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HYRJE 

Ky Raport informon në mënyrë të detajuar mbi aktivitetin e Drejtorisë së Përgjithshme të 

Shërbimit Social dhe të institucioneve të saj të varësisë përgjatë gjithë vitit 2016. 

I organizuar sipas raportimit të çdo Drejtorie dhe sektori në Drejtorinë e Përgjithshme të 

SHSSH, ai ofron për lexuesin e interesuar mundësinë për t’u njohur me zbatimin e 

objektivave të institucionit në përputhje me prioritetet strategjike të MMSR në fushën e 

mbrojtjes sociale, veprimet e ndërmarra, rezultatet e arritura, si edhe, kur ka patur, 

mosrealizimet.  

Në seksionin “Përmbledhje ekzekutive” do të gjeni të dhëna krahasuese të punës së 

SHSSH gjatë vitit 2016 me vitin 2013, krahasim që tregon qartë përmirësimin e dukshëm 

të performancës së institucionit në të gjithë komponentët e punës së tij: 

 Mirëmënaxhimin e skemës së ndihmës ekonomike dhe modernizimin e kësaj 

skeme, 

 Administrimin e skemës së aftësisë së kufizuar, 

 Shërbimet e përkujdesit social, 

 Mirëadministrimin financiar dhe të burimeve njerëzore, 

 Transparencën e aktivitetit të saj tek publiku dhe media. 

Duke ju lenë në vijimin e leximit të këtij Raporti do të doja të falenderoja për punën e 

palodhur, 376 punonjësit e të gjithë strukturave të SHSSH, si edhe 21 organizata 

ndërkombëtare dhe lokale për partneritetin e pakursyer me SHSSH, dhjetëra donatorë 

Miq të Shërbimit Social që mbështetën qendrat e përkujdesit.  

Kanë pasur një rol të pazëvendësueshëm në arritjet e SHSSH gjatë vitit 2016, prandaj ju 

jemi mirënjohës.  

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

ETLEVA BISHA 



 

   

 

1 

 

 

 

Viti 2016 shënoi sërish progres në përmbushjen e detyrave funksionale të strukturave të Shërbimit 

Social Shtetëror në funksion të arritjes së objektivave strategjike të Ministrisë së Mirëqenies 

Sociale dhe Rinisë në fushën e mbrojtjes sociale.  

Në një vështrim krahasues me vitin 2013 nga ky Raport përmbledhtazi veçojmë këto arritje të 

Shërbimit Social Shtetëror:  

1. Buxhetim i plotë dhe në kohë i skemës së mbrojtjes sociale 

1.1. Ndihma ekonomike: 

2013 : Pesë muaj pa u dhënë ndihmën ekonomike familjeve në nevojë.   

2016: Fond i plotë i çelur dhe pa vonesa për të 61 Bashkitë e vendit. 

Fondet e shpenzuara për NE në vitin 2016 janë rritur me 743,266,244 lekë pra me 19 % më shumë 

se në vitin 2013 edhe pse numri i familjeve në skemë ka rënë me 23% krahasuar me 2013. Rritja e 

fondeve për shkak të : 

 rritjes së masës së ndihmës ekonomike,  

 zbatimit të ligjit në kryerjen e pagesave për energjinë elektrike, 

 pagesën për shkollimin dhe vaksinimin e fëmijëve.  

1.2 Aftësia e Kufizuar: 

2013 : Pesë muaj pa u dhënë pagesën personave me aftësi të kufizuara.   

2016:  Skemë e buxhetuar tërësisht dhe në kohë, në përputhje me legjislacionin. 

Numri i individëve të përfshirë në skemën e PAK, nga viti 2013 në vitin 2016 është ulur me 7.184 

individë ose 7.7%, ndërsa nga viti 2015 në 2016 numri i individëve është ulur me 895 individë ose 

1%.  

Kjo për shkak të angazhimit për herë të parë të SHSSH që prej vitit 2014 në auditimin e skemës së 

PAK dhe shmangies së abuzimeve me këtë skemë. 

Fondet e shpenzuara nga viti 2013 me vitin 2016 rezultojnë të jenë ulur me 1.025.925.808 lekë ose 

me 6.2%, që vjen si rezultat i uljes së numrit të përfituesve në skemën e PAK.  

Komunikim i vazhdueshëm i SHSSH me Bashkitë që prej vitit 2014 për mbledhjen e këshillave 

bashkiakë çdo muaj dhe kryerjen e pagesave të përfituesve çdo muaj.  

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
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2. Rënie e numrit të përfituesve abuzivë në skemën e NE 

2013: Skemë me nivelin e abuzivizmit në masën 20% të skemës.  

2016: Niveli i shkeljeve në masën 2.7% të skemës. 

Gjatë gjithë vitit 2014 viti i parë i kryerjes së kontrolleve të plota nga SHSSH u larguan si 

abuzues nga kontrollet e bëra, por edhe nga administratorët 20.321 familje. Rënia e skemës si 

pasojë e : 

 kontrolleve të ushtruara nga SHSSH,   

 takimeve kualifikuese me administratorë lidhur me zbatimin e legjislacionit,  

 mundësive për punësim që u janë ofruar pjesëtarëve madhorë të familjeve në skemën e NE-

së.   

 

3. Rënie e dëmit ekonomik të shkaktuar nga mosrespektimi i legjislacionit 

2013: Dëmi ekonomik në skemën e ndihmës ekonomike i konstatuar në masën 37.894.667 

lekë. Nuk është regjistruar dëmi ekonomik i PAK në asnjë kontroll të kryer.  

2016:  Dëmi ekonomik në skemën e ndihmës ekonomike i konstatuar në masën 11,286,147 

efekt financiar. Në skemën e PAK në vlerën 15,952,657 lekë, dhe invalidëve të punës në 

masën 6,516,398. 

Arsyet e rënies së demit ekonomik shkaktuar buxhetit të shtetit: 

 Trainim i stafit të kontrollit të Drejtorive Rajonale çdo vit nga Drejtoria e Përgjithshme, 

 Takime informuese e sqaruese me administratorët shoqërorë nga Drejtoritë Rajonale 

pothuajse çdo muaj, 

 Komunikime të vazhdueshme me drejtuesit vendorë për zbatimin e legjislacionit. 

 

4. Kontroll i plotë i njësive vendore mbi zbatimin e legjislacionit të NE dhe PAK 

2013: SHSSH kishte kontrolluar 30% të njësive vendore, vetëm 270 familje të verifikuara 

nga grupet e kontrollit.   

2016: SHSSH kontrolloi 100% të Bashkive dhe 99% të njësive administrative, 2029 

familje të verifikuara nga grupet e kontrollit. 

5. Rritje e masës së zbatimit të detyrave të lëna njësive vendore  
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2013: Asnjë raportim nga njësitë vendore mbi realizimin e detyrave të lëna. Asnjë arkëtim 

i shumave të konstatuara në kundërshtim me ligjin.  

2016:  Realizuar nga njësitë vendore 73% e detyrave të lëna dhe janë në proces pjesa 

tjetër.  

Arkëtim i shumave/kthimin e shumave të konstatuara gjatë vitit 2016 si te programi i ndihmës 

ekonomike dhe te Pagesat PAK është realizuar në masën 73%.   

6. Modernizimi i skemës së ndihmës ekonomike 

2013:  VKM e pazbatuar dhe asnjë procedurë e nisur për pilotimin. 

2016:  Skema e re e ndihmës ekonomike e pilotuar në tre qarqe të vendit 2014-2015 dhe 

procesi i shtrirjes së saj në të gjithë vendin:  

 560 administratorë shoqërorë, staf i drejtorive të shërbimeve sociale në bashki dhe staf i 

SHSSH të trainuar mbi legjislacionin e ndihmës ekonomike,  

 480 administratorë shoqërorë të njësive vendore dhe financierë pranë bashkive dhe staf i 

SHSSH të trainuar për përdorimin e sistemit të dixhitalizuar, 

 323 zyra të administratorëve shoqërorë në 9 qarqe të pajisura me kompjuter, UPS, printer 

për sistemin e ri të ndihmës ekonomike, 

 3 Tryeza Rajonale me pjesëmarrjen e Ministrit, Drejtorit të SHSSH dhe prefektëve dhe 

kryetarëve të  njësive vendore në Lezhë, Fier dhe Korçë, 

 9 takime të Drejtorit i Përgjithshëm të SHSSH në 9 qarqet jopilot me pjesëmarrjen e 

administratorëve shoqërorë, përfaqësues nga bashkia dhe sekretarëve të këshillave bashkiakë, 

 27 Takime të Drejtorëve Rajonalë me përfaqësues të njësive vendore dhe grupe të ndryshme 

interesi.   

 

7. Shmangia e abuzimeve në skemën e aftësisë së kufizuar 

2013: Asnjë kontroll i SHSSH mbi dosjet e aftësisë së kufizuar dhe vendimet e KMCAP. 

2016:  Kontrolle të vazhdueshme të skemës.  

 4039 dosje të para dhe tetraplegjikëve të kontrolluara. Nga këto 800 dosje kanë rezultuar 

me probleme. 20% e dosjeve me probleme, 

 Kontroll në 5 Qarqe dhe 9 njësi vendore. Kontrolli është realizuar për 2152 dosje PAK. 

Nga këto janë gjykuar nga kontrolli si dosje me probleme 324 për të cilat janë lënë detyra. 

15% e dosjeve me probleme,  

 KMCAP Epror ka komisionuar 2911 individë, 44% janë konsideruar jo përfitues. 

 

8. Sistemi i Menaxhimit të Informacionit për Programin e Pagesës së Aftësisë së 

Kufizuar  
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2013:  Dokumentacioni në dosje pa asnjë element sigurie. 

2016: Specialistët e IT të MMSR dhe të SHSSH testuan funksionet e sistemit dhe dhanë 

sugjerimet e tyre para se sistemi të përgatitej për trainim, përdoruesve fundorë. Produktet 

kryesore lidhen me: 

 Ngritjen e Sistemit të dixhitalizimit të dosjeve ekzistuese të PAK, 

 Në kuadër të përgatitjes për pilotim të PAK në 2 njësi administrative 6 dhe 7 në Tiranë u 

zhvilluan 3 ditë trainim për ekipin multidisiplinar i cili përbëhej nga mjeku, punonjësi 

social dhe asistenti i hedhjes së të dhënave, 

 380 administratorë shoqërorë në rang vendi u trainuan mbi arkivën elektronike të PAK.  

 

9. Shërbime sociale në komunitet në vend të shërbimit rezidencial  

 

Shërbimi 2013 2016 

Rezidencial 910 persona morën shërbim në 
institucionet rezidenciale publike 
të përkujdesit. 

776 persona përfituan shërbime në këto 
institucione ose 15% më pak se në 2013 

Fëmijët 306 fëmijë në Shtëpitë e fëmijës; 
35 fëmijë të kthyer në familje 
biologjike. 

179 fëmijë në shtëpitë e fëmijës, rënie me 58% e 
numrit të fëmijëve në shtëpi fëmije; Birësuar 24 
fëmijë dhe kanë kaluar në familje kujdestare 3 
fëmijë.  40% më i lartë se 2013 numri i fëmijëve 
të kthyer në familje biologjike; SHSSH propozoi 
mbylljen e një shtëpie fëmije 3-6 vjeç dhe 
transformimin në shërbim për të rinjtë 16-18 
vjeç. 

Fëmijët me aftësi të 

kufizuara 

 

233 persona me aftësi të 

kufizuara në qendrat publike. 11 

të kthyer në familjet biologjike. 

189 persona me aftësi të kufizuara në qendrat 

publike. Rënie me 19% e numrit të fëmijëve me 

PAK në qendra përkujdesi. Trefishuar numri i 

fëmijëve që kanë rritur aftësitë për jetesë në 

familje/komunitet, ndjekje shkolle apo kurse 

profesionale.   

Viktimat e dhunës 
në familje 

72 raste të mbështetura me 
shërbime dhe 47 të fuqizuara. 

95 raste të mbështetura dhe 67 të fuqizuara.  

Viktimat e trafikimit Fuqizim dhe riintegrim i 12 

viktimave. 

Fuqizim dhe riintegrim i 25 viktimave të 

trafikimit; 

Kujdesi për 

komunitetin rom 

 

Familje rome të lëna në situatë 

rruge. 

 

QKTE funksionale me staf, buxhet dhe 
standarde.  
Që prej tetorit 2013, 85 familje te komunitetit 
rom, 340 individë, kanë përfituar shërbime në 
Qendrën Tranzitore te Emergjncës.  
73% e familjeve fillestare në qendër janë 
larguar brenda dy viteve prej saj.  

 

10. Buxhetim i plotë dhe pa borxhe i qendrave të përkujdesit shoqëror publik 
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2013: Buxhet i pamjaftueshëm, borxh i mbartur në 2014 në vlerën e 99.684.028 lekë. 

2016: Buxhetim i plotë sipas nevojave, buxhet 4% më i lartë se në 2013. 

