ruajtjes me roje private
 Prokurimi për ushqimet, 
 Disifektimin e ambjenteve etj.

Për Prokurimet në tëresi dhe për shërbimin e ruajtjes me roje private, si dhe disifektimi i 
ambjenteve në vecanti janë prokurime të kryera në SHSSH, në funksion të institucioneve të 
përkujdesit social, prokurime këto për të cilat nuk ka patur  asnjë ankimim.

Krahas detyrave të tjera, Drejtoria e Financës është angazhuar në mbylljen dhe pasqyrimin e 
llogarive financiare dhe pasqyrave vjetore të Drejtorisë së Përgjithshme miratuar pranë Degës së 
Thesarit Tiranë dhe Bilancin Financiar Përmbledhës të insitucioneve të varësisë duke e dorëzuar 
atë pranë Drejtorisë së Financave në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. 

4.1.4  Satistika

Krahas detyrave të sipërcituara, Drejtoria e Financës merret me grumbullimin dhe përpunimin e 
të dhënave statistikore. Në zbatim të VKM-së Nr. 617, datë 07.09.2006 “Për përcaktimin e 
treguesve të vlerësimit dhe të monitorimit të programeve të ndihmës ekonomike të pagesës për 
personat me aftësi të kufizuar dhe të shërbimeve shoqërore”, Udhëzimin Nr. 10, datë 03.07.2014 
“Për zbatimin e VKM-së Nr. 617, datë 07.09.2006” si dhe Udhëzimeve Nr. 3, 4, datë 10.03.2014 
“Për planifikimin e fondeve të pagesave për aftësinë e kufizuar/ndihmës ekonomike”, bëhet 
përpunimi i të dhënave për çdo dy-mujorë e progresive për të 383 njësitë vendore për të dy 
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komponentët, të cilat dërgohen pranë INSTAT dhe Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. 
Gjithashtu përpunohen tabelat mbi numrin e punonjësve, investimeve, mbi grup moshat e 
invalidëve të punës, mbi strukturën e përbërjes familjare të përfshira si përfitues në skemën e 
ndihmës ekonomike.

Gjatë vitit 2014 problematike me të dhënat statistikore keni hasur në:
 Afatet e dërgimit të të dhënave nga njësitë e pushtetit vendor.
 Plotësimi i pasaktë i formularëve të plotësuar dhe dërguar në SHSSH, gjë e cila na ka 

detyruar të kërkojmë informacion shtesë nëpërmjet vendimeve të marra nga njësitë 
vendore.

  Aftesia e kufizuar:

Janar 2014 Nëntor-Dhjetor 2014 Diferenca

EMERTIMI Invalid Invalid PAK DHJETOR-JANAR 2014

P.A.K pune P.A.K pune

BERAT 5,342 3,287 5,068 2,860 -274

DIBER 4,677 2,785 4,655 2,881 -22

DURRES 8,276 6,775 7,786 7,158 -490

ELBASAN 13,682 8,100 12,547 11,633 -1.135

FIER 10,763 6,795 10,045 7,259 -718

GJIROKASTER 2,985 2,415 2,840 2,373 -145

KORCE 8,556 6,462 8,042 6,986 -514

KUKES 3,161 2,718 3,154 2,798 -7

LEZHE 4,801 3,490 4,349 3,720 -452

SHKODER 8,834 4,563 8,557 4,618 -277

TIRANE 16,324 15,021 16,119 16,831 -205

VLORE 7,655 4,784 6,741 4,926 -914

Shuma 95,056 67,195 89,903 74,043 - 5.153

Siç vihet re, përgjatë 2014 kemi një rënie të numrit të personave më aftësi të kufizuara nga 
95.056 persona në janar në 89.903 persona në muajin dhjetor. Pra 5.153 PAK më pak e 
shprehur në përqindje: 5.4%. Theksojmë që në të gjitha rastet personat janë rikomisionuar 
pranë KMCAP rajonal apo KMCAP Epror edhe në rastet kur janë konstatuar shkelje të ligjit gjatë 
kontrolleve të ushtruara. 
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Përsa i përket skemës së Ndihmës ekonomike gjatë vitit 2014 numri i familjeve rezulton sipas 
tabelës së më poshtme:

Nr EMERTIMI Janar 2014 Dhjetor 2014

DIFERENCA 
DHJETOR-

JANAR

NUMRI I FAMILJEVE 88.020 79.490 - 8.530
1 PREFEKTURA BERAT 3.125 2.602 - 523

2 PREFEKTURA  DIBER 12.862 13.149 +287
3 PREFEKTURA DURRES 1.232 1.003 -229
4 PREFEKTURA  ELBASAN 12.765 11.065 -1.700

5 PREFEKTURA  FIER 3.873 3.358 -515
6 PREFEKTURA  GJIROKASTER 2.644 1.922 -722
7 PREFEKTURA   KORCE 8.575 7.439 -1.136

8 PREFEKTURA   KUKES 10.896 10.093 -803
9 PREFEKTURA   LEZHE 5.911 5.833 -78

10 PREFEKTURA  SHKODER 13.371 12.013 -1.358

11 PREFEKTURA  TIRANE 11.332 9.478 -1.854

12 PREFEKTURA VLORE 1.434 1535 +101

Pra sic shihet  nga tabela numri i familjeve në skemën e ndihmës ekonomike për periudhen 
janar-dhjetor 2014 ka rene me 8.530 familje, e shprehur ne perqindje: renie me 9.7%

Siç theksuam edhe me pare krahasuar me vitin 2013 fondet e akorduara gjatë  vitit 2014 për 
ndihmën ekonomike patën një rritje prej 27 %, ndërsa për fondet e PAK patën një rritje prej 
22 %. Me fondet e rritura është mundësuar kryerja e të gjitha pagesave të prapambetura të
vitit 2013, si dhe kryerja e pagesave në përputhje të plotë me ligjin si për përfituesit e 
ndihmës ekonomike ashtu edhe të aftësisë së kufizuar. 
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5.KOMUNIKIMI ME MEDIAN, PUBLIKUN, PARTNERITETI ME 
SHOQERINE CIVILE

Hyrje

Në tërë historinë relativisht të gjatë të funksionimit të ShSSh, krijimi i Drejtorisë së Komunikimit 
dhe I.T. është rezultat i interferimit në praktikën e punës së këtij institucioni i konceptit modern 
të qeverisjes së hapur, menaxhimit transparent dhe me komunikim të vazhduar me qytetarët në 
përgjithësi, njerëzit në nevojë dhe publikun e gjërë përgjithësisht. Rikonceptimi i detyrave, rolit 
dhe funksioneve të kësaj drejtorie është bërë në përputhje me politikat dhe objektivat strategjike 
të MMSR për dinamizimin dhe përmirësimin e politikave, përmirësimin e skemave të mbrojtjes 
sociale të njerëzve në nevojë, objektivat, përgjegjësitë menaxhuese dhe ekzekutive të ShSSh.

Aktiviteti i saj është fokusuar në këto drejtime kryesore:

 Transparencë e aktivitetit të SHSSH për 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

5.1.Detyra të realizuara

Megjithëse Drejtori e re ajo ka mundur të ketë të qartë synimet, objektivat dhe veprimtaritë e 
veta gjatë vitit 2014 të bazuar në këto elementë kryesorë:

5.1.1. Ankesa, denoncime, pyetje të qytetarëve

Drejtoria e Komunikimit dhe IT e ka konsideruar si detyrë parësore dhe ka bërë gjithçka për të 
përmirësuar imazhin publik të SHSSH duke ndërtuar një sistem të komunikimit me median, 
sqarimit të qytetarëve në nevojë, dhe përgjigjen sa më të shpejtë për njerëzit që për probleme të 
ndryshme sociale kanë adresuar ankesa dhe kërkesa në drejtim të strukturave të ShSSh, 
Drejtorive Rajonale, Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror.
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 Në faqen DENONCO të ShSSh gjatë vitit 2014 kanë ardhur 40 raste ankimimesh, nga të 
cilat 34 i janë deleguar për trajtim e zgjidhje Drejtorive Rajonale dhe 12 prej tyre janë 
zgjidhur në favor të ankuesit e denoncuesit. Rastet e tjera kanë përfunduar duke sqaruar 
mbi bazë ligjore të kërkesave dhe mundësitë e kapacitetet e  trajtimit institucional. 

