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FALENDERIME 
 

Nuk është e lehtë të përmbledhësh në një Raport punën, arritjet dhe sfidat e 

një institucioni sa dinamik, aq edhe sfidues si Shërbimi Social Shtetëror. 

Dinamik për nga gjerësia e fushës së veprimit të tij dhe sfidues për shkak të 

kompleksitetit të vetë problemeve sociale që bartin familje dhe individë 

përfitues të këtyre shërbimeve.  

Ky Raport prezanton gjerësisht arritjet e Shërbimit Social Shtetëror gjatë vitit 

2015, sfidat me të cilat u ndeshëm dhe problemet që identifikuam përgjatë 

punës sonë.  Për të gjitha strukturat e SHSSH: Drejtori e Përgjithshme, 12 

Drejtoritë Rajonale dhe 12 Institucionet e Përkujdesit Social, përgatitja e këtij 

Raporti ka qenë edhe një moment i rëndësishëm reflektimi për gjithshka 

arritëm gjatë 2015 dhe për të nisur një tjetër vit pune drejt përmbushjes jo 

vetëm të detyrimeve ligjore dhe objektivave specifike, por edhe të 

pritshmërive të rritura të qytetarëve ndaj Shërbimit Social Shtetëror. 

 

Përpara se t’ju le me konsultimin e këtij Raporti, do të doja të falenderoja 

thellësisht dy Ministrat Klosi dhe Veliaj për vizionin dhe mbështetjen që i 

kanë dhënë SHSSH gjatë 2015, të gjithë drejtuesit e SHSSH në të gjitha nivelet, 

si dhe punonjësit e saj për gjithshka të mirë që arritën përgjatë këtij viti, 

partnerët e SHSSH –organizata ndërkombëtare, shoqëri civile dhe komuniteti 

i biznesit- që kanë punuar përkrah nesh për të bërë më të mirën për individët 

përfitues të shërbimeve sociale.  

 

Dhe sfida vazhdon.... 

 

 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

ETLEVA BISHA 
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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 Zyra Rajonale, Administrata Qendrore e 

Shërbimit Social Shtetëror, si dhe 61 njësi administrative të qeverisjes vendore. 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. 160/2014, datë 

27.11.2014 “Për  Buxhetin  e  vitit 2015”, Udhëzimit nr. 2, datë 09.01.2015 “Për zbatimin e 

buxhetit të vitit 2015”.  

 

Skema mbulon shpenzimet për financimin e: 

 Familjeve të skemës së Ndihmës Ekonomike. 

 Kompensimit të pagesave të Personave me Aftësi të Kufizuar. 

 Shërbimit në institucionet e kujdesit social. 

 Shpenzimeve administrative për Administratën Qendrore.  

 Shpenzimeve administrative për Drejtoritë Rajonale.  

 Shpenzimeve për investime.  

 

Skema financohet nga: 

 Kontributet e buxhetit të shtetit. 

 Kontributet nga donacione e sponsorizime. 

 

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 ri integrimin real në shoqëri të kategorive në nevojë;  

 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. 
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Buxheti i shtetit i vitit 2015 alokuar për Shërbimin Social Shtetëror ishte: 

20,749,000,000  lekë 

Ky buxhet u detajua në katër shtylla kryesore: 

 Pagesa për familjet përfituese të ndihmës ekonomike:  

4,447,262,582  

 Pagesa për personat me aftësi të kufizuara:  

15,515,000,000  

 Shpenzime për institucionet e përkujdesit:  

618,413,229  

 Shpenzime për Drejtorinë e Përgjithshme dhe 12 Drejtoritë Rajonale  

168,324,189     

 

Nga ky buxhet kanë përfituar pagesa apo shërbime 487,654 individë, nga të cilët: 

o 329,635 individë të : familjeve përfituese të ndihmës ekonomike (si individë), 

status jetimi, në kujdestari, viktima të dhunës në familje, viktima trafikimi. 

o 156,934  individ përfitues nga skema e aftësisë së kufizuar (PAK, kujdestarë të 

tyre dhe invalid pune) 

o 1.085 individ përfitues të shërbimeve në qendra përkujdesi. 

 

Nga puna e stafeve të Shërbimit Social Shtetëror në Drejtorinë e Përgjithshme dhe 12 

Drejtoritë Rajonale kanë përfituar shërbim: 

 

o 45.194 individë të komisionuar në KMCAP Rajonal, Epror, KMPV apo rinovim të 

statusit të para-tetraplegjisë. 

o 314 raste individësh në nevojë të menaxhuara nga strukturat e SHSSH. 

o 154 vlerësime të familjeve të fëmijëve të pashoqëruar. 

o 596 kërkesa dhe ankesa të qytetarëve të trajtuara gjatë 2015.  

o 1200 ankesa të trajtuara për ndihmën ekonomike. 
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Në fillim të vitit 2015 strukturat e SHSSH përmes një procesi diskutimi përgatitën një 

plan veprimi që parashikonte 86 veprime kyç për të përmbushur 7 objektiva thelbësore: 

1. Transformimin e programit të ndihmës ekonomike në një program për riintegrim social 

2. Shmangien e abuzimeve nga skema e aftësisë së kufizuar 

3. Përkujdesje sociale me standarte të përmbushura 

4. Shërbim proaktiv ndaj grupeve vulnerabël 

5. Garantimin e shërbimeve transparente dhe të lira nga korrupsioni 

6. Ndërtimin e partneritetit me aktorë joshtetëror 

7. Mirëmenaxhimin e burimeve njerëzore 

Përgjatë këtij Raporti të aktivitetit një–vjeçar të SHSSH ndalemi tek secili prej veprimeve 

kyç të parashikuar në këtë plan veprimi, për të evidentuar arritjet, sfidat dhe 

mosrealizimet.  

Në tërësi nga 86 veprimet e parashikuara nuk janë realizuar plotësisht  2 veprime (2.3% 

e parashikimit) dhe janë zbatuar pjesërisht 8 veprime (9.3% e totalit), 5 prej të cilave për 

mangësi të punës së vetë SHSSH dhe 3 për faktorë që lidhen me institucione të tjera.  

 

 

PËRMBLEDHJE E ARRITJEVE KRYESORE 

Arritjet thelbësore të SHSSH për të garantuar nga njëra anë shërbimin e duhur ndaj 

individëve në nevojë dhe nga ana tjetër për të mirëadministruar fondet publike: 

 

Sikurse dhe gjatë 2014 edhe në 2015 skema e mbrojtjes sociale ka qenë tërësisht e 

financuar përgjatë gjithë vitit nga Ministria e Mirëqënies Sociale e Rinisë. Çdo njësie 

vendore i janë alokuar fondet në përputhje me kërkesat dhe faktin e shpenzimeve 

për skemën e mbrojtjes sociale. Asnjë borxh i mbartur në 2015 apo në 2016.  

SHSSH ka zbatuar ligjin në kryerjen e kontrolleve për zbatimin e legjislacionit në 

dhënien e pagesës së ndihmës ekonomike dhe aftësisë së kufizuar. Për vitin 2015 nga 

383 njësi  në rang vendi janë kontrolluar 373 njësi vendore, pra është realizuar plani 

i kontrollit  në masën 97% . Krahasuar me vitin 2014 në të cilën janë kontrolluar 321 

Zbatimi i legjislacionit për pagesat e ndihmës ekonomike dhe të 

aftësisë së kufizuar 
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njësi apo 84% e njësive, në vitin 2015 ka mbulim më të mirë të njësive të kontrolluara 

nga Drejtoritë Rajonale. 

Si pasojë e kontrolleve të ushtruara nga 12 Drejtoritë Rajonale gjatë vitit 2015 janë 

larguar 2.411 familje me dëm ekonomik 38.161.299 lekë dhe 794 familje janë 

konstatuar me shkelje për shkak të pagesave të bëra jo në përputhje me 

legjislacionin në fuqi me efekt financiar 43.395.500 lekë, shumë kjo e cila është lënë 

të arkëtohet në të gjitha rastet dhe ndiqet nga drejtoritë rajonale. Për të gjitha rastet e 

konstatuara janë propozuar: 108 masa disiplinore (vërejtje, largim nga puna), 43 

gjoba. Nga kontrollet e Drejtorisë së Përgjithshme janë konstatuar 187 familje 

abuzive të cilat janë larguar nga skema e NE, me dëm ekonomik 1.153.127 lekë 

dhe 11 familje janë paguar më tepër në kundërshtim me Udhëzimin nr 338/3 duke 

shkaktuar një efekt financiar prej 76.940 lekë. 

Po ti referohemi të dhënave vihet re se në vitin 2015 numri i familjeve që kanë përfituar 

padrejtësisht ndihmën ekonomike është shumë herë më i ulët se në vitin 2014, vit në të 

cilin janë larguar nga skema e ndihmës ekonomike 24.366 familje që përfitonin në 

mënyrë të padrejtë ndihmën ekonomike. Kjo edhe për shkak të trajnimeve të 

vazhdueshme të administratorëve shoqëror nga Drejtoritë Rajonale të SHSSH.  

Gjatë kontrolleve të ushtruara nga Drejtoritë Rajonale në njësitë vendore rezulton se 

janë konstatuar shkelje të ligjit në trajtimin e 258 PAK me efekt 6.360.925 lekë dhe 

441 invalidë pune me efekt 3.471.865 lekë. Nga kontrollet e Drejtorisë së 

Përgjithshme janë konstatuar shkelje të ligjit për 25 PAK me efekt 1.564.238 lekë dhe 

3 invalidë pune me efekt 39100 lekë. 

Për herë të  parë gjatë 2015 janë kryer jo vetëm kontrolle të dokumentacionit ligjor të 

ndihmës ekonomike pranë njësive vendore, por edhe verifikime në familje nga 

grupet e kontrollit. Janë kryer  2200 vizita në familje. 

Gjatë vitit 2015 në Drejtorinë e Përgjithshme dhe në Drejtoritë Rajonale janë pritur 

dhe sqaruar 1200 ankesa në lidhje me ndihmën ekonomike.  

 

Vijoi pilotimi në tre qarqet pilot.  

Disa indikatorë të rëndësishëm tregojnë avantazhet e këtij modeli të ri krahasuar me 

qarqet e tjera të vendit: 

 

Modeli i ri i shërbimit të ndihmës ekonomike 
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Sipas të dhënave statistikore numri  i familjeve të cilat kanë dalë nga skema e NE gjatë 

vitit 2015 gjithsej është 12047, pra 15% e totalit të familjeve përfituese kanë dalë nga 

skema.  20% e largimeve lidhen me kontrollet e kryera, pjesa tjetër janë larguar për arsye 

të ndryshme mes tyre për shkak të punësim/vetpunësim 894 familje ose 7.4%. 

Ndërkohë nga kontrollet e kryera janë larguar 2411 ose 20% e familjeve të larguara. 

 

Është punuar në disa drejtime: 

 Vijoi zbatimi i Urdhrit të dy Ministrave për kontrollin e dosjeve të aftësisë së 

kufizuar. 

Janë kontrolluar 88% e njësive vendore dhe 51. 265 dosje PAK gjithsej dhe janë 

dërguar 21% e dosjeve të kontrolluara për rivlerësim në KMCAP-in Rajonale dhe 

KMCAP-in Epror, dosje të cilat kanë pasur probleme me dokumentacionin mjekësor. 

Janë kontrolluar 76.8% e dosjeve të aftësisë së kufizuar.  

o Ndihma nuk është më e pjesshme dhe masa e pagesës për familjet 

përfituese është rritur: 

Gjatë 2015 pagesa mesatare e familjeve në ndihmë ekonomike 

në qarqet jo pilot ishte 3.929 lekë, ndërsa në tre qarqet pilot 

ishte 5.121 lekë 

o Regjistri elektronik kombëtar krijon mundësinë e aplikimit më të 

shpejtë, shmang shumë më tepër abuzimet për shkak të verifikimeve 

elektronike, shmang burokracinë në procesin e aplikimit për familjet 

aplikuese. 

o Mundëson transparencën e skemës dhe mirëadministrimin e fondeve:  

Numri i shkeljeve të konstatuara gjatë kontrolleve të ekipeve të 

SHSSH gjatë 2015 në 3 qarqet pilot ishte 125 familje dukshëm 

shumë herë më i ulët se sa në qarqet jopilot, ku janë 

konstatuar 2.286 familje abuzive.  

Gjatë 2015 u nxit ndërveprimi mes shërbimit social dhe shërbimit të 

punësimit 

 

Shmangia e abuzimeve në skemën e aftësisë së kufizuar 
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Nga 51.265 dosje të kontrolluara, rezultuan me problem dhe u kërkua rikomisionim 

për 10.753 dosje, ose për 21% të dosjeve të kontrolluara.  

 

Nga relacioni i hartuar në lidhje me ecurinë e task-forcës në lidhje me numrin e 

dosjeve të vlerësuar për rikomisionim për 6 mujorin e parë të vitit 2015 janë 

vlerësuar nga KMCAP Rajonal/Epror pa grup 1560 individë dhe kanë kaluar si 

përfitues në skemën e ISSH 302 individë.  

 

 
 

 Rikomisionime në përputhje me kriteret mjeksore 

KMCAP Epror komisionoi dhe vlerësoi në total 3.255 dosje. Sipas Vendimeve të 

KMCAP Epror janë larguar nga skema e PAK 1530 individë dhe 1725 individë 

vijojnë përfitimin nga skema e PAK.   

Me miratimin e VKM Nr. 505, datë 10.06.2015, “Për Organizimin, Funksionimin dhe 

Shpërblimin e Komisioneve Eprore të Caktimit të Aftësisë për Punë” u vendos 

ngritja e 4 komisioneve Eprore të cilat ushtrojnë aktivitetin dhe funksionin e tyre 

pranë Shërbimit Social Shtetëror. 

Janë kontrolluar 2.376 dosje të personave me para dhe tetraplegji, nga të cilat 203 

kanë probleme të theksuara në dokumentacionin mjekësor dhe është kërkuar 

rikomisionim në KMCAP Epror.  

Në KMCAP Rajonal janë rikomisionuar 33.392 persona me aftësi të kufizuar (50% e 

përfituesve të skemës) dhe janë vlerësuar 3.666 persona jo përfitues (pa grup) ose 

5.5% e totalit të përfituesve në skemë janë vlerësuar jo përfitues gjatë komisionimit. 

Vlerësuar pa grup nga komisionimet për herë të parë 566 individë. Përfitues për herë të 

parë (hyrje të reja)  janë 2883 PAK, ose 4.3% e totalit të skemës së PAK.  

 Zbatimi për herë të parë pas 14 vitesh i Urdhrit të Ministrit në lidhje me 

verbërinë 

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2015 janë konstatuar 1022 persona të verbër të cilët 

ishin vlerësuar para vitit 2001 nga KMCAP lokale. Për herë të parë pas 15 vitesh u 

zbatua Urdhri i Ministrit të Punës për rikomisionimin e personave të vlerësuar nga 

Pra, 17.3% e përfituesve dosjet e të cilëve u rikomisionuan për shkak 

të problemeve të identifikuara, nuk duhej të ishin trajtuar me pagesë 

nga SHSSH. Nëse do të llogarisnim me një mesatare pagesën e marrë 

nga secili prej tyre për 1 vit (edhe pse shumica dërmuese e tyre janë 

trajtuar prej disa vitesh), nga buxheti i mbrojtjes sociale është 

shpenzuar për ta në kundërshtim me ligjin 223.440.000 lek.  
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KMCAP të nivelit të parë përpara 2001. Gjatë kësaj periudhe janë komisionuar 1022 

persona nga të cilët  153 perona grup i parë, 720 persona grup i dytë, 149 nuk janë 

përfitues. Nëse vendimi do të ishte zbatuar 15 vite më parë buxhetit të shtetit do ti 

ishin kursyer 17. 880.000 lek.  

 

Gjatë 2015: 

 560 fëmijë kanë marrë shërbim në Shtëpitë e Fëmijës (publike dhe jopublike). 

U ul me 46.7% krahasuar me 2014 numri i fëmijëve të vendosur në qendra të 

përkujdesit social nga SHSSH; 87 rikthime në familje dhe 44 birësime, që 

përbëjnë 15 % te fëmijëve që trajtohen në IPSH rezidenciale për fëmijë. 

 279 të moshuar kanë përfituar shërbim në Shtëpitë e të Moshuarve 

(institucione publike). Nëse krahasojmë numrin e aplikimeve në vitin 2014 

me atë të vitit 2015 vëmë re ulje me 59 %  të personave të moshuar që kanë 

kërkuar akomodim në qendër përkujdesi për të moshuar. 

 33 përfitues, viktima trafikimi/viktima të mundshme trafikimi, kanë marrë 

shërbim në QKPVT prej të cilëve janë riintegruar gjithsej 20 raste ose 60% e 

totalit të përfituesve të trajtuar gjatë vitit.  

 201 persona me aftësi të kufizuara kanë marrë shërbim në Qendrat e 

Zhvillimit. Në vitin 2015 numri i kërkesave për sistemim të PAK në qendra 

përkujdesi ka zbritur me 45 % në krahasim me vitin 2014. Janë rikthyer në 

familje 21 persona me aftësi të kufizuar nga institucionet publike ose 10% e 

numrit të përgjithshëm të përfituesve të shërbimit, kundrejt 13 personave të 

kthyer në familje në 2014 ose 5.7% e totalit të përfituesve dhe në 2013 vetëm 8 

përfitues janë rikthyer në familje ose 3.4% e totalit të tyre në institucione.  

 75 gra viktima të dhunës në familje kanë marrë shërbim gjatë 2015 në 

Qendrën Kombëtare të Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje dhe 52 

prej tyre kanë lenë qendrën përmes shërbimeve fuqizuese.  

 Nga DRSHSSH janë realizuar gjithsej 58 intervista Formale për VT/VMT në 

bashkëpunim me Drejtoritë Rajonale të Policisë se Shtetit. 

 Statusi i Jetimit u është njohur 214 personave, ndërkohë që 677 individë 

kanë përfituar pagesë për shkak të statusit gjatë 2015.  

 Nga 53 familjet e akomoduara ne 2013, 23 familje janë larguar nga qendra për 

shkak të programeve fuqizuese dhe 6 prej tyre (familje) arritën të përfitojnë 

 

Përkujdesje sociale me standarde të përmbushura 
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banesa sociale nga Bashkia –Tiranë. Qendra vijon të ofrojë shërbim për të tjera 

familje të reja të akomoduara dhe që kanë probleme sociale.  

 54 monitorime te Qendrave te përkujdesit të kryera nga SHSSH gjatë 2015. Për 

herë të parë gjatë vitit 2015 gjatë monitorimit janë realizuar intervista me 

stafin, prindërit, të afërmit dhe përfituesit dhe specifikisht janë realizuar 126 

intervista me të afërm të përfituesve.  

 Pati një reagim të menjëhershëm nga SHSSH pas ngjarjes së dhunës së 

ushtruar ndaj fëmijëve nga disa punonjës të stafit në shtëpinë e fëmijës 3-6 

vjeç Shkodër.  Dhuna ndaj fëmijëve ndodhi pavarësisht trajnimeve që kishte 

marre stafi dhe supervizimit që vazhdonte të bëhej nga ekspertë të jashtëm: 

a. U hartua  dhe u shpërnda urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm të SHSSH 

për zbatimin e procedurave të politikave të mbrojtjes së fëmijëve sipas 

standardeve 

b. U hartua dhe u shpërnda  Kodit i Sjelljes i cili u nënshkrua nga të gjithë 

punonjësit e institucionit.  

c. Në zbatim të urdhrit të Ministrit nr 177 datë 13.07.2015 “Për 

monitorimin dhe vlerësimin e institucioneve të përkujdesit për fëmijë 

në bashkëpunim me IPSHSH u krye monitorim në  të gjithë IPSH të  

fëmijëve lidhur procedurat e mbrojtjes se fëmijëve nga abuzimi.   

 Ka pasur përmirësime të ndjeshme në infrastrukturën e Qendrës Kombëtare 

Pritëse të Viktimave të Trafikimit, Shtëpinë e të Moshuarve Tiranë dhe Shkodër. 

Vijon problematike situata e infrastrukturës në qendrat që menaxhohen nga 

Bashkitë.  

 Gjatë 2015 është punuar për modelim të shërbimeve të reja në qendrat për 

fëmijë 3-6 vjeç, Qendrën e Zhvillimit Tiranë dhe Shtëpinë e të Moshuarve 

Shkodër. Në Shtëpinë e Fëmijës “Zyber Hallulli” për 8 të rinj ka filluar 

aftësimi i tyre për punësim, fillimisht nëpërmjet kurseve profesionale e më 

pas punësimin e tyre pranë biznesit ku zhvillojnë kursin. 

 

U zhvilluan 11 tryeza me të zgjedhurit e rinj vendor për të prezantuar rolet dhe 

funksionet e Bashkive në ofrimin e shërbimeve sociale. 

Së bashku më Drejtoritë Rajonale të SHSSH-së janë menaxhuar 314 raste personash 

në nevojë, të referuar në SHSSH nga burime të ndryshme si drejtpërdrejtë nga 

 

Shërbim proaktiv ndaj grupeve vulnerabël 
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individët në SHSSH, shtypi i shkruar, media elektronike, referime nga të tretë, duke i 

ofruar mbështetjen  e duhur. 

Janë drejtuar në SHSSH 154 kërkesa për vlerësim të familjeve të fëmijëve të 

pashoqëruar  jashtë shtetit, nga Franca, nga Gjermania,nga Suedia, nga Anglia, nga 

Belgjika, nga Greqia, nga Norvegjia, nga Italia dhe nga Holanda. Nga këto janë 

realizuar 93 vlerësime social-ekonomike. Janë asistuar në kufi 15 raste riatdhesimi, 

nga Suedia, Greqia, Franca dhe Italia. Në 20 raste nuk ka patur adresa të sakta. 

SHSSH ka reaguar brenda afateve ligjore ndaj kërkesave për shërbim apo informim 

të 596 qytetarëve që i janë drejtuar përmes kërkesave zyrtare.  

 

Janë 89 raste të menaxhuara gjatë vitit 2015 në bashkëpunim me organizatat, 

kryesisht fëmijë, ku organizatat e mësipërme kanë ofruar ndihmë për rastet sipas 

programeve specifike: ARSIS, SHKEJ, ADRIF, TdH, “Ndihmë për Fëmijët”, “Të 

ndryshëm të Barabartë”, “Vatra” , “Tjetër Vizion”, “Projekti Shpresa”, Motrat e Nënë 

Terezës, Papa Giovani XXIII, TLAS, “Betesta”, SFI, ADRA, “Shpresë për Botën”, 

World Vision, Caritas, Bethany, etj. 

SHSSH koordinoi “Rrjetin e Solidaritetit” në shkurtin e 2015 përgjatë përmbytjeve në 

jug të Shqipërisë. 50 biznese dërguan ndihmë në zonat e përmbytura dhe e gjithë 

ndihma u publikua e plotë nga SHSSH.  205 biznese, 110 indivë, 28 institucione dhe 

50 shoqata e fondacione kanë mbështetur institucionet e përkujdesit me një vlerë prej 

11.143.264 lekë. Mbështetja e tyre është bërë publike në Buletinet e SHSSH. 

Sot ne data base e SHSSH janë 80 vullnetarë, një pjesë prej të cilëve janë duke 

kontribuar. Në të njëjtën kohë janë pritur, sqaruar apo një pjesë prej tyre edhe 

sistemuar për të kryer praktikën mësimore rreth 160 studentë. 

 

Në faqen zyrtare të SHSSH-së janë publikuar 6 buletine informative, janë hartuar 12 

buletine donatorësh, 35 postime në faqen web për aktivitete të zhvilluara nga 

institucioni i SHSSH dhe njoftime të ndryshme dhe 19 njoftime për punësim ne 

SHSSH dhe në institucionet e varësisë. 

Faqja zyrtare e internetit është pasuruar me materiale sipas Programit të Transparencës, 

të ShSSh të hartuar në prill 2015,  në përputhje me nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të 

Drejtën e Informimit” (LDI).  Në kuadër të këtij programi në faqen e internetit janë 

 

Partneritet me aktorë joshtetërorë 

 

Thellimi i transparencës së aktivitetit të institucionit 
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shtuar 6 menu të tjera dhe janë publikuar 58  materiale ku përfshihen: raporte buxheti, 

regjistra të prokurimeve, struktura organizative e SHSSH dhe e institucioneve të 

varësisë, etj. 

Janë realizuar 137 postime në median sociale , në faqen zyrtare facebook të Shërbimit 

Social Shtetëror ku përfshihen aktivitete të Shërbimit Social Shtetëror dhe IPSH-ve 

dhe njoftime të ndryshme. 

 

 

SFIDAT GJATË 2015 

Në këndvështrimin e: 

 

Cilësia jo thjesht në zbatimin e ligjit, por mbi të gjitha në targetimin e varfërisë dhe 

shërbimin ndaj familjeve në nevojë është thelbësisht e lidhur me punën e 

administratorit shoqëror, si dhe të një numri institucionesh që konfirmojnë vërtetësinë e 

deklarimeve të familjeve aplikuese për ndihmën ekonomike. Edhe pse ka rënë 

ndjeshëm numri i rasteve të trajtuara me ndihmë ekonomike në kundërshtim me ligjin 

ende identifikohen probleme të tilla si: 

 Vonesa në konfirmim ose konfirmim formal të listave të familjeve në 

skemën e Ndihmës Ekonomike nga institucionet shtetërore që konfirmojnë 

deklarimet e familjeve aplikuese.  

 Në qarqet jo pilot identifikohen pagesa me përqindje të NE, duke shkelur 

pikën 18 të VKM nr. 787 dt. 14.12.2005 në lidhje me llogaritjen dhe dhënien e 

masës së përfitimit të ndihmës ekonomike. 

 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.  

 Mosparaqitje fizike dhe nënshkrimi individual i deklaratës së paraqitjes 

mujore, nga të gjithë anëtarët madhor  të familjes. 

 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. 

 Listat e përfituesve të ndihmës ekonomike nuk afishohen siç është 

përcaktuar në vendimin përkatës. 

 Vetëm 70% e detyrave që lihen nga grupet e kontrollit të SHSSH zbatohen 

nga njësitë vendore. 

