
Nr. Drejtoria/Struktura 
 

Detyrat funksionale 
 

Arsimi 
dhe 

kualifiki

met e 
drejtorëvë

/CV 

 

1. SEKTORI I AUDITIT 

TË BRENDSHËM 
 
Përgjegjës Sektori 

 
Specialistët 

-Kryen auditime në përputhje me aktet ligjore e 

nënligjore, standartet ndërkombëtare  
e kombëtare të auditimit të brendshëm  
të miratuara nga Ministri i Financave dhe 

programit strategjik dhe vjetor të miratuar nga 
Drejtori i Përgjithshëm. 

-Kontrollon të gjitha institucionet në varësi të 
SHSSH, për organizimin e mbajtjen e 
kontabilitetit dhe rregullsinë e dokumentave 

për administrimin dhe ruajtjen e pronës 
shtetërore. 

-Kontrollon saktësinë e programit ekonomiko-
financiar, të kostos, të rezultatit financiar, si 
dhe të marrëdhenieve të buxhetit të shtetit, për 

detyrimet ndaj tij, të institucioneve në varësi të 
SHSSH. 
-Kontrollon efektivitetin e fondeve financiare. 

 

Drejtori  

(CV) 
 

2. DREJTORIA E 

KONTROLLIT TË 
N.E.  

DHE PAGESËS SË 
PAK 
 

Drejtori  
 
Specialistët 

 

-Harton metodologjinë e monitorimit të 

pagesave për NE dhe AK në përputhje me 
legjislacionin në fuqi dhe objektivin e 

drejtorisë.  
-Monitoron veprimtarinë që ka të bëjë me 
shpërndarjen e fondit buxhetor për NE dhe AK 

në Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social  
dhe në Njësitë e Qeverisjes Vendore që merren 
me administrimin e këtyre fondeve. 

-Propozon ndryshime teknike për përmirësimin 
e praktikave të kontrolleve me qëllim përfitimin 

e drejtë të fondit për NE dhe AK nga grupet në 
nevojë.  
-Në bazë të dispozitave përkatëse Drejtoria e 

Kontrollit të NE dhe AK merr vendim të 
përkohshëm për pezullimin e veprimeve që  

bien ndesh me dispozitat ligjore dhe ia 
propozon atë Drejtorit të Përgjithshëm të 
Shërbimit Social Shtetëror 

Drejtori  

(CV) 
 

3. DREJTORIA E 
MONITORIMIT TË  

SHËRBIMEVE 
SOCIALE 
 

Zv/Drejtor i  
Përgjithshëm/Drejtor 

 
Specialistët 
 

-Drejton dhe organizon punën brenda 
drejtorisë dhe koordinon punën me drejtoritë e 

tjera. 
-Orienton dhe drejton aktivitetin për lidhjen e 
marëdhënieve me donatorë të ndryshëm që 

mund të ndihmojnë për të plotësuar  
nëvojat në institucionet e përkujdesit social  

-Organizon dhe ndjek monitorimin e aktivitetit 
dhe mbarëvajtjen e punës në Institucionet e 
Shërbimeve Sociale Publike dhe Jopublike. 

Drejtori  
(CV) 

 



-Mban lidhje me institucionet publike të 
përkujdesit social për probleme të kapaciteteve 
të institucioneve dhe të orjentimit të 

kontigjenteve sipas grupmoshave me problemet 
e evidentuara. 
-Vlerëson situatën e shërbimeve sociale duke u 

bazuar në relacionet e monitorimeve të 
shërbimeve sociale në institucionet  

publike të përkujdesit social. 
-Kontrollon disiplinën dhe rendimentin e punës 
së specialistëve të Drejtorisë dhe merr pjesë në 

grupin e punës për vlerësimin  
periodik tyë punës së stafit të Drejtorisë. 
 

4. DREJTORIA E  
KOMISIONIMIT TË 

PAK 
 

Drejtor  
 
Specialistë 

 

-Garantimi i të drejtave dhe standardeve të 
ndihmës e përkujdesit për individët dhe grupet 

në nevojë. 
-Koordinimi me Shërbimet Sociale Rajonale 

dhe aktorë të tjerë në nivel qendror e vendor që 
ofrojnë shërbime sociale. 
-Promovimin e partneritetit me sektorin jo 

qeveritar duke vënë theksin në decentralizimin 
e shërbimeve; 
-Bashkëpunon dhe kontakton me OJF dhe 

ofrues të tjerë  shërbimesh sociale në 
Institucionet Publike, Jopublike dhe Private  

të Shërbimeve Sociale për të moshuar dhe me 
klientë me aftësi të kufizuar dhe evidenton 
dinamikën e lëvizjes së përfituesve në këto  

Institucione;  
-Ndjekja, referimi dhe manaxhimi i rasteve të 

përsonave me aftësi të kufizuara, fëmijëve jetim 
e në situatë rruge, të moshuarve,  
përsonave viktima të dhunës apo trafikimit të 

qënieve njerëzore, si dhe komuniteteve të 
marxhinalizuara.  
-Koordinon me institucionet rezidenciale e të 

përkujdesit shoqëror ndjekjen në vazhdimësi të 
rasteve të referuara; 