 Në faqen e fb të ShSSh gjatë vitit nga qytetarë të ndryshëm nga i gjithë vendi janë drejtuar 
88 raste e pyetje për zgjidhjen e drejtë të tyre dhe nga ana e Drejtorisë së komunikimit 
pas konsultimit me drejtoritë e tjera janë kthyer 88 përgjigje të personalizuara për 
qytetarët.

5.1.2. Komunikimi me median

Synimi ka qene ndërtimi i platformës, konceptit dhe praktikave utilitare të lidhjeve dhe 
marrëdhënieve me shtypin dhe median elektronike, duke garantuar transparencën në 
komunikim, profesionalizmin në zgjidhjen e problemeve të ngritura dhe atmosferën e duhur të 
marrëdhënieve me ta.

Gjatë gjithë vitit në mënyrë permanente është realizuar monitorim i përditshëm i lajmeve nga 
mediat elektronike dhe i artikujve me natyrë sociale të shtypit të përditshëm. Me këto 
informacione hartohet dy herë në ditë një material informues për të venë në dijeni Drejtorinë e 
ShSSh, Drejtorite Rajonale dhe të Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror, për të reaguar dhe 
reflektuar ndaj problemeve dhe kritikave të adresuara.

Gjatë vitit 2014 vjanë evidentuar 103 raste problematikash sociale të trajtuara mediatikisht, 
që kanë kaluar për trajtim dhe zgjidhje drejtorive përkatëse sipas natyrës dhe rëndësisë së 
problemit të ngritur mediatikisht.

Më shumë kujdes dhe shpejtësi reflektimi duhet në trajtimin e problemeve që ngre media dhe po 
aq me shpejtësi duhet bërë edhe informimi i Drejtorisë së Komunikimit.

Drejtoria e Komunikimit mbi bazën e materialeve, informacioneve dhe sintezave të realizuara në 
fb dhe web-in e SShSh çdo datë 5 të çdo muaji realizon emetimin e Buletinit Elektronik në të cilat 
pasqyrohen ngjarje, lajme dhe eventet kryesore të ShSSh, Drejtorive Rajonale dhe Institucionet e 
Përkujdesit Social. Gjatë vitit 2014 janë krijuar dhe publikuar 12 Buletine Informative në të 
cilat është pasqyruar veprimtaria e ShSSh dhe dinamika e lidhjes me kerkesat dhe ankesat e 
qytetarëve.
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Faqja e ShSSh në fb është bërë dinamike dhe interaktive. Numri  ndjekësve të saj është katër 
fishuar gjatë vitit 2014.  

SHSSH i është përgjigjur përgjatë gjithë vitit të gjitha kërkesave për dalje mediatike të 
Drejtueses së institucionit apo drejtuesve dhe specialistëve të institucionit qendror dhe degëve 
vartëse të tij, duke mundësuar kështu informimin e gjerë të publikut mbi aktivitetin e Shërbimit 
Social Shtetëror. 

Të gjitha eventet e realizuara nga SHSSH kanë patur një mbulim të mirë mediatik si nga media 
lokale ashtu dhe kombëtare. Sfidë mbetet niveli i profesionalizmit të gazetarëve në trajtimin e 
rasteve sociale.  

5.1.3. Transparencë e donacioneve

Drejtoria e Komunikimit dhe IT ka patur rolin e Qendrës së Vlerësimit të Nevojave të 
përgjithshme dhe specifike të institucioneve të përkujdesit social dhe mbi këtë bazë ajo ka 
mundur që të ketë të evidentuara në plane 3, 6 mujore dhe vjetore nevojat materiale dhe ngritje 
kapacitetesh në të gjithë Drejtoritë Rajonale dhe Institucionet e Përkujdesit Shoqëror. Mbi këtë 
bazë është bërë i mundur orientimi i duhur i donacioneve të mundshme në përputhje me 
specifikat e nevojave të identifikuara.

Në përfundim të çdo muaji hartohet Buletini i Donacioneve të realizuara duke emetuar 12 
buletine mujore.

5.1.4. Partneriteti me donatorë

Në sajë të ndërtimit të politikës së hapur bashkëpunuese e komplementare me aktorë të tjerë që 
operojnë në fushën e shërbimeve sociale apo që duan të kontribuojnë në sferën e shërbimit 
social, Drejtoria e Komunikimit dhe IT ka mundësuar një proces aktiv të dyerve të hapura dhe 
ndërtimit të partneriteteve me të gjithë individët, aktorë e operatorë vendas dhe të huaj të cilët 
kanë dhënë kontribute të dukshme në sferën e zgjeruar të shërbimit social në Shqipëri.

Në Mars 2014 u krijua rrjeti “Miqtë e Shërbimit Social”, i cili morri jetë pas eksperiencës shumë 
të mirë të krijuar gjatë fushatës “Shqipëria Dhuron” të dhjetorit 2013.

Përgjatë vitit biznese, institucione dhe individë mbështetën përmes donacioneve përpjekjet e 
SHSSH për përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe shërbimit vecanërisht në qendra përkujdesi.
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Situata e donacioneve për vitin 2014

Kontribute nga BIZNESE: Gjithsej janë 160 të tilla dhe  vlera monetare e kontributit është 
16.872.624 lek

Bizneset kryesore që kanë kontribuar: Biznes Albania, Alb Telekom & Eagle Mobile, Vodafone 
Albania, Kastrati, Agna Group, Kosmonte Food, Kompania Globe, Raiffeisen Bank, Banka Societe 
General, Teuta sh.p.k , Alba Exotic, Pastiçeri Pelikan, Inti Moda, Speed Taxi, Tabaco Holding 
Group, Shoqëria Farmacia, Medikos Farma Humana, Kompania Vini Pharma, Neptun, Ecco Market 
etj.

INDIVIDË që kanë kontribuar me donacione vullnetare gjithsejt kanë qenë: 188 dhe vlera 
monetare e kontributit është 3.265.445 lek

INSTITUCIONE donator gjithsejt kanë qenë 66 dhe vlera monetare e donacioneve të tyre është 
1.234.853 lek. Ndër Institucionet kryesore janë: Ministria e Financave, Ministria e Jashtme, 
Instituti Integrimit, Ambasada Amerikane, Ambasada Italiane, Ambasada Kuvajtjane, Drejtoria e 
Tatim Taksave, Rezervat e Shtetit ,Shkolla të mesme të ndryshme, Bashkitë e Beratit,Gjirokastrës, 
etj.

SHOQATA, FONDACIONE, OJF që kanë kontribuar gjatë vitit 2014 janë 54 dhe vlera e 
kontributit monetar është 3.591.102 lek. Shoqatat ose fontacione ose OJF me kryesoret:
Adra, SFI, Shpresë për Botën, Terre des hommes, Kisha e Krishtit, Motrat Adhuruese, Gjaku 
Krishtit,  Komuniteti Mysliman, Arsis, World Vision, etj.