11. Zbatimi i standardeve në qendrat e përkujdesit  

2013: SHSSH kryen vetëm 17 monitorime. Asnjë raportim për plotësimin e detyrave të 

lëna. 

2016:   

 Realizuar  47  monitorime  në   IPSH publike dhe jo publike,  

 Realizuar rreth 60 % e rekomandimeve, 

 337 punonjës të qendrave të përkujdesit për fëmijë, aftësi e kufizuar dhe të moshuar janë 

trainuar gjatë vitit 2016, në bashkëpunim me Save the Children, Terre des Hommes, 

UNDP, ADRF, 

12.  Thellimi i modelit të shërbimit proaktiv ndaj grupeve vulnerabël 

 2013: Asnjë e dhënë e rregjistruar në SHSSH 

 2016:  

 530 raste të personave / familjeve në nevojë të menaxhuara nga SHSSH duke nxitur 

ndërveprimin dhe reagimin e autoriteteve të tjera përgjegjëse. Që prej 2013 SHSSH ka 

menaxhuar drejtpërdrejtë 1520 raste, 

 Realizuar 240  vlerësime sociale në familjet e fëmijëve të pashoqëruar, 

 4 trajnime rajonale të organizuara për 110 punonjës të shërbimeve sociale në nivel lokal 

dhe rajonal, me qëllim aftësimin e tyre për menaxhimin e rasteve të personave në nevojë, 

hartimin e planeve sociale dhe ngritjen e shërbimeve sipas nevojave. Me mbështetjen e 

UNICEF dhe në bashkëpunim me Balkan Youth Link dhe Institutin Benussi,  

 12 tryeza rajonale në bashkëpunim me TLAS në lidhje me shërbimin e kujdestarisë për 

fëmijët.  

13. Kërkesa/Ankesa të qytetarëve 

2013: Asnjë njësi e ngritur në funksion të përgjigjes ndaj qytetarëve 

2016: 596 kërkesa/ankesa (21.9% e totalit të shkresave të ardhura në SHSSH) të 

qytetarëve morën përgjigje nga SHSSH brenda afateve ligjore. 

14. Komunikimi me Median 

2013: Asnjë e dhënë e regjistruar  
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2016: Realizuar mbi 50 komunikime me median dhe kthim përgjigje zyrtare. Trajtuar 

mediatikisht 90 raste problematikash, krahasuar me 103 raste të trajtuara në media gjatë 

vitit 2014 dhe 132 raste gjatë 2015.         

15. Miqtë e Shërbimit Social 

2013: Asnjë donacion i regjistruar dhe publikuar nga SHSSH. 

2016: 108 donatorë në 11 institucionet e përkujdesit që menaxhohen nga SHSSH me 

kontribut 7,083,762 lek. Niveli më i lartë i donacioneve në 2014 për shkak të problemeve 

të mbartura në qendra nga viti 2013. Situata tashmë e stabilizuar.  

16. Menaxhimi i burimeve njerëzore në SHSSH 

2013: 110 punonjës të liruar nga detyra, 20% e totalit të punonjësve të SHSSH, larguar 

nga puna pa asnjë procedurë ligjore me argumentin “përmirësim të standarteve”. 110 

gjyqe edhe çdo proces gjyqësor fitohej nga punonjësi i larguar.  

2016: Asnjë largim nga puna pa procedurë disiplinore dhe ligjore. 7.8% e numrit të 

përgjithshëm të punonjësve, liruar nga detyra me procedurë administrative dhe ligjore 

për shkak të shkeljeve të konstatuara në detyrë.  

Nga 12 gjyqe 6 janë fituar nga SHSSH, të tjerët në proces.  

17. Kallëzime penale 

2013: Asnjë kallëzim penal. 

2016: 26 kallëzime penale që prej vitit 2014.   
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    1.DREJTORIA E KONTROLLIT TË PAGESËS SË NE DHE PAK 

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

1.1.1. Kontrolle të Drejtorisë në 12 Drejtoritë Rajonale dhe Njësitë vendore në lidhje me 

zbatimin e legjislacionit të NE. 

Gjatë periudhës janar-dhjetor 2016, Drejtoria e Kontrollit të Pagesës së NE dhe PAK ka 

realizuar kontrolle në 12 Drejtoritë Rajonale dhe në 12 njësitë vendore përkatëse në bazë të 

Planit të veprimit 2016, si edhe një kontroll tematik pranë Bashkisë Tiranë. 

 

Konkluzione për kontrollet e ushtruara në Drejtoritë Rajonale  

 

Drejtoritë Rajonale për periudhën e kontrolluar kanë ushtruar kontrollet në njësitë vendore 

sipas planit vjetor të miratuar. 

Hartojnë akt-kontrollet sipas formatit tip dhe dërgohen njoftimet për raportin përfundimtar 

tek Prefekti dhe Kryetari i Bashkisë. 

Drejtoritë Rajonale disponojnë 80% të projektvendimeve dhe vendimeve për NE dhe PAK. 

Në momentin e kryerjes së kontrollit në Drejtoritë Rajonale nuk janë gjetur të gjitha 

projektvendimet dhe vendimet pasi disa nga Bashkitë i dërgojnë me vonesë.  

 Drejtorinë Rajonale Berat i dërgon me vonesë Bashkia Polican, 

 Drejtorinë Rajonale Fier i dërgon me vonesë Bashkia Divjakë,  

 Drejtorinë Rajonale Korçë i dërgon me vonesë Bashkia Kolonjë,  

 Drejtorinë Rajonale Kukës i dërgon me vonesë dhe me gabime Bashkia Has,  

 Drejtorinë Rajonale Shkodër i dërgon me vonesë Bashkia Shkodër, dhe Bashkia 

Malësi e Madhe nuk dërgon vendime dhe projekt/vendim,  

 Drejtorinë Rajonale të Tiranës dërgohen me vonesë dhe gabime nga Bashkia Tiranë,  

 Drejtorinë Rajonale të Vlorës dërgohen me vonesë dhe gabime nga Bashkia Finiq. 

Drejtoritë Rajonale ndjekin arkëtimet e shumave të lëna gjatë kontrolleve . 

Bashkëpunohet me njësitë vendore në raste të konstatimeve të problematikave që mund të 

hasen në skemën e NE dhe PAK. 

Dosjet e PAK dërgohen dhe merren me procesverbal nga Drejtoria Rajonale. 

Drejtoritë Rajonale nuk raportojnë zyrtarisht pranë Drejtorisë së Kontrollit në lidhje me 

zbatimin e detyrave të lëna për drejtoritë rajonale dhe ndjekjen e detyrave të lëna për njësitë 

vendore. 

Drejtoritë Rajonale hasin vështirësi në hartimin e raportit të kontrollit me afatet kohore në 

zbatimin e detyrave të lëna, kur ka njësi problematike me efekte financiare, pasi raporti 

përfundimtar dërgohet te kryetari i bashkisë pasi ka mbaruar kontrolli në të gjitha njësitë 

vendore. Janë udhëzuar Drejtoritë që në raste të tilla të përfundojë raporti i kontrollit vetëm 

për këtë njësi. 
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Gjatë kontrollit në Drejtoritë Rajonale në varësi të numrit të akt kontrolleve përzgjidhen me 

kampionim disa njësi problematike dhe shikohet cilësia e aktit të kontrollit. Në këto raste 

është vene re se ka akte ku mungon e dhëna lidhur me vizitën në familje. 

Për dokumentin e tokës nuk bëhet sqarimi i qartë në raste kur zona është e azhonuar apo jo. 

Në disa akt-kontrolle thuhet që konfirmimet janë marrë pjesërisht dhe nuk cilësohen se cilat 

janë institucionet që kanë konfirmuar. 

Drejtoritë Rajonale nuk kryejnë në të gjitha kontrollet e ushtruara verifikime social-

ekonomike në banesë për shkak të infrastrukturës dhe mungesë të stafit, me përjashtim të 

drejtorive të qarqeve pilot për të cilët verifikimi social-ekonomik në banesë është një nga 

elementet kryesore për deklarimet e rreme. 

Nuk zbatohet urdhëri i Drejtorit të Përgjithshëm nr.1373 nga Drejtoria Rajonale Vlorë dhe 

Durrës, Gjirokastër, Dibër lidhur me procedurën që duhet të ndjekë Drejtoria Rajonale për 

përcjelljen e dosjes së PAK me shkresë përcjellëse, për shkak të mungesës së burimeve 

njerëzore, ndërsa në Drejtoritë e Durrësit dhe Vlorës gjatë këtij viti kanë pasur problem 

mungesën e mjekut në drejtorinë rajonale. 

Tabela e Kontrolleve për vitin 2016 

TABELA E KONTROLLEVE PER 2016 , DREJTORIA E KONTROLLIT TE PAGESAVE NE & PAK

N
r.

 F
am

F
on

d

N
r.

 F
am

F
on

d

Janar Dr.Rajonale Durrës

Nj.Sukth 66 2 9.000 0 0 9.000 649 0 0 387 0 0

Shkurt Dr.Rajonale Elbasan

Nj.Përparim 149 0 0 0 0 249 52 384.424 87 0 0

Mars Dr.Rajonale Dibër

Nj.Melan
384 0 0 55 200.533 200.533 83 3 19.930 50 0 0

verejtje me 

shkrim

Prill Dr.Rajonale Tiranë

Nj.Bërzhitë   258 0 0 0 0 90 0 0 72 0 0

Dr.Rajonale Lezhë

Nj.Zejmen 157 0 0 5 10.900 145 10.900 142 2 0 115 0 0

Maj Dr.Rajonale Gjirokastër

Bashkia Përmet 141 19 62.381 13 36.160 122 98.541 168 0 190 0 0

Qershor Dr.Rajonale Shkodër

Bashkia Pukë 130 1 2.490 55 244.716 74 247.206 53 2 7.776 25 0 0

Korrik Dr.Rajonale Kukës

verejtje me 

shkrim

Nj.Tërthore 422 15 66.731 16 57.862 407 124.593 58 5 19.800 67 0 0

Gusht

Shtator D.Rajonale Berat

Bashkia Poliçan 174 5 16.800 0 0 165 16.800 150 0 0 135 0 0

Tetor D.Rajonale Vlorë

Bashkia Sarande 147 2 7.800 4 877.746 885.546 643 0 0 795 0 0

Nentor D.Rajonale Korçë

Bashia Maliq 215 4 10.400 0 0 10.400 116 0 0 135 0 0

Dhjetor D.Rajonale Fier

Nj.Qëndër Fier 89 1 1.200 1 4.898 6.098 159 0 0 165 0 0

TOTALI 49 176.802 149 1.432.815 1.609.617 64 431930 0 0
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Referuar tabelës nga kontrollet e ushtruara në 12 njësitë vendore në vitin 2016 janë 

konstatuar 49 familje që kanë përfituar padrejtësisht me dëm ekonomik 176.802, për të 

cilat është lënë detyrë largimi i këtyre familjeve nga skema dhe kthimi i dëmit të 

shkaktuar.  

 

Janë konstatuar 149 famije të cilat janë paguar më tepër në bazë të legjislacionit në 

fuqi me efekt 1.432.815 lekë, si dhe në pagesat e aftësisë së kufizuar janë konstatuar 

64 PAK me efekt 431.930 lekë. 

 

Krahasimi me vitet 2015 dhe 2013 

 

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 për 11 familje të paguara më tepër në kundërshtim me Udhëzimin nr 338/3 duke 

shkaktuar një efekt financiar prej 76.940 lekë (arkëtim shume) dhe 25 PAK me efekt 

1.564.238 dhe 3 invalidë pune me efekt 39.100. 

Ndërsa në vitin 2013 janë konstatuar 782 familje me dëm ekonomik 10.390.460 lekë dhe 

337 dosje PAK të cilët janë dërguar për rivlerësim në KMCAP-in Epror për shkak të 

dokumentacionit të parregullt. 

 

Pra siç shihet, në vitin 2016 është ulur ndjeshëm numri i familjeve abuzuese në         

skemën NE dhe PAK . 

