
VENDIM 

Nr. 231, datë 20.3.2013 

PËR STANDARDET E SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR PËR 

FËMIJËT NË NEVOJË, NË QENDRAT DITORE PUBLIKE DHE 
JOPUBLIKE 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 4 të nenit 18 të ligjit 
nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të 

ndryshuar, me propozimin e 

Ministrit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i 

Ministrave 

VENDOSI: 

1. Miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore për 

fëmijët në nevojë, në qendrat ditore publike dhe jopublike, sipas tekstit që i 
bashkëlidhet këtij vendimi. 

2. Ngarkohet Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta 
të nxjerrë udhëzimin përkatës për zbatimin e standardeve të shërbimeve të 
përkujdesjes shoqërore 

për fëmijët në nevojë, në qendrat ditore publike dhe jopublike. 3. Ngarkohen 

Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Ministria e 
Brendshme, Ministria e 

Drejtësisë dhe Ministria e Shëndetësisë për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

KRYEMINISTRI 

Sali Berisha 

STANDARDET E SHËRBIMEVE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR PËR 
FËMIJËT NË NEVOJË 

HYRJE 

Hartimi i standardeve të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, për fëmijët 

në nevojë, është një hap i rëndësishëm në procesin e zbatimit të objektivave 
për rritjen e cilësisë së 

shërbimeve sociale për grupet në nevojë. Aktualisht ka rreth 50 fëmijë në 
nevojë, të vendosur në 2 shtëpitë e fëmijëve parashkollorë (publikë) në 

Durrës dhe Shkodër, dhe rreth 

1500 fëmijë në nevojë që marrin shërbime alternative nga subjektet 

jopublike të licencuara nga QKLja që ofrojnë shërbime të 
përkujdesjes shoqërore ditore. Hartimi i 



standardeve të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore për fëmijët që marrin 
shërbime ditore të përkujdesjes shoqërore në subjektet publike dhe 

jopublike, është një hap tjetër i 

rëndësishëm krahas vendosjes së standardeve të shërbimeve shoqërore në 

Shqipëri. Vendosja e standardeve për shërbimet rezidenciale për fëmijët 
është e rëndësishme: 

Së pari, për të garantuar dhe për të zhvilluar më tej të drejtat e fëmijëve 
shqiptarë të sanksionuara në Kushtetutë, në legjislacionin shqiptar dhe në 

konventat ndërkombëtare të 

ratifikuara nga qeveria shqiptare, si Konventa e Kombeve të Bashkuara për 

të Drejtat e Fëmijëve. Në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, neni 54 
përcaktohet se: “ Fëmijët, 

të rinjtë, gratë shtatzëna dhe nënat e reja do të kenë një mbrojtje të veçantë 
nga shteti.  Çdo fëmijë do të ketë të drejtën e mbrojtjes nga dhuna, 

keqtrajtimi, shfrytëzimi dhe 

përdorimi për punë, veçanërisht në moshë të mitur, të cilat dëmtojnë 

shëndetin dhe moralin apo rrezikojnë jetën dhe zhvillimin normal të 
fëmijës.” 

Standardet e shërbimeve të përkujdesjes shoqërore për fëmijët në subjekte 
publike dhe jopublike, që ofrojnë shërbime ditore, mbështeten dhe synojnë 

respektimin e parimeve, 

si: respektimi dhe garantimi i vlerave dhe i personalitetit të individit; 

universaliteti; barazia e mundësive; e drejta për të përfituar; partneriteti; 
transparenca dhe paanshmëria; 

mosdiskriminimi; decentralizimi; pavarësia; integrimi shoqëror dhe 
pjesëmarrja në jetën e komunitetit. Krahas ndryshimeve ligjore në 

Kushtetutën e Shtetit Shqiptar, në Kodin e 

Familjes, Kodin e Punës, Kodin Civil dhe atë të Procedurës Civile, Kodin 

Penal dhe atë të Procedurës Penale, edhe legjislacioni për mbrojtjen 
shoqërore ka pësuar përmirësime 

të dukshme. Janë miratuar ligji nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe 
shërbimet shoqërore”, i ndryshuar”, ligji nr. 10 347, datë 4.11.2010 “Për 

mbrojtjen e të drejtave të 

fëmijëve” dhe një sërë aktesh të tjera nënligjore, të cilat garantojnë dhe 

zhvillojnë më tej edhe të drejtat e fëmijëve. Hartimi dhe implementimi i 
paketës së standardeve shqiptare 

për shërbimin ditor për fëmijë, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me 
standardet e kërkuara ndërkombëtare, përbën edhe një hap të rëndësishëm 

në procesin e integrimit 



të vendit tonë në Bashkimin Europian. Së dyti, vendosja e standardeve për 
shërbimin ditor për fëmijët do të shërbejë për të matur dhe përmirësuar 

cilësinë e shërbimeve ditore. 