Numri i donatoreve 2014 (Grafiku)
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Donacionet në vlerë monetare 2014

5.1.5. Evente dhe iniciativa të koordinuara nga Drejtoria e Komunikimit dhe IT-së 

Në bashkëpunim dhe lidhje organike me drejtoritë e tjera të ShSSh Drejtoria e Komunikimit është 
bërë iniciatore e pasqyrimit të arritjeve, sukseseve në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve në 
cash (ndihmën ekonomike dhe pagesën e AK) dhe pasqyrimin e praktikave më të mira në fushën 
e shërbimit social. Konventa e 2-3 dhjetorit ishte një event i rëndësishëm për të reflektuar mbi 
rolin dhe përgjegjësitë e shërbimit social në këndvështrimin e reformës së shërbimeve sociale.

Gjatë vitit 2014 në forma të larmishme nën drejtimin e ShSSh u organizuan evente dhe u 
përcollën mesazhe informuese e ndërgjegjësuese për publikun për:

20 Maj Dita Kombëtare e Fëmijëve Jetim
1 Qershori, dita Ndërkombëtyare e Fëmijëve
12 Qershori Dita Ndërkombëtare kundër Shfrytëzimit të fëmijëve
1 Tetori, Dita Ndërkombëtare e të Moshuarve
18 Tetori, Dita Europiane kundër Trafikimit të Qenive Njerëzore
25 Nëntori, Dita Ndërkombëtare kundër Dhunës në Familje
3  Dhjetori, Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuar
15 Maji, Dita e Familjes
Dhjetor, Shqipëria Dhuron
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5.1.6. Koordinim i rrjetit të vullnetarëve të SHSSH

Një objektiv i ri i realizuar, por i munguar më parë, ka qënë veprimtaria e drejtorisë me 
organizimin e VULLNETARËVE të ShSSh, të cilët këtë vit kanë qënë komponent shtesë në 
veprimtarinë tonë. Mbi 100 vullnetarë janë atashuar në eventet më masive siç është nisma 
për mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge. Pjesa tjetër kanë qënë pranë klientëve dhe 
punonjësve në institucionet e shërbimit social për fëmijë, të moshuar, gra, persona me aftësi të 
kufizuar.

Dhe më në fund për nga rradha por jo nga rëndësia, ka qenë bashkëpunimi me universitetet e 
qarqet akademike me të cilat kemi siguruar bashkëpunime të qëndrueshme e frutdhënëse si për 
ata por edhe për ngritjen e kapaciteteve profesionale të shërbimit social. Vitin që kaloi mbi 40 
studentë të Universitetit të Tiranës dhe Universiteteve jo publike kanë siguruar mbështetjen 
e organizuar të Drejtorisë së Komunikimit për të zhvilluar praktikat mësimorë në 
Administratën Qëndore, Drejtoritë Rajonale dhe institucionet e përkujdesit shoqëror.

     5.1.7. Mbështetje e punës së SHSSH përmes teknologjisë së informacionit

- Suport i vazhdueshëm në lidhje me Sistemin e Ndihmës Ekonomike. Sigurim aksesi  për sistemin 
përdoruesve të sistemit të Ndihmës Ekonomike.

Sistem i ri i dixhitalizuar i ndihmës ekonomike po pilotohet që prej qershorit në 3 qarqe: Tiranë, 
Elbasan, Durrës me asistencën e Bankës Botërore. Nga stafi i IT së Drejtoritë së përgjithshme dhe 
Drejtorive Rajonale dhe me suportin e stafit IT të MMSR janë bërë të gjithë instalimet e 
nevojshme në kompjuterat e administratorëve socialë për aksesimin e sistemit online të Ndihmës 
Ekonomike.

Është kryer ndërtimi i strukturës në Active Directory për Tiranën, Durrësin dhe Elbasanin.

Janë krijuar Userat në Active Directory në total vendosur sipas stukturës përkatëse 385 usera për 
njësitë vendore të qarqeve pilot+ 385 usera në sistem (të ndara sipas roleve përkatëse).16 usera 
Drejtori Rajonale (të ndara sipas roleve përkatëse), 7 usera drejtori e përgjithshme.

Suport i  vazhdueshëm i përdoruesve të sistemit në lidhje me proçeset e punës apo probleme 
teknike.

- Monitorimi i sistemit të NE, raportimi problemeve për përmirësimin e mëtejshëm të sistemit.

31 probleme të raportuara dhe zgjidhura me suportin e IKub.
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Nxjerrja e raporteve të ndryshme në lidhje me familjet aplikuese, përfituese dhe 
refuzuara nga qershori në dhjetor.

- Realizimi i detyrave në grupet teknike për ndjekjen e zbatimit të kontratës “Ndërtimi i Sistemit 
Software dhe Trajnimi i Përdoruesve për Ngritjen e Bazës së të Dhënave Shtetërore të Ndihmës 
Ekonomike” dhe MIS për PAK.

- Menaxhimi dhe administrimi faqes së internetit të Shërbimit Social Shtetëror dhe publikimi i 
materialeve në faqe në bashkëpunim me specialistët e Komunikimit.

Web-site i up date me në fokus qytetarin.

15 Buletine informative të publikuara.

12 buletine donatorësh të publikuara.

- Mirëmbajtje e rrjetit kompjuterik, suport i vazhdueshëm punonjësve në lidhje me mirëmbajtjen e 
pajisjeve elektronike dhe programeve bazë të punës. Suporti IT i shtrirë dhe në institucionet e 
varësisë.
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6. SHËRBIMET MBËSHTETËSE DHE BURIMET NJERËZORE

Hyrje

Kjo Drejtori përbëhet nga Sektori Juridik dhe Sektori i Burimeve Njerëzore, të cilat bashkarisht 
mbështesin punën e të gjitha strukturave të Shërbimit Social Shtetëror.

6.1. Zbatuar gjatë 2014

6.1.1. Propozime Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë për ndryshime në akte ligjore 
e nënligjore në fushën e veprimit të SHSSH 

Gjatë vitit 2014 SHSSH i ka propozuar për miratim Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë 9 
akte ligjore:

6 nga këto akte u hartuan nga specialistë të SHSSH

1. Projekt-Udhëzimi “Për zbatimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave 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. Projekt-Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Statutit të Shërbimit Social 
Shtetëror”.

3. Projekt-Udhëzimi “Për përcaktimin e procedurave për mos përfitimin e pagesës së 
ndihmës ekonomike dhe të aftësisë së kufizuar nga personat e pranuar në qendrat e 
zhvillimit rezidencial publikë të financuara nga fondet e Buxhetit të Shtetit”.

4. Projektligji për ndryshimin e Ligjit “Për  Statusin e Jetimit”.

5. Marreveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë Mirëqënies 
Sociale dhe Rinisë “Për lëshimin e cërtifikatës së pronësisë për përjashtimin e familjeve 
aplikuese për përfitimin e ndihmës ekonomike nga tarifat përkatëse”
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6. Projektvendimi për ndryshimin e VKM-së Nr.425, datë 27.06.2012 “Për përcaktimin e 
kritereve, dokumentacionit të nevojshem për pranimin e personave në institucionet 
rezidenciale publike dhe jo publike të përkujdesjes shoqërore”

3 kerkesa zyrtare per nxjerrje udhëzimi ne lidhje me bazen ligjore ne fuqi e cila sillte 
probleme në zbatimin e saj në praktikë

1. Kërkesë zyrtare për ndryshimin e Udhezimit nr.2474, date 06.12.2014 “Per percaktimin e 
treguesve te vleresimit dhe monitorimit te programeve te nd.ek, pageses per personat me 
aftesi te kufizuar dhe sherbimeve shoqerore”. 

2. Kërkesë zyrtare për nxjerrjen e nje udhezimi ne zbatim te VKM nr.404 Prot, date 
20.06.2014 “Per percaktimin e mases, kritereve e te procedurave te perfitimit te 
kompensimit financiar nga personat me statusin e te verberit dhe invalidit paraplegjik dhe 
tetraplegjik per faturen e energjise dhe faturen e telefonise fikse. 