Tabela krahasuese 

 

Viti    Nr.familje/NE   Dëmi   
ekonomik 

Nr.Pak Dëmi ekonomik Nr.inv Dëmi 
ekonomik 

    Viti 2016 49 176.802 64 1.432.815 0 0 

    Viti 2015 187    1.153.127 25 1.564.238 3 39.100 

   Viti 2013 782    10.390.460 337 
  Rivlerësim 

   në KMCAP EPROR   
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Grafiku 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabela mbi Realizimin e detyrave të lëna nga grupet e kontrollit 

    

     Bashki/Njësi Administrative Detyrat e lëna Realizuar 

Pa 

Realizuar/ 

Proces 

     Njësia Administrative Sukth 10 9 1 

     Njësia Administrative Përparim 8 6 2 

     Njësia Administrative Melan 12 8 4 

     Njësia Administrative Bërzhitë 9 9 0 

     Njësia Administrative Zejmen 7 6 1 

     Bashkia Përmet 15 1 0 

     Njësia Administrative Qelëz 11 8 3 

     Njësia Administrative Tërthorë 15 12 3 

     Bashkia Poliçan 11 9 2 

     Bashkia Tiranë 5 5 0 

     Bashkia Sarandë 9 9 0 

     Bashkia Maliq 10 5 5 

     Njësia Administrative Qendër 5 5 0 

     Totali 127 92 21 
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Konkluzion 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Kontrollet e kryera nga 12 Drejtoritë Rajonale mbi zbatimin e legjislacionit për 

NE dhe PAK 

Monitorimi i punës së Drejtorive Rajonale ka qenë i shtrirë gjatë gjithë vitit 2016 duke 

ndjekur çdo muaj realizimet në 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 

2016 në rang vendi janë kontrolluar 373 njësi vendore nga 376 njësi gjithsej, me 

Në 13 kontrollet e ushtruara gjatë vitit 2016 janë realizuar 73% e 

detyrave të lëna dhe janë në proces pjesa tjetër. Në vitin 2015 

ishin realizuar 50% e detyrave të lëna, ndërsa në vitin 2013 nuk 

janë raportuar nga njësitë vendore realizimi i detyrave të lëna. 

Lidhur me arkëtimin e shumave/kthimin e shumave të lëna gjatë 

vitit 2016 si tek programi i ndihmës ekonomike dhe tek pagesat 

PAK është realizuar në masën 100%.  Pra janë arkëtuar 1.432.815 

lekë për familjet tek NE dhe 431.930 tek Aftësia e Kufizuar. 
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përjashtim të 3 njësive në qarkun e Vlorës, pra është realizuar plani i veprimit në masën 

99%. 

Në vitin 2013 në të cilën ishin kontrolluar 30% e njësive vendore (116 njësi), në vitin 2015   

ishin kontrolluar 97% e njësive (373 njësi nga 383 njësi).    

Gjatë vitit 2016 janë konstatuar 2198 familje që kanë përfituar nga skema e ndihmës 

ekonomike në kundërshtim me legjislacionin me 11,286,147 efekt financiar, si dhe 

545 PAK me 15,952,657 lekë , 371  invalidë pune me efekt 6,516,398.  

 

 
 

Vihet re që gjatë vitit 2016 dëmi ekonomik për familjet që janë konstatuar me shkelje në përfitimin 

e ndihmës ekonomike është ulur ndjeshëm në krahasim me vitin 2015 dhe 2013. Por ndërkohë 

përsa i përket kontrollit të pagesave të aftësisë së kufizuar dhe invalidëve të punës vihet re që gjatë 

vitit 2016 janë evidentuar më shumë shkelje në pagesat e kryera në krahasim me vitin 2015. 

Ndërkohë, gjatë vitit 2013 nuk ka të dhëna lidhur me kontrollet e kryera për PAK dhe invalidët e 

punës. 
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Tabela e kontrolleve (për 12 Drejtoritë Rajonale) 

 

 

TABELA E KONTROLLEVE 2016

Qarku

njesi te 

kontrolluara

Nr familjeve 

me shkelje

demi 

ekonomik 

nr I PAK me 

shkelje

efekti 

financiar

nr I invalideve 

te punes me 

shkelje efekti financiar Masat e propozuara

DIBER 35 521 1351052 47 894452 44 4566000 33 verejtje, 1 gjobe

KUKES 27 64 480590 15 412870 0 0 6 verejtje, 2 gjoba

SHKODER 33 916 6.585.279 225 9296880 73 585200 4 verejtje, 2 largime, 2 gjoba

LEZHE 21 106 267828 11 758550 11 52938 1 verejtje, 1 gjobe

DURRES 16 23 135848 34 1199785 55 327300 4 verejtje me shkrim

ELBASAN 50 98 323292 117 763900 21 82700 3 verejtje, 1 gjobe

TIRANA 39 15 428736 6 747860 0 0 6 verejtje, 2 gjoba

KORCA 37 311 942987 31 832410 109 620100 31 verejtje, 8 largime

FIERI 42 19 29356 3 341690 4 46200 1 largim, 3 verejtje

VLORA 23 52 244478 6 78210 39 183260 1 gjobe

BERATI 25 51 160429 27 256520 11 36200 3gjoba, 1 verejtje, 1 largim

GJIROKASTER 25 22 336272 22 369.530 4 16500 7 verejtje

TOTALI 373 2198 11286147 544 15952657 371 6516398 99 verejtje, 13 gjoba, 12 largime
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1351052 480590 

6,585,279 

267828 
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160429 
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Dëmi ekonomik  NE 

DIBER
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PAK efekti financiar 
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Problematikat e ndeshura gjatë kontrollit 

 Moszbatimi i detyrave të lëna nga drejtoria (NE, PAK), 

 Përllogaritja e gabuar e masës së ndihmës ekonomike, 

 Evidenca jo të sakta (NE, PAK), 

 Ndryshimi i shpeshtë i administratorëve, 

 Pagesa të gabuara në PAK, 

 Mangësi dokumentacioni në dosjet e PAK për personat që vazhdojnë shkollën dhe  

kujdestarëve të PAK, 

 Moslikujdimi në afat i kompesimit të energjisë elektrike, 

 Moskryerja e vizitave në shtëpi të familjeve të skemës 2 herë në vit nga ana e 

administratorit, 

 Aplikimi dhe futja në skemë e familjeve që kanë bërë ndarje të qëllimshme, 

 Përfitimi i padrejtë i kompesimit të energjisë elektrike për PAK, 

 Konceptimi i gabuar nga ana e administratorit të periudhës së përfitimit për 

invalidët e punës. 

 

Qarqet në të cilat janë konstatuar më shumë shkelje në familjet në ndihmë ekonomike :  

Shkodër, Dibër, Korçë. Ndërsa parregullsi në lidhje me pagesat e PAK dhe invalidëve të 

punës janë qarqe : Shkodër, Elbasan, Dibër dhe Durrës.  

Vihet re ulje e ndjeshme e familjeve abuzive, kjo në sajë të kontrolleve të ushtruara nga 

Drejtoritë Rajonale të SHSSH dhe takimeve kualifikuese çdo muaj me administratorët 

shoqërorë për legjislacionin dhe çdo problematikë. 

Verifikimet social-ekonomike 

Verifikimet social ekonomike në vitin 2016 në banesë kryer nga grupet e kontollit të 

SHSSH janë 2029 familje, 1490 familje në vitin 2015 dhe 270 familje të verifikuara në vitin 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Pra, në vitin 2016 është rritur me 36% numri i 

familjeve të verifikuara, në krahasim me vitin 

2015,  dhe 65% krahasuar me vitin 2013. 
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Tabela: Numri i verifikimeve në familje të kryera nga grupet e kontrollit 

QARKU 2016 2015 2013 

DIBER 326 212 98 

KUKES 159 41 0 

SHKODER 98 96 0 

LEZHE 43 47 0 

DURRES 128 186 38 

ELBASAN 229 119 86 

TIRANA 480 400 0 

KORÇA 126 113 13 

FIERI 114 100 0 

VLORA 40 20 0 

BERATI 250 120 0 

GJIROKASTER 36 36 34 

TOTALI 2029 1490 269 

 

Ecuria e Ndihmës ekonomike 2013, 2015, 2016, 

Tabela e mëposhtme paraqet ecurinë e dinamikës së ndihmës ekonomike sipas qarqeve 

referuar të dhënave statistikore.  

EMERTIMI 
Nëntor –  

Dhjetor 2013 
Nëntor - 

Dhjetor 2015 
Nëntor –  

Dhjetor 2016 

NUMRI I 
FAMILJEVE 

102.366 79.530 80.478 

TIRANE 14.085 8.150 8.656 

BERAT 4.541 2.040 1.770 

DIBER 14.504 13.016 13.435 

DURRES 1.411 870 1.014 

ELBASAN 14.349 14.784 16.288 

FIER 4.560 2.905 2.515 

GJIROKASTER 2.714 1.898 1.702 

KORÇE 9.182 7.849 7.862 

KUKES 12.519 10.804 10.851 

LEZHE 7.334 5.526 5.280 

SHKODER 15.128 10.141 9.734 

VLORE 2.039 1.547 1.371 
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Grafiku 

 

 

Siç shikohet skema e ndihmës ekonomike ne vitin 2015 ka pësuar një rënie të ndjeshme 

në krahasim me vitin 2013 me 23.000 familjeve si pasojë e kontrolleve të ushtruara nga 

SHSSH dhe takimeve kualifikuese me administratorët lidhur me zbatimin e 

legjislacionit. Në vitin 2016 vazhdon ulja numrit të familjeve në skemën e ndihmës 

ekonomike me përjashtim të qarqeve pilot, ku numri i përfituesve ka ardhur duke u 

rritur dhe qarkut Dibër. 

Gjatë vitit 2016 janë hartuar shkresa drejtuar institucioneve përgjegjëse në janar 2016 

lidhur me konfirmimet e familjeve pretenduese për ndihmë ekonomike. 

Shkresë zyrtare dërguar 12 prefektëve për mbështetje për mbledhjen e këshillave çdo 

muaj. Prefekturat në mbështetje të kërkesës u kanë drejtuar bashkive shkresë për 

zbatimin e legjislacionit për NE dhe PAK në lidhje me mbledhjen e këshillave çdo muaj. 

Shkresa zyrtare u janë dërguar kryetarëve të 61 Bashkive lidhur me : 

1. Mbledhjen e këshillave, 

2. Dërgimin e vendimit në Drejtoritë Rajonale dhe dërgimin e evidencave statistikore.  
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Në muajin mars 2016 është zhvilluar workshop me specialistët e kontrollit të Drejtorive 

Rajonale lidhur me modulin e përgatitur mbi cilësinë e kontrolleve dhe praktika të 

unifikuara gjatë kontrolleve, metodologjinë e hartimit të riskut dhe saktësinë e të 

dhënave statistikore. 

   1.2. Modernizim i skemës së ndihmës ekonomike në gjithë vendin 

1.2.1 Monitorimi i skemës së ndihmës ekonomike në 3 qarqet pilot 

Përmirësime në funksionalitete të sistemit të dixhitalizuar të ndihmës ekonomike 

 

1. Raport më i detajuar në lidhje me verifikimet automatike, për të monitoruar më mirë 

performancën dhe problemet e verifikimeve, 

2. Shtim raporti më të detajuar në lidhje me kategorizimin e fëmijëve sipas moshës në 

familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike dhe fëmijët që marrin pagesë për shkollën, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Shtim fushe për vendosjen e një afati vlefshmërie për kategoritë e veçanta të 

aplikimit, në mënyrë që të refuzohen automatikisht nga sistemi në momentin kur 

skadon afati, 

4.  Statistika më të detajuara në lidhje me verifikimet automatike me zyrat e punës, 

5. Modifikime ne procesin e verifikimeve me ISSH për të dalluar statusin e dosjeve të 

cilat konsiderohen si pensione aktive, 

6. Modifikim në faqen e listës se projektvendimeve të mbërritura në Bashki në mënyrë 

që të identifikohen projektvendimet pa protokoll, 

7. Gjenerimi i projektvendimeve në nivel Bashkie, përgatitja e një projektvendimi për 

gjithë bashkinë, jo më projektvendime sipas njësive administrative, 

8. Detajimi i vendimit final dhe sipas njësive administrative, të çdo bashkie. 
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Problemet aktuale me sistemin e NE (3 qarqet pilot) 

 

Në bazë të VKM 904 janë të përcaktuar institucionet përgjegjëse për verifikimin 

automatik, në rast të kundërt mund t’u dërgohet zyrtarisht institucioneve të cilët duhet 

të kthejnë përgjigje brenda 10 ditëve. 

 

Institucionet të cilave u është dërguar shkresë zyrtare 

 

1. Duke qenë se ZRPP nuk mundëson të dhëna për sistemin e NE, Drejtoritë Rajonale 

dërgojnë manualisht CD (me listën e anëtarëve të familjeve aplikuese) por përgjigja e 

ardhur është formale. 

2. Inspektoriati i Punës nuk është i lidhur në sistem, pasi sistemin nuk e kanë të 

konfiguruar tek AKSHI. Ndërkohe u është dërguar manualisht lista, por përgjigja ka 

qenë formale. 

3. Seksioni pranë Bashkive (urbanistikë, treg i lirë etj), përgjigja e kthyer ka qenë 

formale. 