1. Zbatimi i legjislacionit në dhënien e ndihmës ekonomike dhe 

pagesave të aftësisë së kufizuar 
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Ndryshimi i administratorëve shoqërorë i shpeshtë, veçanërisht pas zgjedhjeve 

lokale të 2015, vështirëson ndjeshëm punën e SHSSH, e cila vendoset përballë faktit 

të trajnimit të vazhdueshëm të secilit prej tyre me qëllim që ligji të zbatohet cilësisht 

dhe familjet të marrin shërbimin e duhur. 

 

Gjatë vitit 2015 problematikë në lidhje me të dhënat statistikore kemi 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 vendime të 

marra nga njësitë vendore. 

 

 

Sfida kryesore në adresimin e këtij problemi lidhet me mungesat e vetë Shërbimit Social 

Shtetëror në burime njerëzore për të kryer kontrolle intensive dhe të vazhdueshme të 

dokumentacionit mjekësor të aftësisë së kufizuar. Në 2014 SHSSH arriti të ketë 1 mjek 

në çdo Drejtori Rajonale për të kryer procesin ligjor të administrimit të komisionimeve 

të aftësisë së kufizuar, por kjo ndërhyrje është e pamjaftueshme. Edhe përpjekjet për ta 

adresuar këtë mungesë në burime njerëzore për të kryer kontrolle të dokumentacionit 

mjekësor përmes bashkëpunimit me Ministrinë e Shëndetësisë nuk rezultoi tërësisht e 

arritur, duke pasur parasysh që në dy qarqe mungesa e mjekëve e bëri të pamundur 

kontrollin e plotë të dosjeve.  

Ndërkohë largimet nga detyra gjatë 2015 e 5 mjekëve (Berat, Dibër, Durrës, Lezhë, Vlorë) 

dhe detyrimi për kryerjen e procedurave të konkurimit për plotësimin e vendeve vakante, 

procedura të tejzgjatura në kohë, ka krijuar një vështirësi të jashtëzakonshme për SHSSH 

në administrimin e komisionimit të personave me aftësi të kufizuar. Prej muajsh vijon që 

në Durrës, Lezhë, Berat dhe Vlorë administrimi të kryhet ose nga staf i transferuar nga 

drejtori të tjera rajonale (Vlora është mbështetur nga Fieri) ose nga juristët e drejtorive 

rajonale, gjë që në fakt e ekspozon skemën e PAK ndaj rrisqeve të rritura.  

Mungesa e ambienteve të punës së vetë SHSSH për komisionimin e PAK, si dhe e 

komisioneve të dedikuara për PAK vështirëson cilësinë e komisionimit dhe kushtet e 

përshtatshme për komisionimin e personave me aftësi të kufizuar. SHSSH u përpoq 

që të përmirësonte ambientet e 29 posteve të komisionimit përmes bashkëpunimit 

me institucionet e tjera, por vetëm në 7 raste arriti të gjejë mbështetje me ambiente të 

përshtatshme.  

Kontrolli i dosjeve të aftësisë së kufizuar ka konfirmuar një numër problemesh me 

cilësinë e dokumentacionit mjekësor mbi bazën e të cilit merren vendimet për 

 

2. Shmangia e abuzimeve në skemën e aftësisë së kufizuar 
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individët me aftësi të kufizuara. Rrënjët e problemit shtrihen si tek Komisionet që 

japin fletën e drejtimit për KMCAP, ashtu edhe tek vetë KMCAP e nivelit të parë që 

japin vendimet. SHSSH i ka bërë prezente këto problematika si në Ministrinë e 

Shëndetësisë, ashtu edhe pranë MMSR e cila ka ndërmarrë procesin e reformimit të 

të gjithë skemës së PAK.  

 

 

Pavarësisht se shumica dërmuese e rekomandimeve të lëna nga SHSSH gjatë 

monitorimit zbatohet nga qendrat e përkujdesit, nuk mund të themi të njëjtën gjë për 

zbatimin e rekomandimeve të lëna për institucionet në administrim të Bashkive, të 

cilat rrallë herë zbatohen kur është fjala për investime apo plotësime të stafeve me 

specialistë. Pavarësisht se Bashkitë i kanë në administrim, ato ende nuk janë të 

gatshme të marrin të gjithë përgjegjësinë që u takon ndaj këtyre qendrave, duke 

ndikuar në cilësinë e shërbimit ndaj përfituesve të tyre. 

IPSH nuk kanë zbatuar dhe ndjekur sipas standardeve procedurat e ankimimit dhe 

të mbrojtjes në rastet e abuzimit dhe neglizhimit të përfituesve. 

9 nga institucionet në varësi të Bashkive nuk kanë arritur të realizojnë menaxhimin e 

plotë të fondeve në zërin 602 (shpenzime operative) në shumën 6,041,919 lekë.  

Mungojnë të dhënat e plota statistikore të IPSH rajonale si: qendra ditore, komunitare 

ku SHSSH nuk komisionon dhe për rrjedhojë bashkëpunimi me to është shumë i pakët. 

Kjo është një pikë e dobët, së cilës duhet t’i kushtohet vëmendje e veçantë në vitin e 

ardhshëm. 

Mungesa e shërbimeve komunitare apo e angazhimit të vetë njësive vendore për të 

gjetur zgjidhje në komunitet për nevojat e individëve vështirëson parandalimin e 

vendosjes së individëve në institucione, si dhe procesin e deinstitucionalizimit. 

 

 

Përfshirja e drejtorive rajonale të SHSSH-së në Shërbimin Civil ka sjell mjaft vonesa në 

rekrutimin e specialistëve të rinj, si dhe mbingarkesë në shpërndarjen dhe përmbushjen 

e detyrave të ngarkuara për punonjësit ekzistues. Megjithëse është bashkëpunuar 

ngushtësisht me DAP për të përshpejtuar procedurat e rekrutimit ka pozicione vakante 

prej një viti e gjysëm. 

 

 

 

3. Përkujdesje sociale me standarde të përmbushura 
 

 

4. Burimet njerëzore 
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OBJEKTIVI   1:  

TRANSFORMIMI I PROGRAMIT TË NDIHMËS EKONOMIKE NË 

NJË PROGRAM PËR RIINTEGRIM SOCIAL 

 

1.1. Garantimi i Zbatimit të Ligjit për Dhënien e Ndihmës Ekonomike 

1.1.1 Kontrolle në 12 Drejtoritë Rajonale dhe Njësitë vendore në lidhje me zbatimin 

e legjislacionit të NE. 

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

Drejtoritë Rajonale të SHSSH-së, me përjashtim të Drejtorisë Rajonale Dibër. Drejtoria 

Rajonale e Dibrës nuk mundi të kontrollohet për shkak të  mungesës së burimeve 

njerëzore në Drejtorinë e Kontrollit. Për periudhën janar-gusht 2015 Drejtoria ka 

funksionuar si grup kontrolli me 3 punonjës, specialisti i drejtorisë me Urdhër të Drejtorit 

të Përgjithshëm ka punuar për komisionimin e PAK në qarqet Durrës, Lezhë, Dibër për 

një periudhë 6 mujore, për shkak të mungesës së mjekut në këto Drejtori Rajonale dhe 

nevojës për komisionimin e PAK. Ndërsa për periudhën shtator-dhjetor 2015 si pasojë e 

dorëheqjes së një specialisti drejtoria ka funksionuar vetëm me dy specialistë. 

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

Pagesës PAK në vitin 2015 rezulton se në lidhje me zbatimin e legjislacionit të NE-së 

janë konstatuar 187 familje abuzive të cilat  janë larguar nga skema e NE, me dëm 

ekonomik 1.153.127 lekë dhe 11 familje janë paguar më tepër në kundërshtim me 

Udhëzimin nr 338/3 duke shkaktuar një efekt financiar prej 76.940 lekë (arkëtim 

shume). Numri i familjeve të larguara dhe dëmi ekonomik i shkaktuar për vitin 2015 

është ulur ndjeshëm krahasuar me vitin 2014, vit në të cilin  janë larguar në sajë të 

kontrolleve të grupit të kontrollit të Drejtorisë së Përgjithshme 782 familje me një 

efekt financiar 10.390.467 lekë . 

 

Konkluzione të kontrolleve të kryera në Drejtoritë Rajonale : 

1. Për vitin 2015 për periudhën e kontrolluar janë kryer kontrollet në njësitë 

vendore, por jo sipas kalendarit të miratuar për shkaqe të ndryshme. 

2. Në 90% të kontrolleve konkluzionet e Drejtorisë së Kontrollit të NE dhe PAK 

përputhen me konstatime të Drejtorive Rajonale. 

3. Për abuzimet e evidentuara janë lënë detyra për tu ndjekur dhe realizuar nga 

njësitë vendore. 

4. Programimi i Fondeve të njësive vendore për ndihmën ekonomike dhe PAK 

janë ndjekur në vazhdimësi nga Drejtoritë Rajonale.  

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

Drejtorinë Rajonale me proces-verbalin përkatës. 
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6. Drejtoritë Rajonale në përgjithësi kanë patur marrëdhënie të mira me njësitë e 

qeverisjes vendore si dhe me prefekturën, por 10% e njësive të qeverisjes 

vendore nuk dorëzojnë pranë drejtorisë rajonale projekt-vendime, vendimet 

dhe evidencat në afat siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi. 

7. 70% e njësive vendore nuk zbaton masat e lëna nga Drejtoritë Rajonale në lidhje 

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

rastet e përfitimit të padrejtë, pajisja me dokumentacionin e kërkuar zbatohet në 

masën 80%.  

8. Drejtoritë Rajonale kanë bashkëpunuar  me administratorët e njësive vendore 

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

 

Problematika e ndeshura gjatë kontrolleve të ushtruara nga Drejtoria në njësitë 

vendore: 

1. Vonesa në  konfirmim ose konfirmim formal të listave të familjeve në skemën e 

Ndihmës Ekonomike nga institucionet shtetërore që konfirmojnë deklarimet e 

familjeve aplikuese.  

2. Mos pajisja me çertifikatën e pronësisë së tokës në emër të kryefamiljarit që 

përfiton NE.  

3. Pagesa me përqindje të NE, duke shkelur pikën 18 të VKM nr. 787 dt. 14.12.2005 

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

4. 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.  

5. Mosparaqitja fizike dhe nënshkrimi individual i deklaratës së paraqitjes 

mujore, nga të gjithë anëtarët madhor  të familjes. 

6. Plotësimi dhe detajimi i tabelave të përdorimit të fondeve përgjatë gjithë 

muajve të vitit jo i plotë si për ndihmën ekonomike ashtu edhe për PAK.  

7. 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. 

8. Listat e përfituesve të ndihmës ekonomike nuk  afishohen siç është përcaktuar 

në vendimin përkatës. 

9. Nuk janë realizuar plotësisht detyrat e lëna nga kontrollet e mëparshme lidhur 

me arkëtimin e shumës së përfituar padrejtësisht, duke ndikuar kështu në 

rritjen e efekteve financiare. 
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Shënim:   Kom. Otllak 5 familje me një efekt 10.697 lekë, detyrë e lënë nga kontrolli Dr.Rajonale Berat. Njësia Administrative Golem: Të arkëtohet  shuma 
95,540 lekë në artikullin buxhetor 606 fondi i Mbrojtjes Sociale. Njësia Administrative Dardhas 12 familje me një efekt 24.060 detyrë e lënë nga 
kontrolli Dr.Rajonale.

N
r.

 

F
am

F
on

d

N
r.

 

F
am

F
on

d

Janar Dr.Rajonale Tiranë

Nj. 3, Tirane 154 0 0 0 0 0 0

Shkurt Dr.Rajonale Durrës

Komuna Katund I Ri 22 0 0 0 0 0 0

Mars Dr.Rajonale Lezhë

Komuna Fushe-kuqe 84 4 32,000 0 0 80 32,000

Dr.Rajonale Elbasan

Komuna Mollas 118 0 0 0 0 0 0

Prill Dr.Rajonale Berat

Komuna  Otllak 112 3 24,804 0 0 109 24,804 195 0 0 130 0 0

Maj Dr.Rajonale Vlorë

Bashkia Vlore(raj. 1) 194 3 13,700 0 0 191 13,700 90 0 0 328 0 0

Komuna Kelmend 510 57 498,000 0 0 453 498,000 arketim/shperblim demi

Qershor Dr.Rajonale Shkodër

Komuna Shkrel 601 56 194,983 4 3,140 545 198,123 154 4 680,800 43 0 0 largim nga puna

Komuna Portëz 53 8 19,000 665,950 shperblim demi

Korrik

Gusht

Shtator Dr.Rajonale Gjirokaster

Njesia Memaliaj 209 17 238,900 5 71,600 192 310,500 116 19 167,688 178 0 0 verejtje, shperblim demi

Tetor Dr.Rajonale Fier

Njësia Golem, Lushnje 77 9 24,600 2 2,200 9 26,800 132 0 0 129 0 0

Nentor 
Dr.Rajonale Korçë

Njesia Dardhas 380 19 58,140 0 0 361 58,140 165 1 9,900 69 0 0

Dhjetor 
Dr.Rajonale Kukës

Njesia Shtiqen, Kukes 459 11 49,000 0 0 448 49,000 68 1 39,900 61 3 39,100 ne proces evadimi

2.973 187 1.153,127 11 76,940 2.388 1.211,067 920 25 1.564,238 938 3 39,100
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1.1.2 Monitorimi i punës së Drejtorive Rajonale 

Monitorimi i punës së Drejtorive Rajonale ka qenë i shtrirë gjatë gjithë vitit 2015 duke 

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

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

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

2015 nga 383 njësi në rang vendi janë kontrolluar 373 njësi vendore, pra është 

realizuar plani i veprimit  në masën 97% . Krahasuar me vitin 2014 në të cilën janë 

kontrolluar 321 njësi apo 84% e njësive, në vitin 2015 ka mbulim më të mirë të njësive të 

kontrolluara nga Drejtoritë Rajonale.    

Si pasojë e kontrolleve të ushtruara gjatë vitit 2015 janë larguar 2411 familje me dëm 

ekonomik 38.161.299 lekë dhe 794 familje janë konstatuar me shkelje për shkak të 

pagesave të bëra jo në përputhje me legjislacionin në fuqi me efekt financiar 43.395.500 

lekë, shumë kjo e cila është lënë të arkëtohet në të gjitha rastet dhe ndiqet nga drejtoritë 

rajonale. Për të gjitha rastet e konstatuara janë propozuar: 108 masa disiplinore (vërejtje, 

largim nga puna) , 43 gjoba.  

Po ti referohemi të dhënave vihet re se në vitin 2015 numri i familjeve që kanë përfituar 

padrejtësisht ndihmën ekonomike është shumë herë më i ulët se në vitin 2014, vit në të 

cilin janë larguar nga skema e ndihmës ekonomike 20.321 familje që përfitonin në 

mënyrë të padrejtë ndihmën ekonomike. 

Ky indikator tregon se si rezultat i kontrolleve të Drejtorive Rajonale të SHSSH, 

njësitë vendore kanë zbatuar me korrektësi ligjin dhe aktet e tij nënligjore në 

lidhje me kriteret dhe procedurat për shpërndarjen e ndihmës ekonomike. 

Gjatë muajit qershor është kontrolluar njësia administrative Portëz nga Kontrolli i Lartë 

i Shtetit në kuadër të programit të auditimit të fondeve që lëvrohen për ndihmën 

ekonomike dhe aftësinë e kufizuar. Pjesë e grupit të kontrollit ishte dhe specialisti i 

Drejtorisë së Kontrollit të NE dhe Pagesës PAK. Në kuadër të raportit të auditimit të 

KLSH-së është hartuar plani i punës me persona përgjegjës dhe me afate kohore. Ky 

raport ndiqet në vazhdimësi dhe detyrat e lëna për vitin 2015 janë zbatuar. Në muajin 

nëntor në bashkëpunim me sektorin juridik është hartuar sqaruesja për shpërblimin e 

dëmit. Është dërguar shkresa në Drejtorinë Rajonale Fier për të ndjekur detyrat e lëna. 
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Ecuria e dinamikës së Ndihmës ekonomike 2014 -2015  

Tabela e mëposhtme paraqet dinamikën e ndihmës ekonomike sipas qarqeve referuar të 

dhënave statistikore. Për vitin 2015 në krahasim me vitin 2014  vihet re që numri i 

familjeve përfituese është rritur me 3442 familje. Kjo rritje ka ardhur kryesisht si pasojë 

e rritjes së numrit të përfituesve në qarqet pilot dhe specifikisht në qarkun e Elbasanit. 

 

EMERTIMI Nëntor– Dhjetor 2014 Nëntor - Dhjetor 2015 

Numri i familjeve 76.088 79.530 

BERAT 2.602 2.040 

DIBER 13.149 13.016 

DURRES 1.039 870 

ELBASAN 10.620 14.784 

FIER 3.358 2.905 

GJIROKASTER 1.922 1.898 

KORCE 7.439 7.849 

KUKES 10.093 10.804 

LEZHE 5.833 5.526 

SHKODER 12.013 10.141 

TIRANE 6.485 8.150 

VLORE 1.535 1.547 

 

1.1.3 Ngritje kapaciteti për stafet e Drejtorive Rajonale në lidhje me përditësimin e 

legjislacionit për NE 

Në muajin mars është zhvilluar trajnimi për stafin e Drejtoritë Rajonale (drejtorët dhe 

specialistët e kontrollit) në lidhje me përmirësimin e procedurave e kryerjes së kontrollit 

dhe përditësimin me aktet ligjore dhe nënligjore për NE dhe PAK. Për këtë trajnim u 

përgatitën modulet përkatëse, të cilat iu vënë në dispozicion pjesëmarrësve. 

 

1.1.4 Bashkëpunim me institucionet që japin konfirmimet për familjet në NE 

Nisur nga problematikat e krijuara gjatë vitit 2014 në lidhje me konfirmimet e 

institucioneve në bazë të detyrimit ligjor për familjet pretenduese të ndihmës ekonomike, 

gjatë muajit janar 2015 është dërguar shkresë drejtuar institucioneve për të konfirmuar në 

afatin e përcaktuar dhe informacionin e detajuar në lidhje me familjet pretenduese për 

ndihmën ekonomike sipas përcaktimeve të parashikuara në VKM 787 e ndryshuar. 
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1.1.5 Bashkëpunim me Prefektët për mbledhjen e këshillave të njësisë vendore dhe 

zbatimin e legjislacionit 

Në janar 2015 u është dërguar shkresë 12 Prefektëve për të kërkuar mbështetje nga 

institucioni i Prefektit për respektimin e detyrimit dhe përgjegjësisë për mbledhjen e 

këshillave të  njësive të qeverisjes vendore çdo muaj për marrjen e vendimit për familjet 

që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe listën e personave me aftësi të kufizuar. 

 

1.1.6 Pilotimi i Ndihmës ekonomike nëpërmjet paketës ushqimore në Vlorë  

Ky aktivitet nuk është realizuar edhe pse SHSSH përgatiti një koncept të mënyrës së si 

mund të ngrihej ky shërbim. 

 

1.1.7 Nxitja e punës në komunitet në zbatim të ligjit. 

Në të gjitha kontrollet e ushtruara pranë njësive vendore vihet re se nxitja e punës në 

komunitet është një nga detyrat që nuk zbatohet nga njësitë vendore. 

 

 

1.2 Modernizim i skemës së ndihmës ekonomike 

1.2.1 Zbatim i projektit të modernizimit në tre qarqet pilot 

Gjatë gjithë vitit 2015 është ndjekur dhe monitoruar pilotimi i NE në 3 qarqet pilot . Në 

muajin shkurt 2015 pas një analize të ecurisë së sistemit pilot dhe problematikave të 

ndeshura gjatë vitit 2014 lidhur me  numrin e lartë të  familjeve me pak anëtarë të refuzuara 

nga sistemi MMSR në bashkëpunim me ekspertë të BB kanë ndryshuar disa nga 

koeficientët e formulës së pikëzuar, me qëllim përmirësimin  e procesit të vendimmarrjes. 

Në mënyrë që të gjithë familjet e refuzuara të kishin mundësinë e riaplikimit  është dërguar 

shkresa pranë njësive vendore në lidhje me njoftimin për të ftuar familjet e refuzuara për të 

aplikuar për shkak të përmirësimit të procesit të vendimmarrjes. Sipas të dhënave 

statistikore të detajuar për çdo muaj pas ndryshimit të formulës vihet re përmirësim i 

situatës për familjet aplikuese me pak anëtarë. Referuar të dhënave statistikore është rritur 

ndjeshëm numri i familjeve përfituese, sidomos qarku i Elbasanit.  Nga muaji shkurt-

nëntor 2015 numri i përfituesve është rritur ndjeshëm duke arritur  në  15.337 përfitues.  

Gjatë vitit 2015 ka pasur përmirësim të procesit të verifikimeve automatike me 

Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve ( DPT ). DPT në fillim të vitit 2015 ka hedhur në 

sistem të gjitha të dhënat për rrjedhojë në dhjetor 2015 u bë e mundur që nga sistemi i 

tatimeve të verifikohen pagat e 12 muajve dhe masa e pagës. Në tetor 2015 është 
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përmirësuar sistemi i verifikimit automatik me ISSH si pasojë e përditësimit të të 

dhënave në sistemin e  ISSH. 

Shërbimi Kombëtar i Punës është një nga institucionet në verifikimet automatike. 

Sistemi i ZRPP është çaktivizuar pasi të dhënat e sistemit të NE nuk përputhen me të 

dhënat e sistemit të ZRPP. Si pasojë Drejtoritë Rajonale dërgojnë kërkesën për verifikim 

manual pranë këtij institucioni. 

Si rrjedhojë e përmirësimit të procesit të verifikimeve automatike me institucionet : 

DPT, SHKP, ISSH, vizita në shtëpi, gjenerim i deklaratës 3 mujore është bërë e mundur 

që rreth 50% e refuzimeve në dhënien e ndihmës ekonomike vijnë nga identifikimi i 

deklarimeve të rreme të pjesëtarëve madhor të familjeve aplikuese.  

Tabela në lidhje me numrin e personave te refuzuar me vendimmarrje 

(si rezultat i mospërputhjeve me sistemet që kryhet verifikimi) 

 

 

Problematikat 

Problematikë mbetën familjet e reja që futen në skemën e NE , pasi vendimmarrja për këto 

familje bëhen pa bërë verifikimin e menjëhershëm social-ekonomik nga administratori 

shoqëror. SHSSH ka sugjeruar për Ministrinë që të parashikohet në legjislacion afati kohor i 

detyrueshëm që duhet respektuar nga administratori shoqëror në lidhje me verifikimet 

social-ekonomike për hyrjet e reja. 

Formulari i vizitës në familje nuk përkon me VKM 904 “Për përcaktimin e kritereve, të 

procedurave dhe dokumentacionit të përfitimit të ndihmës ekonomike në zonat pilot. 

SHSSH ka sugjeruar për Ministrinë rishikimin e tij. 
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Ka raste kur një aplikues rezulton nga verifikimi automatik nga  institucionet disa here 

me deklaratë të rreme. Duhet të mbahen në monitorim rastet e deklarimeve të rreme 

nga ana e administratorit shoqëror . 

Ka raste të identifikuara individësh të cilët kanë aplikuar disa herë duke ndryshuar të 

dhënat në aplikim herë pas here. SHSSH ka sugjeruar për Ministrinë që për këto raste 

sistemi duhet të ketë një sinjalizim për Drejtorinë Rajonale për të kontrolluar nëse ky 

është rast abuziv. 

Vendimi final për trajtimin e familjeve me NE nuk dërgohet nga Bashkitë pranë njësive 

administrative, duke mosrespektuar ligjin 9355 i ndryshuar në lidhje me afishimin e 

listave të familjeve përfituese dhe jopërfituese me arsyet përkatëse. 

 

Të dhëna nga kontrollet e ushtruara në njësitë vendore 

Drejtoritë Rajonale Tiranë, Elbasan dhe Durrës gjatë kontrollit të ushtruar në njësitë 

vendore në lidhje me ecurinë e zbatimit të sistemit të ri të dixhitalizuar të NE kanë kryer 

verifikime social-ekonomike në banesë të 1013 familjeve si pjesë të metodologjisë së 

kontrollit. Gjatë verifikimeve social-ekonomike janë larguar me mospërputhje me 

deklarimin 125 familje.  

- Drejtoria Rajonale Elbasan ka kryer 219 vizita në familje, me mospërputhje janë 

gjetur 25 familje.  

- Drejtoria Rajonale Durrës ka kryer 214 vizita në familje, me mospërputhje janë 

gjetur 15 familje 

- Drejtoria Rajonale Tiranë ka kryer 480 vizita në familje, me mospërputhje janë 

gjetur 82 familje. 

Dëmi ekonomik i shkaktuar për 125 familjet është 3,655,570 lekë. Janë propozuar  këto 

masa: 15 gjoba dhe 12 vërejtje sipas parashikimeve të bëra në nenin 41 të ligjit 9355 ”Për 

ndihmën dhe shërbimet shoqërore” i ndryshuar. 

 

Rezultatet e kontrolleve të  kryera: 

 Formulari i vizitës në familje në 20% të rasteve është plotësuar në mënyrë fiktive 

dhe jo i plotë. 

 Është vënë re që pjesa më e madhe familje përfituese të NE  në ish-komuna  nuk 

kanë në dosje certifikatën e pronësisë  mbi tokën të lëshuar nga ZRPP,  apo Aktin 

e marrjes së tokës në pronësi, megjithëse në sistem kanë deklaruar sasinë e tokës. 
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 Nuk afishohen listat e përfituesve te NE në njësitë Administrative. 

 Administratorët kanë probleme në aplikimin e “kategorive të veçanta”. 

 Një pjesë e njësive vendore nuk kanë zbatuar akt-marrëveshjen me postën, shuma të 

pa tërhequra nga NE. Pak janë depozituar nga posta në llogari të Bashkisë jo në 

llogari të zërit 606 “Mbrojtja sociale”. 

 Duhet të parashikohet mekanizmi në rastin e kthimit të shumës të përfituar në 

mënyrë të padrejtë. 

 

1.2.2 Ngritje kapaciteti për administratorët e njësive vendore të qarqeve pilot (Elbasan, 

Durrës dhe Tiranë). 