3. Kërkesë zyrtare për nxjerrjen e nje udhezimi në zbatim të VKM nr.89, datë 26.01.2012 
“Për përcaktimib e kritereve, të dokumentacionit dhe të proçedurës së shërbimit të 
kujdestarisë”.

Janë shqyrtuar drafte ligjore të ardhura nga Ministria për mendim.

1. Projekt-vendim “Për disa ndryshime ne VKM nr.277, datë 18.06.1997, “Për përfitimet nga 
statusi i të verbërit” 

2. Projekt-vendim “Për disa ndryshime në 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” 

3. Projekt-vendim “Për disa ndryshime në VKM Nr.904, datë 12.12.2012, “Për përcaktimin e 
kritereve , të proçedurave dhe dokumentacionit të përfitimit të ndihmës ekonomike në 
zonat pilot”. 

4. Projekt Udhëzim ”Mbi zbatimin e VKM Nr.89, datë 26.01.2012 “Për përcaktimin e 
kritereve, të dokumentacionit dhe të proçedurave të shërbimit të kujdestarisë”. 

5. Projekt Udhëzim Për disa ndryshime në udhëzimin nr.9, datë 10.03.2006, mbi zbatimin e 
VKM nr.904, datë 12.12.2012, “Për përcaktimin e kritereve, të proçedurave dhe 
dokumentacionit të përfitimit të ndihmës ekonomike në zonat pilot”. 
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6. Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr.4, datë 11.03.2014 “Për planifikimin e 
fondeve për ndihmën ekonomike”.

Shërbimi Social Shtetëror me vendime të Këshillit Administrativ propozoi për miratim në 
Këshillin e Ministrave

1. Vendimin për miratimin e standarteve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror per 
personat me aftësi të kufizuar;

2. Për miratimin e hapjes së Qendrës Kombëtare Tranzitore të Emergjencës për kategoritë 
në nevojë.

6.1.2. Janë dërguar përpara organeve të drejtësisë punonjësit abuzues me detyrën 
shtetërore

Në zbatim të ligjit nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të 
ndryshuar dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, Shërbimi Social Shtetëror gjatë vitit 2014 
ka dërguar përpara organeve të drejtësisë punonjësit e njësive të qeverisjes vendore abuzues me 
detyrën si me poshte:

- 18 administratorë shoqëore
- 5 Këshilla të njësive të qeverisjes vendore ose 84 anëtarë të këtyre këshillave
- 2 kryetarë të njësive të qeversijes vendore

6.1.3.Përjashtimi nga detyrimet doganore 

SHSSH ka paisur me vërtetime për tu përjashtuar nga detyrimet doganore për automjetet e 
invalidëve 48 persona. 

Sfidat:

 Ndërgjegjësimi i punonjësve të organeve shtetërore që të zbatojnë me korrektësi 
legjislacionin e ndihmës dhe shërbimeve shoqërore në mënyrë që të mundësohet mbrojtja 
e të drejtave të ligjshme të qytetarëve.  

 Unifikimi i akteve të kontrollit, për metodat e përshkrimit të shkeljeve të konstatuara, për 
dhënien e asistencës për ato familje/individë që sipas ligjit u takon e drejta e përfitimit të 
ndihmës ekonomike dhe pagesës së aftësisë së kufizuar në një kënvështrim të ri për të 
mundësuar gjithëpërfshirjen e grupeve në nevojë. 
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 Hartimi dhe pregatitja e relacioneve për mbledhjen e Këshillit Administrativ, projekt-
akteve ligjore dhe nënligjore për ndihmën dhe shërbimet shoqërore në bashkëpunim me 
specialistë të MMSR për të ndryshuar aktet në fuqi në kuadër të reformimit të 
legjislacionit të ndihmës dhe shërbimeve shoqërore. 

 Kontribut në reformimin e legjislacionit të ndihmës ekonomike dhe shërbimeve shoqërore 
në përshtatje me legjislacionin e vendeve të Bashkimit Europian. 

6.1.4.Burimet Njerëzore

Shërbimi Social Shtetëror përbëhet nga një staf prej 46 punonjës në Drejtorinë e Përgjithshme, 83 
në 12 Drejtoritë Rajonale dhe 200 në 10 Institucionet e Përkujdesit Social.

Pa hyrë ende viti 2014, në kuadër të reformimit të shërbimeve sociale, por dhe përmirsimin e 
stafeve u morrën masat për riorganizimin strukturave të Drejtorisë së Përgjithshme të SHSSH 
dhe Drejtorive Rajonale për të pasur një shërbim profesional dhe staf konform standarteve të 
Departamentit të Administratës Publike dhe Statusit të  Nëpunësve Civil.

Ritmi i ndryshimeve përsa i përket statusit të punonjësve të SHSSH-së duke hyrë për herë të parë 
në shërbimin civil me një ligj të Ri të Nëpunësit Civil dhe pa udhëzimet përkatëse ishte një sfidë 
ashtu edhe mundësi thelbësore për të mësuar dhe ndërgjegjësuar se pa motivimin, zhvillimin e 
kapaciteteve dhe qëndrimin në punë të më të mirëve, Institucioni ynë nuk mund të sigurojë 
rezultate të larta në shërbimin ndaj qytetarëve.

Ne gjetëm një gropë të zezë të masave disiplinore dhe shkarkimeve nga puna pa procedurë 
të rregullt ligjore. 81 punonjës ishin larguar gjatë 2013 pa procedurë, të gjithë kanë fituar 
gjyqet duke përfituar 23.339.495 lekë nga Buxheti i shtetit.

Ndërkohë që gjatë 2014, SHSSH morri masa për zbatimimin e drejtë të Kodit të Punës, të 
Procedurave Administrative, Ligjit të Nëpunësit Civil, Statutit të Shërbimit Social Shtetëror, 
Rregulloreve të Brendshme vendime/udhëzim përkatëse për cdo masë disiplinore që kemi 
marrë, cdo largim nga puna, cdo emërim në strukturat e institucioneve shtetërore të personave 
që plotësojnë kriteret për vendet e punës, nëpërmjet procedurave te parashikuara nga Kodi i 
Punes apo Statusi i Nepunesit Civil. 

Masat konkrete që u morrën gjatë 2014 për personelin:

U kontrolluan dosjet e të gjithë punonjësve dhe evidentuan të gjitha rastet kur profesioni i 
punonjësit nuk përputhej me pozicionin e punës.
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U plotësuan vendet vakante sipas Strukturave të miratuara në mbështetje të urdhërit të 
Kryeministrit nr. 245, date 20.12.2013 për strukturën dhe organikën e SHSSHsë me personel të 
kualifikuar dhe konform procedurave ligjore, shpallje publike dhe konkurse transparente. Janë 
ndjekur me rigorozitet sipas procedurave ligjore cdo emërim, shkarkim , ballafaqim si dhe lëvizje 
paralele.

Janë administruar dhe përditësuar të dhënat, database i menaxhimit të personelit të SHSSH, 
Drejtorive Rajonale dhe Institucionet e varësisë sipas kërkesave dhe udhëzimeve të KM dhe DAP.

Është bërë detajimi i përshkrimeve të punës për cdo punonjës të drejtorisë.

Janë konfirmuar 60 punonjës si nepunës civil dhe 47 punonjes civil në periudhë prove, të cilët më 
pas ju nënshtruan trajnimit të detyrueshëm nga institucioni i ASPA.

U morën të gjitha masat për parandalimin dhe zbatimin e Ligjit Antiduhan në të gjitha 
institucionet e varësisë 

Raportimi brenda afateve mbi zbatimin e Ligjit për parandalimin dhe konfliktin e interesave në 
bashkëpunim me ILDKPI-në.

Mbledhja dhe ndjekja e procedurave për disiplinimin e pagesave të Energjisë Elektrike.