 

Gjatë kontrolleve të ushtruara në Bashkitë /njësitë administrative konstatohen 

kryesisht këto parregullsi :  

 

a) Formulari i vizitës në familje është plotësuar në mënyrë fiktive dhe jo i plotë, 

b) Është vënë re që pjesa më e madhe familjeve përfituese të NE në njësitë administrative  

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

marrjes së tokës në pronësi, 

c) Një pjesë e familjeve përfituese pasqyrojnë në sistemin elektronik pagën, ndërsa nuk e 

shoqërojnë me vërtetim page, i cili duhet depozituar në dosje, 

d) Nuk afishohen listat e përfituesve të NE në njësitë Administrative, 

e) Administratorët kanë probleme në aplikimin e “kategorive të veçanta” dhe në 

respektimin e afateve ligjore te tyre, 

ë) Një pjesë e njësive vendore nuk kanë zbatuar akt-marrëveshjen me postën, e cila 

saktëson të gjitha detyrimet e lindura prej saj nga ana e të dy palëve (njësisë 

administrative dhe postës shqiptare), 

f) plotësimi i deklaratës 3-mujore nuk bëhet në mënyrë të rregullt, 

i) në rastet kur lihet detyrë e lënë kthimi i shumës /arkëtimi për skemën e re të ndihmës 

ekonomike është e vështirë ndjekja. 

 

1.2.2. Shtrirja e skemës së re të ndihmës ekonomike në 9 qarqet jopilot  
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Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2016 janë dhënë mendime lidhur me rishikimin e bazës 

ligjore, ligjin “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” dhe VKM.” Për përcaktimin e 

kritereve, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”. 

Trainimet për përdoruesit e MIS 

Përgjatë muajve korrik, shtator janë zhvilluar ciklet e trainimit për legjislacionin e ri të 

ndihmës ekonomike. Në 12 qarqet e vendit janë trainuar gjithsej 560 pjesëmarrës: 

(administratorë shoqërorë, staf i drejtorive të shërbimeve sociale në bashki dhe stafi i 

SHSSH) 

Në muajin tetor janë zhvilluar ciklet e 

trainimit për përdorimin e sistemit të 

dixhitalizuar të ndihmës ekonomike në 

9 qarqet jopilot nga IKUB dhe janë 

trainuar gjithsej 480 persona 

(administratorë të njësive vendore dhe 

financierë pranë bashkive si edhe stafi i 

SHSSH). 

 

Infrastruktura për shtrirjen e MIS të NE-së 

MMSR dhe SHSSH gjatë muajit tetor kanë 

siguruar dhe shpërndarë infrastrukturën e 

nevojshme pranë njësive vendore 

(kompjuter, UPS, printer) për sistemin e ri 

të ndihmës ekonomike në 9 qarqet jopilot. 

Takimet/Tryeza për shtrirjen e skemës së re në 9 qarqe 

Gjatë muajve tetor-nëntor 2016 për shtrirjen e skemës së re të ndihmës ekonomike janë 

organizuar takime informuese në lidhje me shtrirjen e skemës së re të ndihmës 

ekonomike në 9 qarqet e vendit : 

 3 Tryeza rajonale me pjesëmarrjen e Ministrit, Drejtorit të SHSSH, Prefektëve dhe 

kryetarëvë të  njësive vendore në Lezhë, Fier dhe Korçë, 
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 9 Takime të Drejtorit të Përgjithshëm të SHSSH në 9 qarqet jopilot me 

pjesëmarrjen e administratorëvë shoqërorë, përfaqësues nga bashkia dhe 

sekretarëvë të këshillave bashkiakë,  

 27 Takime të Drejtorëve Rajonalë me përfaqësues të njësive vendore dhe grupe të 

ndryshme interesi. 

Ngritja e regjistrit elektronik 

Në muajin Nëntor - dhjetor 2016 ka vijuar puna për ngritjen e  regjistrit elektronik 

kombëtar të ndihmës ekonomike në 9 qarqet jopilot, si dhe takime dhe shkresa me 

njësitë vendore lidhur me aksesin në internet. Në filllim të ngritjes së regjistrit në nëntor 

2016, kishte shumë vështirësi në ngritjen e regjistrit elektronik të NE-së pasi në 126 njësi 

administrative nuk kishin akses në internet. Si pasojë e takimeve të kryera të 

sipërcituara dhe shkresave zyrtare dërguar nga SHSSH/MMSR tek 61 kryetarët e 

Bashkive dhe 12 Prefektëve, situata e aksesit në internet në dhjetor 2016 u përmirësua 

ndjeshëm dhe në javën e fundit të dhjetorit ishin 60 njësi që nuk kishin akses në internet. 

Ndërkohë Drejtoritë Rajonale të SHSHSH kanë qenë në kontakt të vazhdueshëm me 

kryetarët e bashkive për të siguruar internetin edhe në këto njësi.   

Grafiku: Statusi i aplikimeve në 9 qarqet e vendit dhjetor 2016 

 

1.3. Ndjekja e procedurave lidhur me kthim përgjigjet për ankesat e qytetarëve 

për ndihmën ekonomike dhe aftësinë e kufizuar  

Gjatë vitit 2016 në Drejtorinë e Përgjithshme janë pritur dhe sqaruar 300 individë lidhur 

me ankesa të ndihmës ekonomike, pagesat PAK dhe invalidët e punës si dhe janë kthyer 

përgjigje 95 shkresa zyrtare nga kryeministria, avokati i popullit, MMSR dhe vetë 

qytetarët. 

Sipas Planit të Veprimit 2016 Drejtoria e Kontrollit të Pagesës së NE dhe PAK ka 

realizuar  detyrat në masën 100%.  
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2.DREJTORIA E KOMISIONIMIT TË PERSONAVE ME AFTËSI TË 

KUFIZUARA 

2.1 Respektimi i ligjit përgjatë komisionimit dhe përfundimi i kontrollit të 

dosjeve të PAK 

2.1.1 Kontroll i ushtruar në Drejtorinë e Përgjithshme të SHSSH për dosjet e 

përfitimit të statusit para-tetraplegjik dhe pajisjen me librezë. 

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 2016 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” janë si më poshtë: 

a. mungesë e fletë drejtimit për KEMP, 

b. mungesë e ekzaminimeve që konfirmojnë diagnozën, 

c. mungesë e vlerësimit të gjendjes shëndetësore nga klinika të specializuara, 

d. kanë rezultuar vendime me afate të korrigjuara dhe vendime ku ka pasur mungesë 

të citimit të ligjit të para-tetraplegjisë. 

Për të gjitha dosjet me problemet e mësipërme janë pajisur me librezë me një afat të caktuar deri 

në plotësimin e dosjes me dokumentacionin e kërkuar. 

Gjithashtu, kur ka qënë e nevojshme është kërkuar dhe rikomisionim në KMCAP 

Rajonal. 

Në total janë kontrolluar dhe janë pajisur me librezë si përfitues të statusit të invalidit 

para-tetraplegjik, 4039 dosje. Nga këto përafërsisht 800 dosje kanë rezultuar me 

problemet e mësipërme.  

2.1.2 Kontroll i ushtruar në Drejtoritë Rajonale dhe në njësitë vendore që janë nën 

juridiksionin e tyre. 

Në total janë kontrolluar 5 Drejtori Rajonale dhe janë përzgjedhur 9 njësi vendore. 

Kontrolli është realizuar për 2152 dosje PAK. Nga këto janë gjykuar nga kontrolli si 

dosje me probleme 324 për të cilat janë lënë detyra. Nga kontrolli rezultojnë 89 dosje të 

mbyllura nga administratori pa Vendim KMCAP-i. 



 

   

 

24 

 Drejtori Rajonale Lezhë: janë kontrolluar 231 dosje PAK me zgjedhje, nga këto 

kanë rezultuar me probleme 97 dosje nga të cilat 17 janë bërë objekt vlerësimi në 

KMCAP-epror dhe për 80 dosje janë lënë shënime nga kontrolli të plotësohen 

dosjet me ekzaminime, vlerësime nga specialistët dhe të zbatohet kriteri i 

përfitimit. 

 Drejtori Rajonale Dibër: kontrolli është bërë në bazë të regjistrave të KMCAP-ve 

Rajonalë për të vlerësuar diagnozën në përputhje me kriteret e përfitimit. Në total 

janë kontrolluar 1506 Vendime PAK nga të cilat 44 janë gjykuar jashtë kriterit, për 

100 dosje janë lënë detyra të rikomisionohen. 

 Drejtori Rajonale Vlorë: për kontroll është përzgjedhur njësia vendore Delvinë 

dhe Finiq, janë kontrolluar 185 dosje PAK dhe kanë rezultuar me probleme 26 

dosje për të cilat janë lënë shënime nga kontrolli të plotësohen dosjet me 

ekzaminime, vlerësime nga specialistët dhe të zbatohet kriteri i përfitimit. 

 Drejtori Rajonale Elbasan: për kontroll është përzgjedhur njësia vendore 

Librazhd dhe Qendër, janë kontrolluar 266 dosje PAK dhe kanë rezultuar me 

probleme 46 dosje për të cilat janë lënë shënime nga kontrolli të plotësohen dosjet 

me ekzaminime, vlerësime nga specialistët dhe të zbatohet kriteri i përfitimit. 

 Drejtori Rajonale Fier: për kontroll është përzgjedhur njësia vendore Fier-Shegan, 

janë kontrolluar 106 dosje PAK dhe kanë rezultuar me probleme 11 dosje për të 

cilat janë lënë shënime nga kontrolli të plotësohen dosjet me ekzaminime, 

vlerësime nga specialistët dhe të zbatohet kriteri i përfitimit. Është bërë kontroll në 

familje i 4 rasteve para-tetraplegjik, nga këto 1 ka rezultuar jashtë kriterit të 

përfitimit dhe është marrë masë për largim nga skema. 

Tabela e kontrolleve 

Drejtoria 
Rajonale 

Total 
kontrolluar 

Me 
probleme 

Lezhë 231 97 

Dibër 1506 144 

Vlorë 185 26 

Elbasan 266 46 

Fier 106 11 

Total 2294 324 

 

2.1.3 KMCAP Epror  

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 
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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 ardhura nga çdo qark për në KMCAP Epror për vitin 2016 janë si më 

poshtë: 

Qarku 

Numri i 
dosjeve 
të 
ardhura 

Tiranë 715 

Durrës 154 

Elbasan 157 

Fier 588 

Vlorë 149 

Gjirokastër 50 

Berat 54 

Korçë 126 

Shkodër 152 

Lezhë 54 

Kukës 40 

Dibër 87 
 TOTALI 2326 

 

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2016 janë komisionuar dhe vlerësuar në total 2961 dosje, 

sipas Vendimeve të KMCAP Epror janë larguar nga skema e PAK 1147 individë dhe 

1775 individë vijojnë përfitimin nga skema e PAK. Në total janë zhvilluar 70 seanca 

komisionimi. 

Komisionuar 

Total 
Larguar nga skema 

 

Të tjera (ekzaminime, 

nuk u paraqitën)  

Rivlerësuar Përfitues 

2961 1147(39%) 39(1%) 1775 (60%) 

 

 

 

1147, 39% 

39, 1% 

1775, 60% 

Larguar nga skema

Te tjera

Rivlerësuar
Përfitues
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Të dhënat e datajuara sipas secilit prej KMCAP Eprorë 

Komisionuar 

Shëndeti 

Mendor 

 

Përfitues Total 
Përfitues Grup i 

Parë 

Përfitues Grup i 

Dytë 

Individë jo-

përfitues 

621 425 (68%) 109 316 196 (32%) 

 

   

 

 

 

 

 

Komisionuar 

Sëmundjet e 

Përgjithshme 

 

Përfitues Total 
Përfitues Grup i 

Parë 

Përfitues Grup i 

Dytë 

Individë jo-

përfitues 

1909 1065(56%) 104 961 844 (44%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisionuar 

Para-

Tetraplegji 

 

Përfitues Jo-Përfitues 
Ekzaminime 

plotësuese 
Nuk u paraqitën 

388 252(64%) 97 (25%) 12 27 

Divergjenca 

Kërkesa të 

qytetarëve për 

rivlerësim në 

K.Epror. 

546 1363 

104 
6% 

961 
50% 

844 
44% 

Përfitues Grup i
Parë

Përfitues Grup i
Dytë

Individë jo-
përfitues

109 
17% 

316 
51% 

196 
32% 

Përfitues Grup i
Parë

Përfitues Grup i
Dytë

Individë jo-përfitues
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Komisionuar 

KMPV epror 

Përfitues Total Përfitues Grup i 

Parë 

Përfitues Grup i 

Dytë 

Individë jo-

përfitues 

43  33 (77%) 15 18 10 (23%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Kryerja e komisioneve në KMPV  

 

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2016 Komisioni Mjekësor i Përcaktimit të Verbërisë 

(KMPV) ka komisionuar dhe vlerësuar 3018 persona, nga të cilët 1277 janë raste të 

komisionimit e vlerësimit për grup i parë dhe 2239 janë përfitues të grupit të dytë dhe 

285 individë jopërfitues.   
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Komisionuar 

KMPV 

Total 

Rikomisionuar 
Komisionuar  

Hera e parë 
Përfitues Gr I 

 

Përfitues 

Gr II 

 

Jo-

Përfitues 

 

Përfitues 

total 

3018 1741 1277 494 2239 285 2733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisioni Mjekësor i Përcaktimit të Verbërisë (KMPV) ka komisionuar më shumë 

persona dhe ka pasur më shumë përfitues në vitin 2016 krahasuar me vitin 2015. 