Në planin e veprimit ky aktivitet ishte parashikuar të kryhej nga Drejtoria e Kontrollit të 

NE dhe Pagesës PAK, por nuk u krye pasi me reformën territoriale pati shumë 

ndërrime të administratorëve në 6 mujorin e dytë të vitit 2015 dhe ishte e pamundur të 

organizohej trajnimi. Administratorët shoqërorë kishin nevojë për njohuri fillestare të 

përdorimit të MIS, prandaj Drejtoritë Rajonale të SHSSH të Elbasanit dhe Durrësit në 2 

qarqet në të cilën janë ndërruar pjesa më e madhe e administratorëve kanë dhënë 

asistencën teknike në mënyrë të vazhdueshme. 

 

1.2.3 Ndjekja e procedurave sipas legjislacionit në lidhje me  ankesave e qytetarëve  

Gjatë vitit 2015 në Drejtorinë e Përgjithshme dhe në 3 Drejtoritë Rajonale janë pritur dhe 

sqaruar 1200 ankesa të familjeve të refuzuara të sistemit pilot.  

Ndërkohë Drejtoria e Kontrollit të NE dhe Pagesës së PAK  dhe Drejtoritë Rajonale kanë 

regjistruar 500 shkresa zyrtare për ndihmën ekonomike, nga të cilat 80% i takojnë 

ankesave në lidhje me sistemin pilot. Shkresat zyrtare janë dërguar nga Kryeministria, 

MMSR, Avokati i Popullit, Komisioneri Antidiskriminim, Komisioneri për Mbrojtjen e 

të Dhënave  dhe vetë qytetarët. Përgjigjet në lidhje me ankesat për sistemin pilot për 

mospërfitimin e ndihmës ekonomike janë dhënë në bazë të  sistemit elektronik dhe 

verifikimit social ekonomik në banesë. Shumë raste të qytetarëve janë adresuar pranë 

zyrave të punës apo dhe për trajtimin e familjeve të refuzuara nga sistemi i pikëzimit 

me fondet e njësive të pushtetit vendor . 

Sfidat e ndeshura gjatë zbatimit të modelit të ri: 

 Përmirësimi i verifikimeve automatike nëpërmjet përmirësimit të sistemit elektronik 

të institucioneve të tjera në mënyrë që verifikimi i të dhënave të jetë më  efektiv. 
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 Ngritja e kapaciteteve të administratorëve dhe qëndrueshmëria e tyre. 

 Kryerja e vlerësimit social-ekonomik për hyrjet e reja dhe 2 herë në vit për të gjithë 

përfituesit. 

 Ngritja e kapaciteteve të grupit të kontrollit në lidhje me metodologjinë e kontrollit në 

bazë të vlerësimit të riskut. 

 Ndjekja e procedurave të ankimimeve nga ana e Drejtorive Rajonale duke bërë 

vlerësimin social-ekonomik në familje dhe ofrimin e alternativave të tjera të mundshme 

për familjet e vlerësuara në nevojë që nuk dalin përfituese nga sistemi i pikëzimit 

realisht e vështirë për shkak të mungesës së infrastrukturës së këtyre drejtorive. 

 

1.3  Ulja e skemës së ndihmës ekonomike përmes punësimit 

1.3.1 Takimi i Drejtorive Rajonale me Drejtoritë e Zyrave të Punës. Ndërveprim për 

nxitjen e punësimit  

Në muajin prill u zhvillua takimi ndërmjet Drejtoreshës së Përgjithshme të SHSSH, 

Nëndrejtoreshës së SHKP dhe pjesëmarrjen e 12 drejtorëve rajonale të SHSSH,  12 drejtorët 

e zyrave të punës me qëllim bashkëpunimin sa më efektiv për nxitjen e punësimit dhe 

shndërrimin e skemës së ndihmës ekonomike në skemë aktive dhe gjithashtu për të 

përmirësuar rekordet që mbahen nga SHKP kur përfituesit e ndihmës ekonomike 

refuzojnë vendin e punës. Njohja e proceseve të punës së secilit prej institucioneve ishte i 

rëndësishëm për të nxitur ndërveprimin mes tyre me qëllim mbështetjen e familjeve 

përfituese të NE përmes punësimit. 

 

1.3.2 Monitorime të takimeve të Drejtorive Rajonale me Zyrat Rajonalë të Punës në 12 

qarqet  sipas një  kalendari të përcaktuar 

Në sajë të takimeve dhe bashkëpunimit të vendosur me Zyrat Rajonale të Punësimit 

SHSSH ka arritur që të ndërmjetësojë për punësim familje që i përkasin skemës së 

ndihmës ekonomike. Sipas të dhënave statistikore numri  i familjeve të cilat kanë dalë 

nga skema e NE gjatë vitit 2015 gjithsej është 12047, pra 15% e totalit të familjeve 

përfituese kanë dalë nga skema.  20% e largimeve lidhen me kontrollet e kryera, pjesa 

tjetër janë larguar për arsye të ndryshme mes tyre për shkak të punësim/vetëpunësim 

894 familje ose 7.4%. Ndërkohë nga kontrollet e kryera janë larguar 2411 ose 20% e 

familjeve të larguara. Numri i familjeve që kanë hyrë në skemë gjatë vitit 2015 gjithsej 

është 8.268 familje. 
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OBJEKTIVI 2:  

SHMANGIA E ABUZIMEVE NGA SKEMA E AFTËSISË SË KUFIZUAR 

 

2.1 Respektimi i ligjit përgjatë komisionimit dhe përfundimi i kontrollit të 

dosjeve të PAK 

2.1.1 Kontrolle në 12 Drejtoritë Rajonale dhe Njësitë vendore në lidhje me zbatimin e 

legjislacionit të NE 

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

Drejtoritë Rajonale të SHSSH-së, me përjashtim të Drejtorisë Rajonale Dibër. Gjatë 

kontrolleve të ushtruara nga Drejtoritë Rajonale në njësitë vendore rezulton se janë 

konstatuar shkelje të ligjit në trajtimin e 258 PAK me efekt 6.360.925 lekë dhe 441 

invalidë pune me efekt 3.471.865 lekë. Nga kontrollet e Drejtorisë së Përgjithshme 

janë konstatuar shkelje të ligjit për 25 PAK me efekt 1.564.238 lekë dhe 3 invalidë pune 

me efekt 39100 lekë. 

Drejtoritë Rajonale zbatojnë Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr 1373, datë 26.06.2014 

për komisionimin e PAK, kalendarin e daljes në komision me orare të përcaktuar. 

 

Shkeljet e evidentuara në njësitë vendore lidhen me: 

 Mungesa në dokumentacionin e përfituesit PAK sipas legjislacionit, të tilla si 

vërtetimi nga sigurimet shoqërore ne lidhje me kontributet dhe kryerjen e 

shërbimit ushtarak për meshkujt në moshën 21 vjeç. 

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

 Probleme me indeksimin e pagesave. 

 Probleme me zbatimin e VKM 404 në pagesat e kompensimit të energjisë elektrike 

dhe telefonisë. 

 Plotësimi i dosjeve me certifikatën familjare çdo vit, raportin mjeko-ligjor të 

kujdestarit çdo vit.  

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

300% për shkollën e mesme dhe shkollën e lartë, si dhe dëftesa e vitit të kaluar. 
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 Tek invalidët e punës nuk ka përputhshmëri të datave të daljes në KMCAP-in e 

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

bëhet pagesa dhe kjo shkakton efekt financiar. 

 

2.1.2 Monitorimi i ecurisë së kontrollit të dosjeve me PAK në zbatim të Urdhrit të 

Përbashkët 

Në zbatim të Urdhrit të Përbashkët me Nr. 78 Prot, datë 11.04.2014 të 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” ka funksionuar task-forca 

në 10 qarqe të vendit.  

Gjatë vitit 2015 ka përfunduar task-forca në 2 qarqet e fundit në Korcë në qershor dhe 

në Shkodër në muajin dhjetor 2015. Lidhur me moszbatimin e Urdhërit të dy ministrave 

dhe mosfunksionimin e task-forcës në qarqet Vlorë dhe Fier kemi bërë më dije 

Ministrinë e Shëndetësisë me shkresën zyrtare me Nr 677/1, datë 24.03.2015.  Janë 

kontrolluar 88% e njësive vendore dhe 51. 265 dosje PAK gjithsej dhe janë dërguar 

21% e dosjeve të kontrolluara për rivlerësim në KMCAP-in Rajonale dhe KMCAP-in 

Epror, pasi dosjet kanë pasur probleme me dokumentacionin mjekësor.   

 



27 
 

Tabela e kontrolleve të kryera nga task-forca 2014-2015 

QARKU 
Nr. Dosjeve të 
kontrolluara 

Rikomisionim 
Njësi të 

kontrolluara 

Njësi 
vendore 
gjithsej 

% e 
Kontrolleve 

            

Tiranë  7486 464 37 39 94.87% 

Durrës 6013 2502 16 16 100.00% 

Fier 1437 318 20 42 47.62% 

Korçë 6255 309 37 37 100% 

Elbasan 9458 1049 50 50 100.00% 

Dibër  3492 440 35 35 100.00% 

Gjirokastër 2342 806 32 32 100.00% 

Kukës 2175 301 27 27 100.00% 

Shkodër 6081 3424 33 33 100% 

Berat 3365 883 25 25 100.00% 

Lezhë 2989 191 21 21 100.00% 

Vlorë 172 66 3 26 11.54% 

TOTALI 51265 10753 336 383  

 

Totali i dosjeve PAK:   66.691 dosje të personave me aftësi të kufizuar1 

Totali i dosjeve të kontrolluara:   51.265 dosje 

 

Pra janë kontrolluar 76,8% e dosjeve të personave me aftësi të kufizuara.  

 

 
 

 

 

                                                           
1 Sipas satistikës dhjetor 2015 

KONTROLLI I DOSJEVE TE AFTESISE 
SE KUFIZUAR 

Dosje te
pakontrolluara

Dosje te kontrolluara
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Dosje të konstatuara me probleme 

 

Nga 51.265 dosje të kontrolluara, rezultuan me probleme dhe u kërkua rikomisionim 

për 10.753 dosje, ose për 21% të dosjeve të kontrolluara.  

 

 
 

Gjatë kryerjes së kontrollit ka pasur probleme dhe vështirësi për realizimin e detyrës 

së ngarkuar të cilat lidhen me: 

 

 Procesi i kontrollit të  dosjeve, vlerësimi i tyre, hartimi i materialeve përkatëse nga 

grupi i task–forcës ka qenë një ngarkesë e madhe, duke mbajtur parasysh punën me 

kohë të jo të plotë të grupit të mjekëve për shkak të angazhimit në institucionet ku 

punonin. 

 Në disa qarqe kontrolli i dosjeve është bërë nga një mjek dhe një specialist për 

shkak të largimit të mjekut tjetër (Kukës, Dibër, Korcë). 

 Ka pasur probleme me kalimin  e dosjeve, për tu trajtuar nga skema e Sigurimeve 

Shoqërore. Megjithëse personat duhet të trajtohen nga skema e Sigurimeve 

Shoqërore, pasi kanë sigurime një pjesë e tyre janë refuzuar për trajtim nga kjo skemë 

pasi ka qenë e pamundur për të përcaktuar DFI (data e fillimit të invaliditetit ), 

zakonisht merret për bazë shtrimi në spital. Një pjesë e përfituesve ose nuk kanë bërë 

shtrim në spital ose nuk kanë fletë daljen nga spitali. 

 

Procedura e ndjekur për kontrollin e dosjeve 

1. Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social u kanë dërguar kërkesë zyrtare për vënien 

në dispozicion të dosjeve pranë Drejtorive Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror. 

Dosjet janë marrë dhe dorëzuar  me procesverbal nga të dyja palët. Të gjitha dosjet 

DOSJET E KONTROLLUARA 

Dosje me
probleme

Dosje te rregullta
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janë kontrolluar nga specialisti i drejtorisë rajonale mbi dokumentacionin dhe më 

pas nga mjekët mbi problematikat mjekësore. 

2. Janë hartuar akt-kontrollet për çdo Njësi Vendore të kontrolluar, të firmosur nga 

personat përgjegjës,të protokolluar dhe arshivuar pranë Drejtorisë Rajonale. 

3. Janë mbajtur Akt- Konstatime për çdo dosje me probleme diagnostikimi, jashtë 

kritereve etj. Pas përpilimit dhe firmosjes nga personat përgjegjës dosjet me 

probleme janë drejtuar pranë KMCAP të rrethit përkatës, për të bëre vlerësimin. 

 

Problemet me dokumentacionin mjekësor të ndeshura në përgjithësi janë: 

 

 Mungojnë emrat (vulat personale) të mjekëve anëtarë të KMCAP-it. 

 Në disa dosje me fletë dalje nga QSUT ka përshkrim në fletën e daljes por 

mungojnë ekzaminimet periodike që konfirmojnë diagnozën. 

 Në shumicën e dosjeve ka rubrika të paplotësuara në vendimin e KMCAP-it ose 

të plotësuara jo korrekt (shkruhet gjendje e njëjtë). 

 Mungojnë përshkrimet e ekzaminimeve imazherike. 

 Në mjaft dosje të të verbërve, të komisionuar para vitit 2000, mungon fleta e 

drejtimit për KMCAP. Visusi nuk konfirmohet nga QSUT. 

 Fletët e drejtimit për KMCAP për një sasi te konsiderueshme dosjesh me patologji 

neurologjike dhe jo të tjera, nuk janë të lëshuara nga QSUT dhe mungojnë 

egzaminimet konfirmuese.  

 Për disa nosologji ( Hepatiti kronik,HIV AIDS, pathologjitë  e venave dhe eneve 

limfatike, sëmundjet tumorale, TBC, Sclerodermia, Coronaritis, sëmundjet 

neurologjike për të rritur, etj), mungojnë kriteret diagnostike në rregulloren 

për ”Kriteret mjekësore për vlerësimin e personave me aftësi të kufizuar”.  

 Për sëmundjet e shëndetit mendor, në disa dosje, mungojnë testet vlerësuese 

(vlerësimi psikologjik) për konfirmimin e diagnozës. 

 Në disa dosje, mungon përshkrimi i trajtimit me Insulinë i personave me Diabet 

Mellitus Tip 1. 

Drejtoritë Rajonale në të gjitha kontrollet e ushtruara në njësitë vendore kanë ndjekur 

detyrat e lëna nga kontrolli i ushtruar nga Task-forca dhe në të gjitha rastet e konstatuara 

janë plotësuar dosjet me dokumentacionin e kërkuar si dhe janë rikomisionuar pranë 

KMCAP –ve Rajonal /Epror. 
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Nga  relacioni i hartuar në lidhje me ecurinë e task-forcës në lidhje me numrin e dosjeve 

të vlerësuar për rikomisionim për 6 mujorin e parë të vitit 2015 janë vlerësuar nga 

KMCAP Rajonal/Epror pa grup 1560 individë dhe kanë kaluar si përfitues në skemën 

e ISSH 302 individë.  

 

 
 

2.1.3 Takim me përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë për ecurinë e kontrolleve të 

dosjeve të PAK nga grupi i mjekëve. 

Drejtori i Përgjithshëm i SHSSH ka realizuar në muajin mars takim me përfaqësues të 

Ministrisë së Shëndetësisë për të bërë prezent situatën e krijuar në lidhje me 

mosfunksionimin e Task-Forcës në qarqet Fier dhe Vlorë dhe për të diskutuar rreth 

problematikave të tjera të vlerësimit mjekësor të aftësisë së kufizuar. Pavarësisht nga 

përpjekjet dosjet e dy qarqeve nuk u kontrolluan sipas urdhrit të dy Ministrave. 

 

2.1.4 Kontrolli i Dosjeve të Para-Tetraplegjisë 

Është kryer kontrolli i dosjeve para-tetraplegjike nga një mjek ekspert në SHSSH, me 

qëllimin e ruajtjes së standardit të dosjeve dhe të shmangies së abuzimeve. Gjatë kontrollit 

të dosjeve në lidhje me dokumentacionin mjekësor mjekët vlerësues kanë konstatuar 

problematika të ndryshme dhe kanë kërkuar plotësimin e dokumentacionit mjekësor. 

Për periudhën Janar-Dhjetor 2015 problematikat e konstatuara nga kontrolli i dosjeve 

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

rinovimit të librezës së invalidit para-tetraplegjik”:  

 

 

Pra 17.3% e përfituesve, dosjet e të cilëve u rikomisionuan për 

shkak të problemeve të identifikuara, nuk duhej të ishin trajtuar 

me pagesë.  

Nëse do të llogarisnim me një mesatare pagesën e marrë nga secili prej 

tyre për 1 vit (edhe pse shumica dërmuese e tyre janë trajtuar prej disa 

vitesh), nga buxheti i mbrojtjes sociale është shpenzuar për ta në 

kundërshtim me ligjin 221.205.600 lek/vit. 
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VEPRIM I KRYER 
Prill – Dhjetor 

2014 
Janar - Dhjetor 

2015 

Totali 
Prill 2014 -

Dhjetor 2015 

Rinovim 1,056 1543 2599 

Kërkuar plotësim  dokumentacioni 126 630 756 

Kmcap Epror 95 203 264 

Total i dosjeve të kontrolluara 1,277 2,376 3,655 

 

Gjatë kontrollit të dosjeve në lidhje me dokumentacionin mjekësor mjekët vlerësues 

kanë konstatuar problematikat si më poshtë vijon: 

 

1. Mungesa e argumentimit të shkakut me pasojë paraplegji. 

2. Është vënë re ekzagjerim i diagnozave (Parkinson, Skleroze) ku mungon motivimi 

dhe interpretrimi i shkakut. 

3. Duke ju përmbajtur kritereve të përfitimit është vënë re mungesë dokumentacioni 

dhe egzaminime klinike laboratorike. 

 

Përfundime pas kontrollit të dosjeve të para/tetraplegjisë 

 

203 dosje janë kërkuar të bëhen objekt shqyrtimi pranë Kemp Epror nga të cilët, 234 janë 

në listë pritje, 34 dosje jane shqyrtuar në Kemp Epror nga ku dhe ka rezultuar se:  

 5 persona të cilët përfitonin statusin e para-tetraplegjikut kaluan në persona me 

Aftësi të Kufizuar (Grup I).  

 5 persona të cilat përfitonin statusin e para-tetraplegjikut kaluan pa grup.  

 24 persona janë përfitues të statusit të para-tetraplegjikut.  

 

2.1.5 KMCAP Epror 

KMCAP-i Epror është ngritur si strukturë në vitin 2010. Ky komision ka si funksion 

rivlerësimin e personave me aftësi të kufizuara të vlerësuar më parë nga KMCAP-et 

Rajonale. 

Gjatë periudhës  Janar-Dhjetor 2015 janë komisionuar dhe vlerësuar në total 3255 dosje, 

sipas Vendimeve të KMCAP Epror janë larguar nga skema e PAK 1530 individë dhe 

1725 individë vijojnë përfitimin nga skema e PAK. Në total janë zhvilluar 37 seanca 

komisionimi. 
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Komisionuar Larguar nga skema Rivlerësuar Përfitues 

3255 1530    (47%) 1725 (53%) 

 

 

 

Me miratimin e VKM Nr.505, datë 10.06.2015, “Për Organizimin, Funksionimin dhe 

Shpërblimin e Komisioneve Eprore të Caktimit të Aftësisë për Punë” u vendos ngritja e 

4 komisioneve Eprore të cilat ushtrojnë aktivitetin dhe funksionin e tyre pranë 

Shërbimit Social Shtetëror. Ngritja e tyre garanton të drejtën e individëve për rivlerësim 

në një shkallë më të lartë se niveli lokal, si dhe shkurton afatet e këtij vlerësimi.  

Për të përmbushur detyrat e përcaktuara në VKM Nr.505, datë 10.06.2015 u caktuan 4 

relatorë të cilët referojnë rastet në seancat e KMCAP-eve Eprore të Specializuara të 

Sëmundjeve të Përgjithshme para moshës 21 vjeç, Sëmundjeve të Shëndetit Mendor, 

Verbërisë, Para-Tetraplegjisë pranë Shërbimit Social Shtetëror. Numri i dosjeve të 

vlerësuara për rikomisionim nga KMCAP-et Eprore të Specializuara në nëntor 2015 ishte 

1397. 

 

2.1.6 Kryerja e komisioneve në KMPV 

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2015 Komisioni Mjekësor i Përcaktimit të Verbërisë 

(KMPV) ka komisionuar dhe vlerësuar 2671 persona, nga të cilët 328 janë raste të 

komisionimit e vlerësimit për grup i parë dhe 1940 janë Përfitues te grupit te dytë dhe 

403 individë jopërfitues.   

 

 

47% 

53% 

Larguar nga
skema

Rivlerësuar
Përfitues
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Komisionuar Përfitues Grup i Parë Përfitues Grup i Dytë Individë jo-përfitues 

2671 328 (15%) 1940 403 

 

 

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2015 janë konstatuar 1022 persona të verbër të cilët ishin 

vlerësuar para vitit 2001 nga KMCAP lokale. Për herë të parë pas 15 vitesh u zbatua 

Urdhri i Ministrit të Punës (së vitit 2001) për rikomisionimin e personave të vlerësuar 

nga KMCAP të nivelit të parë përpara 2001. Gjatë kësaj periudhe janë komisionuar 1022 

persona nga të cilët  153 persona grup i parë, 720 persona  grup i dytë, 149 nuk janë 

përfitues ose 14.5 % me pak.  

 

Tabela përmbledhëse: 

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

1022 153 720 149 

 

 

14% 

70% 

16% 

Përfitues Grup i Parë

Përfitues Grup i Dytë

Individë jo-përfitues

 

Nëse vendimi do të ishte zbatuar 15 vite më parë 

buxhetit të shtetit do ti ishin kursyer 17. 880.000 lek. 
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2.1.7 Ndjekja e ecurisë së komisionimeve në 12 KMCAP Rajonalë 

Sipas të dhënave të dërguara nga drejtoritë  rajonale janë pasqyruar në tabelat mujore të 

komisionimeve të raportuar çdo muaj për vitin 2015 janë komisionuar gjithsej 36.892 

dhe nga dinamika përgjatë  muajve rezulton janë vlerësuar pa grup 4232 individë (si 

nga rikomisionimet dhe komisionimet për herë të parë). 

 Janë rikomisionuar 33.392 persona me aftësi të kufizuar (50% e përfituesve të 

skemës) dhe janë vlerësuar 3.666 persona jo përfitues (pa grup) ose 5.5% e 

totalit të përfituesve në skemë janë vlerësuar jo përfitues gjatë komisionimit. 

 Vlerësuar pa grup nga komisionimet për herë të parë 566 individë.  

 Përfitues për herë të parë (hyrje të reja) janë 2883 PAK, ose 4.3% e totalit të 

skemës së PAK.  

 

Dinamika e Komisionimeve për  periudhen janar-dhjetor 2015: 

Te gjitha 
Qarqet 

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 

Janar  3289 2991 2689 298 281 

Shkurt 3203 2939 2619 263 226 

Mars 3198 2969 2621 228 178 

Prill 4105 3755 3206 349 302 

Maj 3187 2864 2646 332 292 

Qershor 3231 2882 2610 350 282 

Korrik 3630 3211 2729 369 308 

Gusht 399 372 304 27 23 

Shtator 3306 3003 2649 300 259 

Tetor 3301 3002 2701 299 254 

Nëntor  2998 2637 2403 342 257 

Dhjetor  3045 2767 2549 282 221 

Totali 36.892 33.392 29.726 3.439 2.883 
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2.2 Ngritja e regjistrit elektronik të përfituesve të PAK 

 

2.2.1 Pjesëmarrje në grupin e punës për Ngritjen e Regjistrit elektronik të përfituesve të 

PAK   

Realizimi i detyrave si pjesë e grupit teknik të punës për ndjekjen, monitorimin, zbatimin dhe 

miratimin e fazave të gjithë procesit teknik të nevojshme për ngritjen dhe funksionimin e sistemit 

të menaxhimit të informacionit (SMI) për programin e aftësisë së kufizuar (PAK): 

Marrja pjesë në takimet e zhvilluara nga MMSR, si dhe shqyrtimi i drafteve të dorëzuara 

nga kompania e kontraktuar për hartimin e specifikime teknike të sistemit të menaxhimit të 

informacionit (SMI) për programin e aftësisë së kufizuar (PAK). Miratimi i gjithë raporteve 

të dorëzuar nga kompania e kontraktuar. 

Miratimi i raporteve të dorëzuara nga kompania e kontraktuar nga MMSR për: 

Ngritjen e Sistemit të Menaxhimit të Informacionit për programin e Pagesës së 

aftësisë së kufizuar dhe infrastrukturën hostues ku përfshihet dhe mirëmbajtja për 4 

vjet. U miratua faza e parë nga grupi i punës, raporti fillestar i dorëzuar nga kompania 

e kontraktuar dhe marrja në dorëzim e pajisjeve, kompjuterat, skanerat dhe UPS që do 

përdoren për dixhitalizimin e dosjeve aktuale duke u bërë kontrolli i numrave serialë 

dhe specifikimeve teknike sipas kontratës, gjithashtu u alokuan serverat tek data center 

i AKSH-it, ku do bëhet dhe migrimi i Sistemit të Ndihmës Ekonomike, përveç hostimit 

të sistemit  të menaxhimit të Informacionit për programin e Aftësisë së kufizuar. 

Numri i personave të komisionuar në KMCAP-in Epror, si dhe në KMPV janë të 

regjistruar në regjistrin elektronik të drejtorisë ku janë të evidentuar qartë numri i 

personave përfitues për çdo kategori si dhe numri i personave jo përfitues. Ky proces 

nuk është kryer në çdo drejtori rajonale për shkak të numrit të kufizuar të stafit.  
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OBJEKTIVI 3:  

PËRKUJDESJE SOCIALE ME STANDARTE TË PËRMBUSHURA 

 

3.1. Respektim i legjislacionit në procesin e komisionimit 

3.1.1 Shqyrtimi i kërkesave për sistemimin e fëmijëve jetimë dhe të braktisur, PAK, dhe 

të moshuar në IPSH publik dhe jo-publik  

 Gjatë vitit 2015 dinamika e lëvizjes së fëmijëve paraqitet si me poshtë: 

Kërkesa për 
sistemim  të 

fëmijëve 

Fëmijë të 
braktisur në 
Maternitet 

Fëmijë nga familje 
me probleme 

socio-ekonomike 

Fëmijë të pranuar 
me urdhër pranimi 
si raste emergjente 

57 fëmijë 20 fëmijë 27 fëmijë 5 fëmijë 

 

Në vitin 2015 rezulton që numri i kërkesave për akomodim të fëmijëve në IPSH është ulur 

ndjeshëm me 47.5 % si rrjedhojë e mirëmenxhimit të rasteve nga punonjësit social të 

drejtorive rajonale të SHSSH duke ndërvepruar me njësitë vendore për të gjetur alternativa 

të tjera të përkudjesit për fëmijët në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës. 