Janë marrë të gjitha masat duke shtuar edhe personel me kohë të pjesshme për kryerjen sa më 
shpejtë të veprimeve për paisjen me kartonin e invaliditetit, pranimin e dosjeve, rregjistrimin 
elektronik në një database, adresimin dhe nisjen e dosjes sa më parë pranë qytetarëve që kanë 
aplikuar për stause.

Gjithashtu, sipas klasifikimit të dokumentacionit ruajtjes e arshivimin e tyre janë marrë masat që 
çdo shkrese, ankese apo vënie në dijeni për SHSSH-në të ketë një përgjigje nga drejtoria 
përkatëse dhe brenda afateve ligjore.

Sfidat:

Mungesa e mjeteve të transportit për drejtoritë rajonale eshte shqetesuese ne kushtet qe 12 
Drejtorite Rajonale ushtrojnë funksionin e tyre në të gjithë territorin e vendit dhe detyra e tyre 
funksionale është të bëjnë kontrolle në të gjitha njësitë vendore të qarkut ku ndodhen, me një 
frekuence të paktën një herë në javë, vizitat në familje me probleme të ndryshme sociale etj. Disa 
komuna dhe fshatra, janë në distanca tepër të largëta nga qendrat e qyteteve, ku nuk shkojnë 
mjetet e transportit publik.
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Mungesa e stafeve të mjaftueshme, si dhe vonesat në emërime sipas procedurave të reja të 
Shërbimit civil ka sjell jo pak probleme në manaxhimin e kapaciteteve njerezore. Kjo vecanerisht 
ne Drejtorite Rajonale te SHSSH, ku numri i personelit është i vogël dhe mungesa e qoftë edhe një
specialisti krijon probleme për përmbushjen e detyrave të Drejtorisë në kohë dhe me cilësi. 

Kemi krijuar një sistem të ri të vlerësimit të performancës bazuar në objektiva të qarta të punës 
së cdo punonjësi, por eshtë një sistem i ri që ka nevojë të përmirësohet.   

7. AUDITIMI FINANCIAR

Hyrje

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 dhe atë 
të subjekteve të varësisë për arritjen e objektivave të tyre, me kursim, dobi e fry tshmëri.

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 vitit 2014 ka ushtruar veprimtarinë e tij në 10 subjekte nga 11 subjekte të 
planifikuara, realizimi i planit është rreth 91 %. Në këtë mosrealizim ka ndikuar mungesa e një 
specialisti në strukturë dhe marrja pjesë e stafit në trajnimin e kryer nga Shkolla e Administratës 
Publike.

Gjithashtu për herë të parë është planifikuar dhe kryer auditimi mbi zbatimin e 
rekomandimeve të lëna në subjektet e audituara gjatë vitit, ç’ka lidhet dhe me performancën e 
veprimtarisë audituese. Nga 10 auditime të kryera zbatimi i rekomandimeve është programuar 
në 8 subjekte për shkak se 2 subjekte janë në fazën e procesit të raportimit për rekomandimet e 
lëna.

Nga auditimi i ushtruar në sistemet e veprimtarisë së subjekteve të audituara  ka vlerësuar një 
nivel të lartë risku në sistemet e menaxhimit financiar, menaxhimin e aktiveve, në sistemin e 
kontrollit të brendshëm, menaxhimin e burimeve njerëzore, në sistemin e prokurimeve publike. 

Rekomandimet e dhëna për sistemet e audituara kanë synuar përmirësimin e dobësive dhe 
mangësive që gjenerojnë apo krijojnë mundësinë e shkeljeve apo mashtrimeve. 

Theksojmë se rekomandimet, për 10 subjektet e audituara janë gjithsej 142 të ndara në: 
rekomandime me prioritet të lartë 91, rekomandime me prioritet të mesëm 51 dhe 
rekomandime me prioritet të ulët 1. 
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Nevojitet të përmendet se, shkalla e zbatimit të rekomandimeve është ende për të dëshiruar. 
Zbatimi i tyre është rreth 54% por procesi i zbatimit të tyre vazhdon të ndiqet si nga vetë 
subjektet ashtu dhe nga Auditimi i Brendshëm. 

Vlerësimi i sistemeve të menaxhimit financiar vazhdon të nxjerrë në pah dobësi në procesin e 
zbatimit të buxhetit, zbatimin e legjislacionit për prokurimin publik, zbatimin e legjislacionit për 
pagesat e stafit.

Është shumë e rëndësishme të përmendet se për çdo rast të shkeljeve të konstatuara janë 
përcaktuar përgjegjësitë. Përcaktimi i përgjegjësisë ka mundësuar që rekomandimet të 
adresohen gjithnjë e më mirë, të jenë të zbatueshme dhe efektive për subjektet e audituara. 

Struktura e miratuar e Sektorit të Auditimit të Brendshëm pranë SHSSH është e përbërë nga 3 
vetë. Gjatë vitit 2014 deri në Korrik kjo strukturë ka qenë e plotësuar, ndërsa për 5 muaj kjo 
strukturë ka funksionuar me dy auditues. Audituesit janë të certifikuar dhe kualifikuar në 
përputhje me nenin 19 të ligjit nr.9720, datë 23.4.2007 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 
publik”, i ndryshuar. 

1. 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. 9720, datë 23.4.2007 “Për 
auditimin e brendshëm në sektorin publik”, me ndryshime. 

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: 
 Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.212, datë 30.03.2012 “Për miratimin e kritereve për 

ngritjen e njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik”. 
 Urdhëri i Ministrit të Financave Nr.69, datë 29.09.2010 “Për Miratimin e Manualit të 

auditimit të brendshëm në sektorin publik. 
 Udhëzimi i Ministrit të Financave Nr.12, datë 05.06.2012 “Mbi procedurat e kryerjes së 

veprimtarisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik”. 
 Urdhëri i Ministrit të financave Nr.71, datë 26.12.2012 “Për miratimin e kuadrit 

rregullator të procesit të kualifikimit të audituesve të brendshëm në sektorin publik. 

Baza ligjore mbi të cilën ushtron veprimtarinë Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social 
Shtetëror dhe institucionet e varësisë janë:
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-Ligji Nr. 9355, datë 10.3.2005, “ Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar, 
-Ligji Nr.8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”,
-Ligji Nr.8626, datë 22.06.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”
-Ligji Nr.8153, datë 31.10.1996 “Për statusin e Jetimit”
-Ligji Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit ”.

Aktet nënligjore në zbatim të ligjit për programin e ndihmës ekonomike dhe aftësisë së kufizuar.

2. Organizimi

 Misioni i auditimit të brendshëm 

Misioni i auditimit të brendshëm është të mbështesë menaxhimin e lartë për kryerjen e 
përgjegjësive të tyre. Këtë mision ai e realizon duke: 

1. Mbështetur menaxhimin e organizatës publike për arritjen e objektivave 
2. Kryer vlerësime të pavarura të sistemeve, bazuar në standartet profesionale të 
    miratuara. 
3. Ngritur nivelin profesional të audituesve. 

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 
grupsubjektet si më poshtë:
a) Drejtori Brenda Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, gjithsej 5 Drejtori.
b) Drejtori Rajonale    12,  
c) Shtëpi Fëmije,        3
d) Qendra Zhvillimi,    2
e) Shtëpi të të Moshuarve, 2
f) Qendër Ditore për të Moshuarit 1
g) Qendra për persona të dhunuar dhe të trafikuar. 3

Shërbimi Social Shtetëror monitoron dhe veprimtarinë e 17 Institucioneve të Përkujdesit 
Shoqëror të cilat janë në varësi strukturore të Bashkive.

Gjithsej 40 subjekte dhe 5 Drejtori 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.
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Sektori ka varësi direkte  nga Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Social Shtetëror.