-Hartimi i raporteve përiodike për ecurinë e 
punës së Drejtorisë; 
 

Drejtori  
(CV) 

 

5. DREJTORIA E 
KOMUNIKIMIT  

 
Drejtor  
 

Specialistë 
 

-Përgatit planin stategjik të komunikimit (të 
brendshëm dhe të jashtëm) në përputhje me 

politikat e institucionit dhe zbatimin e  
tij. 
-Koordinon aktivitetet me donatorët strategjikë 

dhe organizatat partnere të SHSSH. 
-Inicion programe informimi dhe ndërgjegjësimi 

në përputhje me përparësitë e strategjisë së 
SHSSH. 
-Menaxhon marrëdhëniet me mediat 

-Përgatit materialet promovuese (raporte 
vjetore, manual, fletëpalsoje)për veprimtarinë e 

Drejtori  
(CV) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



SHSSH 
-Mbështet stafin në rritjen e aftësive 
komunikuese dhe organizimin e aktiviteteve 

publike 
-Mirëmban faqen e internetit dhe faqet zyrtare 
në rrjetët sociale 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

6. DREJTORIA E 
FINANCAVE DHE 

STATISTIKES 
 

Drejtor  
 
Specialistë 

 

-Të sigurojë që veprimtaria të jetë në përputhje 
me legjislacionin. 

-Të udhëheqë punën me projektet e studimet 
për pjesën e fushës së veprimtarisë që mbulon 

-Të hartoje planet e punës së drejtorisë, të 
drejtojë analizat e punës, të evidentojë 
problemet që dalin, merr masa për zgjidhjen  

e tyre, sugjeron zgjidhje te Drejtori i 
Përgjithshëm.  

-Drejtori i Drejtorisë së Financës është 
përgjegjës për menaxhimin në problemet 
statistikore, të buxhetit dhe të finances 

-Të kujdeset për informimin e opinionit publik 
për çështjet sociale, për pjesën që mbulon 
drejtoria.  

-Të kujdeset që gjithë veprimtaria e drejtorisë 
dhe e specialisteve të saj, të pasqyrohet në 

dokumentet përkatëse, me qëllim që të jetë e 
dokumentuar, e konsultueshme dhe e 
kontrollueshme.  

-Të forcojë lidhjet e bashkëpunimin e drejtorisë 
me institute e organizma të tjerë të 

specializuar.  
-Në bashkëpunim me Minstrine e Mirëqenies 
Sociale dhe Rinisë, të marrë pjesë në hartimin 

e projekt-buxhetit afat mesëm. 
 

Drejtori  
(CV) 

 

7. 
 

DREJTORIA E 
SHËRBIMEVE TË  
BRENDSHME 

Drejtor 
 

Përgjegjës sektori 
juridik 
 

Specialist 
 
Përgjegjës Sektori i 

Burimeve  
njerëzore dhe 

Shërbimeve të  
Brendshme 
 

Specialist (Për 
Burimet Njerëzore) 

-Përgjigjet për këshillimin ligjor të titullarit në 
ushtrimin e veprimtarisë dhe kompetencave të 
tij në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në 

fuqi 
-Ndjek zbatimin e Kodit të Punës si dhe 

procedurave përkatëse për rekrutimin dhe 
pushimin nga puna. 
-Administron, mirëmban dhe modernizon të 

gjithë infrastrukturën, pajisjet dhe bazën 
materiale të nevojshme për punë në ambientet 
e SHSSH. 

-Siguron dhe organizon inventarizimin e 
pajisjeve e te bazes materiale te SHSSH 

Siguron logjistiken e nevojshme për organzimin 
e aktiviteteve brenda dhe jashte istitucionit 
-Monitoron, përmes kontrollit, zbatimin e 

politikave, procedurave dhe planeve të 
miratuara të burimeve njerëzore. 

Drejtori  
(CV) 
 



Specialist 
Arkivi/Protokolli 
 

-Mbledh informacione të nevojshme dhe efektiv 
mbi progresin profesional dhe frymën e 
bashkëpunimit midis punonjësve. 

-Analizon gjëndjen e burimeve njerëzore dhe 
zhvillon procedurat e planifikimit strategjik për 
rekrutim, arsimim e kualifikimin bren 

 
 

 Lista e numrave të 
telefonit dhe 
emailet 

institucionale. 

Sekretaria e Drejtores 
044503800/10 
Drejtoria e Kontrollit të N.E dhe A.K 

04/4503802/13 
Drejtoria e Monitorimit të Shërbimeve 

Sociale 
04/4503801/12 
Drejtoria e Komisionimit dhe Menaxhimit të 

Rastit 
04/4503803/14 

Drejtoria e Komunikimit dhe IT 
04/4503804/15 
Drejtoria e Financës 

04/4503805/16 
Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme 
04/4503806/17 

Emaili zyrtar: info@sherbimisocial.gov.al 

 

 