 

 

2.1.5 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 2016 janë komisionuar gjithsej 39,382 dhe 

nga dinamika përgjatë muajve rezulton janë vlerësuar pa grup 4440 individë (si nga 

rikomisionimet dhe komisionimet për herë të parë). 
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  KMPV 
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2016 3018 2733 
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 Janë rikomisionuar 39,382 persona me aftësi të kufizuar, janë përfitues 34,618 (88% 

e personave të komisionuar) dhe janë vlerësuar 4764 persona jo përfitues (pa grup) ose 

12 % e totalit të përfituesve në skemë janë vlerësuar jo përfitues gjatë komisionimit. 

 Vlerësuar pa grup nga komisionimet për herë të parë 561 individë.  

 Përfitues për herë të parë (hyrje të reja) janë 2,982 PAK, ose 7.5 % e totalit të 

personave të komisionuar gjatë vitit 2016.  

 

Dinamika e Komisionimeve për  periudhen janar-dhjetor 2016: 

 Të gjitha 

qarqet 

 Komisionuar 

gjithsej 
          Rikomisionuar 

 

 

Kom.për herë të parë 

 

  

 

 

Nr. në fillim Nr. në fund Nr. në fillim Nr. në fund 

 

 

Përfitues 

 

 

Jo përfitues 

Janar 
3927 3604 3264 323 287 3551 376 

Shkurt 
4213 3868 3623 345 303 3926 287 

Mars 
3959 3589 3314 370 294 3608 351 

Prill 
4002 3622 3223 381 326 3549 453 

Maj 
3739 3405 3031 334 278 3309 430 

Qershor 
3939 3519 3172 420 338 3510 429 

Korrik 
2428 2178 2032 250 208 2240 188 

Gusht 
795 683 548 112 63 611 184 

Shtator 
3475 3204 2605 271 225 2830 645 

Tetor 
3083 2858 2158 225 195 2353 730 

Nentor 
2918 2636 2255 282 250 2505 413 

Dhjetor 
2904 2673 2411 230 215 2626 278 

Totali 
39382 35839 31636 3543 2982 34618 4764 

 

 

Në vitin 2016 totali i komisionimeve në të gjitha drejtoritë rajonale 

është rritur në krahasim me 2015. 
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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). 

Grupi i punës që është ngritur në kuadër të projektit për ngritjen e sistemit MSI PPAK 

zhvilloi disa takime dhe miratoi raportet e hartuara nga kontraktori Ikub për fazën në të 

cilën është sistemi. Specialistët e IT të MMSR dhe të SHSSH testuan funksionet e sistemit 

dhe dhanë sugjerimet e tyre para se sistemi të përgatitej për trajnim përdoruesve 

fundorë. 

Sistemi i Manaxhimit të Informacionit për Programin e Pagesës së Aftësisë së Kufizuar 

mundëson: 

 Ngritjen e regjistrit elektronik të personave me aftësi të kufizuar, të invalidëve të 

punës dhe kujdestarëve PAK. 

 Dixhitalizimi i dosjeve ekzistuese të PPAK. 

 Verifikimi dhe monitorimi i procesit të përfitimit. 

 Rritje e transparencës përmes regjistrimit on-line të aplikimeve. 

 

2.2.2 Pjesëmarrje në takime dhe trajnime  

     Viti Komision

uar 

gjithsej 

Rikomis

ionuar 

Kom.për 

herë të 

parë 

    2015 36892 33392 3439 

    2016 39382 35779 3544 
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U zhvillua trajnim i 12 punonjësve socialë të 12 Drejtorive Rajonale të cilët u trajnuan në 

dy grupe, 6 prej tyre u trajnuan në Korrik dhe 6 të tjerë në janar. 

Në kuadër të përgatitjes për pilotim të PPAK në 2 njësi administrative 6 dhe 7 në Tiranë 

u zhvilluan 3 dite trainim për ekipin multidispinar i cili përbëhej nga mjeku, punonjësi 

social dhe asistenti i hedhjes së të dhënave. Trainimet u zhvilluan nga data 13, 14 dhe 15 

Shtator 2016 në zyrat e kompanisë IKUB. Gjatë trainimit stafi u informua rreth 

funksionimit të sistemit të ri, hedhjes së të dhënave të para në sistem, krijimi i rasteve të 

reja dhe verifikimi i rasteve në menyrë automatike nga vetë sistemi. Trainimi u shoqërua 

me raste konkrete, videoprojektor dhe vetë të trainuarit patën mundësi që të provonin të 

hidhnin të dhëna sipas rolit që do të kenë në sistem.  

 

Pyetësorët që do të përdoren nga stafi psikosocial i ekipit multidisiplinar ishin të qartë e 

të menaxhueshëm. 

 

Gjatë muajve Tetor dhe Nëntor në zyrën e projektit pranë SHSSH u zhvilluan dy takime 

të radhës me supervizorin e sistemit, ku u diskutua rreth ecurisë së sistemit dhe fazës së 

testimit.  

 

Në datat 5, 6 dhe 7 Dhjetor 2016 u zhvillua një prezantim se si kërkohen dhe hidhen të 

dhëna në arkivën dixhitale të sistemit PAK.  

 

Qëllimi i trainimit ishte njohja e administratorëve shoqërorë me sistemin e ri të PAK dhe 

aftësimin e tyre në hedhjen e të dhënave si, pagesa, ndryshimi i adresës dhe 

kërkim/shtim kujdestari.  

 

Gjithashtu u prezantua ngritja e një sistemi të ri për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror.  

 

Trainimi u ofrua për rreth 380 administratorë 

shoqërorë në rang vendi dhe u zhvillua nga 

IKUB në bashkëpunim me MMSR dhe SHSSH.  

 

Në zbatim të këtij trainimi SHSSH monitoroi 

trainimet e zhvilluara në të gjitha qarqet duke 

ngarkuar që në çdo trainim sipas qarqeve të 

kishte pjesëmarrës nga të gjitha Drejtoritë 

Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror.  

Në fund të çdo trainimi u raportua mbi ecurinë 

e trainimit, logjistikën e ofruar, përgatitjen e 
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trainerëve, qartësinë e trainimit, përshtatshmërinë e ambienteve ku trainimi është 

zhvilluar dhe nevojat dhe sugjerimet që mund të dilnin gjatë këtij procesi me qëllimin e 

vetëm, që ky trainim t’i shërbejë sa më mirë ecurisë së punës në vazhdim të funksionimit 

të sitemit të ri të PAK. 

 

Nga të dhënat dhe sugjerimet e marra për gjithë trainimet e zhvilluara rezulton se: 

Pjesëmarrja në trainim ka qenë e mirë dhe trainimi u vlerësua si i mirë për disa qarqe 

dhe i mjaftueshëm për disa të tjera.  

Adminisitratorët u orientuan për manualet që mund të shkarkojnë nga sistemi, duke e 

ilustruar logimin në sistemin përkatës dhe nuk morën materiale ekstra të printuara.  

Sistemi u prezantua nga trainerët dhe u shoqëruar me prezantim video-projektor duke u 

shpjeguar pjesëmarrësve të gjitha hapat e sistemit.  

 

Pjesëmarrësit nuk ishin të pajisur me kompjutera dhe kjo solli mungesë të praktikës dhe 

ushtrimit për funksionimin e sistemit duke mos hedhur të dhëna konkrete në sistemin 

test, prandaj iu kërkua kompanisë 

ritrajnim ku secili nga 

administratorët shoqërorë të 

provonte hapat e sistemit duke 

hedhur të dhënat në kompjuter dhe 

duke ndjekur gjithë procesin e 

punës. Trainimet u ripërsëritën në 

muajt e parë të vitit 2017.  
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3.DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE 

 

Drejtoria e Shërbimeve Sociale ka patur në fokus të punës së saj zbatimin e legjislacionit 

për ofrimin e shërbimeve sipas standardeve në institucionet e përkujdesit shoqëror për 

personat në nevojë: Fëmijë, të Moshuar, Persona me Aftësi të Kufizuar, Viktima të 

Dhunës në Familje dhe Viktima të Trafikimit apo familje në situatë emergjence.   

Realizimi e detyrave të drejtorisë është orientuar nga objektivat e mëposhtme sipas Planit të 

veprimit të vitit 2016: 

 Thellimi  i procesit të deinstitucionalizimit të shërbimeve sociale;  

 Garantimi i zbatimit të standardeve në qendrat e përkujdesit; 

 Shtrirja e modelit të shërbimit proaktiv ndaj grupeve në nevojë; 

 Ngritja dhe fuqizimi i  kapaciteteve të burimeve njerëzore; 

 

Arritjet 2016  

 

 Është rritur me 40% deinstitucionalizimi i fëmijëve nga institucionet e përkujdesit 

social rezidencial për fëmijë në krahasim me vitin 2013. 

 Është ulur numri i fëmijëve në qendrat rezidenciale. Kjo gjë ka çuar në propozimin 

për mbyllje të Shtëpisë së Fëmijës 3 - 6 vjeç Shkodër. 

 Është propozuar hapja e një tipologjie të re shërbimi për fëmijët 16 – 18 vjeç. 

 Është arritur të realizohen 85 % të vlerësimeve social-ekonomike për fëmijët e 

pashoqëruar jashtë vendit, nga 240 kërkesa të ardhura në ShSSh nga vende të 

ndryshme.  

 Është hapur Qendër e re Komunitare për të Moshuar në Palasë. 

 Është realizuar 100 % plani i monitorimeve për IPSH-të publike. 

 Ka filluar rikonstruksioni i Shtëpisë së të Moshuarve në Shkodër, pas kalimit të saj 

në administrim të SHSSH-së, duke garantuar shërbim sipas standardeve në këtë 

institucion.  
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3.1. Thellimi i procesit të deinstitucionalizimit të përfituesve në Institucionet 

Rezidenciale për personat në nevojë. 

 

Për realizimin e këtij objektivi ishin planifikuar dhe u realizuan aktivitetet: 

bashkëpunimi me pushtetin vendor përmes Drejtorive Rajonale të ShSSh për fuqizimin e 

familjeve, takime të grupeve të specialistëve të ShSSh me stafet psikosociale. 

 

Gjatë vitit 2016, në 28 institucione të përkujdesit shoqëror, publike, rezidenciale dhe ditore kanë 

marrë shërbim 1144 persona (IPSh rezidenciale, ditore, dhe individë në QKTE).  

Vetëm në institucionet rezidenciale marrin shërbim 776 persona, në krahasim me 910 persona që 

kanë marrë shërbim në vitin 2013.  

 

Krahasuar me vitin 2013 vihet re rënie e numrit të përfituesve në qendrat rezidenciale me 15 %, 

çka shpjegohet se gjithnjë e më shumë me përpjekjet për të parandaluar institucionalizimin. 

Bëhet kujdes gjatë komisionimit të personave në nevojë në qendra rezidenciale dhe ofrohen 

shërbime alternative në nivel vendor, pranë vendbanimit të familjeve në nevojë, duke shmangur 

shërbimin rezidencial. 

 

Numri  i përfituesve në  IPSH Rezidenciale Publike në vite. 

 

 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 

Totali i personave PAK në IPSH                 233 228 201 189 

Totali i fëmijëve në IPSH 

publike  

306 246 223 179  

Totali i personave të moshuar 

në IPSH 

298 290 279 236 

QKPVT 23 42 33 30 

QKTVDHF 72 84 75 95 

QKTE 52 53 41 47 

familje/195 

persona 
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Shërbim ditor publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puna e drejtorisë së Shërbimeve Sociale me IPSH për fëmijë është orientuar drejt arritjes së 

objektivit për deinstitucionalizimin në përputhje edhe me strategjinë për fëmijët publikuar nga 

MMSR. 

 

Gjatë vitit 2016, nga IPSH-të publike janë kthyer në familje biologjike 49 fëmijë, janë 

birësuar 24 fëmijë dhe kanë kaluar në familje kujdestare 3 fëmijë.  Krahasuar me vitin 

2013, kur janë kthyer pranë familjeve vetëm 35 fëmijë, kemi rritje prej 40% të numrit të 

fëmijëve të kthyer në familje biologjike;  

 

 Specialistët e Drejtorisë së Shërbimeve Sociale realizuan 20 takime me stafet psiko-sociale të 

Shtëpive të Fëmijëve dhe Qendrave të Zhvillimit, për nxitjen e procesit të rikthimit të fëmijëve në 

familje si dhe për shkurtimin e kohës së qëndrimit në institucion. Bashkëpunimi me aktorë jo 

publikë, që kanë eksperienca pozitive në këtë drejtim ka qenë shumë i frutshëm. 
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 Me objektiv aftësimin e fëmijëve për jetë, në Shtëpitë e fëmijës 6 – 18 vjeç është nxitur 

formimi profesional i fëmijëve 16 – 18 vjeç. Rezulton se gjatë vitit 2016 kanë frekuentuar 

kurse profesionale 14 fëmijë, nga të tre IPSH-të. Në shtëpinë e fëmijës “Zyber Hallulli” 

është implementuar projekti për deinstitucionalizimin e fëmijëve, ku stafi i institucionit 

në bashkëpunim me Organizatën “Terre des Hommes” dhe “SOS fshatrat e fëmijëve “ 

realizuan rishikimin e planeve të përkujdesit nga punonjësi i pavarur. Si rezultat, 7 

fëmijë u regjistruan në kurse profesionale. 2 fëmijë janë punësuar pas përfundimit të 

kursit dhe arritjes së moshës për punë.  