Audituesit janë të certifikuar, gjithashtu kanë ndjekur dhe trajnimin e detyrueshëm, bazuar në 
standartet ndërkombëtare dhe pikës “3” të nenit 4 dhe nenit 5 të Rregullores “Mbi zhvillimin e 
vijueshëm profesional të audituesve të brendshëm në sektorin publik “ miratuar me Urdhërin 
nr.71, datë 26.12.2012 “Për miratimin e kuadrit rregullator të procesit të kualifikimit të 
audituesve të brendshëm në sektorin publik”, 

Struktura ka funksionuar e plotë deri në korrik 2014, nga muaji gusht deri në dhjetor 2014 
struktura ka qenë me dy punonjës për shkak se një specialist është larguar me dëshirën e tij. 

Përbërja profesionale e audituesve të brendshëm është – Ekonomist finance dhe Ekonomist 
kontabël.

Sipas eksperiencës në punës si auditues të brendshëm përbërja jepet në tabelën më poshtë:

7.1. Rezultatet e veprimtarisë së AB

 Analiza e programeve të AB për periudhën raportuese

Në planin e vitit 2014 janë programuar për auditim 11 subjekte nga të cilat janë audituar 10 
subjekte, nga këto  1 subjekt është audituar me kërkesë të menaxhimit. Realizimi i planit të 
auditimit është në masën 91 %.

Për herë të parë është programuar zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimet e kryera. Nga 
10 subjekte të audituara zbatimi i rekomandimeve është kryer për 8 subjekte për shkak se 
auditimi në një subjekt është në proces evadimi, ndërsa një tjetër është në procesin e raportimit 
për masat e marra për zbatimin e rekomandimeve në raportin final.

Në skemën më poshtë jepet realizimi i planit vjetor për vitin 2013 e 2014.
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Sqarojmë se dosjet e auditimeve të vitit 2013 kanë mangësi në evadimin e tyre me raportin 
final, disa prej tyre kanë ngelur në fazën e projekt raportit, te të gjitha auditimet mungon 
shkresa e përfundimit të misionit, si rrjedhojë nuk ka bazë krahasimi.  

 Analiza e misioneve të AB

Për vitin 2014 janë programuar 11 misione auditimi nga të cilat 3 janë auditime 
përputhshmërie dhe  8 janë auditime të plota.

Janë realizuar 10 misione auditimi, 3 përputhshmërie dhe 7 të plota. Nuk është kryer auditimi i 
Shtëpisë së Foshnjës Shkodër dhe Qendrës së Zhvillimit Shkodër. 

Auditimi i dy misioneve të planifikuara nuk është realizuar për shkak se:
- Është kryer një mision auditimi i një subjekti të paplanifikuar
- Mungesa e një specialisti të stafit për një periudhë prej rreth 6 muaj

  
Nga plani i auditimeve ka shmangie në një mision auditimi i cili është kryer me kërkesë të 
menaxhimit, auditim i Shtëpisë të të Moshuarve Kavajë. 

Janë planifikuar 11 misione të ndjekjes së zbatimit të rekomandimeve e cila tregon dhe 
performancën e zbatimit të rekomandimeve të lëna. Janë realizuar 8 misione të ndjekjes së 
zbatimit të rekomandimeve nga 11 të planifikuara. Nuk janë realizuar 3 misione të ndjekjes së 
rekomandimeve për shkak se:

- 1 mision auditimi, Shtëpia e Fëmijës “ Zyber Hallulli” është në proces evadimi të raportit 
final

- 1 mision auditimi Shtëpia e të Moshuarve Kavajë, është në procesin e raportimit për masat 
e marra për zbatimin  e rekomandimeve të lëna në raportin final dhe në shkresën e 
përfundimit të misionit të auditimit

- 1 mision nuk është realizuar Shtëpia e Fëmijëve Shkodër.

Grafikisht realizimi i llojit të auditimeve krahasuar me planin viti 2014 jepet në tabelë.
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7.1.1. 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 
mbi të cilat është bërë dhe plani vjetor i punës. Nga misionet e ushtruara në subjektet e varësisë 
janë përcaktuar edhe risqet kryesore të identifikuara dhe trajtuara në raportet e auditimit për të 
cilat janë lënë rekomandimet përkatëse për menaxhimin e riskut.

Bazuar në auditimet e ushtruara gjatë vitit 2014 vlerësojmë me risk të lartë sistemet në vijim: 

1-Sistemi i programimit dhe zbatimit të buxhetit konsiderohet si sistemi me risk të lartë
ku nga auditimet e kryera janë konstatuar shkelje 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, që lidhen kryesisht me 
mangësi e parregullsi në:

A- planifikimin e buxhetit nga një grup pune duke detajuar nevojat me mallra e shërbime për 
realizimin e objektivave të subjekteve
- planifikimin e detajuar të shpenzimeve operative dhe ndjekjen e tyre sipas strukturës 
buxhetore.

B- zbatimin e buxhetit në lidhje me:
-i- justifikimin e shpenzimeve të kryera me dokumentacionin  autorizues dhe vërtetues, 
-ii- justifikimin e kryerjes së shpenzimeve të karburantit për mjetet, gjeneratorin, kaldajën e 
medikamentet, 
iii-në administrimin e mallrave në magazinë të financuara me fonde nga buxheti i shtetit dhe 
donatorët e ndryshëm 
iv- administrimin e mjeteve monetare në arkën e subjektit 
v- tejkalim i limitit të arkës së subjektit 

Gjetjet e konstatuara në shkeljet e këtij sistemi me dëm ekonomik zënë rreth 63 % të 
gjetjeve. 
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2- Sistemi i kontabilitetit dhe raportimi financiar konsiderohet me risk të lartë për shkeljet  
e konstatuara në zbatim të:
- ligjit nr.10296, datë 8.07.2010 “ Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”
-ligjit nr. 9228, datë, 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, të ndryshuar
-V K M nr 248, datë, 10.04.1998, “Për miratimin e planit Kontabël Publik të Organeve të pushtetit 
Lokal, Institucioneve Shtetërore Qëndrore e Lokale si dhe të njësive që varen prej tyre”.
-Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e 
pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006 për institucionet  qëndrore, organet e pushtetit vendor 
dhe njësive që varen prej tyre …” i ndryshuar.

Nga auditimi i subjekteve janë konstatuar parregullsi në mbajtjen e evidëncës 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 të mjeteve kryesore, parregullsi në 
inventarizim duke bërë jo të besueshëm raportimin financiar në 8 subjektet nga 10 subjekte të 
audituara, pra 80 % e subjekteve të audituara kanë parregullsi në sistemin e kontabilitetit dhe 
raportimin financiar.

3- Sistemi i pagesave për personelin rezulton të ketë një nivel të konsiderueshëm risku që 
lidhet kryesisht me shmangie në zbatimin korrekt të akteve ligjore të kërkuara për këtë qëllim. 

- Përllogaritje gabim të pagës e shtesave mbi pagë
- Dhënie orë jashtë orari për administratën në kundërshtim me aktet në fuqi
- Përfitim dietash në kundërshtim me VKM nr. 997, datë 10.12.2010 ”Për trajtimin  

Financiar  të punonjësve  që dërgohen  me shërbim  jashtë qendrës  së punës, brenda 
vendit”.

Gjetjet e konstatuara në shkeljet e këtioj sistemi me dëm ekonomik të kthyeshëm zënë rreth 37 
% të gjetjeve.

4- Sistemi i prokurimeve publike rezulton të ketë një nivel të mesëm risku ku nga 
auditimet janë evidentuar shkelje të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Per prokurimet Publike” i 
ndryshuar, V.K.M nr. 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, Kreu VI, pika 2, a, 
“Blerjet me vlera të vogla” i ndryshuar, dhe Udhëzimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik “Për 
procedurën e blerjeve me vlera të vogla”, i ndryshuar, dhe Urdhërave të Ministrit të Financave “ 
Për gjurmët standarte të auditit për prokurimin me vlerë më të madhe se 400 000 lekë dhe më të 
vogël se 400 000 lekë pa tvsh”.