Në kushtet e zhvillimit edhe të sektorit privat, të OJFve në shërbimet ditore, 

del e nevojshme që shteti të vendosë disa rregulla dhe standarde për cilësinë 
e shërbimeve, që 

duhen respektuar nga të gjithë ofruesit e shërbimeve nga institucionet 
publike, nga organizatat jofitimprurëse (OJF) dhe nga ofrues të tjerë privatë. 

Së treti, proceset decentralizuese ngarkojnë me përgjegjësi më të mëdha 
autoritetet vendore në lidhje me shërbimet ditore.1 Në kushtet që qarku, 

bashkitë dhe komunat nuk 

kanë përvojë në këtë fushë të re të veprimtarisë së tyre, vendosja e 
standardeve do t’i ndihmojë ata në përmbushjen e funksioneve të reja në 
lidhje me plotësimin e nevojave 

sociale të komunitetit, ku ata ushtrojnë autoritetin e tyre. Këto funksione 
lidhen me planifikimin, sigurimin e shërbimeve shoqërore dhe zhvillimin e 

rrjeteve të bashkëpunimit 

rajonal apo lokal. Së katërti, zbatimi i standardeve ndikon në rritjen e 
kapitalit social. Kapitali social në këndvështrimin praktik ka të bëjë me 
zhvillimin e rrjeteve të bashkëpunimit 

dhe të burimeve shoqërore, që përfshijnë institucionet, marrëdhëniet dhe 
normat që formojnë sasinë dhe cilësinë e ndërveprimeve shoqërore në një 

shoqëri. Standardet, 

gjithashtu, do të shërbejnë si dokument bazë: 

I. Për Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, për 

të vlerësuar kapacitetet e ofruesve të shërbimeve për pajisjen me licencë; 

II. Për strukturat e Inspektoratit të Punës dhe Shërbimin Social, të cilat do 

të kontrollojnë cilësinë e shërbimeve; 

III. Për autoritetet vendore, qarqet, bashkitë dhe komunat, për të vlerësuar 

ofruesit më të mirë të shërbimeve dhe për t’i kontraktuar me fonde lokale 
për të ngritur shërbime; 

IV. Për organizatat që përfaqësojnë dhe mbrojnë të drejtat e fëmijëve, 
organizatave për të drejtat e njeriut, për të vlerësuar situatën e fëmijëve në 

nevojë dhe realizimin e të 

drejtave të tyre; 

V. Për autoritetet në nivel qendror, si: Ministria e Shëndetësisë, Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë etj. 



VI. Për institucionet akademike dhe organizatat e përfshira në veprimtari 
arsimore e trajnuese apo studiuesit e fushës etj. Detajimi i kritereve dhe 

provave përkatëse do të 

shërbejnë si bazë për inspektimin e shërbimeve rezidenciale dhe ditore për 

personat me aftësi të kufizuara. Standardi 

1: Deklarata e qëllimi Rezultati përfundimtar i dëshiruar Shërbimet e 
ofruara nga ofruesi t’i plotësojnë nevojat individuale të përfituesit si fëmijë 
në nevojë. 

1 Ligji nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, 
neni 17 pika 1 “Këto shërbime financohen nga buxheti qendror dhe nga 

buxhetet e pavarura të 

organeve të qeverisjes vendore. Bashkitë ose komunat administrojnë të 
gjitha shërbimet shoqërore për individë, që janë banorë të atij qyteti apo 
komune. Qarku administron 

shërbime kur ato ofrohen për individë, që u përkasin disa njësive vendore në 
atë qark”. 

Standardi Ofruesi i shërbimeve ofron një paketë të plotë dhe eficiente 

shërbimesh, në përputhje me nevojat komplekse të përfituesve, në 
bashkëpunim me ofruesit parësorë dhe 

alternativë të shërbimeve, për të mundësuar mbrojtjen e fëmijëve në nevojë. 
Kriteret e përmbushjes së standardit, treguesit dhe udhëzuesit përkatës 