Vendime për akomodimin e fëmijëve në Institucione përkujdesi 

 

 Dinamika e pranimeve dhe lëvizjeve të moshuarve në IPSH gjatë vitit 2015 

është si më poshtë: 

Në vitin 2015 janë paraqitur në SHSSH 50 aplikime të reja për akomodim të të 

moshuarve në IPSH.  Nëse do të krahasojmë numrin e aplikimeve në vitin 2014 me 

atë të vitit 2015 vëmë re ulje me 59 % të personave që kërkojnë akomodim në qendër përkujdesi 
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për të moshuar. Ky është tregues i mirëmenaxhmit të rasteve nga drejtoritë rajonale për 

të parandaluar vendosjen në institucione duke ndërvepruar me njësitë vendore dhe 

familjarët e të moshuarve.  

 

Aplikime të Reja Komisionuar në IPSH Transferime Urdhër Pranimi 

50 40 10 6 

 

Numri aplikimeve për akomodimin e të moshuarve në Institucione përkujdesi 

 

 Komisionimi në IPSH i Personave me Aftësi të Kufizuar:  

I është dhënë përparësi shërbimeve në komunitet apo të 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 komisionuar në qendra rezidenciale gjatë vitit 2014 në 

raport me vitin 2013 dhe një rritje të referimeve në shërbime alternative në komunitet. 

Në vitin 2015 numri i kërkesave për sistemim të PAK në qendra përkujdesi ka zbritur 

me 45 % në krahasim me vitin 2014 dhe 25% më pak nëse krahasojmë vitin 2014 me 

vitin 2013. 

Të dhënat statistikore evidentojnë qartë numri i personave me AK që janë sistemuar në 

IPSH është në zbritje të ndjeshme pasi kërkesat janë menaxhuar duke gjetur alternativën 

më të mirë mbështetëse për këta persona dhe institucioni ka qenë hapi i fundit i zgjidhjeve 

të rasteve.  
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Dinamika e lëvizjeve të PAK në institucionet e përkujdesit shoqëror për vitin 2015 

Aplikime Komisionuar në IPSH Urdhra Pranimi Shërbime Alternative 

20 7 3 10 

Numri i aplikimeve për akomodimin e personave me aftësi të kufizuara në Institucione 

përkujdesi 

 

 Shërbimi për Viktimat e Dhunës në Familje 

Në 2 vitet e fundit ka patur arritje jo vetëm në rritjen e cilësisë së shërbimeve, por edhe 

në fuqizimin e grave, duke çuar në rritjen e pavarësisë, si dhe plotësimin e qëllimit final 

të këtyre shërbimeve, integrimin e suksesshëm të viktimave të dhunës. 

Përgjatë këtyre 2 viteve punonjësit e qendrës kanë marrë trajnime të vazhdueshme, si 

rrjedhojë është rritur cilësia e shërbimeve  të ofruara në qendra.  

Gjithashtu përfitueseve ju është mundësuar integrimi i plotë duke i fuqizuar dhe 

përgatitur për jetën pas daljes nga qendra me trajnim në kurse profesionale ose me 

punësim, duke i punësuar në bashkëpunim me Zyrat e punës  jo vetëm të Tiranës por 

edhe në rrethe, si dhe duke i mbështetur edhe  për një periudhë 6 mujore deri në 1 vit  e 

pagesë qeraje, mundësuar nga bashkëpunimi me shoqata të ndryshme.  

 

Viti Trajtim gjithsej 
Raste të mbartura nga 

viti i mëparshëm 
Raste të reja 

Raste të fuqizuara e 
që kanë dalë nga 

Qendra 

2013 72 16 56 47 

2014 84 25 59 64 

2015 75 20 55 52 
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3.1.2 Akordimi i statusit të jetimit si një status i vecantë me qëllim garantimin e një 

mbrojtje specifike nga ligji dhe strukturat publike për fëmijët e mbetur pa prindër 

apo të vendosur në kushte specifike të heqjes së përgjegjësisë prindërore 

Përgjatë vitit 2015 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 214 personave nga të cilët 64 

fëmijë për shkak se të dy prindërit nuk jetojnë më dhe 150 të tjerë si fëmijë të lindur 

jashtë martese në zbatim të pikës (a) të ligjit.  

 

3.1.3 Takime me vendimmarrës në nivelin vendor me qëllim ofrimin e shërbimeve 

sociale dhe parandalimin e vendosjes në institucione rezidenciale të individëve në 

nevojë 

Së Bashku me zv. Ministren e Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Drejtoresha e 

Përgjithshme e SHSSH zhvilloi 11 tryeza (11 qarqe të vendit) me Drejtuesit e rinj vendor 

për të prezantuar rolet dhe funksionet e Bashkive në ofrimin e shërbimeve sociale. 

SHSSH përgatiti një paketë të plotë të detyrave specifike të Bashkisë e njësive 

administrative në ofrimin e shërbimeve sociale.  

 

 

3.2  Thellimi  i procesit të deinstitucionalizimit të përfituesve në Institucionet 

Rezidenciale për personat në nevojë. 

 

3.2.1 Supervizimi i stafit të institucioneve të përkujdesit social publike për fëmijë lidhur 

me rastet që do të kthehen ne familje 

Objektiv parësor është reduktimi i kohës së qëndrimit të fëmijëve në institucion dhe 

rikthimi i tyre në familjet biologjike të riaftësuara Vëmendje e veçantë i është kushtuar 

mirëqenies së fëmijëve në institucionet rezidenciale. Për ketë:  

 

 Janë realizuar 20 takime me stafet psiko-sociale të institucioneve të përkujdesit për 

fëmijë për problematikat lidhur me deinstitucionalizimin. 

 Janë realizuar 57 takime për rishikimin e planeve individuale të fëmijëve në 

institucionet rezidenciale. Janë rishikuar planet individuale të fëmijëve, dhe në fokus 

të veçantë kanë qenë planet e fëmijëve që kanë potencial të kthimit në familje. Këta 

përbëjnë 40%të numrit total të fëmijëve me interesim në IPSH publike. Fëmijë me 

interesim në institucione publike janë 175.   
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3.2.2 Bashkëpunim i Punonjësve sociale të IPSH me DRSHSSH në zbatim të urdhrit të 

SHSSH për deinstitucionalizim dhe fuqizim të familjeve 

Gjatë këtij viti ka patur një bashkëpunim të stafeve te IPSH-ve me drejtoritë rajonale të 

SHSSH për të bërë vlerësimin e familjeve biologjike/potenciale kujdestare, për fuqizimin e 

familjeve që kanë fëmijë në institucione me objektiv kthimin e fëmijëve pranë familjeve të 

fuqizuara.  

Gjatë vitit 2015 janë realizuar rreth 40 vlerësime të familjeve biologjike te fëmijëve 

potencial për rikthim ne familje. Në bashkëpunim me NJMF-të është punuar për fuqizimin 

e familjeve biologjike, të cilët monitorohen në vazhdimësi nga punonjësit e NMF-ve. 

 Janë kryer 87 rikthime në familje dhe 44 birësime.  Nga institucionet publike 

janë rikthyer në familje 36 fëmijë dhe jopublike 51 fëmijë, që përbëjnë 15 % te 

fëmijëve që trajtohen në IPSH rezidenciale për fëmijë. 

 Janë trajtuar në QKTVDHF 75 përfitues gjatë 2015 dhe janë riintegruar 52 prej 

tyre ose 69% nga totali i përfituesve.   

 Janë trajtuar ne QKPVT në Linzë 33 përfitues, viktima trafikimi/viktima të 

mundshme trafikimi, prej të cilëve janë riintegruar gjithsej 20 raste ose 60% e 

totalit të përfituesve të trajtuar gjatë vitit, që krahasuar me vitin 2014 ky numër 

është rritur me 30%, kjo si rezultat i bashkëpunimit më të mirë me strehëzat e 

Koalicionit Kombëtar të Strehëzave Antitrafik.   

 Është punuar për fuqizimin e familjeve rome, banorë të QKTE. Nga 53 familjet e 

akomoduara ne 2013, 23 familje janë larguar nga qendra për shkak të 

programeve fuqizuese dhe 6 prej tyre (familje) arritën të përfitojnë banesa 

sociale nga Bashkia –Tiranë.  

 Aftësimi i të rinjve  për jetë të pavarur ka qenë një nga objektivat për integrimin 

e të rinjve të moshës 16 – 18 vjeç. 

Në Shtëpinë e Fëmijës “Zyber Hallulli” ka filluar aftësimi i të rinjve për punësim, 

fillimisht nëpërmjet kurseve profesionale e më pas punësimin e tyre pranë biznesit ku 

zhvillojnë kursin. 2 të rinj, të cilët për shkak të rezultateve jo të mira në mësime e 

kishin vështirë të ndiqnin shkollën e mesme kanë kryer kurse të ndryshme si atë të 

parukesisë, mobilierisë dhe kopshtarisë. 6 të rinj janë regjistruar në kurse të ndryshme 

sipas interesave personale duke rritur aftësitë e pavarësisë dhe vendimmarrjes.  
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3.2.3 Takime me administratorët social për përhapjen e modelit të kujdestarisë dhe 

uljen e kërkesave për institucionalizim 

 Me qëllim parandalimin e institucionalizimit të fëmijëve, i është dhënë rëndësi 

përhapjes së aplikimit të shërbimit të kujdestarisë nga pushteti vendor, duke 

kërkuar këtë zgjidhje për çdo kërkesë të paraqitur në SHSSH. Aktualisht 

trajtohen 247 fëmijë në familje kujdestare. Është për tu evidentuar fakti që 

edhe për fëmijët më AK janë gjetur familje kujdestare (22 fëmijë me AK). 

 

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

 

Nga grafiku i mësipërm vihet re rritja e numrit të fëmijëve në familje kujdestare duke 

parandaluar institucionalizimin. 

 

3.2.4 Ngritja e modeleve të reja për kujdestarinë e përkohshme 

 Në shtëpinë e Fëmijës 3-6 vjeç Shkodër vazhdoi implementimi i modeli i 

kujdestarisë së përkohshme. Kjo u realizua nga IADSA dhe për 3 mujorin e 

fundit të vitit 2015 nga organizata Save the Children. Ka përfunduar trajnimi i 4 

familjeve kujdestare.  

 Në Qendrën e zhvillimit Tiranë në zbatim të projektit IADSA u dha shërbim 

ditor për 25 PAK me objektiv aftësimin e tyre për punësim dhe  integrim në 

komunitet.  U punësua 1 prej përfituesve me PAK. 
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 Në shtëpinë e fëmijës Hanna & Rozafa ka filluar projekti për vendosjen e fëmijëve 0 

- 1 vjeç në familje kujdestare. Projekti zbatohet nga Bethany . Gjatë vitit 2015 u bë 

vlerësimi i nevojave dhe studim i situatës së fëmijëve në institucion.  

 

3.2.5 Monitorim i planeve të përkujdesit për PAK lidhur me rastet që do të kthehen në 

familje 

 Janë rikthyer në familje 21 persona me aftësi të kufizuar nga institucionet 

publike ose 10% e numrit të përgjithshëm të përfituesve të shërbimit.  

 

DINAMIKA E PERFITUESEVE NË IPSH 

TOTALI Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015 

Personave PAK ne IPSH 233 228 201 

Fëmijëve në institucione publike dhe jo publike 576 557 560 

Personave të moshuar në IPSH 298 290 279 
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3.3. Garantimi i zbatimit të standardeve në qendrat e përkujdesit 

 

3.3.1 Monitorimi i standardeve të shërbimeve sociale në qendrat e përkujdesit shoqëror 

dhe  hartimi i raportit përmbledhës nga grupi i monitorimit. 

Me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve të përkujdesit Drejtoria e Monitorimit të 

Shërbimeve Sociale ka kryer monitorime sipas planit të miratuar në të gjitha institucionet 

publike, si dhe në institucionet jopublike.  

Në ndryshim nga viti 2013 ku ishin realizuar 22 monitorime, vetëm në institucionet në 

varësi të SHSSH, gjatë viteve 2014, 2015 janë përfshirë në planet e monitorimit të gjitha 

institucionet publike, në varësi apo jo të SHSSH. Kështu gjatë viti 2014 janë realizuar 33 

monitorime, 23 në institucionet publike dhe 10 në institucionet jopublike. 

 Në planin e vitit 2015 ishin planifikuar 28 monitorime por janë realizuar 54 

monitorime, nga këto 16 monitorime të paplanifikuara për të probleme të 

identifikuara dhe 38 monitorime tematike, 33 në institucione publike dhe 5 në 

institucione jopublike.  

 Në ndryshim nga viti 2014, gjatë vitit 2015 gjatë monitorimit janë realizuar intervista 

me stafin, prindërit, të afërmit dhe përfituesit. Kjo ka çuar në evidentimin e 

problematikave të shërbimit dhe marrjen e masave për përmirësimin e situatës. 

 Për rritjen e cilësisë së shërbimeve  të përkujdesit social gjatë monitorimit është 

mbështetur stafi psiko-social për zbatimin e planit të kujdesit për përfituesit. 

Specialistët e Drejtorisë se Monitorimit kanë realizuar 25 takime me stafet e IPSH-ve 

takime të cilat kanë shërbyer për diskutime, shkëmbim mendimesh dhe rritjen e 

performancës për hartimin dhe zbatimin e planeve të përkujdesit për përfituesit. 

 Pati një reagim të menjëhershëm nga SHSSH pas ngjarjes së dhunës së ushtruar ndaj 

fëmijëve nga dy punonjës të stafit në shtëpinë e fëmijës 3-6 vjeç Shkodër.  Dhuna 

ndaj fëmijëve ndodhi pavarësisht trajnimeve që kishte marrë stafi dhe supervizimit që 

vazhdonte të bëhej nga ekspertë të jashtëm. Për këtë, jo vetëm u morën masa 

administrative ndaj punonjësve të përfshirë në atë ngjarje, por fëmijët e prekur direkt 

nga dhuna u asistuan me psikolog. U hartua një plan veprimi specifik për zbatimin e 

politikave të mbrojtjes në të gjitha institucionet për fëmijë: 

a. U hartua dhe u shpërnda urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm të SHSSH për 

zbatimin e procedurave të politikave të mbrojtjes së fëmijëve sipas standardeve. 

b. U hartua dhe u shpërnda Kodit i Sjelljes i cili u nënshkrua nga të gjithë 

punonjësit e institucionit.  
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c. Në zbatim të urdhrit të Ministrit nr 177 datë 13.07.2015 “Për monitorimin dhe 

vlerësimin e institucioneve të përkujdesit për fëmijë” në bashkëpunim me 

IPSHSH u krye monitorim në  të gjithë IPSH të  fëmijëve  lidhur procedurat e 

mbrojtjes se fëmijëve nga abuzimi.  

d. Nga specialistët e dr Monitorimit u plotësuan 36 pyetësor me stafin e IPSH 

publike për fëmijë (Shtëpia e Fëmijës – Sarandë, Vlorë, Zyber Hallulli- Tiranë)  

mbi njohuritë për  procedurat për mbrojtjen e fëmijëve në institucione. 

e. U krye trajnimi i stafeve sociale dhe mbështetëse për të kuptuarit e fenomenit 

të dhunës dhe abuzimit dhe raportimin e saj, sipas moduleve të UNICEF. 

 

3.3.2 Monitorim i rekomandimeve të lëna nga SHSSH, IPSH, Avokati i Popullit 

Në drejtorinë e monitorimit është krijuar data baze për rekomandimet e lëna nga   

monitorimet e bëra nga SHSSH, inspektimet nga IPSHSH, si dhe nga kontrollet e kryera 

nga Avokati i Popullit (që janë gjithsej 14 praktika). IPSH raportojnë rregullisht për 

plotësimin e detyrave të lëna. Nga monitorimi i plotësimit të rekomandimeve rezulton: 

Janë plotësuar në pjesën më të madhe rekomandimet e lëna në IPSH në administrim të 

SHSSH për përmirësimin e infrastrukturës, kryesisht për mënjanimin e lagështirës nga 

ambientet e institucionit, për përmirësimin e tualeteve, të ambienteve në kuzhinë si dhe 

në ambientet e jashtme.  

QKPVT në Linzë ka ndryshuar totalisht ambientet e brendshme në sajë të  shpenzimit më 

efektivitet dhe eficencë e fondeve në dispozicion, por jo vetëm. Stafi social dhe drejtuesi 

kanë ditur të thithin fonde nga projekte të hartuar nga vetë ata, me të cilët kanë 

përmirësuar cilësinë e jetës së përfituesve brenda institucionit, si dhe me aktivitete jashtë tij. 

Në shtëpinë e të Moshuarve në Tiranë, ku janë bërë investime nga SHSSH por ka patur 

edhe një impenjim të drejtorit të institucionit për të drejtuar donacionet në zgjidhjen e 

problemeve të infrastrukturës. Institucioni ka përmirësime të dukshme. 

Shtëpia e të Moshuarve në Shkodër pas kalimit në administrimin e SHSSH ka 

ndryshuar pjesërisht infrastrukturën, pasi transferimi ndodhi në 6 mujorin e dytë të 

vitit dhe nuk pati fonde për rikonstruksion të plotë. Stafi i institucionit ka bërë 

përmirësime të dukshme në plotësimin e standardeve të shërbimit duke plotësuar 

dosjet e përfituesve me planet individuale. 

Nuk mund të themi të njëjtën gjë për zbatimin e rekomandimeve të lëna për institucionet 

në administrim të Bashkive, të cilat rrallë herë zbatohen kur është fjala për investime apo 

plotësime të stafeve me specialistë. Kështu, në shtëpinë e të moshuarve Kavajë vazhdon 
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lagështira në ambientet ku qëndrojnë të moshuarit, dhe ka mungesë të bazës materiale 

hotelerike si dhe amortizim të pajisjeve higjieno-sanitare. Ky rekomandim është lënë disa 

herë për bashkinë. Po e njëjta situatë vërehet në shtëpinë e të moshuarve Fier. 

Shpesh në rekomandimet e lëna nga Avokati i popullit vihen detyrime për shtim 

organikash. Në përgjithësi ky lloj rekomandimi nuk është plotësuar nga SHSSH pasi jo 

vetëm nuk varet nga ky institucion, por disa herë është edhe jashtë parashikimeve të 

standardeve të shërbimeve sociale. 

 

3.3.3 Mbështetje e stafit psiko-social në zhvillimin dhe zbatimin e planit të kujdesit për 

të gjithë përfituesit në institucionet e përkujdesit 

Në zbatim të projektit të përbashkët me organizatat TDH dhe SOS fshatrat e fëmijëve, 

stafet sociale të institucioneve që trajtojnë fëmijë të moshës 14-18 vjeç kanë bërë 

rishikimin e planeve individuale me objektiv aftësimin e fëmijëve për jetë të pavarur ose 

rikthimin e tyre në familje biologjike. 

 

3.3.4 Përmbushja e standardeve të përkujdesit 

Për sa i përket dhënies së shërbimeve sociale në përputhje ne standardet, IPSH 

raportojnë çdo muaj. Drejtoria e monitorimit analizon përputhjen e raportimeve me 

objektivat dhe indikatorët e përcaktuar në planin vjetor. Nga raportimet rezulton: 

 Janë shtuar aktivitetet sociale brenda dhe jashtë institucionit.  

 Janë përfshirë përfituesit jo vetëm në procesin e vendim-marrjes, por edhe zgjedhjen e 

shërbimit. 

 Janë ndjekur, procedurat e birësimit me prioritet nga IPSH publike për fëmijët 0-6 vjeç. 

 Vihet re mosplotësimi kushteve të infrastrukturës së institucioneve për 

modelin shtëpi- familje. 

 IPSH nuk kanë zbatuar dhe ndjekur sipas standardeve procedurat e ankimimit 

dhe të mbrojtjes në rastet e abuzimit dhe neglizhimit të përfituesve. 

 Mosraportim mbi plotësimin e standardeve të shërbimit ditor në IPSH 

rezidenciale, Shtëpia e fëmijës Durrës, Qendra e zhvillimit Shkodër, Shtëpia e 

fëmijës 0-6 vjeç Shkodër. 

Për funksionimin e konviktit për fëmijët që dalin nga institucioni Zyber Hallulli, (ish QFP4) 

sipas qëllimit për të cilin është ngritur ky shërbim u organizua një tryeze e rrumbullakët 
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me përfaqësues të Bashkisë Tiranë ku u diskutua për zgjidhjen e problemit të strehimit për 

banorët që janë vendosur në këto ambiente prej shumë vitesh.  

 

U lanë këto rekomandime: 

 Studimi i situatës së banorëve në këtë qendër.  

 Hartimi i një rregullore e re për qendrën – është hartuar drafti. 

 Hartimi i kontratave tip me banoret e qendrës me kushte të caktuara qëndrimi në 

Qendër.  

 Ndërhyrjet për 5 familje për të aplikuar për strehim tek Drejtoria e Strehimit ne 

Bashki për të përfituar bonus qiraje për strehim ose banese sociale;  

 Mundësimi në programet e aftësimit për punësim i të rinjve të aftë për të përfituar. 

 

3.3.5 Monitorimi i planeve mujore dhe realizmi i aktiviteteve nga institucionet e të 

përkujdesit shoqëror. 

Me gjithë këmbënguljen e drejtorisë së monitorimit që planet mujore të IPSH-ve të jenë 

me aktivitete konkrete dhe tregues të matshëm, gjatë vitit 2015 ka vazhduar sjellje 

rregullisht e planit mujor, por ato vazhdojnë të mbeten të përgjithshëm me aktivitete të 

varfra të planifikuara për festat kombëtare apo ditëlindje. Ndërkohë në raportet e 

realizimit të planit mujor vërehen aktivitete të shumta të paplanifikuara. Drejtuesit e 

institucioneve raportojnë se meqenëse nuk ka fond për aktivitete shpesh ato varen nga 

donatorë apo vullnetarë. Duke mos patur sigurinë në realizimin e tyre nuk i vendosin 

në planin mujor.  

Pavarësisht nga kjo, gjatë muajit realizohen aktivitete të shumta por duke qenë të 

paplanifikuara të bën të mendosh se këto aktivitete i lihen rastësisë. IPSH kanë faqe në 

rrjetet sociale dhe pasqyrojnë me tekst dhe fotografi aktiviteteve  të realizuara. 

Përjashtim bëjnë rastet kur ato planifikohen dhe realizohen si rezultat i një fondi të 

përfituar nga një projekt sikurse ka qenë rasti i QKTVT Linzë që ka patur aktivitete 

jashtë qendrës parashikuar nga projekti i mbështetur nga Agjencia për Mbrojtjen e 

Shoqërisë Civile. Gjithashtu aktivitete argëtuese për fëmijë janë mbështetur nga shoqata 

Shpresë Për Botën në 9 IPSH publike.  
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3.3.6 Pilotimi i modelit shtëpi të mbrojtura (Fshatrat SOS) në Shtëpinë e Fëmijës Zyber 

Hallulli 

Nuk është bërë i mundur realizimi i kësaj pike, sepse duhet të ndryshojnë strukturat e 

stafit sipas këtij modeli, gjë që kërkon kohë pasi strukturat në  IPSh ndryshohen me 

VKM. Në shtëpinë e Fëmijës Zyber Hallulli aktualisht trajtohen 46 fëmijë. 

  

3.3.7 Tryezë për nxitjen e bashkëpunimit me Qendrat e Formimit Profesional me fokus 

asistencën që mund të ofrohet nga QFP-të 

Është zhvilluar tryeza dhe janë orientuar drejtuesit e IPSH-ve për të zhvilluar 

bashkëpunimin me QFP. Si rezultat ka aktivitete të përbashkëta për kryerjen e praktikave 

të nxënësve pranë IPSH-ve, ashtu edhe aktivitete ndihmëse për riparime të ndryshme në 

institucion, për shoqërizimin e përfituesve, p.sh. në shtëpinë e të Moshuarve në Tiranë, 

Qendra e Zhvillimit Durrës, Shtëpia e Fëmijës “Zyber Hallulli”. 

 

3.3.8 Koordinimi i punës midis Punonjësit social të Drejtorisë Rajonale të SHSSH dhe 

Sektorit të Luftës Kundër Trafiqeve të Paligjshme në Policinë e Shtetit, lidhur me 

zgjidhjen e rasteve viktima/viktima të mundshme trafikimi/viktimat e dhunës në 

familje. 

 Ka vazhduar rregullisht bashkëpunimi mes punonjësve të SHSSH, Drejtorive 

Rajonale të SHSSH, Institucioneve të përkujdesit dhe punonjësve të policisë për 

asistimin e viktimave të trafikimit  apo të dhunës në familje,  

 Për periudhën  janar – dhjetor 2015 në QKPVT janë referuar gjithsej 25 raste. Për sa i 

përket rasteve të referuara në këtë qendër për vitin 2015 ka një kordinim të mirë të 

veprimeve me Drejtoritë e Luftës Kundër Trafiqeve të Paligjshme në qarqet si: 

Tiranë, Durrës, Lezhë, Kukës, Fier, Shkodër, Korçë, Elbasan duke realizuar asistimin 

dhe rehabilitimin për VT/VMT. Ndërsa nga DRSHSSH janë realizuar gjithsej 58 

intervista Formale në bashkëpunim me Drejtoritë Rajonale të Policisë se Shtetit. 

 

3.3.9 Mbledhja dhe hartimi i database 4 mujore të të dhënave për gjithë përfituesit në 

institucionet rezidenciale publike dhe jopublike. 

Institucionet me të cilat SHSSH bashkëpunon për komisionim të përfituesve sjellin 

rregullisht të dhëna statistikore mujore dhe katërmujore. Të dhënat e mësipërme në 

grafik janë nga raportimet e tyre. Në zbatim të Udhëzimit nr. 6, datë 21.05.2014 “Për 
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procedurat e sistemimit të fëmijëve ne institucionet e përkujdesit shoqëror publike dhe 

private”  IPSH rezidenciale dërgojnë çdo 4 muaj modulin nr.2 me të dhëna statistikore 

në SHSSH. 