Nga auditimet e ushtruara te të gjitha subjektet gjetjet konsistojnë në:
          

- Mungesë e kërkesës së blerjes së mallit apo kryerjes së shërbimit,
- Mungesë të llogaritjes së fondit limit
- Hartimin e rregjistrit të parashikimit të prokurimeve publike duke përfshirë dhe 

blerjet me vlerë të vogël
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- Mungesë të procesverbalit të marrjes në dorëzim të mallit apo kryerjes së shërbimit 
dhe realizimit të kontratës.

- Plotësimi i urdhër prokurimit jo sipas formularit standart
- Mangësi në zhvillimin e procedurës së prokurimit, diferenca në artikuj, sasi e njësi 

midis urdhër prokurimit, procesverbalit të blerjes, faturës, mungesë e formularit të 
konfliktit të interesit, mungesë e formularit të garancisë së kontratës.

5- Sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore paraqitet me risk të lartë në mënyrë të veçantë 
për zbatueshmërinë e kuadrit ligjor në procedurat e dhënies dhe marrjes në dorëzim të 
dokumentacionit dhe aseteve nga personat e larguar dhe ata të emëruar. 

Një nga mangësitë kryesore të këtij sistemi është ndarja jo e qartë e roleve dhe përgjegjësive që 
tregon për dobësi në vetë sistemin e kontrollit të brendshëm. 

6- Sistemi i Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit

Në këtë sistem është përfshirë raportimi për masat e marra për zbatimin e rekomandimeve të 
lëna në raportin final të auditimit. Brenda afatit 30 ditar subjektet duhet të paraqesin masat e 
marra për zbatimin e rekomandimeve duke përcaktuar përgjegjësit dhe afatet. Gjithashtu duhet 
të raportojnë herë pas herë për realizimin e tyre në përputhje me afatet e përcaktuara. 

Nga auditimi është konstatuar se nga 10 subjektet e audituara, 6 prej tyre kanë raportuar brenda 
afatit 30 ditor, 2 subjekte ( SHM Kavajë dhe Shtëpia e Fëmijëve Z. Hallulli) janë brenda afatit 
kohor të raportimit, 1 subjekt ( Qendra Kombëtare Pritëse e Viktimave të Trafikimit Linzë) ka 
raportuar me vonesë ndërsa 1 subjekt ( Qendra Ditore Polivalente Kamzë) ka raportuar 
pjesërisht.

Raportimi për masat e mara nga ana e titullarëve të subjekteve të audituara është i mangët në
caktimin e afateve dhe përgjegjësave gjithashtu dhe në ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve.

Një panoramë më të plotë dhe më të detajuar të dhënat janë të referuara në Pasqyrën Nr.3 
bashkëngjitur këtij raporti “Gjetje sipas sistemeve”.

7.1.2. Gjetjet kryesore sipas sistemeve

Në subjektet e audituara  janë marrë në analizë gjetjet e konstatuara, janë përcaktuar përgjegjësit 
dhe janë lënë rekomandimet për menaxhimin e riskut në të ardhmen. Janë nxjerrë në pah hallkat 
më të dobëta dhe jo funksionale të sistemit, të cilat kanë sjellë dhe pasojat e tyre negative në 
përdorimin me dobi, kursim dhe frytshmëri të fondeve publike. 

Gjetjet kryesore të rezultuara nga auditimi i 10 subjekteve lidhen kryesisht me mosfunksionim 
siç duhet të sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, në sistemin e 
programimit dhe zbatimit të buxhetit, sistemin e kontabilitetit e raportimit financiar, në sistemin 
e prokurimeve, sistemin e pagave, sistemin e menaxhimit të burimeve njerëzore ku më kryesoret 
përmendim: 
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1-Në sistemin e zbatimit të buxhetit

a- Janë konstatuar shkelje në justifikimin e shpenzimeve të kryera me dokumentacionin  
autorizues dhe vërtetues., kryesisht nga auditimi i vitit 2012

- Shtëpia e Fëmijëve “Zyber Hallulli”, urdhër shpenzimi i likuidimit të karburantit në vitin  2012
në vlerën 241 947 lekë, ka bashkëngjitur si dokument shoqërues një Ditar klienti të Furnitorit 
dhe jo dokumentat e cituara në urdhër shpenzim, të cilat janë likuiduar me tjetër urdhër 
shpenzim.

-Qendra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje Kamzë nga auditimi i 
veprimeve të kryera në vitin 2012 u konstatuan diferenca midis urdhër prokurimit, faturave dhe 
fletë hyrjeve me dëm ekonomik 77 940 lekë. 

- Në Qendrën Kombëtare Pritëse e Viktimave të Trafikimit Linzë urdhër shpenzimet e likuidimit 
të ushqimeve të vitit 2013 ka bashkëngjitur dokumentat e faturës së furnitorit dhe fletë hyrjes së 
subjektit të cilat kanë diferenca dhe nuk ka asnjë dokument që evidenton diferencat prej 5 910 
lekë. 

b -Diferenca në administrimin e mallrave në magazinë me dëm ekonomik, të konstatuara 
gjatë verifikimit fizik në periudhën e auditimit.
- QKTV ndaj Dhunës Kamëz , mungesë në vlerën  5 173 lekë     
-Shtëpia e të Moshuarve Tiranë,   1307 lekë.
-Shtëpia e Foshnjës Sauk , vlera 8 000 lekë mungesë karburant,         
- Shtëpia e të Moshuarve Kavajë 2 096 lekë

- Shpërndarje e ushqimeve te përfituesit e Qendrës Ditore Kamzë pa bazë ligjore në vlerën 243 
120 lekë, ( viti 2013).

c-Nxjerrje jashtë përdorimi pa procedurë të rregullt 

- QKTV ndaj Dhunës Kamëz me dëm ekonomik në vlerën  5 448 lekë

- Shtëpia e të Moshuarve Tiranë nxjerrje jashtë përdorimi kondicionerë në vlerën 405 000 lekë, ( 
Shtator 2013).

-d mangësi në justifikimin e kryerjes së shpenzimeve të karburantit për mjetet, gjeneratorin, 
kaldajën e medikamentet, ( Shtëpia e të Moshuarve Tiranë, Shtëpia e Foshnjës, Sauk, Qendra e 
Zhvillimit Durrës, Qendra e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje Kamzë, Qendra Pritëse e 
Viktimave të Trafikimit Linzë, Shtëpia e të Moshuarve Kavajë, Shtëpia e Fëmijës “Zyber Hallulli” 
në evidentimin e kohës së punës nga personat që ndodhen në subjekt,  në arsyen e lëvizjes dhe 
nënshkrimin e nëpunësit udhëtues, si dhe llogaritjen e konsumit dhe krahasimi me daljen e 
karburantit.
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e- administrimin e mjeteve monetare në arkën e subjektit ( Shtëpia e të Moshuarve Kavajë) pa 
dokumentacion në vlerën 639 320 lekë ( viti 2014).

f- tejkalim i limitit të arkës së subjektit ( SHM Kavajë)

g- Llogaritje e gabuar e kontributit të të moshuarve 40 % në vlerën 14 972 lekë në Shtëpinë 
e të Moshuarve Kavajë. 