 

 Model i ri për integrimin e të rinjve ka qenë edhe ofrimi i një mentori për orientimin 

e fëmijëve drejt sjelljeve pozitive; realizuar me sukses. (Z.H)  

 

 Të gjithë fëmijët e braktisur në maternitet gjatë vitit 2016 janë komisionuar nga ShSSh 

dhe janë birësuar sipas procedurave ligjore.  

 

 Mbetet problematik ndërveprimi me gjykatën për rastet e vendosjes së fëmijëve në familje 

kujdestare, si një zgjidhje më optimale për zhvillimin e fëmijës në krahasim me vendosjen në 

institucion. (Rasti i Shtëpisë së Fëmijës Hanna&Rozafa). Megjithë punën e madhe për gjetjen 

e familjeve kujdestare dhe trainimin e tyre, gjykata ka miratuar vetëm njërën prej tyre, e cila është 

në proces për më shumë se 6 muaj!  

 

Grafiku i Fëmijëve të Kthyer në Familje, të birësuar, në kujdestari të përkohshme gjatë 

viteve 2013 - 2016 
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 Në 6 qendrat e zhvillimit (rezidenciale) për PAK, gjatë vitit 2016 janë kthyer në 

familje 19 Persona me Aftësi të kufizuar, ndërkohë që në vitin 2015 janë kthyer në 

familje 21 persona me aftësi të kufizuar dhe në vitin 2013 janë kthyer pranë familjeve 

vetëm 11 persona; pra krahasuar me vitin 2013, gjatë vitit 2016 janë kthyer në familje 

63% më shumë individë PAK. Kjo ka ardhur si rezultat i punës sensibilizuese të stafeve 

me familjarët. 

 

Numri i përfituesve PAK,  të rikthyer në familje dhe PAK të aftësuar. 

 

 
 

Gjatë vitit 2016 nga 20 raste të reja /viktima të trafikimit që kanë hyrë në qendër kanë dalë prej 

saj me programe të ndryshme riintegrimi 24 përfituese; ndërkohë që gjatë vitit 2015 janë 

integruar 10 raste dhe në vitin 2013 ishin integruar vetëm 12 

 

Numri i VMT/VT të integruar në Familje/Komunitet 
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 Në vitin 2016, në QKPVDHF kanë marrë shërbim 95 raste gra dhe vajza viktima të 

dhunës, prej të cilave 29 raste të reja (dhe 43 femijët e tyre). Janë larguar nga qendra 67 

përfituese (24 gra dhe 43 fëmije). Kanë pranuar programet e riintegrimit, punësim, 

formim profesional dhe strehim, 12 gra /vajza. 

Në vitin 2015 janë trajtuar në QKTVDHF 75 përfitues dhe janë riintegruar 7 prej tyre 

dhe vetëm 5 raste gjatë vitit 2013. 

 

Numri i viktimave të dhunës të integruar nga QKPVDHF 

 

 
 

 

 Që prej tetorit 2013, 85 familje të komunitetit rom, 340 individë, kanë përfituar 

shërbime në Qendrën Tranzitore te Emergjëncës. Në 2014 Qendra ofroi shërbime 

riintegruese për 53 familje. Në vitin 2015 në sajë të bashkëpunimit intensiv me Bashkinë 

e Tiranës, me institucionet e punësimit dhe formimit profesional, institucionet e arsimit 

dhe edukimi, kopshte, shkolla e çerdhe, janë integruar në komunitet 23 familje nga 53 

familjet fillestare në momentin e ngritjes së qendrës. Në 2016 lanë qendrën për shkak te 

programeve riintegruese 15 familje, duke e çuar në 38 numrin e familjeve të riintegruara 

në sajë të shërbimeve të Qendrës (73% e familjeve fillestare në qendër janë larguar 

brenda dy viteve prej saj). Gjatë vitit 2016 qendra ofroi shërbim për 47 familje të 

komunitetit rom (195 individë).  

 Drejtoria e Shërbimeve Sociale në bashkëpunim me Drejtoritë Rajonale të ShSSh hartoi hartën 

e shërbimeve sociale. Të dhënat e kësaj harte për shërbimet që ofrohen në 12 qarqe nga 177 

ofrues shërbimesh (sipas statistikës së marsit 2016), lejon të vlerësohet më mirë çdo rast që 

komisionohet për t’u sistemuar në institucion përkujdesi, duke i dhënë prioritet shërbimit pranë 

familjes /komunitetit.   
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 Për të sensibilizuar shoqërinë për rëndësinë e shërbimeve sociale sa më pranë komunitetit, të 

gjitha organizatat publike dhe jopublike aktive në Shqipëri, prezantuan misionin, tipologjinë e 

shërbimit gjatë lançimit “Reforma e Shërbimeve Sociale”, nga  Ministri i Mirëqënies Sociale dhe 

Rinisë. Ky aktivitet u shoqërua dhe me “Panairin e Shërbimeve Sociale” ku u pasqyruan 

punime të ndryshme, broshura, fletëpalosje të çdo organizate aktive në Shqipëri. Në panair u 

prezantuan 87 organizata dhe institucione publike ose 198 pjesëmarrës.  

 

3.2  Garantimi i zbatimit të standardeve në qendrat e përkujdesit.   

 

 Garantimi i zbatimit të standardeve në Qendrat e Përkujdesit është detyra e parë dhe 

më e rëndësishmja për Drejtorinë e Shërbimeve Sociale. Në zbatim të Planit të Veprimit 

të SHSSH për 2016 janë realizuar 47 monitorime në IPSH publike dhe jo publike, 

ndërkohë që në vitin 2015 janë realizuar 38 monitorime, nga këto 33 institucione 

publike dhe 5 institucione jopublike, në vitin 2014 janë realizuar 33 monitorime, 23 në 

institucionet publike dhe 10 në institucionet jopublike dhe në vitin 2013 janë realizuar 

vetëm 17 monitorime. Është trefishuar numri i monitorimeve të institucioneve të 

përkujdesit krahasuar me 2013.  

 

 Në zbatim të Urdhërit të Ministrit të Mirëqënies Sociale dhe Rinisë “Për ngritjen e 

Taks-Forcës për kontrollin e subjekteve publike që ofrojnë shërbime të përkujdesit social, 

rezidencial, për Fëmijë dhe PAK” janë realizuar 15 monitorime në të gjitha qendrat që 

ofrojnë shërbime për fëmijë dhe PAK, publike dhe jo publike në të gjithë territorin e 

vendit.  SHSSH ishte pjesë e grupeve të monitorimeve.  

 

 Rekomandimet e lëna pas monitorimeve të institucioneve lidhen me përmirësimin e 

ofrimit të shërbimit në përputhje me zbatimin e standardeve të shërbimit të ofruar nga 

stafet si dhe me përmirësime të infrastrukturës. Për institucionet që administrohen nga 
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Bashkitë, raportet e monitorimit u janë dërguar bashkive respektive. Drejtoria e 

Shërbimeve Sociale në ShSSh ka ndjekur zbatimin e rekomandimeve të lëna, prej nga 

rezulton se janë realizuar rreth 60 % e rekomandimeve. Ato lidhen kryesisht me ofrimin 

e shërbimeve nga stafi, si rishikimi i planeve të kujdesit, përmirësimi i menyve, 

përmirësime në higjienën.  

 

40% e rekomandimeve të parealizuara lidhen kryesisht me përmirësime të 

infrastrukturës, mungesën e investimeve dhe me përmirësimin e procedurave 

administrative, emërimet që bëhen nga bashkitë disa herë jo në përputhje me standardin, 

mungesa të rregulloreve të brendshme të miratuara nga Këshillat Bashkiakë.  

Konstatimet e bëra gjatë monitorimeve dhe detyrat e lëna nga ShSSh, të pazbatuara nga 

Bashkia Shkodër për mos emërimin për një kohë të gjatë të specialistëve kryesorë 

psikolog, punonjës social, apo emërime jashtë kritereve, mungesa e monitorimit nga ana 

e Bashkisë të përformancës çuan në rastet e dhunës ndaj fëmijëve në shtëpinë e fëmijës 

Shkodër. Pavarësisht varësisë së institucionit nga Bashkia Shkodër, ShSSh mori masa 

duke ofruar mbrojtjen e menjëherëshme për fëmijët nëpërmjet këshillimit me ekip të 

specializuar, mbështetje direkte nga ShSSh për punonjësin social të institucionit për 

rishikimin e planeve të fëmijëve me objektiv deinstitucionalizimin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Në të gjitha rastet kur në nivel vendor ka patur nisma për hapje shërbimesh të reja 

shoqërore, specialistët e Drejtorisë së Shërbimeve pranë ShSSH kanë realizuar vlerësime 

të projekteve/shërbimeve në nivel Qarku. Janë përcjellë në MMSR 4 vlerësime të tilla për 

Qendrën për fëmijë Autikë – Gjirokastër, Qendrën Ditore Për Të Moshuar - Berat, 

Qendrën rezidenciale për të moshuar -Vau Dejës dhe Qendrën Balashe- Elbasan. 
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 Rekomandimet kryesore të lëna pas monitorimeve: 

1. Të ngrihen procedurat e veprimit në rastet e abuzimit dhe ankimimit    

2. Të pasqyrohen aktivitetet  e ndryshme të IPSH me raporte periodike të mbajtura nga 

punonjësja sociale. 

3. Të rikonstruktohen ambientet e IPSH-ve dhe të përshtaten sipas standardeve shoqërore. 

4. Grupi multidisiplinar të punojë me programe specifike për zhvillimin e përfitueseve deri 

25 vjeç. 

5. Të ruhet higjiena e përfitueseve dhe ambienteve të  Qendrave të Zhvillimit. 

6. Të hartohet rregullore e institucionit dhe të miratohet nga Këshilli Bashkiak. 

7. Të mbahet regjistër i mjekut për regjistrim periodik të vizitave mjekësore të çdo përfituesi. 

8.  Stafi social të plotësojë dosjet sociale të përfitueseve sipas formularëve përkatës. 

9. Trajtimi i temave specifike me përfituesit sipas tipologjive të shërbimit. 

10. Të punohet për deinstitucionalizimin e përfitueseve nëpër institucione publike duke kryer 

vlerësime peridiodike social ekonomike të familjeve të tyre. 

11. Përmirësim i mëtejshëm i standardeve të shërbimeve shoqërore sipas tipologjive të 

shërbimit që lidhen me: 

12. Zbatimi i kuotës ditore, 

13. Ruajtja e raportit përfitues /staf për çdo qendër, 

14. Plotësimi i dokumentacionit të nevojshëm për të gjithë përfituesit ditorë, 

15. Prezantimi i i aktivitetit ditor të çdo qendre dhe ofrimi i shërbimeve të nevojshme për çdo 

target grup.  

 Për përmirësimin e shërbimit ndaj përfituesve Drejtoria e Shërbimit Social ka ndjekur 

zbatimin e rekomandimeve të lëna nga institucionet e tjera qe kanë ushtruar kontrolle në 

institucionet e përkujdesit, si 3 raporte të ”Avokatit të Popullit” dhe   3 raporte  të 

”Komisionierit për Diskriminimin”. 

 Është realizuar plani i masave për “Shtëpinë e Fëmijës 6-18 vjeç “Zyber Hallulli” për 

zbatimin e rekomandimeve të lëna nga Kontrolli i Lartë i Shtetit.  

 Përfaqësues të Drejtorisë së Shërbimeve Sociale kanë ndjekur takimet e përbashkëta të 

Institucionit “Zyber Hallulli” me përfaqësues nga Bashkia e Tiranës për transformimin 

e QFP4 në qendër që do t’u shërbejë fëmijëve jetimë të institucionit për një fazë 

tranzitore deri në sistemim përfundimtar. Është arritur që 7 familje janë në proces 

përfitimi të strehimit nga Bashkia Tiranë.  
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 Rezultat i punës së kujdesshme për komisionimin e fëmijëve në institucione rezidenciale 

vetëm për rastet kur nuk ka patur zgjidhje të tjera alternative, numri i fëmijëve 0-6 vjec në 

institucione u ul ndjeshëm, duke krijuar kapacitete të lira. Për herë të parë u bë propozim, 

drejtuar MMSR, për mbylljen e 1 Shtëpie Fëmije. 

Në të njëjtën kohë Drejtoria e Shërbimeve Sociale ka konsideruar me prioritet përmirësimin e 

shërbimeve në institucione dhe veçanërisht në ato të fëmijëve pas rritjes së moshës së qëndrimit 

të fëmijëve në institucion, deri në moshën 18 vjeç. 

