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PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 425, DATË 27.6.2012, 
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE TË 

DOKUMENTACIONIT TË NEVOJSHËM PËR PRANIMIN E PERSONAVE NË 
INSTITUCIONET REZIDENCIALE, PUBLIKE DHE JOPUBLIKE, TË 

PËRKUJDESJES SHOQËRORE” 
 
 
 
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4, të nenit 20, të ligjit nr. 9355, datë 10.3.2005, ―Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore‖, të 

ndryshuar, me propozimin e ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Këshilli i Ministrave  

VENDOSI:  

Në vendimin nr. 425, datë 27.6.2012, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:  

1. Në kreun I bëhen ndryshimet dhe shtesa e mëposhtme:  

a) Pika 1.3 ndryshohet, si më poshtë vijon:  

―1.3 Mosha e pranueshme për t‘u vendosur në shtëpitë e foshnjës dhe të fëmijës është nga 0- 18 vjeç.‖.  

b) Në shkronjën ―c‖, të pikës 1.3, fjalët ―… deri në 16 vjeç …‖ zëvendësohen me ―… deri në 18 vjeç ...‖.  

c) Pika 1.3.1 shfuqizohet.  

ç) Shkronjat ―dh, ―f‖, ―g‖, ―i‖ dhe ―j‖, të pikës 2, ndryshohen, si më poshtë vijon:  

―dh) deklarata e noterizuar e nënës ose, në pamundësi, deklarata zyrtare e braktisjes në maternitet e drejtorit të institucionit shëndetësor, ku është 

braktisur fëmija;‖.  

―f)procesverbali i lindjes së fëmijës;‖.  

―g) procesverbali dhe urdhri i mëparshëm i pranimit/transferimit të fëmijës me vendim komisioni, në rastin e lëvizjes së tij nga një institucion në 

tjetrin, për shkak të moshës;‖.  

―i)deklarata noteriale për dhënien e pëlqimit të të dy prindërve ose të kujdestarit/kujdestarëve Fletorja Zyrtare Viti 2014 – Numri 190  
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për vendosjen e tij në institucion ose transferimin e tij në institucion tjetër;‖.  
―j)vërtetimi për gjendjen social-ekonomike të familjes të lëshuar nga administratori shoqëror sipas 

formularit nr. 1, bashkëlidhur këtij vendimi.‖.  

d) Shkronja ―a‖, e pikës 3, ndryshohet, si më poshtë vijon:  

―a) të dy prindërit ose njëri prind, kur tjetri nuk jeton.‖.  

dh) Pas shkronjës ―ë‖, të pikës 3, shtohen shkronjat ―f‖ dhe ―g‖, me këtë përmbajtje:  
―f) Organizatat jofitimprurëse të licencuara, të cilat ofrojnë shërbime të përkujdesjes shoqërore për 
fëmijët.  

g)Zyra/zyrat rajonale të shërbimeve sociale.‖.  

2. Shkronja ―dh‖, e pikës 2, të kreut II, ndryshohet, si më poshtë vijon:  
―dh) vërtetimi i gjendjes social-ekonomike të familjes, si dhe të të ardhurave personale të personit me 
aftësi të kufizuar, të lëshuar nga administratori shoqëror i njësisë së qeverisjes vendore, sipas formularit 

nr. 2, bashkëlidhur këtij vendimi.‖.  

3. Shkronja ―e‖, e pikës 2, të kreut III, ndryshohet, si më poshtë vijon:  
―e) Vërtetimi i gjendjes social-ekonomike të familjes dhe e të moshuarit të lëshuar nga administratori 

shoqëror i njësisë së qeverisjes vendore, sipas formularit nr. 3, bashkëlidhur këtij vendimi.‖.  
4. Në kreun V bëhen këto ndryshime:  

a) Shkronja ―a‖, e pikës 1, ndryshohet, si më poshtë vijon:  
―a) fëmijët 0-18 vjeç të dhunuar në familje, të shoqëruar nga nëna ose të pashoqëruar nga prindërit, të 
identifikuar nga strukturat përgjegjëse si viktima të dhunës në familje. Për djemtë mbi 14 vjeç, pas 

kryerjes së vlerësimit psiko-social.‖.  

b) Shkronja ―a‖, e pikës 2, ndryshohet, si më poshtë vijon:  
―a)Urdhri i mbrojtjes/urdhri i menjëhershëm i mbrojtjes, kur nismën për t‘u vendosur në institucionet e 

përkujdesjes shoqërore e marrin individët e përcaktuar në shkronjën ―a‖, të pikës 3, të këtij vendimi.‖.  
5. Në kreun VI bëhen ndryshimet dhe shtesa e mëposhtme:  

a) Në pikën 3, togfjalëshi ―… 5-vjeçare …‖ zëvendësohet me―… 3-vjeçare ...‖.  
b) Fjalia e fundit, e pikës 3, ndryshohet, si më poshtë vijon:  
―Gjendja e re shoqërore dhe ekonomike u njoftohet strukturave të qeverisjes vendore në varësi të 

institucionit dhe Shërbimit Social Shtetëror për institucionet rezidenciale kombëtare.‖.  
c) Pas pikës 3 shtohet pika 4, me këtë përmbajtje:  
―4. Pranimet e fëmijëve në institucionet e përkujdesjes shoqërore rezidenciale bëhen me vendim 
komisioni, i cili mblidhet pranë Shërbimit Social Shtetëror ose në komisionet e vlerësimit të nevojave në 

nivel qarku apo bashkie. Ky komision mblidhet një herë në muaj.‖.  
 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.  
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