2 - Sistemi i pagesave për personelin rezulton të ketë një nivel të konsiderueshëm risku me 
dëm ekonomik si më poshtë:

- Përllogaritje gabim të pagës e shtesave mbi pagë 
- 16.655 lekë  Qendra e Dhunës në Familje Kamzë (Viti 2012, 2013)
- 34 692 lekë   Shtëpia e të Moshuarve Kavajë, (Viti 2012, 2013, 2014)
- 149 719 lekë  Shtëpia e Fëmijës “ Zyber Hallulli”, (Viti 2012, 2013)
-11 000 lekë Qendra Ditore Kamzë, (Viti 2012, 2013)

- Dhënie orë jashtë orari për administratën në kundërshtim me aktet në fuqi
  
-246 368 lekë   Shtëpia e Fëmijës “ Zyber Hallulli”  Viti 2012

- Përfitim dietash në kundërshtim me VKM nr. 997, datë 10.12.2010 ”Për trajtimin  
Financiar  të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda vendit” 
(  Viti 2012)

- 225 000 lekë Shtëpia e Fëmijës  “ Zyber Hallulli”
- 99 000 lekë Qendra e Trajtimit të Dhunës në Familje Kamzë

-Shkelje janë kostatuar në sistemet e kontabilitetit dhe raportimit financiar, të cilat konsistojnë 
në gabime materiale në regjistrimin e transaksioneve të rëndësishme, shmangie nga standardet e 
miratuara, dokumentimin e transaksioneve të mbylljes, mbajtjen e librave ndihmës, evidentimin 
e debitorëve dhe ndjekjen e tyre.

Në pasqyrën poshtë jepet grafikisht dëmi i shkaktuar sipas sistemeve
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7.1.3. Rekomandimet

-  Rekomandimet e propozuara.

Nga ana e auditëve për cdo gjetje të konstatuar është lënë rekomandimi përkatës për 
përmirësimin e fushës në të ardhmen. Për 10 subjektet e audituara janë lënë gjithsej 142 
rekomandime afërsisht 14 rekomandime për subjekt.

Rekomandimet janë lënë për përmirësimin e sistemeve të veprimtarisë së subjektit me qëllimin 
menaxhimin e riskut.

a-Në sistemin e programimit dhe zbatimit të buxhetit janë lënë rekomandime 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.

- Në sistemin e zbatimit të buxhetit janë lënë rekomandime për përmirësimin e sistemit në lidhje 
me rishikimin nga nëpunësi zbatues të dokumentacionit shoqërues justifikues, autorizues e 
vërtetues, para kryerjes së pagesës së shpenzimeve 

- mosnjohjen e shpenzimeve ose zhdëmtimin e tyre në rastet e diferencave në dokumentacionin 
justifikues.

-evidentimin e harxhimit të karburantit për mjetet, gjeneratorin e kaldajat sipas rregullave, duke 
përcaktuar përgjegjësitë për urdhëruesin, zbatuesin dhe monitoruesin.
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b- Në sistemin e pagesave të stafit janë lënë rekomandime për evidentimin e kohës së punës, 
kthimin e të gjithë përfitimeve të padrejta nga përllogaritje të gabuara të pagave dhe shtesave 
mbi to.

c- 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.

-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 

d-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 blerje me vlerë të 
vogël, për administrimin e kërkesës për nevojën e tyre, miratimin, përcaktimin e fondit limit, 
ndjekjen e realizimit të kontratës, marrjen në dorëzim të mallrave e shërbimeve.

e- Në sistemin e organizimit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore është lënë rekomandim 
për administrimin e dosjes dhe rregjistrit të personelit, dorëzimin dhe marrjen në dorëzim të 
dokumentacionit dhe aktiveve për punonjësit që largohen dhe ata që fillojnë punë në subjekt, 
ndarjen e përgjegjësive.

f- Në sistemin e informacionit është lënë detyrë për raportimin herë pas herë për zbatimin e 
rekomandimeve të lëna nga auditimi sipas afateve të përcaktuara.

- Përgjigjja dhe reagimet e menaxhimit.

Në fund të vitit bazuar në planin e punës është kryer dhe auditimi mbi zbatimin e 
rekomandimeve të lëna në auditimet e vitit 2014. 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. 

Nga auditimet e kryera në vitin 2014 janë lënë për zbatim 142 rekomandime prej të cilave 
nga auditimi rezultoi se janë realizuar 77 rekomandime, rreth 54 %. 

Në rekomandimet e parealizuara janë përfshirë dhe rekomandimet e lëna në dy subjektet Shtëpia 
e të Moshuarve Kavajë ( 18 rekomandime) e cila është në procesin e raportimit brenda afatit 30 
ditësh, dhe Shtëpia e Fëmijës “ Zyber Hallulli” ( 20 rekomandime) e cila është në fazën e evadimit 
të dosjes.



                [RAPORT I SHSSH 2014] 27 JANAR, 2015

78

Shkaqet e moszbatimit të rekomandimeve të lëna janë për arsye:

- të ndryshimit të stafit, largimit nga puna të personave për të cilët janë lënë rekomandime.

- mangësi në njohjen dhe azhornimin me aktet në fuqi

- vazhdim i procesit të mbylljes së llogarisë vjetore.

7.1.4 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 hapa 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 e standarteve të tjera të zbatueshme.

7.1.5. Analiza e 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, 23 subjekte që janë në varësi të SHSSH dhe 17 Institucioneve të Përkujdesit 
Shoqëror të cilat janë në varësi strukturore të Bashkive.

Subjektet që janë në varësi të pushtetit vendor auditohen nga strukturat e Auditimit të 
Brendshëm të organit nga varen ( Bashkisë) dhe nga struktura e auditimit të Brendshëm të 
Shërbimit Social Shtetëror, i cili alokon fondet buxhetore.

Për planifikimin e saktë të subjekteve që do të auditohen dhe eleminimin e mbivendosjes së 
auditimeve me qëllim rritjen e efektivitetit të veprimtarisë të auditimit të brendshëm kemi 
kërkuar sqarim për subjektet që janë në varësi të pushtetit vendor janë objekt i auditimit të 
brendshëm të Shërbimit Social Shtetëror apo i strukturës audituese të pushtetit vendor.

- 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 2014 deri në Korrik kjo strukturë ka qenë e plotësuar, ndërsa për 5 muaj kjo strukturë 
ka funksionuar me dy auditues. 

Audituesit janë të certifikuar “Auditues të Brendshëm në sektorin publik”,  dhe kualifikuar në 
përputhje me nenin 19 të ligjit nr.9720, datë 23.4.2007 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 
publik”, i ndryshuar. 
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Niveli profesional i audituesve është ekonomist.

Eksperienca në punë e auditëve është 11, 6 dhe 1 vit ( auditi i larguar).

- Zhvillimi aftësive dhe ngritja nivelit profesional të audituesve

Gjatë vitit 2014 nga të tre ausdituesit është ndjekur trajnimi në fushën e auditimit të brendshëm 
të kryer nga NJQH/AB.

7.1.6.Konluzione

-Konluzione mbi problematikën e punës audituese

Një meksimizim i funksionit të auditimit të brendshëm do të thotë rezultate, përmirësim dhe 
vlerë. Vlera e auditimit të brendshëm krahas vlerësimeve objektive dhe të pavarura matet nga 
aftësia e tij për të nxitur dhe udhëhequr ndryshime pozitive dhe përmirësime të mëtejshme.

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 për më tepër 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 dhe të kufizimit në kohë për kryerjen e një auditimi. 

2. Mosplotësimi i strukturës së auditit për një periudhë të gjatë kohe ndikon në realizimin e 
objektivave. 

3. Koha e kufizuar për ushtrimin e auditimit të brendshëm 

4. Ndryshimet e shpeshta strukturore në institucionet e varësisë 

5. Mbivendosjet në punën e auditimit të brendshëm 

6. Shpërndarja gjeografike e subjekteve që auditohen 

Sa më sipër janë kufizime që ndikojnë në realizimin e veprimtarisë së auditimit.



                [RAPORT I SHSSH 2014] 27 JANAR, 2015

80

7.1.7.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,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 të marra nga auditimi i brendshëm dhe të raportojnë periodikisht  
deri në zbatimin e plotë të tyre 

4-Rritja e aftësisë së audituesve nëpërmjet trajnimit në fusha konkrete sipas nevojave.

# # #