Mungojnë të dhënat e plota statistikore të IPSH rajonale si: qendra ditore, komunitare ku 

SHSSH nuk komisionon dhe për rrjedhojë bashkëpunimi me to është shumë i pakët. Kjo 

është një pikë e dobët, së cilës duhet t i kushtohet vëmendje e veçantë në vitin e ardhshëm. 

Kjo do të plotësojë hartën e shërbimeve sociale në vend dhe do të krijojë mundësinë e 

referimit më të mirë për zgjidhjen e problemeve sociale. Sipas statistikave aktuale në 

Shqipëri janë 132 qendra sociale që ofrojnë shërbim për fëmije, gra, te moshuar, persona me 

aftësi te kufizuara. Saktësimi i te dhënave mbetet prioritet për 2016.  

 

3.3.10 Vlerësimet nga familjarët e përfituesve në institucionet e përkujdesit (fëmijë/PAK) 

ndërmjet intervistave dhe  pyetsorëve 

Monitorimi në të gjitha IPSH gjatë vitit 2015 ka përfshirë intervistat me përfituesit dhe 

prindët/afërmit e tyre (sa herë ka qenë e mundur). Kjo ka përmirësuar ndjeshëm 

cilësinë e monitorimit për të patur një pamje sa më reale në plotësimin e standardeve.  

Përkundër planifikimit që intervistat të bëheshin me pyetësorë, intervistat janë bërë 

drejtpërdrejt në mënyrë individuale ose në grup. Janë bërë gjithashtu intervista me 

prindët me telefon për të kuptuar kënaqësinë ose jo të shërbimit të ofruar. Janë bërë 26 

intervista.  
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OBJEKTIVI 4:  

THELLIMI I MODELIT TË SHËRBIMIT PROAKTIV NDAJ QYTETARËVE 

 

4.1. Shtrirja e modelit të menaxhimit të rastit në të gjitha drejtoritë rajonale të 

SHSSH 

4.1.1 Menaxhim i rasteve sociale në bashkëpunim me DRSHSSH sipas nevojave specifike 

që paraqesin 

Ka vazhduar menaxhimi i rasteve nga SHSSH për të zgjidhur problemin e një numri të 

lartë qytetarësh në nevojë, por duke nxitur këtë model shërbimi në drejtoritë rajonale të 

SHSSH dhe në Njësitë Vendore.  

Drejtoria e Monitorimit është angazhuar për të shtrirë modelin e shërbimit proaktiv ndaj 

qytetareve duke dhëne direkt këtë shërbim, nëpërmjet specialistëve të kësaj drejtorie.  

 

 104 vlerësime social – ekonomike të familjeve që kanë kërkuar ndihmë nga 

SHSSH direkt ose janë referuar nga institucione të tjera si nga Kryeministria, 

MMSR, Avokati i Popullit, Pushteti Vendor, etj. 

 75 raste sociale të familjeve/personave në nevojë janë menaxhuar drejtpërdrejt nga 

Drejtoria e Monitorimit, duke i ofruar ndihmën dhe mbështetjen e nevojshme me 

ndihmën OJF-ve duke i mbështetur dhe fuqizuar sipas nevojave. 

 135 raste sociale të familjeve dhe personave në nevojë janë menaxhuar drejtpërdrejt 

nga Drejtoritë Rajonale të SHSSH.   

 

Janë ndjekur 14 praktika të referuara nga  Avokati i Popullit. 

Specialistët e Drejtorisë së Monitorimit kanë marrë pjesë në 26 takime të Grupeve  

Multidisiplinare të organizuara nga Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve, IPSH, OJF-të. 

 

Së bashku më Drejtoritë Rajonale të SHSSH-së janë menaxhuar 314 raste 

personash në nevojë, të referuar në SHSSH nga burime të ndryshme si 

drejtpërdrejtë, shtypi i shkruar, media elektronike, referime nga të tretë, 

duke i ofruar mbështetjen  e duhur. 132 raste janë identifikuar përmes 

medias. 82 raste përmes postës elektronike të SHSSH. 
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4.1.2 Takim me stafet e Drejtorive Rajonale për ecurinë e punës gjatë 2014 dhe 

bashkëpunimi për realizimin e  detyrave për vitin 2015 

Është kryer takim me drejtuesit dhe punonjësit socialë të drejtorive rajonale: 

 Për shkëmbim ekperience dhe njohjen me praktikat e mira në menaxhimin e rastit 

 Për zbatimin e legjislacionit lidhur me komisionimet dhe shërbimet alternative 

 Për plotësimin e saktë të formularëve për fëmijët e riatdhesuar 

 Për zbatimin e legjislacionit për statusin e jetimit 

 

4.1.3. Menaxhimi i rasteve të fëmijëve të riatdhetsuar 

Janë drejtuar në SHSSH 154 kërkesa për vlerësim të familjeve të fëmijëve të 

pashoqëruar jashtë shtetit, nga Franca, nga Gjermania,nga Suedia, nga Anglia, nga 

Belgjika, nga Greqia, nga Norvegjia, nga Italia dhe nga Holanda. 

Nga këto janë realizuar 93 vlerësime social-ekonomike. Janë asistuar në kufi 15 raste 

riatdhesimi, nga Suedia, Greqia, Franca dhe Italia. Në 20 raste nuk ka patur adresa të sakta. 

 

4.1.4 Monitorim i medias në fushën e shërbimeve sociale 

132 raste familjesh apo individësh në nevojë për shërbime sociale janë raportuar nga 

media. SHSSH ka punuar për menaxhimin e rasteve në bashkëpunim me njësitë e 

qeverisjes vendore.  

 

4.1.5. Monitorimi i rasteve, ndjekja e vazhduar dhe adresimi dhe ecuria e zgjidhjes së 

problemit çdo javë 

Nga 314 raste të referuara janë ndjekur në vazhdimësi, referuar dhe zgjidhur 117 raste.  

 

4.1.6 Database e fëmijëve të pashoqëruar që ndodhen jashtë Shqipërisë 

Database është ngritur dhe ndërkohë është punuar për rishikimin e Urdhrit të 

Përbashkët me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë për të adresuar problematikat e 

konstatuara gjatë punës për fëmijët e pashoqëruar. E gjithë kjo në konsultim jo vetëm 

me institucionet shtetërore të linjës, por edhe me organizatat e shoqërisë civile. Drafti 

pritet të miratohet në fillim të 2016.   
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OBJEKTIVI   5:  

GARANTIMI I SHËRBIMEVE TRANSPARENTE DHE TË LIRA NGA 

KORRUPSIONI 

 

5.1 Mirëmenaxhimi i financave publike 

5.1.1 Auditim i institucioneve  

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 frytshmëri. 

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

nga 3 vetë.  Gjatë vitit 2015 kjo strukturë ka funksionuar me dy auditues. Audituesit 

janë të certifikuar dhe kualifikuar në përputhje me ligjin “Për auditimin e brendshëm 

në sektorin publik”.  

Sektori i Auditimit të Brendshëm në Shërbimin Social Shtetëror mbulon me auditim: 

 Drejtorinë e Përgjithshme të SHSSH,  

 24  subjekte të varësisë dhe veprimtarinë  

 16 Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror të cilat janë në varësi strukturore të 

njësive vendore. 

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

Shtetëror (SHSSH) gjatë vitit 2015 ka ushtruar veprimtarinë e tij në 14 subjekte nga 16 

subjekte të planifikuara, realizimi i planit është rreth 88 %. 

Tabela e prioritetit të rekomandimeve: 
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Nga auditimi i ushtruar në sistemet e veprimtarisë së subjekteve të audituara ka vlerësuar 

një nivel të lartë risku në: 

 sistemet e programimit dhe zbatimit të buxhetit,  

 menaxhimin e aktiveve, 

 në sistemin e pagesave të stafit  

 në sistemin e kontabilitetit 

 

Risk të mesëm:  

 në sistemin e prokurimeve publike.  

 në menaxhimin e burimeve njerëzore,  

 Sistemi i Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit 

 

Në tabelën më poshtë paraqiten gjetjet në vlerë 000/ lekë sipas sistemeve. 

 

Vlerësimi i sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit vazhdon të nxjerrë në pah 

dobësi në procesin e hartimit e zbatimit të buxhetit, mbajtjen e kontabilitetit, zbatimin e 

legjislacionit për pagesat e stafit, zbatimin e legjislacionit për prokurimin publik. 

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.  

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 auditimet e kryera në vitin 2015 janë lënë për zbatim 110 rekomandime prej të 

cilave nga auditimi rezultoi se janë realizuar 74 rekomandime, rreth 67 % e tyre.   

Në mënyrë grafike realizimi i rekomandimeve paraqitet si më poshtë. 
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Nevojitet të përmendet se, shkalla e zbatimit të rekomandimeve është përmirësuar 

krahasuar me vitin e kaluar. Zbatimi i tyre është rreth 67% nga 54 % që ka qenë në 

vitin 2014. Procesi i zbatimit të tyre vazhdon të ndiqet si nga vetë subjektet ashtu dhe 

nga Auditimi i Brendshëm.  

Në rekomandimet e parealizuara janë kryesisht rekomandimet e lëna për përmirësimin 

e sistemit të kontabilitetit dhe menaxhimin e aktiveve të njësisë të cilat janë në procesin 

e hartimit të mbylljes së llogarisë vjetore. 

 

5.1.2  Alokimi i fondeve buxhetore 

Alokimi i fondeve buxhetore bëhet në fillim vitit, duke marrë 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. 

 

 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 vetiake; 

 Ditët e qëndrimit në institucion për rezidencialët 365 ditë dhe ditorët 269 ditë. 

 Masa e kuotës ushqimore dhe vetjake. 

Rekomandime të 
realizuar, 74 

Rekomandime të 
parealizuara, 36 

a. Institucionet e përkujdesit 
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 Shpenzimet për mallra e shërbime parashikohen për të plotësuar nevojat e klientëve për: 

 Ushqime,  

 Veshmbathje,  

 Ngrohje,  

 Detergjente,  

 Medikamente, për përfituesit që marrin shërbime pranë qendrave rezidenciale 

kombëtare dhe qendrat rezidenciale të decentralizuara në vartësi  të  pushtetit 

vendor,  

 Shërbime të tjera postare e telefonike,  

 Shërbime transporti, udhëtim e dieta,   

 Si dhe shpenzime për mirëmbajtje e shpenzime të tjera të nevojshme për 

zhvillimin e një veprimtarie normale. 

 

 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 herë, 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 

 Shpenzime për qiramarrje objektesh për zhvillimin e aktivitetit të punës . 

 

 Në detajimin e fondeve për Shërbimin Social Shtetëror 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, për njësitë më problematike 

b. Drejtoritë Rajonale 

c. Administrata e Shërbimit Social Shtetëror 
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 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... 

 

 Në vlerësimin e nevojave për fonde në përputhje me Strategjinë Sektoriale të Mbrojtjes 

Sociale, e cila parashikon: 

 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; 

 Masa plotë e përfitimit të ndihmës ekonomike sipas strukturës për çdo familje 

përfituese dhe për çdo grup përfituesish e ndarë kjo për qarqet pilotuese dhe 

jo pilotuese. 

 Masa e ndihmës ekonomike mujore të pjesshme, duke zbritur vlerësimin e të 

ardhurave për njësitë jo pilotuese. 

 Fondet faktike të shpenzuara për çdo dy-mujor paraardhës, i cili ka shërbyer 

për planifikimin e dy-mujorit pasardhës 

 

 Vlerësimi i nevojave është bërë në bazë të moduleve të ardhura nga njësitë vendore 

i përpunuar nga ana e SHSSH 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. 

d. Ndihma Ekonomike 

e. PAK 
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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. 

 Kompensimet dhe heqjen e Fashos së 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 tablo të çeljes së fondeve në fillim të vitit si dhe ndryshimet e 

pësuara përgjatë vitit 2015, në total sipas zërave. 

Nr. Zërat Emërtimi 
Akorduar  në 
Fillim të vitit 

2015 

Gjendja në fund të 
vitit 2015 

Shtesa ose 
pakësime 

gjatë vitit 2015 

1 600  Pagat për punonjësit 395.000.000 403.652.039 8.652.039 

2 601  Sigurime Shoqërore 3.500.000 68.070.000 4.570.000 

3 602  Shpenzime operative  70.000.000 315.015.378 45.015.378 

4 231  Shpenzime për investime 9.123.000 45.217.000 (23.906.000) 

5 606 Transfertat në total 19.900.000.000 20.917.407.069 1.017.407.069 

a   
Transfert (Ndihma 
ekonomike) 4.300.000.000 4.576.101.800 276.101.800 

b   Ndihmë për gratë e trafikuara - 6.743.830 6.743.830 

c   
Heqje e fashës energjisë për 
Familjet në Nd.Ek 

 332.934.000 332.934.000 

d   Qendra Autike - 19.500.000 19.500.000 

e   Transferta  (Paaftësia) 15.600.000.000  15.801.654.370  201.654.370  

ë   
Heqje e fashës energjisë për 
Personat me PAK  178,257.000  178.257.000  

6 606 Ndihmë për individë  - 2.216.069  2.216.069  

    Totali 20.697.623.000  21.749.361.486  1.051.738.486  
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5.1.3 Për vitin 2015 janë të plotësuara të gjitha nevojat e institucioneve me paga, 

sigurime dhe shpenzime operative. 

Siç shihet edhe nga tabela e mësipërme Shërbimi Social Shtetëror ka pasur 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 pasur një rritje prej 45,015,378 lekësh, rritje e cila 

është përdorur për likuidimin e detyrimeve të prapambetura për disa zëra 

shpenzimesh si  pagesat e energjisë elektrike, ruajtjen e ambienteve, udhëtime e 

dieta, karburante, ushqime, si dhe detyrimeve të prapambetura për vendimet 

gjyqësore etj. 

 Në shpenzimet Ndihmë për individë, kemi pasur një rritje prej 2,216,069 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 1,017,407,069 lekë i përket pagesave të ndihmës 

ekonomike dhe PAK e cila  kanë ardhur si rezultat i vendimeve të dala dhe të 

miratuara shpërblimet e fund vitit si dhe zbatimin e VKM për kompensimet e 

heqjes së fashës së Energjisë elektrike si dhe  indeksimit të pagesave për personat 

me Aftësi të kufizuar, Paraplegjikët, Tetraplegjikët si dhe të Verbrit. 

 

Fondet e alokuara gjatë vitit 2015 krahasuar me fondet e alokuara në vitin 2014 kanë 

pësuar rritje në zërat si më poshtë:  

 600 Paga për punonjësit 

 602 Shpenzime operative 

 231  Shpenzime investime kapitale 

 

Nisur nga tabela e mësipërme po grupojmë shpenzimet sipas zërave për vitin 2015 

krahasuar me 2014 dhe konkretisht: 

 



58 
 

 

 

 

  



59 
 

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 2015 me 1.26 % më 

shumë, 601 “sigurime për punonjësit” kemi një rritje të shpenzimeve gjatë vitit 2015 me 

2.16 % më shumë dhe 602 “shpenzime operative” kemi një rritje 1.06 % më shumë se 

viti 2014.  

 

 Shërbimi Social Shtetëror rezultojnë se në zërin: 

600 “paga për punonjësit” kemi një pakësim të shpenzimeve gjatë vitit 2015 me 3.2 % 

më pak se në 2014, 601 “sigurime  për punonjësit” kemi një pakësim të shpenzimeve 

gjatë vitit 2015 me 4.6 % më pak se në vitin 2014 dhe për 602 “shpenzime operative” 

kemi një rritje prej 16.6 % më shumë se viti 2014, rritja kjo si rezultat i çeljes 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 pakësim  të shpenzimeve gjatë vitit 2015 me 2 % më 

pak se në 2014, 601 “sigurime  për punonjësit” kemi një rritje  të shpenzimeve gjatë vitit 

2015 me 1.1 % më pak  se në vitin 2014 dhe për 602 “shpenzime operative” kemi një 

rritje prej 1.2 % më pak se viti 2014. 

 

 

Pakësimet vijnë nga vendet vakante në Drejtorinë e Përgjithshme dhe 

12 Drejtoritë Rajonale për shkak të procedurave të tejzgjatura ose të 

munguara të konkurimit të statusit të nëpunësit civil. 
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5.1.4 Realizimi i buxhetit 

Realizimin e shpenzimeve sipas zërave po e paraqesim më poshtë: 

Nr. Zërat Emërtimi 
Fondet e 

Akorduar  
gjatë vitit 2015 

Realizimi 
Faktik  2015 

%   e  
realizimit 

Diferenca        
+ ose - 

1 600 Pagat për punonjësit 403.652.039 388.529.913 96,25 15.122.126 

2 601 Sigurime Shoqërore 68.070.000 65.124.161 95,67 2.945.839 

3 602 Shpenzime operative 315.015.378 308.973.459 98,08 6.041.919 

4 231 Shpenzime për investime 45.217.000 40.661.549 89,93 4.555.451 

5 606 Transfertat në total 20.915.191.000 20.915.191.000 100 0 

a  
Transferta  
(Ndihma ekonomike) 4.576.101.800 4.576.101.800 100 0 

b  Ndihmë për gratë e trafikuara 6.743.830 6.743.830 100 0 

c  
Heqje e fashës energjisë për  
Familjet në Nd. Ek 332.934.000 332.934.000 100 0 

d  Qendra Autike 19.500.000 19.500.000 100 0 

e  Transferta  (Paaftësia) 15.801.654.370 15.801.654.370 100 0 

ë  
Heqje e fashës energjisë për  
Personat me PAK 178.257.000 178.257.000 100 0 

6 606 Ndihmë për individë 2.216.069 2.082.585 93,98 133.484 

  Totali 21.749.361.486 21.720.562.667 100 28.665.335 
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Siç shihet dhe nga tabela kemi një mosrealizim të fondeve në zërin 602 (shpenzime 

operative) në shumën 6,041,919 lekë, e ardhur si pasojë e mos menaxhimit të mirë nga 

ana e institucioneve në varësi të pushtetit vendor konkretisht: 

 

Nr. Emri i Institucionit Shuma 

1 Shtëpia e Foshnjës Korçë 479.982 

2 Shtëpia e Foshnjës Shkodër 121.230 

3 Shtëpia e Foshnjës Durrës 1.227.062 

4 Shtëpia e Foshnjës Vlorë 678.276 

5 Qendra e Zhvillimit Vlorë 298.275 

6 Qendra e Zhvillimit Shkodër 419.605 

7 Shtepia e Fëmijëve Parashkollor Shkodër 206.101 

8 Shtëpia e Fëmijëve Shkollor Shkodër 1.011.247 

9 SHSSH 214.210 

 

Shërbimi Social Shtetëror ka një vlerë prej 214.210 lekë të papërdorura si rrjedhojë  i 

akordimit dy herë të detyrimeve të prapambetura për vendimet gjyqësore për institucionet 

e përkujdesit social. 

Për vitin 2015 të gjithë institucionet kanë të shlyera të gjitha detyrimet e prapambetura, 

me përjashtim të detyrimeve për vendimet gjyqësore për punonjësit e larguar nga puna 

te pa përfunduara procedurat gjyqësore, si dhe shpenzimet e kryera gjatë muajit dhjetor 

dhe që  mbarten për vitin 2016. 
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5.1.5 Planifikimi korrekt i nevojave të institucionit dhe institucioneve të vartësisë dhe 

realizimi i procedurave të prokurimeve publike, sipas regjistrit të prokurimeve të 

hartuara. 

Gjatë vitit 2015, Drejtoria e Financës ka mbuluar me kapacitete njerëzore dhe fonde 

pjesën më të madhe të institucioneve të varësisë. Mbështetja me kapacitete njerëzore për 

Njësitë e Prokurimit dhe KVO është bërë domosdoshmëri për shkak të një numrit të 

pakët të stafit të këtyre institucioneve. Janë hartuar regjistrat 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,  

 Dezinfektimin e ambienteve  

 Blerje elektroshtëpiake  

 Blerje pajisje hidrosanitare 

 Blerje panele diellore  

 Blerje pajisje hotelerie etj. 

Për Prokurimet në tërësi dhe për shërbimin e ruajtjes me roje private, si dhe dezinfektimi i 

ambienteve në veçanti janë prokurime të kryera në SHSSH, në funksion të institucioneve të 

përkujdesit social, prokurime këto për të cilat nuk ka pasur  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. 

 

5.1.6 Programimi dhe shpërndarja e bllok ndihmës ekonomike për njësit e pushtetit vendor, 

në lidhje me fondet për pagesat e familjeve në skemën e ndihmës ekonomike, 

personave me aftësi të kufizuar. 

Shpërndarja e ndihmës Ekonomike dhe PAK është kryer në kohë dhe sipas kërkesave të 

ardhura nga njësitë vendore. Skema ka qenë tërësisht e buxhetuar. Në 2015 nuk u 

trashëguan borxhe nga 2014, si dhe nuk është trashëguar asnjë borxh për 2016.  
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Krahas detyrave të sipërcituara SHSSH grumbullon dhe përpunon të dhëna 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 61 njësitë vendore për të dy 

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. 

 

Sipas satistikave 

Skema e PAK gjatë vitit 2015 krahasuar me vitin 2014 paraqitet sipas tabelës së më 

poshtme:  

 

Krahasuar me vitin 2013 fondet e akorduara gjatë  vitit 2015 për 

ndihmën ekonomike rezulton të kenë një rritje prej 15.8 %. Përsa i 

përket PAK në vitin 2015 fondet e akorduara janë ulur me 0.7% 

krahasuar me vitin 2013, kjo për shkak të uljes së numrit të 

përfituesve të skemës së PAK. 
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  MUAJI Tetor 2014 MUAJI Tetor 2015 Diferencat 2015-2014 

Nr. EMËRTIMI 

G
ji

th
se

j 

In
d

iv
id

 m
e 

a
ft

ës
i 

k
u

fi
z

u
a

r 

K
u

jd
es

ta
r 

In
v

a
li

d
 

G
ji

th
se

j 

In
d

iv
id

 m
e 

a
ft

ës
i 

k
u

fi
z

u
a

r 

K
u

jd
es

ta
r 

In
v

a
li

d
 

G
ji

th
se

j 

In
d

iv
id

 m
e 

a
ft

ës
i 

k
u

fi
z

u
a

r 

K
u

jd
es

ta
r 

In
v

a
li

d
 

1 BERAT 8,354 3,812 1,308 3,234 8,326 3,738 1,192 3,396 -28 -74 -116 162 

2 DIBËR 7,349 3,569 995 2,785 7,154 3,451 961 2,742 -195 -118 -34 -43 

3 DURRËS 14,852 6,302 1,544 7,006 14,898 5,894 1,534 7,470 46 -408 -10 464 

4 ELBASAN 23,763 10,109 2,097 11,557 22,160 9,829 2,129 10,202 -1,603 -280 32 -1,355 

5 FIER 17,381 8,128 2,187 7,066 16,786 7,500 2,015 7,271 -595 -628 -172 205 

6 GJIROKASTËR 5,608 2,414 707 2,487 5,038 2,165 630 2,243 -570 -249 -77 -244 

7  KORÇË 15,504 6,927 1,460 7,117 14,883 6,503 1,374 7,006 -621 -424 -86 -111 

8  KUKËS 5,954 2,430 782 2,742 5,513 2,239 716 2,558 -441 -191 -66 -184 

9 LEZHË 7,965 3,113 973 3,879 8,075 3,616 1,067 3,392 110 503 94 -487 

10 SHKODËR 13,384 6,661 1,854 4,869 12,293 6,075 1,694 4,524 -1,091 -586 -160 -345 

11 TIRANË 32,743 12,195 3,792 16,756 30,898 11,120 3,677 16,101 -1,845 -1,075 -115 -655 

12 VLORË 11,864 5,366 1,623 4,875 10,916 4,597 1,309 5,010 -948 -769 -314 135 

  Totali  164,721 71,026 19,322 74,373 156,940 66,727 18,298 71,915 -7,781 -4,299 -1,024 -2,458 
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Pra siç shihet  nga tabela numri i personave me PAK gjatë vitit 2015 është ulur  në total 

7,781 persona ose 4,8 %, e ndarë kjo të paaftë fizikë a mendor ulur 4,299 kujdestarët ulur 

1,024  ndërsa numri i invalidëve të punës është ulur me 2,458 persona, kategori këto në 

vartësi të Institutit të Sigurimeve Shoqërore.  

 

 

 

Ndërsa më poshtë po japim një tabelë të fondeve të Ndihmës Ekonomike  dhe PAK 

krahasuar 2013 me 2015: 

Nr. Zërat e shpenzimeve 2013 2015 

1 Fondet e Ndihmës Ekonomike 3.800.000.000 4.400.000.000 

2 Fondet e PAK 15.600.000.000 15.500.000.000 
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Gjatë vitit 2015 problematikë në lidhje me të dhënat statistikore kemi 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 vendime të marra nga 

njësitë vendore. 

 Ristrukturimi i pushtetit vendor ka ndikuar në ndryshimin e administratorëve 

social. 

 

Avantazhet e vitit 2015 në krahasim me vitet e mëparshme kanë qenë: 

 Mbulimi me fonde për gjatë gjithë kohës i pagesave në CASH. 

 Ndryshe nga vitet e mëparshme nuk kemi të mbartura detyrime. 

 

Niveli i realizimit të fondeve të NE dhe PAK (mbrojtja sociale) për vitin 2015 është 94%.  

 

Janë 20 Bashki të cilat janë nën nivelin e realizimit kombëtar prej 94%. Konkretisht: 
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Nr 
Bashkitë që 

realizuar nën 94% 
% 

realizimit 

1 Berat 58 

2 Uraja Vajgurore 83 

3 Kucove 78 

4 Skrapar 79 

5 Polican 78 

6 Mat 87 

7 Belsh 88 

8 Prrenjas 93 

9 Tepelenë 93 

10 Permet 92 

11 Dropull 93 

12 Kolonjë 90 

13 Maliq 91 

14 Devoll 79 

15 Mirditë 85 

16 Lezhë 92 

17 Kurbin 89 

18 Vau Dejës 86 

19 Kavajë 92 

20 Rrogozhinë 93 

 

- Përgjatë gjithë vitit 2015 SHSSH ka zbatuar legjislacionin për çeljen e fondeve çdo 
dy muaj mbi bazën e të dhënave satistikore të ardhura nga njësitë vendore. 