 

Gjatë vitit 2016 u bë propozimi për ngritje i një tipologjie të re shërbimi për të rinjtë e moshës 

16 – 18 vjeç. 

 

 Me mbështetjen e eksperteve të jashtëm, në një projekt të përbashkët midis ShSSh dhe PNUD 

u realizua studimi i situatës së Personave me aftësi të kufizuar në qendrat e zhvillimit me 

qëllimin final për të ofruar një model për transformimin e Qendrave të Zhvillimit në modele të 

Atelieve të mbrojtura për PAK mbi moshën 25 vjeç.  

 

Zhvillimi i aktiviteteve në institucionet rezidenciale është një tregues i rëndësishëm për 

cilësinë e shërbimit, për kthimin e tyre në qendra të hapura për vullnetarë, studentë, 

nxënës, biznese e aktorë të tjerë jo publikë. Grafikët më poshtë tregojnë qartë rritjen e 

numrit të tyre disafish në krahasim me vitin 2013. 

 

Tabela 4. Numri i aktivitete të realizuar në vite me qëllim integrimin dhe argëtimin e 

përfituesve. 
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Në përputhje me detyrimet që ka kjo drejtori, janë realizuar 3 data-base me të dhëna 

statistikore për IPSH Rezidenciale Publike dhe Jopublike për Fëmijë. 

 

 Sipas të dhënave të kërkuara nga ASHMDF në MMSR është realizuar raporti vjetor 

statistikor për vitin 2015  për fëmijët në IPSH Publike dhe Jopublike.   

 

 

3.2.1. Detyra të parealizuara nga plani i veprimit 2016 

 

 Hartimi i projekt -Udhëzimit për përcaktimin e kritereve për përfitimin e shërbimit në 

Qendrën Ditore Polivalente në Kamëz dhe QKTE, nuk është realizuar për shkak se gjatë 

vitit 2016 ka qenë në proces “Ligji i ri për shërbimet e kujdesit shoqëror”, i cili  do të 

përcaktonte procedurat dhe aktorët për ofrimin e shërbimeve sociale. 

 

 Për realizimin e aktivitetit të parashikuar në planin e veprimit 2016, rishikimi i Urdhrit 

të përbashkët midis ShSSh dhe Drejtorisë së Policisë së shtetit, në 3 mujorin e parë  të 

vitit u organizuan nga ShSSh 3 takime me përfaqësues nga Ministria e Brendshme, 

ASHMDF, dhe përfaqësues të DPKM dhe u përgatit një draft. Takime të tjera nuk u bënë 

pasi pritej që ligji i ri për shërbimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë do të 

përcaktonte aktorët që ndërveprojnë për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë. 

 

3.3  Thellimi i modelit të shëbimit proaktiv ndaj grupeve vulnerabël. 
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 Pavarësisht se ShSSh nuk e ka detyrë të drejtëpërdrejtë menaxhimin e rasteve të 

personave / familjeve në nevojë, specialistët e kësaj drejtorie kanë reaguar ndaj çdo rasti 

në nevojë të komunikuar direkt apo nëpërmjet medias. Në bashkëpunim me Drejtoritë 

Rajonale të ShSSh, organizatat e shoqërisë civile apo specialistë të Bashkive, gjatë vitit 

2016 janë menaxhuar 530 raste të personave/familjeve në nevojë. Që prej 2013 SHSSH 

ka menaxhuar drejtëpërdrejtë 1520 raste (v.2016 – 530; v.2015 – 314; v.2014 – 676)  

 
   Menaxhimi i rasteve të fëmijëve të pashoqëruar, të cilët ndodhen jashtë vendit, ka 

patur një peshë të madhe pune gjatë vitit 2016. Duke vlerësuar rëndësinë e parandalimit 

të këtij fenomeni, si emigracion i paligjshëm që vë në rrezik jetën e fëmijëve, Drejtoria e 

Shërbimeve Sociale në bashkëpunim me drejtoritë rajonale të ShSSh, ka realizuar 240 

vlerësime sociale në familjet e fëmijëve të pashoqëruar, nga 258 kërkesa të marra nga 

vendet pritëse të tyre. Janë asistuar 63 të mitur për riatdhesimin e tyre të sigurtë, 

ndërkohë që në vitin 2015 janë raportuar 154 kërkesa për vlerësime sociale dhe janë 

asistuar për riatdhesim 15 të mitur, dhe në vitin 2013 ka patur vetëm 3 kërkesa për 

vlerësime sociale. 

 Nxitja e institucioneve për ngritjen e shërbimeve në nivel vendor ka qenë për 

Drejtorinë e Shërbimeve Sociale po aq e rëndësishme sikurse garantimi i shërbimeve në 

institucione kombëtare. Sa më shumë shërbime të ofrohen në nivel lokal, pranë 

personave që kanë nevojë për to, aq më i qëndrueshëm do të jetë procesi i 

deinstitucionalizimit. Drejtoria e shërbimeve sociale e ka patur në planin e punës 

bashkëpunimin me pushtetin vendor, jo vetëm për të menaxhuar rastet, por edhe për të 

rritur kapacitetin e tyre. Gjatë vitit 2016 u zhvilluan 4 trainime rajonale, ku morën pjesë 

110 punonjës të shërbimeve sociale në nivel lokal dhe rajonal, me qëllim aftësimin e 

punonjësve të shërbimeve sociale për menaxhimin e rasteve të personave në nevojë, 

hartimin e planeve sociale dhe ngritjen e shërbimeve sipas nevojave. U zhvilluan 

gjithashtu 12 tryeza rajonale në bashkëpunim me TLAS në lidhje me shërbimin e 

kujdestarisë për fëmijët.  
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3.4. Komisionimet 

        

Vlerësimi i kujdesshëm i kërkesave për sistemim në IPSH duke argumentuar interesin 

më të mirë të çdo perfituesi për marrjen e shërbimit pranë familjes, ka qenë fokus i punës 

së 3 komisioneve për vlerësimin e nevojave për sistemim në IPSH të fëmijëve, të 

moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuar. 

 

 Gjatë viti 2016 janë pranuar në Qendra Zhvillimi për PAK 5 përfitues,  ndërkohë që në 

vitin 2015 janë pranuar 7 persona me aftësi të kufizuar dhe në vitin 2013 janë pranuar 13 

persona. Siç shihet ka një ulje të kërkesave për akomodim në qendrat rezidenciale, duke i 

referuar personat në nevojë drejt shërbimeve ditore.  

 

Gjatë vitit 2016 janë pranuar 26 fëmijë në IPSH rezidenciale publike. Nga këto 17 

fëmijë të braktisur në maternitet dhe 9 fëmijë janë nga familje në nevojë dhe raste 

emergjente. Krahasuar me vitin 2015 numri i pranimeve ka qenë 57. 

 

 Në vitin 2016 janë paraqitur në SHSSH 89 aplikime të reja për akomodimin e të 

moshuarve në IPSH. Nëse do të krahësojmë numrin e aplikimeve në vitin 2015 me atë të 

vitit 2016 vëmë re rritje me 37% të personave që kërkojnë akomodim në qendër 

përkujdesi për të moshuar. Janë pranuar në IPSH publike për të moshuar 50 raste viti 

2016, viti 2015 janë pranuar 40 të moshuar dhe 2013 janë pranuar 54 të moshuar. Gjatë 

2016 janë refuzuar 39 kërkesa për shkak mosplotësim kriteresh. Rastet i janë referuar 

bashkive përkatëse për të ofruar shërbime alternative. 

 Gjatë vitit 2016 në përputhje me ligjin Nr 8153 datë 31.10.1996 “Për statusin e jetimit” 

u është njohur 163 personave nga të cilët 44 për shkak se të dy prindërit nuk jetojnë dhe 

119 të tjerë si fëmijë të lindur jashtë martese. Krahasuar me vitin 2015 kemi një ulje të 

kërkesave me 23%. Në vitin 2015 u është njohur statusi i jetimit 214 personave. 

Komisioni vlerëson imediate ndryshimet ligjore për statusin e jetimit pasi ka 

mospërputhje me aktet e tjera ligjore. 

 

3.5. Ngritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore   

Ngritja dhe forcimi i kapaciteteve për stafet e institucioneve të përkujdesit shoqëror ka 

qenë dhe vazhdon të jetë një sfidë për SHSSH. Në mënyrë që shërbimi i ofruar për 

përfituesit të jetë në përputhje me standardet e miratuara janë ofruar 7 trainime për 

stafet e të gjitha institucioneve të përkujdesit shoqëror. 
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 Janë trajnuar punonjës të D.R.Sh.S.Sh lidhur me procedurat standarde të plotësimit të 

formularëve të veprimit për Viktimat e Trafikimit dhe Viktimat e Mundshme të Trafikimit.  U 

trajnuan 18 punonjës. 

 

 Me bashkëpunimin e Kryqit të Kuq Shqiptar u organizua trajnimi me temë “Ofrimi i Ndihmës 

së parë”. U trainuan gjithsej 63 punonjës të IPSH-ve për fëmijë, Shtëpitë e të Moshuarve dhe 

Qendrat e Zhvillimit.  

 

 Gjatë trainimit me temë  “Terapia e Artit” u trainuan gjithsej 11 staf psikosocial të Shtëpisë 

së Fëmijës 0-3 vjeç Shkodër, Shtëpisë së Fëmijës “Zyber Hallulli”, Shtëpisë së Fëmijës 0-6 vjeç 

Durrës dhe Qendrave të Zhvillimit me stafin psikosocial.  

 

 Kujdestarët dhe edukatorët e institucioneve rezidenciale për fëmijë janë individët të cilët kanë 

kontakt të drejtëpërdrejtë me fëmijët dhe kalojnë pjesën më të madhe të kohës duke u kujdesur 

për mirërritjen dhe zhvillimin e tyre. Për këtë qëllim, SHSSH në bashkëpunim me organizatat 

“Terre Des Hommes” dhe “Save the Children” ka ofruar trainime për të gjithë kujdestarët dhe 

edukatoret e 9 institucioneve rezidenciale për fëmijë. Janë trainuar 110 edukatorë dhe 

kujdestarë. 

 

Trajnimet për stafet e qendrave kanë qenë për temat: 

1. “ Këshillimi”  

2. “ Stadet e Zhvillimit të Fëmijës” 

3. “Disiplinimi Pozitiv” 

 

 SHSSH në kuadër të bashkëpunimit me organizatën FSHDPAK janë organizuar 2 trainime me 

punonjësit e Qendrave të Zhvillimit për PAK publike dhe jopublike, ku u trainuan 136 

punonjës. Një trajnim i veçantë u bë me pjesëmarrjen e punonjësve të Drejtorive Rajonale të 

ShSSh. U trainuan 36 punonjës. Trainimi ka qenë për temat:   “Progame specifike të punës me 

PAK” dhe “Puna me fëmijët Autikë“. 

 

 Në bashkëpunim me organizatën ADRF dhe ndërmjetësinë e Drejtorive Rajonale të ShSSh ka 

vazhduar edhe gjatë vitit 2016 trainimi i administratorëve socialë i cili ka filluar në vitin 2015, për 

vlerësimin e individëve PAK që kanë nevojë për karroca. Janë trainuar 28 administratorë në 

qarqet Fier dhe Elbasan. 
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4. DREJTORIA E FINANCAVE DHE STATISTIKËS 

Drejtoria e Financës dhe Statistikës në Shërbimin 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,  

 Administratën Qendrore të Shërbimit Social Shtetëror, si edhe, 

 61 Bashki.  

Gjatë vitit 2016 nga ana e DFS janë vendosur disa objektiva të cilat bëjnë të mundur 

mbarëvajtjen e punës dhe realizimin në kohë dhe me cilësi të detyrave.  

OBJEKTIVAT 2016 

 Ngritja e kapaciteteve për mirëadministrimin e skemës së NE dhe PAK 

 Mirëmenaxhimi i financave publike  

 Transparenca e financave publike  
 

Nga përpunimi i të dhënave statistikore rezulton se gjatë vitit 2016 numri i familjeve në 

skemën e NE është ulur. Më poshtë paraqitet krahasimi i numrit të familjeve në skemën 

e NE për vitet 2013, 2015 dhe 2016. 

Tregues: Numri i familjeve pjesë e skemës së Ndihmës Ekonomike  

 Për vitin 2016           80,120 Familje.  

 Për vitin 2015            80,573 Familje.  

 Për vitin 2013            104,266 Familje.  
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Duke e krahasuar numrin e familjeve në skemë në vitin 2016 me vitin 2013 kemi një ulje 

me 24.146 familje ose 23 % ndërsa krahasuar me vitin 2015 skema është ulur me 453 

familje ose 0.5 %.  

Ky tregues do të na shërbejë për të parë më pas se si ka rezultuar ulja e numrit të 

familjeve në alokimin e fondeve.  

