
Qendra  Kombetare Tranzitore e Emergjencave – Tufinë  

Në zbatim të planit të monitorimit Nr 2204 dt 17.10.2016 dhe në mbështetje të Ligjit 

9355, dt. 10.03.2005 “Për ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore”, VKM Nr. 816 dt. 

16.11.2011 “Për miratimin e statusit të Shërbimit Social Shtetëror”, pika (g)“Monitorimi i 

Standardeve të Shërbimeve Sociale në Nivel Kombëtar”, VKM nr 572 dt 24.06.2015 “ Për 

standardet e shërbimeve në qendrës Tranzitore të Emergjencave“ në dt 18.10.2016 u 

realizua monitorimi në Qendrën Kombëtare Tranzitore e Emergjencave – Tufinë 

Konkluzion.  

Në Qendrën Kombëtare Tranzitore të Emergjencave marrin shërbim 37 familje ose 

175 individë.Qendra plotëson standardet e shërbimit por  stafi social duhet të punojë 

në vazhdimësi për  të dokumentuar  raporte të progresit  sipas planit  individual,  

me qëllim fuqizimin e familjeve për një jetesë të pavarur dhe të integruar jashtë 

qëndrës.  Stafi së bashku me banorët e qëndrës duhet të rrisin bashkëpunimin me 

aktorë të tjerë  pasi shumë  familje kanë  kohë  të gjatë që qëndrojnë në qëndër.  

Detyra të lëna për plotësim:  

1-Të reduktohet  lagështira në  disa apartamente dhe të punohet me banorët për 

mbirëmbajtjen e higjenës brënda apartamenteve të tyre.   

Afati: Në vazhdim 
     Përgjegjës: Përgjegjësi i sektorit të administratës 

 
2- Të  plotësohen dosjet sociale të banorëve me raporte narrative  ku të pasqyrohet 

qartë progresi i punës së bërë.  

                    Afati:  Menjëherë 
  Përgjegjës: Përgjegjësi i sektorit social 

  
3-Të realizohen kontrolle periodike për mirëmbajtjen e dhomave dhe sigurinë e 
banorëve. 

  Afati:  Menjëherë 
  Përgjegjës:  Sektori social 

 

4-Të pëfshihen  në dosjet e përfituesve raportet narrative mbi punën e bërë  për 
fuqizimin e familjeve Rome dhe integrimin e tyre në komunitet, me qëllim  
kohëqëndrimin sa më të shkurtër të banorëve në qëndër.     
         Afati:  Në vazhdim 

                                       Përgjegjës: Sektori social  
  

5- Të administrohet  nga stafi social i qëndrës regjistri  i i vizitorëve  dhe jo nga roja e 

institucionit.  

Afati:  Menjëherë 
  Përgjegjës: Përgjegjësi i sektorit social 

 



6- Të zbatohen proçedurat e ankimit dhe të mbahen raporte narrative periodike për 
çdo problem të konstatuar dhe zgjidhja e dhënë.      
                                    Afati:  Menjëherë 

  Përgjegjës: Përgjegjësi i sektorit social 
 

7-Të hartohet dhe plotësohet periodikisht  një regjistër për hyrjet dhe daljet  e çdo 

banori që ka marrë shërbim në këtë qendër. 

Afati:  Menjëherë 
  Përgjegjës: Përgjegjësi i sektorit social  

 
8- Të hartohen broshura dhe fletëpalosje për llojin e shërbimeve që ofron QKTE dhe 

tua shpërndajë dhe banorëve. 

Afati:  Në vazhdim 
                                       Përgjegjës: Sektori social 

9- Të pasqyrohen në dosjet sociale, periodikisht  zbatimi i planit të përkujdesjes së 

përfituesëve. Të hartohen planet e punës me indikatorë të matshëm përfshirë  

numrin e përfitueseve dhe arritjet. 

Afati:  Menjëherë 
  Përgjegjës: Sektori social  

 
10- Të punohet më tepër për të sensibilizuar banorët  që hapësirat  e përbashkëta 

përreth  godinave duhet të rregullohen dhe të mirëmbahen pastër. 

     Afati:  Menjëherë 
  Përgjegjës: Sektori social  

 

11. Të  trajnohet stafi për zbatimin më të mirë të standardeve të qendrës.  

                                                                       Afati:  Në vazhdim   
Përgjegjës: Sektori social  

 

 

 