- Janë udhëzuar vazhdimisht Drejtoritë Rajonale të SHSSH për të vijuar përpjekjet me 
administratorët shoqërorë për saktësinë e të dhënave satistikore që dërgohen pranë 
SHSSH. 

- Shërbimi Social Shtetëror ka realizuar dy herë rakordimin mbi përdorimin e 
fondeve për vitin 2015. 

 

Së pari, në muajin nëntor 2015 është realizuar rakordimi i fondeve nga SHSSH për të 
parë gjendjen e tepricave ose mungesave në njësitë vendore mbi nevojat për fonde dhe 
rezultoi: 

- Njësitë vendore kishin teprica në fonde, vetëm  pak prej tyre kishin mangësi. Kjo u 
pa nga gjendja në 31.10.2015 në degët respektive të thesarit  nga vetë Drejtoritë 
Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror. 
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- Me shkresën nr 5500/1, datë 12.11.2015 për njësitë që rezultonin me mungesë në 
fonde u krye transferta.  

 

Së dyti,  në muajin dhjetor u kërkua gjendja e fondeve në thesar  me datën 23.12.2015, 
nga ku ka rezultuan teprica në fonde. U kërkua pakësim i fondeve. 

Arsyet e tepricës së fondeve në fund të vitit 2015: 

1. Fondi i çelur për heqjen e fashos ishte 511.000.000 lekë, por 300.000.000 lekë nuk 
është përdorur nga njësitë vendore.  

2. Çelja e fondeve bëhet sipas VKM nr 617  dhe udhëzimeve 3 dhe 4 datë 10.03.2014 
“Për planifikim e fondeve të pagesave për PAK dhe Ndihmën ekonomike”,  pika 
11, kryhet mbi bazën e të dhënave të 4-Mujorit të mëparshëm për të tre kategoritë 
NE, PAK dhe Kompensimet e Energjisë elektrike. Në kushtet që te dhënat për të 
dyja skemat janë tejet dinamike, çelja e fondeve  nuk ka saktësinë e duhur. 

3. Reforma territoriale, ndryshimet e administratorëve, kalimi i përgjegjësive nga ish 
komunat, bashkitë në bashkitë e mëdha transferta e fondeve në bllok e pa detajuar 
në NE, PAK dhe Energji ka ndikuar gjithashtu në këtë situatë. 

4. Pasaktësia e të dhënave statistikore të raportura nga Bashkitë e mëdha është një 
tjetër arsye e rëndësishme.  

 

5.1.7 Rregjistrimi dhe informimi i Drejtorisë së Përgjithshme për donacionet 

Donacionet në qendrat e përkujdesit janë regjistruar nga vetë institucionet sipas rregullave 

për donacionet dhe janë publikuar në web e Shërbimit Social Shtetëror çdo muaj.  

1. Kontribute nga biznese: Gjithsej janë 205 të tilla dhe vlera monetare e kontributit 

është  2 261 190 lekë për të gjitha qendrat tona të përkujdesit. 

Bizneset kryesore janë: “Spitali Amerikan“, ”Raiffeisen Bank”, ”Intesa San Paolo”, ”Lufra“, 

”Kurum”, ”Kosmonte Food”, ”Agna Grup“, ”Pastiçeri “Pelikan”, “Big Market”, “Telekom 

Albania“, ”Alpha Bank”, ”Kastrati”, ”Conad”, ”First Investment Bank”, ”Kompania 

GLOBE“, “Dajti Express”, “HAKO”, “BKT”, ”ARSIS”, “Alba Exotic”, “Top–Channel“, 

”ANTA”, ”Bleta Net“, etj. 

2. Individë që kanë kontribuar me donacione vullnetare gjithësej janë 110 dhe vlera 

monetare është 1 492 086 lekë. 

3. Institucione  gjithsej kanë qenë 28 dhe vlera monetare është 1 405 153 lekë. 

Ndër më kryesore janë : ”Bashkia Tiranë” “Drejtoria e Tatimeve” , “Drejtoria e Tatimore 

Shkodër”, Shkolla “Lasgush Poradeci”, “Shkolla Profesionale Kamëz”, Shkolla “Gjergj 
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Fishta”, “Kopshti Nr.6”, “Materniteti Mbretëresha Geraldinë”, “Dogana Durrës” 

,Shkolla “Ibrahim Rugova”, Ambasada e Kuvajtit, “Banka e Shqipërisë” etj. 

4. Shoqata, fondacione, OJF që kanë kontribuar janë gjithsej 50 dhe vlera monetare 

është 5 982 835 lekë. 

Ndër kryesoret janë : “Tika”, ”Shpresë për Botën”, Kisha e Dishepujve, ”Gjysmëhëna e 

Kuqe” Emiratet e Bashkuara Arabe, Rotary Club, Motrat Sigmatine, “Save the 

Children”, Kisha Adventise, Fondacioni “Jezu Krishti”, ”Kisha Ortodhokse”, Shoqata 

“Ndihmë për fëmijët”, Motrat Adhuruese, “Fondacioni ABC”, Qendra Komunitare 

“Hand by Hand”, ”ARSIS”. 

 

Mbështetja për familjet në qarqet e përmbytura të jugut 

Përmbytjet e shkurtit u shoqëruan me reagimin e gjërë human, social e solidar me banorët. 

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë inicioi dhe organizoi në bashkëpunim të ngushtë 

me biznesin, bankat dhe donatorë, ngritjen e "Rrjeti i Solidaritetit".  

U ngrit një strukturë kompakte e solide e kujdesit të shtetit bashkë me biznesin për të 

ndihmuar në mënyrë të menjëherëshme banorët e zonave të përmbytyra në Qarqet 

Vlorë, Fier, Berat dhe Gjirokastër. Shërbimi Social Shtetëror u angazhua drejtpërdrejtë 

përmes veprimtarisë intensive të Drejtorisë së Përgjithshme dhe Drejtorive Rajonale 

Vlorë, Fier, Berat dhe Gjirokastër. Veprim kompakt dhe i menjëherëshëm për të 

organizuar, menaxhuar dhe administruar sa më mirë ndihmat dhe donacionet e ofruara 

nga biznesi, shoqëria civile dhe individë të ndryshëm. 

 

5.1.8 Trajnimi i administratorëve për plotësimin korrekt të të dhënave satistikore 

Ky aktivitet është kryer nga drejtoritë rajonale por jo nga Drejtoria e Përgjithshme. 

 

 

5.2 Ngritja e mekanizmave specifik në përputhje me tipin e shërbimeve për të 

ofruar shërbime të lira nga korrupsioni 

Përgjatë dy javëve mbi 50 biznese, organizata, institucione dhe qindra 

vullnetarë të koordinuar nga Shërbimi Social Shtetëror dhuruan jo 

vetëm ushqime, por edhe pajisje për shtëpitë e familjeve të 

përmbytura në të katër qarqet e vendit 
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Bashkëpunim me Ministrinë e Inovacionit dhe Administratën Publike dhe me agjencitë 

e shërbimeve informatike: Realizimi i detyrave në kuadër të Iniciativës “Inovacioni 

kundër korrupsionit: ngritja e një modeli shërbimesh me në qendër qytetarin” (ISDA) 

Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit Nr. 236, datë 24.9.2014, Grupi e Punës Ministrore 

(GPM) të Ministrisë sonë raportojnë te Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe 

Administratën Publike (MIAP), i cili është përgjegjës për ngritjen e modelit të 

shërbimeve me në qendër qytetarin në Shqipëri dhe mbështetet nga Departamenti për 

Jetësimin e Prioriteteve (DJP) në Kryeministri. 

Në zbatim të këtij urdhri, në SHSSH u ngrit një grup pune, i përbërë nga jurist, dhe 

Specialist IT. 

Detyrat që u realizuan nga ky grup pune: 

 Asistuan në plotësimin e 7 formularëve për secilin shërbim që ofron SHSSH (7 

shërbime aktualisht për të cilat aplikimi dhe dhënia e shërbimit bëhet në SHSSH). 

 Për secilin shërbim duke u bazuar në formularët e mësipërm janë bërë 7 

hartëzimet përkatëse të proceseve para aplikimit dhe pas aplikimit për marrjen e 

shërbimit në programin Microsoft Visio nga Specialisti i IT. 

 U plotësuan 7 udhëzimet e riinxhinierizimit për 7 shërbimet e SHSSH. U 

sugjerua Grupit ministror të MMRS që të riinxhinierohet një shërbim që kryhet 

në institucionin tonë. 

 U dërguan 5 Formularët e aplikimit të 5 shërbimeve të SHSSH për tu standardizuar. 

Procesi i riinxhinierizimit të shërbimeve është në vazhdim dhe grupi i punës, do të 

asistojë në kryerjen e detyrave të kërkuara nga MIAP. 

Plotësimi i 6 listave të e kontrollit "Mbi vlerësimin e situatës aktuale lidhur me 

procedurat për mbrojtjen e rrjeteve, sistemeve kompjuterike shtetërore" . 

 

5.3 Thellimi i transparencës së aktivitetit të institucionit 

Në faqen zyrtare të SHSSH-së janë publikuar 6 buletine informative, jane hartuar 12 

buletine donatorësh, formatim dhe publikim në web dhe në faqen e facebook të 

Shërbimit Social Shtetëror, 35 postime në faqen web për aktivitete të zhvilluara nga 

institucioni i SHSSH dhe njoftime të ndryshme dhe 19 njoftime për punësim ne SHSSH 

dhe në institucionet e varësisë. 

Faqja zyrtare e internetit është pasuruar me materiale sipas Programit të Transparencës, të 

ShSSh të hartuar në prill 2015,  në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën 



71 
 

e Informimit” (LDI). Në kuadër të këtij programi në faqen e internetit janë shtuar 6 menu të 

tjera dhe janë publikuar 58 materiale ku përfshihen: raporte buxheti, regjistra të 

prokurimeve, struktura organizative e SHSSH dhe e institucioneve të varësisë, etj. 

Janë realizuar 137 postime në median sociale , në faqen zyrtare facebook të Shërbimit 

Social Shtetëror ku përfshihen aktivitete të Shërbimit Social Shtetëror dhe IPSH-ve dhe 

njoftime të ndryshme. 

Në zbatim me përpikmëri i ligjit nr. 119/2014 “Për informimin” janë  publikuar online 

në faqen zyrtare të SHSSH  

 Buxheti i vitit 2015. 

 Regjistri i parashikimeve të prokurimeve të vitit 2015. 

 Regjistri i realizimit të prokurimeve të vitit 2015 

 Të dhënat Statistikore për vitin  2015.  

 

 

OBJEKTIV   6:  

NDËRTIM I PARTNERITETIT ME AKTORË JOSHTËTËROR 

6.1 Pjesëmarrje në evente, konferenca, aktivitete të organizuara nga organizata te 

ndryshme ne fushat e veprimit te SHSSH 

 Pjesëmarrja e specialistëve të Drejtorisë së Përgjithshme në 15 tryeza të 

rrumbullakëta, Workshope dhe konferenca në të cilat ka patur pjesëmarrje 

aktive dhe vendosje urash bashkëpunimi me partnerë jo shtetërorë që operojnë 

në fushën e shërbimeve sociale. 

  Janë realizuar 9 takime të Autoritetit Përgjegjës për shqyrtimin e rasteve 

viktima te trafikimit.  Janë realizuar 3 takime të Mekanizmit Kombëtar për 

Mbrojtjen, Ndihmën dhe Referimin e Viktimave të Trafikimit për njohjen me 

detyrat e secilit aktor.  

 Specialistë të Drejtorisë së Monitorimit kanë qenë pjesë të grupit të punës  për 

rishikimin e procedurave Standarde të Veprimit për Identifikimin dhe Referimin 

e Viktimave dhe Viktimave të Trafikimit dhe hartimin e rregullores së Autoritetit 

Përgjegjës për mbrojtjen e viktimave të trafikimit. 
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6.2 Bashkëpunimi i vazhdueshëm me organizata të shoqërisë civile për bashkë-

manaxhimin e rasteve (ARSIS; Terre des Homme, SHKEJ etj); 

Janë 89 raste të menaxhuara gjatë vitit 2015 në bashkëpunim me organizatat, kryesisht 

fëmijë, ku organizatat e mësipërme kanë ofruar ndihmë për rastet sipas programeve 

specifike: ARSIS, SHKEJ, ADRIF, TdH, “Ndihmë për Fëmijët”, “Të ndryshëm të 

Barabartë”, “Vatra”, “Tjetër Vizion”, “Projekti Shpresa”, Motrat e Nënë Terezës, Papa 

Giovani XXIII, TLAS, “Betesta”, SFI, ADRA, “Shpresë për Botën”, World Vision, 

Caritas, Bethany, etj. 

 

6.3 Iniciativa, projekte te ndermarra ne bashkepunim me shoqerine civile 

Ka vijuar implementimi i projekteve të nisura gjatë vitit 2014 në bashkëpunim me 

shoqërinë civile. 

 IADSA Shkodër, zbatimi i shërbimit të Kujdestarisë për fëmijët, qendër ditore për 

të moshuarit, në Tiranë – shërbim ditor pranë qendrës së zhvillimit. 

 TDH -9 shtëpitë e fëmijës, supervizim, planet e përkujdesit, aftësimi i të rinjve 

 TDH - Trajnimi i stafit të ri të Qendrën Kombëtare Tranzitore të Emergjencës u 

mundësua nga ekspertë të organizatës Terre des Hommes, të cilët përçuan tek 

stafi i ri përvojën e punës. 

 UNDP – Qendra kombëtare e Trajtimit të viktimave të dhunës; asistimi me dy 

specialistë, trajnim të stafit 

 Save the children – Shkodër Shtëpia e Fëmijës, vazhdimi i projektit për sistemin e 

kujdestarisë dhe shërbimin ditor. 

 SOS-Fshatrat e Fëmijëve : “Zyber Hallulli” 

6.4  Studentët dhe Vullnetarët 

Veprimtaria me vullnetarët e ShSSh dhe studentët e Fakultetit të shkencave sociale kanë 

qenë gjithashtu prioritare. Janë kryer takime me shumë individë që kanë shfaqur 

dëshirën që të kontribuojnë si vullnetarë në strukturat e ShSSh, në Drejtorinë Qëndrore 

dhe apo Rajonale si dhe në Institucionet e përkujdesit shoqëror.  

 

Sot ne data base e SHSSH janë 80 vullnetarë, një pjesë prej të 

cilëve janë duke kontribuar. Në të njëjtën kohë janë pritur, 

sqaruar apo një pjesë prej tyre edhe sistemuar për të kryer 

praktikën mësimore rreth 160 studentë. 
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U realizuan me sukses procedurat për zbatimin e Urdherit të Ministrit të Mirëqenies 

Sociale dhe Rinisë me nr. 317, datë 27.11.2015 në lidhje me praktikantët dhe të emerimit 

me kontratë të përkohshme në SHSSH, Drejtori Rajonale dhe IPSH të 6  prej tyre (5 në 

Tiranë  dhe 1 në Vlorë). 

 

OBJEKTIVI   7:  

MIRËMENAXHIM I BURIMEVE NJERËZORE 

7.1 Ngritje e kapaciteteve te burimeve njerëzore 

7.1.1 Trajnim i punonjësve sociale/psikologe te shtëpive te fëmijëve lidhur me raportet 

vlerësuese për gjykatat 

 Në muajin nëntor u realizua workshopi dy ditor me përfaqësues dhe drejtuesit e 

sektorit social të institucione publike dhe jo publike rezidenciale për fëmijë.  Objekt i 

workshopit u bë dikutimi per rishikimin e standarteve në IPSH për fëmijë, si dhe 

shkëmbimin e përvojave pozitive duke evidentuar edhe problematika. Aktiviteti u 

mundësua me mbështetjen e organizatës Terre des Hommes. 

 

7.1.2 Organizimi i  trajnimeve me punonjësit e institucioneve rezidenciale lidhur me 

procesin e  supervizimit. 

Për përmirësimin e shërbimit ndaj fëmijëve u organizua sesioni i dytë i procesit të 

supervizimit për punonjësit e IPSH-ve, me objektiv parandalimi i konsumimit 

profesional. Kanë marrë pjesë në këtë proces 72 punonjës. Procesi i supervizimit është 

mbështetur nga TDH.  

7.1.3 Përmirësim i njohurive të administratorëve me legjislacionin në fushën e mbrojtjes 

sociale.  

U përgatit paketa e plotë ligjore dhe në vijim u përgatitën dhe shpërndanë 400 CD në 

Drejtori Rajonale dhe Njësive Administrative të 61 Bashkive në vend. 

 

7.1.4 Trajnim për stafin social të qendrave PAK tek qendra ‘Pëllumbat”Tiranë  dhe 

QZH Durrës me fokus përhapjen e modeleve të këtyre qendrave. 
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Në muajin Dhjetor 2015 u realizua workshop-i  me të gjithë drejtuesit/punonjësit social 

të IPSH –ve publike dhe jopublike për PAK,  për aplikimin dhe zbatimin e praktikave 

më të mira me qëllim deinstitucionalizimin e përfituesve. Ky workshop u realizua në 

qendrën e zhvillimit Durrës. Ky aktivitet u mbështet nga TDH dhe ADRIF. 

 

7.2.1 Zbatimi i Statutit të Shërbimit Social Shtetëror, Kodit të Punës dhe Ligjit të 

Statusit të Nëpunësit Civil 

Është ndjekur në vazhdimësi respektimi i strukturës përsa i përket numrit të punonjësve. 

Gjithsej janë 363 punonjës. Nëpunës Civil nga 124 aktualisht 109 në detyrë. 239 Punonjës të 

qendrave të përkujdesit. 

Janë liruar nga detyra gjatë 2015, 39 punonjës (10.7% e totalit të punonjësve janë 

larguar gjatë 2015) nga këto 10 janë nëpunës civil: 

 3 punonjës të liruar për arsye të daljes në pension pleqërie,  

 5 të liruar me komision disiplinor, për shkak të shkeljeve që kanë kryer, dy prej tyre nëpunës 

civil, 

 31 të tjerë për shkak të dorëheqjes. 

Janë emëruar 54 punonjës nga këto 13 janë nëpunës civil.  

Janë dhënë 15 vërejtje, 4 prej tyre për nëpunës civil, pra ndaj 4.1% e numrin total të 

punonjësve është dhënë masë disiplinore gjatë 2015.  

U kryen 9  konkurse në të cilat u shpallën fituesit dhe u skualifikuan ata aplikant që nuk 

përmbushnin kriteret e kërkuara.  

Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.11, dt.14.01.2015 “Për përcaktimin e 

punonjësve me kontratë të përkohshme” janë emëruar 15 punonjës me kontratë të 

përkohshme. Janë monitoruar dhe ndjekur  dy vlerësimet vjetore të performancës së 

punonjësve  

Është monitoruar dhe ndjekur procesi i dhënies së statusit të nëpunësit civil në 

periudhë prove duke u konfirmuar më pas si Nëpunës Civil 16 Drejtor Drejtorie, 2 shefa 

sektori dhe 25 specialist. 

Përfshirja e drejtorive rajonale të SHSSH-së në Shërbimin Civil ka sjell mjaft vonesa në 

rekrutimin e specialistëve të rinj si dhe mbingarkesë në shpërndarjen dhe përmbushjen e 

detyrave të ngarkuara për punonjësit ekzistues. Megjithëse është bashkëpunuar 

ngushtësisht me DAP për të përshpejtuar procedurat e rekrutimit ka pozicione vakante 

prej një viti e gjysëm. 12 Drejtoritë rajonale të SHSSH kane një staf mjaft të pakët në 
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krahasim me fluksin e tyre të punës. Po ti shtojmë kësaj dhe procedurën e gjatë të 

rekrutimeve nga DAP bënë që përballimi i fluksit të punës të mos jetë dhe aq produktiv.  

 

7.2.2  Mirëadministrimi i regjistrit themeltar, si dhe dosjet e punonjësve. 

Është përditësuar regjistri themeltar i punonjësve, dokumentacioni përkatës, vërtetime, 

llogaritja e vjetërsisë , pensione etj. Nisi dixhitalizimi i 109 dosjeve personale të të 

gjithë Nëpunësve Civil të SHSSH dhe hedhja e tyre në regjistrin kombëtar të DAP. 

Janë hedhur në sistem të dhënat e punonjësve me adresa, nr telefoni, e-maile, ID, nr 

llogarie, profesioni, kualifikimet etj. 

 

7.2.3   Rishikimi i strukturave të Institucioneve të përkujdesit dhe Drejtorive Rajonale 

Në muajin shkurt u rishikuan strukturat e IPSH dhe u dërguan propozimet ne MMSR. 

U bënë ndryshime ne strukture vetëm ne 4 prej tyre, ne Shtëpinë e Fëmijës 6 – 18 vjeç ne 

Sarandë, Shtëpia e të Moshuarve Tiranë, Qendra e Zhvillimit Shkodër dhe Durrës.  

Janë përpunuar të dhënat e paraqitura nga 28 IPSH-të lidhur me nevojën për trajnime.  

Me qëllim përmirësimin e shërbimeve dhe organizimin e funksionimitn më të mirë të 

IPSH-ve në përputhje me standardet, janë rishikuar dhe miratuar 7 rregullore të 

brendshme  për 7 tipologji në institucionet e përkujdesit shoqëror. Në çdo rregullore 

është bashkëngjitur dhe kodi etik  i sjelljes së çdo punonjësi  sipas target grupeve që 

trajton çdo institucion.   

 

 

 

7.2.4  Kontrolli mbi respektimin e zbatimit të Ligjit Anti-Duhan 

Janë mbajtur në monitorim të vazhdueshëm të gjitha ambientet e SHSSH për respektimin 

rigoroz nga ana e punonjësve dhe qytetarëve respektimi i Rregullores Anti Duhan në 

Ambientet e SHSSH-së. 

 

7.2.5. Kontrolli mbi shfrytëzimin e kohës së punës në çdo institucion 

Janë ushtruar kontrolle për shfrytëzimin e kohës së punës në institucionet e përkujdesit, si 

dhe Drejtorinë e Përgjithshme. Kontrollet kanë qenë të befasishme, por edhe me program 
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kontrolli dhe grup të posaçëm. Janë dhënë 15 vërejtje, 4 prej tyre për nëpunës civil kryesisht 

për mos respektimin e orarit zyrtar të punës. 4.1% e numrin total të punonjësve ka marrë 

masë disiplinore gjatë 2015 për shkak të disiplinës në punë.  

 

7.2.6 Studim i të gjitha vendet e punës ne lidhje me pershtatjen arsim-kritere të vendit 

të punes. 

Ky studim nuk është realizuar nga Drejtoria e Shërbimeve të Brendëshme. Ndërkohë 

përtej parashikimit të 2015, SHSSH u përfshi në procesin e Administrimit të Testimit për 

vlerësimin e njohurive të punonjësve të 28 IPSH-ve. Në fazën e parë u testuan me 

shkrim 569 punonjës dhe në 5 ditë u intervistuan me gojë 555. Faza e parë dhe e dytë e 

procesit të testimit u krye me sukses falë koordnimimit me MMRS dhe 28 IPSH-të në 

kohë  dhe me cilësi. 

 

7.2.7 Konsultimi me specialistë të SHSSH i drafteve të ardhura për mendim sipas 

matricës ligjore 2015, të planifikuar nga  Ministria 

Shqyrtimi i 12 akteve nënligjore të ardhura nga Ministria, bashkëpunimi me specialistë të 

SHSSH dhe hartimi për përmirësimin e tyre sipas matricës ligjore të planifikuar nga 

Ministria për vitin 2015.  

Janë shqyrtuar dhe janë përcjellë për në Ministri këto akte nënligjore:  

 Projekt vendimi “Për disa ndryshime në vendimin nr. 618, datë 07.09.2006, “Për 

përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës 

për personat me aftësi të kufizuar”, i ndryshuar. 

 Projekt vendimi për disa ndryshime në vendimin nr. 277, datë 18.6.1997, “Për 

përfitimet nga statusi i të verbrit” i ndryshuar. 

 Projekt vendimi për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit Social Shtetëror. 

 Projekt Udhëzimi mbi zbatimin e vendimit nr. 404, datë 20.06.2012 të këshillit të 

ministrave "për përcaktimin e masës së kritereve e të procedurave të përfitimit të 

kompensimit financiar, nga personat me statusin e të verbrit dhe invalidit, 

paraplegjik dhe tetraplegjik, për faturën e energjisë elektrike dhe faturën e 

telefonisë fikse". 

 Projekt Udhëzimi ”Mbi zbatimin e VKM nr.89, date 26.01.2012 ’Per percaktimin e 

kritereve, te dokumentacionit dhe te procedurave te shërbimit te kujdestarisë”. 
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  Projekt vendimi për përcaktimin e procedurave mbi pagesat e personave me 

aftësi të kufizuar të vendosur në institucionet rezidenciale publike të përkujdesit 

shoqërore të financuara nga fondet e buxhetit të shtetit  

 Projekt Udhëzim për disa ndryshime në udhëzimin nr. 459, datë 14.07.2003 “Për 

krijimin dhe funksionimin e komisionit mjekësor të përcaktimit të verbërisë”. 

 Rregullore për disa ndryshime dhe shtesa në rregulloren nr. 75 prot., datë 

11.01.2002  “Për organizimin, funksionimin, të drejtat dhe detyrat e komisionit 

mjekësor të përcaktimit të verbërisë”. 

 Projekt urdhër i përbashkët “Për disa ndryshime në urdhrin e përbashkët nr. 2350 

prot., të ministrisë së punës dhe çështjeve sociale dhe nr. 1462/1 prot., datë 

02.08.2001 të ministrit të shëndetësisë “për komisionin mjekësor të përcaktimit të 

verbërisë”. 

 Projekt ligji “Për shërbimet shoqërore në republikën e Shqipërisë” 

 Projekt ligji “Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore” 

 

7.2.8 Shqyrtimi i çdo marrëveshje të bashkëpunimit me institucionet publike ose jo 

publike   

Janë shqyrtuar marrëveshje bashkëpunimi me këto institucione publike dhe jo publike: 

 Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Fondacionit “Hope for the World” dhe 

Shtëpisë së Fëmijës “Zyber Hallulli” Tiranë, për përmirësimin e cilësisë dhe 

pasurimin e gamës së shërbimeve sociale dhe të mbrojtjes së fëmijëve.  

 Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Fondacionit “Hope for the World” dhe 

Shtëpisë së Fëmijës 3-6 vjeç Shkodër, për përmirësimin e cilësisë dhe pasurimin e 

gamës së shërbimeve sociale dhe të mbrojtjes së fëmijëve. 

 Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Shërbimit Social Shtetëror dhe Save the 

Children për ndërhyrjet pilot ne Institucionin e Përkujdesit Shoqëror për fëmijët 

3-6 vjeç Shkodër, që synojnë de-institucionalizimin e fëmijëve, si dhe 

promovimin dhe zbatimin e shërbimit te kujdestarisë familjare. 

 Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Shërbimit Social Shtetëror, Fondacioni 

Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar (FSHDPAK) The 

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, për pajisjen e personave para dhe 

tetraplegjikë me karroca. 
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 Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Shtëpisë së Fëmijës “Zyber Hallulli” dhe 

Kompanisë Neranxi për kurset e kuzhinës të fëmijëve të “Zyber Hallullit”. 

 Marrëveshje Mirëkuptimi ndërmjet Shërbimit Social Shtetëror dhe Save the 

Children përcaktimi i roleve dhe përgjegjësive të ndërsjella në zbatimin e 

ndërhyrjeve pilot ne Institucionin e Përkujdeset Shoqëror për fëmijët 3 – 6 vjeç 

Shkoder, që synojnë de-institucionalizimin e fëmijëve. 

 

7.2.9 Përgatitja e akteve të procedimit penal për punonjësit abuzues të detyrës  

Janë përgatitur materialet për procedim penal për: 

 Ish punonjësen sociale të Shtëpisë së të Moshuarve Shkodër për falsifikim 

dokumentacioni. 

 Ish Drejtorin e Dr.Rajonale Gjirokastër për shkelje të rënda administrative 

gjatë ushtrimit të funksionit drejtues. 

 

7.2.10 Monitorimin e kthimit të përgjigjeve të shkresave ardhur në SHSSH. 

Në fund të çdo muaji Specialisti i Arshiv-protokollit ka monitoruar korrespodencën dhe 

kthimet e përgjigjeve të shkresave të deleguara ardhur në SHSSH. Gjatë monitorimit 

rezulton se nuk ka shkresa pa kthim përgjigje. Gjatë 2015 kanë ardhur në SHSSH dhe 

janë drejtuar nga SHSSH drejt institucioneve/individëve 2719 shkresa/kërkesa. Prej të 

cilave 596 kërkesa/ankesa (21.9% e totalit) që lidhen me qytetarët që kërkojnë 

shërbim. Të gjitha kërkesave dhe ankesave të qytetarëve, si dhe të institucioneve në 

tërësi u është kthyer përgjigje brenda afateve ligjore.  

Ndjekja e procesit për përjashtim nga tarifat doganore të automjeteve në pronësi të 

invalidëve. 

Është reduktuar koha e pritjes nga marrja e informacionit deri në paisjen me Vërtetimin 

përkatës. Edhe pse është parashikuar që vërtetimi të jepet brenda muajit, gjatë 2015 SHSSH 

shkurtoi kohën deri në maksimumi 5 ditë nga momenti i dorëzimit të dokumentacionit 

deri në marrjen e Vërtetimit për përjashtim doganor  të automjetit në pronësi të invalidit 

Tetra / Paraplegjik. Në 2015 kemi një rënie të numrit të aplikuesve. Nëse në  2014 ishin 48 

përfitues, në 2015 janë vetëm 26 përfitues. 
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7.2.11 Ndjekja e proceseve gjyqësore  

Gjatë 2015 janë ndjekur 25 procese gjyqësore ku Shërbimi Social Shtetëror ka qenë 

palë e paditur. Proceset gjyqësore janë ndjekur në të gjitha shkallët e gjykimit duke 

paraqitur prova dhe shpjegime.  

 Nga këto janë fituar 4 procese gjyqësore. (16% e proceseve) 

 Janë pushuar me vendim Gjykate 5 procese. 

 Janë rrëzuar 3 kërkesë padi 

 Janë në ndjekje:  

 7 çështje në Gjykatën e Lartë. 

 6 çështje në Gjykatën e Apelit 

 

 

 

7.3 Përmirësim i kushteve të punës 

7.3.1  Nxjerrja jashtë përdorimit e mallrave të papërdorshme 

Ky objektiv nuk është kryer  plotësisht, u krye vetëm inventarizimi fizik dhe vlerësimi i 

aktiveve të qëndrueshme dhe qarkulluese të SHSSH-së.  

 

7.3.2. Mbështetje e aktivitetit kryesor të SHSSH-së duke krijuar kushte optimale për 

zhvillimin normal të punës së aparatit si dhe duke siguruar bazën e nevojshme 

materiale dhe rezervat për vazhdimësinë e punës. 
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Janë përmbushur nevojat e personelit me mjete dhe pajisje të ndryshme. 

 

7.3.3 Evidentimi dhe sistemimi ne ambiente me te përshtatshme pune për Drejtoritë 

Rajonale 

Është kryer vlerësimi i gjendjes së zyrave dhe me anë të shkresave zyrtare dhe memove 

informuese kemi vënë në dijeni Ministrin për gjendjen e zyrave të SHSSH nëpër rrethe. 

Të gjitha Drejtoritë rajonale nuk kanë ambiente të përshtatshme pune sidomos 

zhvillimin e komisionimeve të PAK. Ato janë në kate të sipërme dhe nuk janë të 

aksesueshme nga invalidët. Është punuar gjatë 2015 në bashkëpunim me institucionet e 

tjera shtetërore për të mundësuar ambiente më të përshtatshme dhe lehtësisht të 

aksesueshme nga personat me aftësi të kufizuara. Nga 29 komisione vetëm në 7 prej 

tyre pati përmirësim të kushteve të komisionimit përmes këtij bashkëpunimi.  

 

7.3.4  Regjistrimi në Hipotekë i pronave të SHSSH-së 

Është përgatitur dokumentacioni ligjor për 10 institucione që janë në administrim të 

SHSSH, dhe nuk kanë certifikatë pronësie. Janë përcjellë për shqyrtim pranë zyrave 

vendore praktikat përkatëse. Nga dokumentacioni i paraqitur kërkohet hartimi i 

planimetrive të reja për këto institucione nga inxhinierë të liçensuar.  Ky objektiv nuk 

është realizuar tërësisht gjatë 2015.  
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TREGUES TË PUNËS NË INSTITUCIONET E PËRKUJDESIT SOCIAL  

PËR VITIN 2015 

 

1. SHTËPIA E FOSHNJËS TIRANË 

Dinamika  

Shtëpinë e Foshnjës Tiranë karakterizohet nga një dinamikë e lartë. Gjatë vitit 2015 janë 

asistuar në institucion 49 fëmijë, ose 28% më pak se në vitin 2014. Nga këta 19 fëmijë 

janë hyrje të reja ose 24% më pak se në vitin 2014.  Në vitin 2014 hyrjet të reja kanë 

qenë 25 fëmijë, ndërsa janë trajtuar 68 fëmijë.   

Gjatë këtij viti objektivi kryesor i punës ka qenë deinstitucionalizimi i fëmijëve me 

synim  kthimin  e tyre në familjet biologjike, familje kujdestare apo birësuese.  Gjatë vitit 

2015 janë larguar nga institucioni 21 fëmijë, ose 43% e totalit të fëmijëve të trajtuar gjatë 

këtij viti;  nga të cilët 18 fëmijë janë birësuar. 

I është kushtuar vëmendje e veçantë ndjekjes së rregullt të proceseve gjyqësore për të 

mos zgjatur kohën e qëndrimit të fëmijëve në institucion. Në institucion asistohen 12 

fëmijë me interesim nga prindët. Janë ndjekur 42 procese gjyqësore për braktisje dhe 

kujdestari.  

Ofrimi i shërbimeve me standarde  

 Në shtëpinë e foshnjës shërbimi i ofruar është në përputhje të plotë me standardet 1 

kujdeset për 5-6 fëmijë.  

 Gjatë këtij viti janë pajisur të gjithë fëmijët me karta shëndeti. Janë kryer 

shërbime dhe kontrolle  dentare për  dy fëmijë. Janë marrë masa për trajtimin e 

fëmijëve me nevoja të veçanta duke i siguruar trajtim me specialistë për 

zhvillimin gjuhësor, komunikimin, zhvillimin social dhe personal të fëmijëve.  

 Fëmijët kanë vlerësim të vazhdueshëm për zhvillimin fizik dhe psikomotor. 

 Po kështu është punuar në mënyrë individuale me fëmijët të cilët janë sistemuar në 

institucion si raste emergjente sikurse janë fëmijët në situatë rruge. Prapambetja e 

tyre gjuhësore, problemet e sjelljes janë trajtuar me terapistë të fushës, mbështetur 

nga Bethany.  

 Me qëllim përmirësimin e shërbimeve, për të parandaluar konsumimin profesional 

të stafit, është ofruar Supervizimi i Stafit nga ekspertë të Organizatës “TDH. 
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Trajnime për fuqizimin e stafit  

Trajnimet në institucion janë zhvilluar në bashkëpunim me BCS, TDH,  MMRS dhe 

SHSSH sipas tematikave dhe nevojave të stafit: 

 Tema “Zhvillimi i fëmijës” me pjesëmarrjen e stafit përkujdesës  

 Tema “Zhvillimi mbi terapinë e lojës” për të gjithë stafin e institucionit  

 Trajnim mbi ndihmën e shpejtë” për të gjithë stafin 

 “Zbatimi i standardeve në institucionet e përkujdesit për fëmijë” – për të gjithë 

stafin e institucionit 

 “Sistemi i  vendosjes në kujdestari” - me pjesëmarrjen e stafit social 

 

2. SHTËPIA E FËMIJËS  6-18 VJEÇ,  “Zyber Hallulli” 

Dinamika 

Gjatë vitit 2015 janë trajtuar 50 fëmijë, numri aktual është 46. Përkundër vitit 2014 ku ka 

patur 6 hyrje të reja dhe vetëm 3 fëmijë janë kthyer në familje, ose 50% e hyrjeve, në 

vitin 2015 dinamika ka qenë më e lartë: kanë hyrë 14 fëmijë të rinj në institucion dhe 

janë kthyer në familje 11 fëmijë, ose 79% e hyrjeve të reja. 

Ofrimi i shërbimeve me standarde 

 Puna e stafit është orientuar në aftësimin e fëmijëve dhe ofrimin e ambientit 

familjar. Është birësuar 1 fëmijë dhe 3 fëmijë janë në proces birësimi. 

 3 të rinj që kanë mbushur moshën 18 vjeç janë integruar në shkolla profesionale. 

 Janë regjistruar 8 fëmijë në kurse profesionale, dhe 4 fëmijë janë regjistruar në 

shkollën e mesme 

 Duke punuar për të patur partneritete për plotësimin e shërbimeve gjatë vitit 

2015 u arrit që të gjithë fëmijët të kryejnë vizitat dentare të rregullta pranë 

“Dental Turk” dhe vizita okulistike pranë “Klinika Gold” 

 Janë ofruar kurse e gjuhëve të huaja nga vullnetarët dhe  edukatorët. 

 Ka patur një kalendar të ngjeshur të aktiviteteve brenda dhe jashtë institucionit si: 

pushime verore në det, pishina të qytetit, kampe malore, ekskursione në vende 

turistike, vizita në panaire librash dhe ekspozita të ndryshme, kinema, teatër dhe cirk 
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 Janë përmirësuar kushtet e sallës së kompjuterëve.  

 Janë plotësuar dosjet sociale të fëmijëve me RVNE-të sipas standardeve. 

Modele të reja  

 Aftësimi i të rinjve për jetesë të pavarur. Të rinj të moshës 16 – 18 vjeç kryejnë 

formim pranë bizneseve me objektiv punësimin e tyre..  

 Rishikimi i planeve individuale me pjesëmarrjen e fëmijëve dhe ekspertëve të 

jashtëm  

 Supervizimi i Stafit me qëllim parandalimin e konsumimit profesional, ofruar 

nga ekspertë të Organizatës “Terre des Hommes”  

Trajnimet për fuqizimin e stafit 

 Kurs kualifikimi “Per çështje e Mbrojtjes së Femijeve”. 

 Trajnim dhe workshop për deinstitucionalizimin. 

 Kurse trajnimi  gjatë vitit  për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna.  

 Workshop me ISHP publike dhe jopublike për “Përmirësimin e Standardeve të 

përkujdesit social për fëmijët”  

Sfida    

Ofrim i modeleve të shërbimeve gjysëm të pavarur për fëmijët mbi moshën 16 vjeç.  

Përmirësimi i kushteve të konvikteve të QFP4 e cila është në varësi të Shtëpisë së 

Fëmijës- Zyber Hallulli. 

 

3. SHTËPIA E FËMIJËS 3-6 VJEÇ, SHKODËR   

Dinamika  

Shtëpia e Fëmijës 3-6 vjeç Shkodër ka ofruar shërbim rezidencial për 28 fëmijë dhe 

shërbimin ditor për 10 fëmijë.  Gjatë vitit janë larguar nga institucioni 9 fëmijë ose 32% 

e numrit të përgjithshëm të fëmijëve. Aktualisht në Institucion ndodhen 19 fëmijë 
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Ofrimi i shërbimeve me standard 

 Standardi i Qendrës është cenuar: rasti i dhunës ndaj dy fëmijëve ne korrik të 

2015 tregoi se pavarësisht nga përpjekjet e Drejtorisë së Përgjithshme të SHSSH 

për të parandaluar raste të tilla, mungesa e mekanizmave brenda institucionit i 

ekspozoi fëmijët kundrejt dhunës.  

 Respektimi i standardeve të shërbimit dhe deinstitucionalizimi janë dy 

objektivat kryesore të punës së stafit.  

 Edukimi: Të gjithë fëmijët janë regjistruar në kopsht parashkollor, 6 fëmijë janë 

regjistruar në klasë të parë. Kopshtin publik e frekuentojnë edhe 6 fëmijë nga 

Qendra Ditore. 

 Shëndeti: fëmijët janë në vëmendje të vazhdueshme të mjekes pediatre e cila 

ushtron kontrolle jo vetëm për nevojat specifike të fëmijëve të veçantë por edhe 

për zhvillimin psiko-motor të fëmijëve në tërësi. Janë kryer  të gjitha vaksinat 

sipas  grup moshave të fëmijëve. 

 Aktivitete:Në institucion zhvillohen aktivitete të shumëllojshme që ndikojnë në 

zhvillimin psikosocial të fëmijëve. Festa ditëlindjesh, aktivitete në qendra 

lojërash për fëmijë në qytet, teatër për fëmijë brenda qendrës, festa kombëtare, 

pushime verore, bëhen të mundura nga bashkëpunimi me partnerë të jashtëm 

sikurse është Fondacioni “Shpresë për Botën” 

 Deinstitucionalizimi: zhvillimi i projektit të kujdestarisë në familje. Janë trajnuar 

4 familje kujdestare 1 fëmijë ka kaluar në kujdestari ndërsa për 2 fëmijë ka 

filluar  procesi  gjyqësor për të kaluar në  familje kujdestare.  

Rritje e kapaciteteve të stafit 

 Trajnim i stafit nga ekspertët e projektit  IADSA për shërbimin e kujdestarisë 

dhe për ofrimin e shërbimeve alternative për fëmijët. 

 Kurs kualifikimi “Për çështje të Mbrojtjes së Fëmijëve”  

 Workshop “ Shërbimet në institucion dhe deinstitucionalizimi”. 

 Trajnim “Për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna”. 

 

 

 



85 
 

Modele të reja të implementuara 

 Hapja e Qendrës ditore për fëmijët Rom me objektiv socializmin e tyre.  

 Përshtatja e ambienteve për dhënien e shërbimit sipas modelit “Shtëpi Familje”për 8 

fëmijë. 

 Promovimi i shërbimit të kujdestarisë në familje, në bashkëpunim me Bashkinë 

Shkodër. 

 

4. QËNDRA E ZHVILLIMIT DURRËS 

Dinamika 

Qendra e Zhvillimit në Durrës, ka ofruar shërbim për 43 përfitues. Gjatë vitit kanë hyrë 

5 përfitues të rinj përkundër vitit 2014 që ka patur 10 komisionime të reja. Duhet 

theksuar se gjatë vitit 2015 janë kthyer pranë familjeve biologjike 4 përfitues pas 

seancave të këshillimit me prindërit dhe punës për fuqizimin e tyre, ndërkohë që në 

vitin 2014 ka patur vetëm 3 përfitues të kthyer në familje. 

Arritje në ofrimin e shërbimeve  

 Pas rishikimit të planeve individuale, 2 herë në vit, është përcaktuar ecuria që do të 

ketë çdo përfitues. 3 përfitues janë aktivizuar në kurse profesionale përkatësisht 1 

për rrobaqepësi dhe 2 kanë ndjekur kursin për kamerier dhe kuzhinier në QFP 

Durrës.  

 2 fëmijë ndjekin shkollën publike ndërsa 3 janë të të regjistruar në shkollën 

special. Është arritur pjesëmarrje e fëmijëve me punimet e tyre në 4 ekspozita në 

pallatin e kulturës dhe në galerinë e qytetit. Është bërë funksional 1 ambient i 

cili ka qenë i amortizuar ku fëmijët bëjnë punime të ndryshme me ndihmën e 

edukatoreve. 

 Qendra ka realizuar  1 minikinema, ku fëmijët socializohen duke parë filma 

vizatimor. Janë organizuar mbi 30 takime, evente, festa, lojëra me përfituesit në 

qendër dhe në ambientet e jashtë institucionit.  

 Fëmijët me aftësi të kufizuara kanë frekuentuar plazhin, për 2 javë, të shoqëruar 

nga një person i stafit  dhe vullnetarët.  
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Trajnimet për fuqizimin e stafit 

 Modele të punës për Personat me Aftësi të Kufizuar - Assed  

 Bazat e Terapisë së Analizës së Aplikuar të Sjelljes në punën me Fëmijët  

 Vlerësimi i nevojave në komunikim,  zhvilluar nga  Qendra Ndihmoni  Jetën 

 Abuzimi i fëmijëve, Konceptet realitete pasojat tek fëmijët dhe shoqëria, -qendra 

TIC  

 Vlerësimi i të rinjve të prekur nga Autizmi  

 Modele të reja   

 Integrimi i përfituesve në shkollat publike të qytetit.  

 Sfidat 

 Rritja e numrit të përfituesve të aftësuar në kurse profesionale 

 Zhvillimi i rolit aktiv në rritjen e vendimmarrjes të PAK për zhvillimit e jetës në 

mënyrë  të pavarur.  

 

5. QENDRA E ZHVILLIMIT “PËLLUMBAT” 

Dinamika 

Qendra e Zhvillimit në Tiranë, ka ofruar shërbim për 35 përfitues me aftësi të 

kufizuara, rezidencial dh editor. Gjatë vitit  2015 ka rënë numri i përfituesve nga 25 që 

ishte në fillim të vitit në 14 në fund të vitit. Në kuadrin e deinstitucionalizimit nëpërmjet 

fuqizimit të familjes, është arritur të kthehen në familje 3 përfitues. Në uljen e numrit ka 

ndikuar edhe kalimi i disa përfituesve në qendra ditore 7 të tjerë janë kthyer pranë 

familjes për të mos humbur pagesën e paaftësisë dhe kujdestarisë. 

Ofrimi i shërbimeve me standarde 

Stafi social ka zhvilluar seanca terapeutike me përfituesit sipas prirjeve dhe parametrave të 

zhvillimit mendor dhe fizik. Nëpërmjet Terapive që janë përdorur me përfitues me autizëm 

është arritur që në fund të vitit ata të cilët nuk artikulonin fare të shqiptojnë fjalë të plota, të 

rrisin shkallën e përqendrimit, të mos shfaqin sjellje steriotipike të fëmijëve më autizëm dhe 

të shoqërohen me fëmijët e tjerë. 
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Metodat e përdorura masin zhvillimin e fëmijës në vazhdimësi. 

Modele të reja   

Hapja e qendrës ditore për 10 përfitues me  aftësi të kufizuar me mbështetjen e projektit 

IADSA. Ky shërbim u ndërpre pas përfundimit të projektit.  

Nxitja e deinstitucionalizimit nëpërmjet ofrimit të programeve mbështetëse për familjen. 

Trajnimet për fuqizimin e stafit 

 Trajnime të stafit nga Projekti IADSA mbi Autizmin 

 Trajnim mbi parandalimin e dhunës nga PNUD  

 Workshop i inicuar nga SH.S.SH  për shkëmbimin e eksperiencave të mira midis 

qendrave të zhvillimit, mbështetur nga TDH dhe ADRIF. 

Sfidat 

 Riaktivizim i  qendrës ditore 

 Integrimi në familje i Përfituesve mbi moshën 25 vjeç. 

 Rritja e aftësisë së përfaqësimit dhe vendimarrjes së personave me AK 

 

6. SHTËPIA E TË MOSHUARVE – TIRANË. 

Dinamika 

Shtëpia e të moshuarve Tiranë ka trajtuar gjatë vitit rreth 55 të moshuar. Janë pranuar 

14 të moshuar. Janë rikthyer në familje 4 të moshuar. 

Aktualisht ne institucion trajtohen 49 të moshuar nga te cilët: 

 27 janë meshkuj dhe 22 janë femra 

 18 të moshuar janë nga 60-75 vjeç kurse 31 klientë janë mbi 75 vjeç. 

 41 të moshuar klientë kanë kontakte dhe interesim nga familjarët/të afërmit, 

kurse 6 të moshuar janë pa interesim familjar dhe të braktisur. 

Ofrimi i shërbimeve me standarde 
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 Shtëpia e të Moshuarve në Tiranë, i plotëson standardet e kushteve fizike dhe 

shërbimit ndaj  të moshuarit në përputhje  me standardet dhe nevojat  e përfituesve.  

 Në vitin 2015 është rritur numri i stafit kujdestar me 2 punonjës. 

 Është bërë riorganizimi i brendshëm i të gjitha dhomave të përfituesve, duke 

ofruar komoditet dhe dekorim të ri. 

 Në çdo vendimmarrje ose propozim merret mendimi dhe dëshira e të moshuarve. 

 Janë plotësuar dosjet sociale dhe rinovuar planet e përkujdesit për të gjithë të 

moshuarit. Janë realizuar 100 rivlerësime të plane individuale të përkujdesit 

social sipas standardeve. 

Aktivitet sociale 

 Një nga objektivat e realizuar optimalisht është organizimi i aktivitete argëtuese, 

çlodhëse, social kulturore me të moshuarit Brenda dhe jashtë qendrës. Foto të 

aktiviteteve janë të ekspozuara në ambientet e institucionit.  

 Janë zhvilluar 38 tema sociale me të moshuarit nga sektori social dhe me të ftuar 

nga jashtë. 

 Janë zhvilluar 33 aktivitet sociale për socializimin e të moshuarve. 

 Ka patur një bashkëpunim shumë të mirë, për të tërhequr në aktivitetet e qendrës 

56 donator të ndryshëm. 

Trajnimet për fuqizimin e stafit 

Trajnimet kanë qenë kryesisht të fokusuara  me shërbimet direkt ndaj të moshuarve: 

Dhënia e Ndihmës së Shpejte, Trajtimi i Problemeve të Shëndeti Mendore , trajtimi i 

personave me probleme diabetike, dieta , mjekimi . Gjithsej janë zhvilluar me personelin 

e institucionit 12 tema. 

 

7. SHTËPIA E TË MOSHUARVE SHKODËR 

Dinamika 

Kapaciteti i institucionit është për 70 përfitues. Gjatë periudhës 2015 në Shtëpinë e të 

Moshuarve Shkodër janë trajtuar 55 përfitues. Aktualisht marrin shërbime në këtë 

institucion 48 përfitues. Gjatë vitit 2 përfitues janë larguar. Nuk ka patur hyrje te reja 
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për shkak të gjendjes jo të mirë të shërbimeve gjatë 6 mujorit të pare dhe punës për 

përmirësimin e tyre gjatë 6 mujorit të dytë. 

Ofrimi i shërbimeve me standarde 

Në qershor të vitit 2015 institucioni kaloi në administrim të SHSSH për shkak se  

rekomandimet e lëna gjatë viteve nga institucione të ndryshme, lidhur me përmirësimin e 

infrastrukturës dhe ofrimit të shërbimit në përputhje me standardet nuk ishin plotësuar. Në 

6 mujorin e dytë të vitit 2015, u përcaktuan objektiva konkrete të cilat u plotësuan: 

 U përmirësuan kushtet fizike të institucionit; u ndërhy në sistemin e kanalizimeve 

të ujërave te zeza; u realizua shpimi i një pusi, u krijua vendqëndrim për biçikleta; u 

risistemua lulishtja, u riparua në mënyrë të plotë ndriçimi i gjithë institucionit,l 

brenda dhe jashtë, u vu në punë sistemi I ngrohjes me kaldajë, u riparuan nyjet 

sanitare, dyer e dritare, u vendosën kamera vëzhguese në ambientet e jashtme të 

institucionit duke rritur sigurinë e përfituesve 

 U zëvendësuan të gjitha pajisjet hotelerisë në dhoma dhe u rinovuan të gjitha 

pajisjet e kuzhinës 

 U përmirësua ofrimi i shërbimeve të personalizuara ndaj të moshuarve duke iu 

përgjigjur në mënyrë proactive dhe të integruar nevojave të tyre. Objektiv kryesor i 

punës ka qenë rritja e cilësisë së jetës, ruajtja e autonomisë funksionale dhe ulja e 

ndikimi të përjashtimit social të moshuarve duke marrë mendimet e tyre për të 

gjitha shërbimet, duku komunikuar me ta për zbatimin e rregullores së institucionit. 

 Është riorganizuar shërbimi që jepen nga stafi sipas rregullores së afishuar. Janë 

plotësuar dosjet e të gjithë përfituesve me planet individuale  

 Shëndeti: Për të gjithë të moshuarit ndiqet rregullisht vizita e zakonshme tek 

mjeku dhe plotësimi i nevojave të veçanta nga mjeku specialist në qendrat e 

shëndetit publik. 

 Aktivitete: Gjatë vitit ka patur shumë aktivitete Brenda dhe jashtë institucionit të 

cilat janë bërë të munduara nga bashkëpunimi me donator të ndryshëm. 

Në këtë institucion rezultonte se shumë përfitues ishin jashtë kritereve të pranimit për 

të përfituar shërbimin. Tashmë ka plane individuale për secilin prej tyre. 
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8. SHTËPIA E TË MOSHUARVE – POLIÇAN 

Dinamika 

Gjatë vitit 2015 janë trajtuar në këtë qendër 30 të moshuar, të komisionuar të rinj gjithsej 

16 raste, 3 raste janë kthyer në familje. Stafi i qendrës përbëhet nga 13 punonjës.  

Ofrimi i shërbimeve me standarde 

 Janë përmirësuar pajisjet e qendrës si rezultat i rritjes së buxhetit qendror. 

 Godina ka hapësirë të mjaftueshme dhe kapacitet për të trajtuar më shumë të 

moshuar.  

 Janë krijuar mjedise të qëndrimit për të moshuarit komode dhe të ngjashme me 

kushtet e familjes.  

 Është rritur cilësia e shërbimeve bazuar në standardet e shërbimeve Sociale për të 

moshuarit. 

 Stafi i qendrës ka punuar me të moshuarit në drejtim të nxitjes së vendimmarrjes, 

autonomisë, vetëveprimit dhe organizimit të jetës së tyre në përputhje me 

nevojat dhe kërkesat që ata kanë.   

 Gjatë vitit 2015 janë zhvilluar 10 aktivitete si shëtitje dhe organizime festash në 

qendër dhe jashtë saj. 

 Janë realizuar brenda afatit detyrat e lëna nga kontrollet e ushtruara nga 

Inspektorati i Punës dhe Shërbimeve sociale si dhe nga specialistët e SHSSH. 

Aktivitete në qendër 

 Gjatë vitit 2015 janë zhvilluar aktivitete për datat e shënuara si 1 Maji - Dita e 

Punëtoreve, 5 Maji - Dita e Dëshmoreve, 15 Maji - Dita e Familjes, 1 Tetori - Dita 

e të Moshuarve,  28-29 Nëntori  

 Aktivitetet argëtuese në këtë qendër janë të pakta, pasi edhe donatorë janë ofruar 

pak në këtë qendër. Me 22 Gusht disa të moshuar kanë qene pjesëmarrës ne 

aktivitetin qe zhvillohet në qytet nga Bashkia Poliçan për Pelegrinazhin në Malin 

e Tomorrit. Në muajin Dhjetor fëmijë të shkollave të qytetit, të Qendra Kulturore 

e Fëmijëve organizuan për disa ditë aktivitete festive në shtëpinë e të moshuarve. 

Me 31 Dhjetor është bërë organizim i Darkës Festive për Vitin e Ri. 
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 Sfida 

 Mungesë e donacioneve në qendër për zhvillimin e aktiviteteve me të moshuarit. 

 Personeli i Qendrës kanë nevojë për trajnime në fushën e shërbimeve shoqërore të 

nevojshme për të përmirësuar cilësinë e jetës së të moshuarve. 

 Plotësimi i nevojës së qendrës me automjet, pasi shërbimet shëndetësore të 

specializuara janë larg qendrës. 

 

9. QËNDRA DITORE E TË MOSHUARVE KAMËZ 

Dinamika 

Gjatë vitit 2015 në Qendrën Ditore të të Moshuarve në Kamëz është ofruar shërbim për 

26 përfitues. Nga ana e stafit të qendrës është bërë përpjekje që të rritet numri i 

përfituesve, megjithëse nuk ka patur bashkëpunim nga Bashkia Kamëz, për të referuar 

rastet e të moshuarve në nevojë, të identifikuar nga administratorët social, si një 

shërbim alternativ bashkëkohor me qëllim shmangien e shërbimit rezidencial. Gjatë 

vitit 2015 kanë qenë vetëm 7 përfitues të rinj. 

Ofrimi i shërbimeve me standarde 

 Për të arritur një shërbim cilësor janë zhvilluar 13 takime të ekipit multidisiplinar, 

gjatë të cilëve janë shqyrtuar problematika të përfituesve. Për marrjen e mendimit 

të të moshuarve për cilësinë e shërbimeve janë plotësuar 36 pyetësorë dhe janë 

organizuar 52 takime në grupe me ta.  

 Të moshuarit kanë marrë shërbimin shëndetësor pranë shërbimit publik 

ambulator ose spitalor sipas nevojave të asistuar nga stafi i qendrës.  

 Janë ndjekur procedurat standarde për ankimimin nga ana e të moshuarve. Janë 

mbajtur 11proces -verbale për hapjen e kutisë së ankimit.  

Aktivitetet në qendër 

Rritja e numrit të aktiviteteve brenda dhe jashtë qendrës me qëllim shoqërizimin e të 

moshuarve kanë qenë në qendër të punës së stafit të kësaj qendre. Për realizimin e tyre 

është bashkëpunuar me donator të ndryshëm. Janë arritur 16 bashkëpunime me 

donatorë. Stafi social ka zhvilluar 10 aktivitete social-kulturore me të moshuarit dhe 22 

takime me komunitetin.  
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Trajnime për fuqizimin e stafit  

 Në bashkëpunim me Shkollën e Mesme Profesionale Kamëz, GIZ dhe AKAFP 

stafi I qendrës ka marre pjesë në  trajnimet me tema:   

 Përkujdesje ndaj moshës së tretë 

 Shërbime kujdesi për të moshuar  

 Nxitje të moshimit aktiv  

 Shërbime Kujdesi  për të Moshuar” 

 

10. QENDRA KOMBËTARE  TRANZITORE E EMERGJENCAVE 

Dinamika: 

Në vitin 2015 në  Qendrën Kombëtare Tranzitore të Emergjencave,  janë trajtuar në total 

62 familje të komunitetit Rom. Në janar 2015 kanë qenë 47 familje ndërsa gjatë vitit 

kanë ardhur 15 familje të reja. Gjatë vitit kanë dalë nga qendra 21 familje si rezultat i 

fuqizimit të tyre nëpërmjet programeve mbështetëse ekonomike; nga këto 6 familje 

kanë marrë banesa sociale nga Bashkia Tiranë dhe 15 familje janë riintegruar në 

komunitet. Aktualisht banojnë  46 familje, gjithsej 140 persona, nga këto 75 fëmijë. Në 

vitin 2014 janë trajtuar 53 familje dhe kanë dalë në jetesë të pavarur vetëm 6 familje.  

Ofrimi i shërbimeve me standarte 

 Gjatë vitit 2015 janë miratuar standardet e shërbimit dhe është miratuar 

rregullorja. Është emëruar staf i ri sipas strukturës së miratuar. Aktualisht stafi 

përbëhet nga 8 punonjës.  

 Janë ndërtuar 10 apartamenteve të reja që plotësojnë të gjitha standardet. 

(1+1+tualete dhe dush)me mbështetjen e PNUD  

 Është hapur qendra komunitare për fëmijët . 

 Është bërë riparimi i pjesshëm i ambienteve të brendshme dhe fasadës së 40 

apartamenteve të tjera ekzistuese. Janë bërë riparime në tualetet dhe dushet e 

përbashkëta. 

 Përmes ngritjes së shërbimit të mbrojtjes për fëmijët, fuqizimit dhe integrimit të 

familjeve, sipas procesit të menaxhimit të rasteve: Janë mbështetur 30 familjet 

për ndjekjen e procesit të regjistrimit dhe përfitimit nga programe të ndryshme 
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(NE, regjistrimi ne qëndrat shëndetësore, zyrat e punës); janë punësuar 2 gra; 

është ofruar mbështetje ligjore për regjistrimin e fëmijëve, ndjekjen e proceseve 

ligjore për familjet sipas nevojave specifike,  ndihmë e dhënë nga TLASS. 

 Stafi i qendrës ofron shërbimin e këshillimit për prindërit, programet e prindërimit  

dhe aktivitete të ndryshme me fëmijët.   

 Arsimimi i fëmijëve ka qenë një nga objektivat kryesore. 11 fëmijë janë regjistruar 

në shkollë “Pal Ëngjëlli” dhe 8 fëmijë janë të regjistruar në kopësht.  

 Programin IGA për fuqizimin e familjes me mikro–kredi  për punët artizanale 

janë mbështetur nga TDH dhe NPF.  

 Gjate verës fëmijët kanë kaluar pushimet në kampin veror të ofruar nga donator 

“Juvenila”. 

 6 familje janë në në proçes për të përfituar strehim nga Bashkia.  

Trajnimet  për fuqizimin e stafit 

 Trajnim i stafit mbi protokollin e punës  së mbrojtjes së fëmijëve- mbështetur nga 

TDH 

 Trajnim për vullnetarët si Animator  Social – nga TDH. 

 Trajnim për parandalimin e dhunës në familje-nga PNUD 

 Trajnim për mbrojtjen e viktimave të trafikimit -nga Organizata “Të ndryshëm 

dhe të barabartë 

 

11. QENDRA KOMBËTARE PRITËSE E VIKTIMAVE TË TRAFIKIMIT 

Dinamika 

Gjatë vitit 2015 në Qendër janë asistuar 33 përfituese, nga këto 25 raste të reja për vitin 2015 

dhe 8 raste të mbartura nga viti 2014, prej të cilave 20 raste janë riintegruar jashtë 

institucionit. Gjatë vitit 2014 kanë qenë 31 raste dhe janë riintegruar jashtë institucionit 30. 

Ofrimi i shërbimeve me standard 

 Për përmirësimin e shërbimeve në përputhje më standardet,gjatë vitit 2015 është 

realizuar një pjesë e riparimit të godinës tre katëshe, riparimit të sistemit të 

ngrohjes, vendosje e sistemit të sigurisë me kamera, mbrojtja ndaj zjarrit me 
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sistem alarmi, si dhe është riparuar ndriçimi i brendshëm si brenda dhe jashtë 

godinës. Të gjitha riparimet janë bërë më fondet e akorduara nga buxheti. 

 Gjatë këtij viti, përfitueset që janë kthyer në familje ndiqen me programe 

riintegrimi nga punonjësit socialë të Drejtorive Rajonale të SHSSH. Janë 

ndihmuar 5 vajza të ndjekin shkollën. Të gjitha rastet e referuara në familje 

trajtohen me ndihmë ekonomike prej 3000 lekë në muaj.   

 Janë trajtuar me mbështetje ligjore 6 raste të suksesshme.  

 Gjatë vitit 2015është rritur buxheti për funksionimin e QKPVT; 11,300.000 Lekë, 

kundrejt vlerës prej 9.500.000 Lekë të buxhetit të vitit 2014. 

Trajnime për fuqizimin e përfitueseve 

Në QFP Tiranë janë trajnuar në kurse rrobaqepësi, sekretari dhe parukeri, kujdesi për 

shtëpinë, asistente sociale 21 vajza e gra. 15 përfituese kanë marrë orë mësimi nga 

edukatorja specialiste në bazë të një programi  shkollor sipas nivelit arsimor të vajzave.  

Aktivitetet në qendër dhe jashtë saj 

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 dhe 12 aktivitete brenda qendrës:  si shëtitje në vendet 

turistike dhe  historike, Krujë, Tiranë, Berat, Durrës, Plazh. 

Trajnime për fuqizimin e stafit 

Janë realizuar 3 trajnime për gjithë stafin e QKPVT nga IOM dhe TDH në lidhje me 

Mbrojtjen dhe Integrimin e Viktimave të Trafikimit, 2 ëorkshope  nga  IOM në lidhje me 

Manaxhimin e Rasteve të VT në strehëza dhe komunitet.  

Bashkëpunimi me aktorë të tjerë 

QKPVT ka rritur bashkëpunimin e veprimeve me institucionet shtetërore dhe organizata 

për mbështetjen dhe riintegrimin e përfitueseve, kryesisht me: Janë nënshkruar 

marrëveshjet e bashkëpunimit të QKPTV me Universitetin Ufo për shërbimin dentar falas 

dhe me ShKP për ofrimin e kurseve profesionale falas.  

 

 



95 
 

12. QENDRA KOMBËTARE TË TRAJTIMIT TË VIKTIMAVE TË DHUNËS TË 

FAMILJE 

Dinamika 

Gjatë këtij viti në QKTVDHF janë trajtuar gjithsej 28 gra dhe 47 fëmijë, nga këto 7 gra 

dhe 13 fëmijë të mbartur nga viti i kaluar. Pas marrjes së shërbimeve në këtë qendër 

janë larguar në familje 21 gra dhe 31 fëmijë të shoqëruar me nënat e tyre. 

Ofrimi i shërbimeve me standarde 

 Gjatë këtij viti, gratë e fëmijët e tyre, viktima të dhunës në familje, përfituan për herë 

të parë mbështetjen financiare, pagesë që rrjedh nga VKM nr. 840, datë 03.12 2014  

 Është rritur vlera monetare e shërbimeve që ofrohen për një përfitues nga 2,211.2 

lekë/dita në 3051.6 lekë/dita në vitin 2015. 

 Në zbatim të VKM nr 707,datë 26.08. 2015, Fëmijët e viktimave të dhunës për herë të 

parë, pajisen me tekste shkollore falas.  

 Janë bërë 42 asistime të përfituesve në seancat përkatëse gjyqësore në 

bashkëpunim me   Komisariatet e Policisë në qytete të ndryshme.  

 Janë bërë vlerësimet shëndetësore dhe të nevojave të përfituesve në masën 100% 

nga  ekipi multidisiplinar dhe janë trajtuar përfitueset dhe fëmijët e tyre sipas 

nevojave që kanë patur.  

 Është realizuar trajtimi stomatologjik për të gjithë përfituesit që e kanë patur të 

nevojshëm këtë trajtim, në bazë të një marrëveshjeje me Universitetin Aldent, 

Tiranë. 

 Fëmijët e grave viktima të dhunës janë trajtuar në shkolla, kopshte dhe çerdhe (18 

raste në shkollë 9 vjeçare, 7 raste në kopsht, 3 raste çerdhe dhe 1 fëmijë në shkollë 

të mesme). 

 Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2015, pranë qendrës kanë ofruar mbështetjen e 

tyre dy punonjëse, menaxhere rastesh për fuqizimin ekonomik të grave në kuadër 

të një projekti nga UNDP-Albania. Mbështetje për fëmijët ka patur nga Arsis dhe 

Save the children, Global Care. 

 Ka patur një kalendar të ngjeshur aktivitetesh në qendër dhe jashtë saj. Përfitueset 

e qendrës janë përfshirë në aktivitete okupacionale, aktivitete argëtuese dhe 

relaksuese, festa, ditëlindje, ekskursione. 13 Fëmijë të qendrës, mbi 6 vjeç, janë 

përfshirë në Kampin Veror të  fëmijëve për një periudhë 1 mujore. 
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Trajnime për fuqizimin e stafit 

 Stafi ka marrë pjesë në trajnim me teme“Përmirësimi i aftëve të punonjësve të 

strehëzave në ofrimin e shërbimeve me fokus fuqizimin ekonomik për viktimat e trafikimit 

dhe ato të dhunës me bazë gjinore”   

 “Mënyra e komunikimit dhe menaxhimi i konflikteve në punën me viktimat e dhunës në 

Familje” IOM , UN Women dhe  PN UD. 

 Është realizuar trajnim i gjithë stafit për çështje të komunikimit dhe menaxhimit 

të rasteve. 

 Përgjegjësi i Sektorit Social dhe psikologu kanë ndjekur kursin njëvjeçar për 

çështje të mbrojtjes së fëmijëve. 
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TREGUES TË PUNËS NË DREJTORITË RAJONALE GJATË VITIT 2015 

Qarku Durrës ka në juridiksionin e tij 3 Bashki me një popullsi prej 428.053 banorësh dhe 

122.287 familje. Gjatë vitit 2014 janë trajtuar me ndihmë ekonomike 1039 familje , ndërsa 

gjatë vitit 2015 trajtohen me ndihmë ekonomike 870  familje.  

Gjatë vitit 2015 Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Durrës ka kontrolluar 16 njësitë 

vendore dhe ka konstatuar: 15 familje të cilët kanë përfituar në mënyrë të padrejtë 

ndihmën ekonomike duke shkaktuar dëm ekonomik 116.240 lekë dhe 11 persona me 

aftësi të kufizuar me një efekt financiar 180300 lekë dhe 33 invalidë pune me efekt 

176100 lekë. 

Për të gjitha shkeljet e evidentuara janë propozuar: 3 gjoba dhe 4 vërejtje për 

administratorët e njësive vendore. 

Qarku Tiranë ka në juridiksionin e tij 5 Bashki me një popullsi prej 788.330 banorësh. Gjatë 

vitit 2014 janë trajtuar me ndihmë ekonomike 6485 familje, ndërsa gjatë vitit 2015 

trajtohen me ndihmë ekonomike 8150 familje.  

Gjatë vitit 2015 Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Tiranë ka kontrolluar 29 njësi vendore 

dhe ka konstatuar:  82 familje të cilët kanë përfituar në mënyrë të padrejtë ndihmën 

ekonomike duke shkaktuar dëm ekonomik 30.400.390  lekë dhe 2  persona me aftësi të 

kufizuar me efekt financiar 545.490 lekë dhe 2 invalidë pune me efekt 77.360 lekë. 

Për të gjitha shkeljet e evidentuara janë propozuar: 4 gjoba dhe 8 vërejtje për 

administratorët e njësive vendore. 

Qarku Elbasan ka në juridiksionin e tij 7 bashki me një popullsi 427.413 banorësh dhe 

121.087 familje. Gjatë vitit 2014 janë trajtuar me ndihmë ekonomike 10.620 familje, 

ndërsa gjatë vitit 2015 trajtohen me ndihmë ekonomike 14.784 familje.  

Gjatë vitit 2015 Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Elbasan ka kontrolluar 50 njësitë 

vendore dhe ka konstatuar: 28 familje të cilët kanë përfituar në mënyrë të padrejtë 

ndihmën ekonomike duke shkaktuar dëm ekonomik 498.940 lekë dhe 6 persona me 

aftësi të kufizuar me efekt financiar 472.000 lekë dhe 37 invalidë pune me efekt 148.500 

lekë. 

Për të gjitha shkeljet e evidentuara janë propozuar 8 gjoba për administratorët e njësive 

vendore. 

Qarku Berat ka në juridiksionin e tij 5 bashki me një popullsi prej 237.247 banorësh dhe 

63.109 familje. Gjatë vitit 2014 janë trajtuar me ndihmë ekonomike 2602 familje, ndërsa 

gjatë vitit 2015 trajtohen me ndihmë ekonomike 2040 familje.  
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Gjatë vitit 2015 Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Berat ka kontrolluar 25 njësitë 

vendore dhe ka konstatuar: 179 familje të cilët kanë përfituar në mënyrë të padrejtë 

ndihmën ekonomike duke shkaktuar dëm ekonomik 270. 031 lekë dhe 49 persona me 

aftësi të kufizuar me efekt financiar 1.174.652 lekë dhe 50 invalidë pune me efekt 

282.700 lekë. 

Për të gjitha shkeljet e evidentuara janë propozuar 3 gjoba dhe një vërejtje për 

administratorët e njësive vendore. 

Qarku Fier ka në juridiksionin e tij  6 bashki me një  popullsi prej 512.158 banorësh dhe 

128.023 familje. Gjatë vitit 2014 janë trajtuar me ndihmë ekonomike 3358 familje, ndërsa 

gjatë vitit 2015 trajtohen me ndihmë ekonomike 2905 familje.  

Gjatë vitit 2015 Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Fier ka kontrolluar  42 njësitë 

vendore dhe ka konstatuar: 79 familje të cilët kanë përfituar në mënyrë të padrejtë 

ndihmën ekonomike duke shkaktuar dëm ekonomik 959.395 lekë . 

Për të gjitha shkeljet e evidentuara janë propozuar 4 vërejtje dhe një largim nga puna 

për administratorët e njësive vendore. 

Qarku Vlorë ka në juridiksionin e tij 7 bashki me një popullsi prej 381.980 banorësh dhe 

101.526 familje. Gjatë vitit 2014 janë trajtuar me ndihmë ekonomike 1535 familje, ndërsa 

gjatë vitit 2015 trajtohen me ndihmë ekonomike 1547 familje.  

Gjatë vitit 2015 Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Vlorë ka kontrolluar 26 njësitë vendore 

dhe ka konstatuar: 20 familje të cilët kanë përfituar në mënyrë të padrejtë ndihmën 

ekonomike duke shkaktuar dëm ekonomik 89435 lekë dhe 10 persona me aftësi të kufizuar 

me efekt financiar 607963 lekë dhe 32 invalidë pune me efekt 152.900 lekë. 

Për të gjitha shkeljet e evidentuara janë propozuar 2 vërejtje për administratorët e 

njësive vendore. 

Qarku Gjirokastër ka në juridiksionin e tij 6 bashki me një popullsi prej 161.350 banorësh 

dhe 41.412 familje. Gjatë vitit 2014 janë trajtuar me ndihmë ekonomike 1922 familje, 

ndërsa gjatë vitit 2015 trajtohen me ndihmë ekonomike 1898 familje. Gjatë vitit 2015 

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Gjirokastër ka kontrolluar 32 njësitë vendore dhe 

ka konstatuar: 61 familje të cilët kanë përfituar në mënyrë të padrejtë ndihmën 

ekonomike duke shkaktuar dëm ekonomik 690.652 lekë dhe 10 persona me aftësi të 

kufizuar me efekt financiar 478.292 lekë. 

Për të gjitha shkeljet e evidentuara janë propozuar 2 vërejtje dhe 2 largime nga puna për 

administratorët e njësive vendore. 
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Qarku Korçë ka në juridiksionin e tij 6 bashki me një popullsi prej 352.203 banorësh dhe 

106.433 familje. Gjatë vitit 2014 janë trajtuar me ndihmë ekonomike 7439 familje, ndërsa 

gjatë vitit 2015 trajtohen me ndihmë ekonomike 7849 familje.  

Gjatë vitit 2015 Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Korçë ka kontrolluar 37 njësitë 

vendore dhe ka konstatuar: 839 familje të cilët kanë përfituar në mënyrë të padrejtë 

ndihmën ekonomike duke shkaktuar dëm ekonomik 14.055.336 lekë dhe 83 persona 

me aftësi të kufizuar me efekt financiar 1.721.802 lekë dhe 130 invalidë pune me efekt 

794.950 lekë. 

Për të gjitha shkeljet e evidentuara janë propozuar 6 vërejtje dhe 10 largime nga puna  

për administratorët e njësive vendore. 

Qarku Lezhë ka në juridiksionin e tij 3 bashki me një  popullsi prej 217,747 banorësh dhe 

60.836 familje. Gjatë vitit 2014 janë trajtuar me ndihmë ekonomike 5833 familje, ndërsa 

gjatë vitit 2015 trajtohen me ndihmë ekonomike 5526 familje.  

Gjatë vitit 2015 Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Fier ka kontrolluar 42 njësitë vendore 

dhe ka konstatuar: 183 familje të cilët kanë përfituar në mënyrë të padrejtë ndihmën 

ekonomike duke shkaktuar dëm ekonomik 273.898 lekë dhe 5 persona me aftësi të kufizuar 

me efekt financiar 369000 lekë dhe 12 invalidë pune me efekt  52.800 lekë. 

Për të gjitha shkeljet e evidentuara janë propozuar 13 vërejtje dhe një largim nga puna  

për administratorët e njësive vendore. 

Qarku Shkodër ka në juridiksionin e tij 5  bashki me një popullsi prej 345.790 banorësh dhe 

95.237 familje. Gjatë vitit 2014 janë trajtuar me ndihmë ekonomike 12.013 familje, ndërsa 

gjatë vitit 2015 trajtohen me ndihmë ekonomike 10.141 familje.  

Gjatë vitit 2015 Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shkodër ka kontrolluar 33 njësitë 

vendore dhe ka konstatuar: 357 familje të cilët kanë përfituar në mënyrë të padrejtë 

ndihmën ekonomike duke shkaktuar dëm ekonomik 8.149.431 lekë dhe 1 persona me 

aftësi të kufizuar me efekt financiar 651100 lekë dhe 72 invalidë pune me efekt  682.043 

lekë. 

Për të gjitha shkeljet e evidentuara janë propozuar 11 gjoba, 7 vërejtje dhe 2 largime nga 

puna për administratorët e njësive vendore. 

Qarku Kukës ka në juridiksionin e tij 3 bashki me një popullsi prej 109.242 banorësh dhe 

30.749 familje. Gjatë vitit 2014 janë trajtuar me ndihmë ekonomike 10.093 familje, ndërsa 

gjatë vitit 2015 trajtohen me ndihmë ekonomike 10.084 familje.  
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Gjatë vitit 2015 Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Kukës ka kontrolluar 27  njësitë 

vendore dhe ka konstatuar: 13 familje të cilët kanë përfituar në mënyrë të padrejtë 

ndihmën ekonomike duke shkaktuar dëm ekonomik 1.586.547 lekë dhe 3 persona me aftësi 

të kufizuar me efekt financiar 108300 lekë dhe 1 invalidë pune me efekt 6600 lekë. 

Për të gjitha shkeljet e evidentuara janë propozuar 3 gjoba, 6 vërejtje dhe 2 largime nga 

puna për administratorët e njësive vendore. 

Qarku Dibër ka në juridiksionin e tij bashki me një popullsi 186.962 banorësh dhe 48411 

familje. Gjatë vitit 2014 janë trajtuar me ndihmë ekonomike 13149 familje, ndërsa gjatë 

vitit 2015 trajtohen me ndihmë ekonomike 13.016 familje.  

Gjatë vitit 2015 Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Dibër ka kontrolluar 35 njësitë 

vendore dhe ka konstatuar: 555 familje të cilët kanë përfituar në mënyrë të padrejtë 

ndihmën ekonomike duke shkaktuar dëm ekonomik 8.711.035 lekë dhe 78 persona me 

aftësi të kufizuar me efekt financiar 2.196.968 lekë dhe 72 invalidë pune me efekt 

11.752.772 lekë. 

Për të gjitha shkeljet e evidentuara janë propozuar 9 gjoba, një largim nga puna dhe 32 

vërejtje për administratorët e njësive vendore. 

 

 

 