Një prej arritjeve të vitit 2016 për DFS është buxhetimi i plotë dhe në kohë i skemës së 

ndihmës ekonomike. 

Tregues: Fondet e shpenzuara për  skemën e NE  

 Për vitin 2016  4,585,266,244   lekë  

 Për vitin 2015 4,387,961,190   lekë  

 Për vitin 2013  3,842,000,000   lekë  

 

 

 

Fondet e shpenzuara për NE nga viti 2013 në vitin 2016 janë rritur me 743,266,244 lekë e 

19 %, ndërsa nga viti 2015 në vitin 2016 fondet janë rritur me 197,305,054 lekë ose 4.4%. 

Siç vihet re skema është buxhetuar e plotë dhe pa lënë detyrime të prapambetura, 

ndryshe nga numri i familjeve i cili është në ulje gjë e cila ka sjellë rritjen e masës së 

pagesës për familje.  
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Grafik: Krahasimi i numrit të familjeve në skemën e NE sipas Qarqeve. 

 

Tregues: Fondet e shpenzuara për skemën e PAK  

 Për vitin 2016  15,398,532,422  lekë  

 Për vitin 2015 15,064,064,137  lekë  

 Për vitin 2013  16,424,458,230  lekë  
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Krahasimi i fondeve të shpenzuara nga viti 2013 me vitin 2016 rezulton të jetë ulur me 

1.025.925.808 lekë ose me 6.2%, kjo vjen si rezultat i uljes së numrit të përfituesve në 

skemën e PAK.  

Ndërsa fondet e shpenzuara për individët e përfshirë në skemë nga viti 2015 në vitin 

2016 janë rritur me 334,468,285 lekë ose 2.2%. Kjo rritje vjen si rezultat i indeksimit të 

pagesës për këta individë. Konkretisht treguesit për numrin e individëve, pjesë e skemës 

së PAK (pa përfshirë invalidët e punës) paraqitet më poshtë. 

 

Tregues: Numri i individëve pjesë e skemës së PAK (pa përfshirë invalidët e punës) 

 Për vitin 2016         85,179  individë  

 Për vitin 2015          86,074 individë 

 Për vitin 2013           92,363 individë 
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Ndërsa numri i individëve të përfshirë në skemën e PAK, nga viti 2013 në vitin 2016 

është ulur me 7.184 individë ose 7.7%, ndërsa nga viti 2015 në 2016 numri i individëve 

është ulur me 895 individë ose 1%. 

Grafik: Transfertat pa përfshirë NE dhe PAK për 3 vite (viti 2013 është 0 niveli i 

transfertave) 

000 lekë 

 

Tregues: Financimet 

Fondet e akorduara në plan nga buxheti i shtetit në vite për llogaritë 600, 601, 602, 606 për të 

gjithë institucionet, zyrat rajonale dhe SHSSH: 

  

 Për vitin 2013 21,539,724,365 lekë  

 Për vitin 2015 21,749,322,486 lekë  

 Për vitin 2016 20,773,249,353 lekë  

Siç vihet re nëse krahasojmë vitin 2013 me 2016 shikojmë së niveli i fondeve të alokuara 

ka një rënie me 766,475,012 lekë ndërsa nga viti 2015 në vitin 2016 niveli i fondeve ka 

rënë me 976,073,133 lekë. Kjo rënie ka ardhur pasi detyrimet e mbartura që trashëgoi 

SHSSH nga viti 2013 janë shlyer tërësisht nga viti 2014-2015. 
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 Më poshtë gjendet plan buxheti sipas viteve dhe grupeve të institucioneve të përkujdesit. 

 

 

Grafik: Plan buxheti për llogarinë 600, 601, 602 për grupet e institucioneve 
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Realizimi i fondeve të shpenzuara në vite nga buxheti i shtetit për llogaritë 600, 601, 602, 606 për 

të gjithë institucionet, zyrat rajonale dhe SHSSH: 

 

 Për vitin 2013 20,105,295,055 lekë   

 Për vitin 2015 20,283,735,308 lekë         

 Për vitin 2016 20,742,717,965 lekë 

 

Nga sa më sipër vëmë re së fondet e shpenzuara janë në rritje, kjo si rezultat i 

mirëmenaxhimit të fondeve, ndryshe nga viti 2013, ku përveç mbartjes së detyrimeve 

pati edhe mospërdorim të fondeve në fund të vitit. 

Më poshtë gjendet realizimi i buxhetit sipas viteve dhe grupeve të institucioneve të përkujdesit 
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Grafik: Realizimi i buxhetit për llogarinë 600, 601, 602 për grupet e institucioneve  
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Gjatë vitit 2016 DFS ka pasur disa mosrealizime në llogarinë e pagave, atë të sigurimeve. 

 Mosrealizim në llogarinë 600 (Paga) në shumën 19.157.585 lekë si pasojë e mos 

plotësimit të organikës me punonjës nga DAP. 

 Mosrealizim në llogarinë 601 (Sig. shoqërore) në shumën 3.714.899 lekë, si pasojë e 

mosrealizimit të fondit të pagave. 

 

Ndërkohë që janë hasur dhe disa problematika të ndryshme të cilat kanë sjellë vonesa 

në afate.  

 Vonesa në dërgimin e të dhënave nga njësitë e pushtetit vendor dhe më 

konkretisht: 

o Elbasan 

o Librazhd 

o Kavajë 

o Tiranë  

 Plotësim i pasaktë i formularëve të dërguar në SHSSH, çka na ka detyruar të 

kërkojmë informacion shtesë me anë të vendime të marra nga njësitë vendore. 

 

 Mos dërgimi në afat i kërkesave sipas zërave të shpenzimeve duke u mjaftuar 

vetëm me fundvitin, më konkretisht: 

o Q. Zhvillimit Shkodër 

o SH. Fëmijës Shkollor Shkodër 
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  5.SEKTORI I AUDITIT TË BRENDSHËM 

5.1 Përmbledhje ekzekutive   

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. 

 

Rezultatet dhe produktet e veprimtarisë së Sektorit të Auditimit të Brendshëm janë 

detajuar e analizuar në këtë raport dhe në pasqyrat e raportimit të veprimtarisë. 

 

Sektori i Auditimit të Brendshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social 

Shtetëror (SHSSH) gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2016  ka ushtruar veprimtarinë e tij në 

14 subjekte të planifikuara dhe një subjekt i cili është kërkuar nga titullari. 

Realizimi i planit është në masën 100 %.  

Nga auditimi i ushtruar në sistemet e veprimtarisë së subjekteve të audituara ka 

vlerësuar një nivel të lartë risku në sistemin e kontrollit të brendshëm, në sistemin e 

prokurimeve publike, sistemet e pagesave, sistemi i kontabilitetit, menaxhimin e 

aktiveve, zbatimin e buxhetit.  

 

Vlerësimi i sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, vazhdon të nxjerrë dobësi 

në: zbatimin e legjislacionit për prokurimin publik, për pagesat e stafit, zbatimit të 

procedurave të buxhetit, menaxhimin e aktiveve, të kontabilitetit. 

 

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.  

 

Rekomandimet e dhëna për sistemet e audituara kanë synuar përmirësimin e dobësive 

dhe mangësive që krijojnë mundësinë e shkeljeve apo mashtrimeve.  

 

Struktura e miratuar e Sektorit të Auditimit të Brendshëm pranë SHSSH është e përbërë 

nga 3 auditë.  

 

Gjatë periudhës Janar - Maj 2016 kjo strukturë ka funksionuar me dy auditues,  

Qershor - Dhjetor me 3 auditues. 
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Audituesit janë të certifikuar dhe kanë ndjekur trainimin e vijueshëm në përputhje 

me nenin 19, 20, të ligji nr. 114, datë 22.10.20105 “ Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik”.   

 

5.2.Baza ligjore  

 

Auditimi i brendshëm ka një bazë ligjore dhe proceduriale e cila përfaqësohet nga: Ligji 

për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik, Manuali i Auditimit të Brendshëm, si 

dhe aktet e tjera nënligjore në zbatim të tyre. 

 

Baza e veprimtarisë në fushën e auditimit të brendshëm është ligji nr. 114, datë 

22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”.  

 

Ky ligj rregullon veprimtarinë e auditimit të brendshëm në sektorin publik, si dhe 

përcakton: fushën e veprimit, objektivat, parimet, organizimin, funksionimin dhe 

përgjegjësitë.  

Akte të tjera ligjore e nënligjore, të cilat janë pjesë e paketës ligjore për rregullimin e 

veprimtarisë së auditimit të brendshëm janë si më poshtë:  

 

 Urdhëri i Ministrit të Financave nr.69, datë 29.09.2010 “Për Miratimin e Manualit të 

auditimit të brendshëm në sektorin publik”.  

 Vendim i Këshillit të Ministrave nr.212, datë 30.03.2012 “Për miratimin e kritereve 

për ngritjen e njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik”, shfuqizuar me 

VKM. 83, datë 3.2.2016. 

 Udhëzimi i Ministrit të Financave nr.12, datë 05.06.2012 “Mbi procedurat e kryerjes 

së veprimtarisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik”.  

 Urdhërin e Ministrit të Financave nr.100 datë 25.10.2016 “Për Miratimin e Manualit 

të auditimit të brendshëm në sektorin publik”. 

 

Baza ligjore mbi të cilën ushtron veprimtarinë Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit 

Social Shtetëror dhe institucionet e varësisë janë: 

 

- Ligji Nr. 9355, datë 10.3.2005, “ Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i 

ndryshuar,  

- Ligji Nr.8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”, 

- Ligji Nr.8626, datë 22.06.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, 

- Ligji Nr.8153, datë 31.10.1996 “Për statusin e Jetimit”, 

- Ligji Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit ”. 

 

http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/6.pdf
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/42.-ligji-8626-date-per-para-dhe-tetraplegjiket.pdf
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/48.-Ligji-Nr.8153-dat%C3%AB-31.10.1996-_Per-statusin-e-Jetimet-_.pdf
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/L-I-G-J-per-statusin-e-invalidit.pdf
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 Aktet nënligjore në zbatim të ligjit për programin e ndihmës ekonomike dhe aftësisë së 

kufizuar dhe shërbimeve sociale. 

 

5.3. Organizimi 

 

5.3.1. Misioni i auditimit të brendshëm  

 

Misioni i auditimit të brendshëm është të japë siguri të arsyeshme për titullarin e njësisë 

së sektorit publik, në mënyrë të pavarur dhe objektive, si dhe këshilla për përmirësimin e 

veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm në njësinë e sektorit 

publik.  

Këtë mision ai e realizon:  

a) duke përgatitur planet strategjike dhe vjetore për auditimin e brendshëm, bazuar në 

vlerësimin objektiv të riskut, si dhe kryerjen e auditimeve në përputhje me planin e 

miratuar, 

b) duke vlerësuar përshtatshmërinë dhe efektivitetin e sistemeve e të kontrolleve, duke u 

fokusuar kryesisht në:  

    i) identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e riskut nga titullari i njësisë publike;  

    ii) përputhshmërinë e veprimtarisë së njësisë publike me kuadrin rregullator;  

    iii) ruajtjen e aseteve;  

    iv) besueshmërinë dhe gjithëpërfshirjen e informacionit financiar dhe operacional;  

    v) kryerjen e veprimtarisë së njësisë publike me ekonomi, efektivitet dhe efiçencë;  

    vi) përmbushjen e detyrave dhe arritjen e qëllimeve;  

 

c) duke dhënë rekomandime për përmirësimin e veprimtarisë dhe efektivitetin e sistemit të 

kontrollit të brendshëm të njësisë publike;  

ç) duke ndjekur zbatimin e rekomandimeve të dhëna. 

Auditimi i brendshëm ndihmon menaxhimin duke ofruar analiza, rekomandime, 

këshillime dhe informacione lidhur me veprimtaritë që ai ka vlerësuar sipas objektivave 

në subjektet e audituara.  

Sektori i Auditimit të Brendshëm në Shërbimin Social Shtetëror mbulon me auditim 

Drejtorinë e Përgjithshme të SHSSH dhe 24 subjekte të varësisë,  si më poshtë: 

 

a. Drejtori brenda Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, gjithsej 6 

Drejtori. 

b. Drejtori Rajonale,                                                       12  

c. Shtëpi Fëmije,                                                              3 

d. Qendra Zhvillimi,                                                        2 

e. Shtëpi e të Moshuarve,                                                3 
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f. Qendër Ditore për të Moshuarit                                1 

g. Qendra për persona të dhunuar dhe të trafikuar.      3 

 

Shërbimi Social Shtetëror monitoron dhe veprimtarinë e 16 Institucioneve të Përkujdesit 

Shoqëror të cilat janë në varësi strukturore të pushtetit vendor. 

Subjekte për auditim janë gjithsej 40 dhe 6 janë Drejtori pranë Drejtorisë së Përgjithshme 

të Shërbimit Social Shtetëror. 

 

5.3.2. Organizimi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm 

 

Njësia e Auditimit të Brendshëm pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social 

Shtetëror është e organizuar në nivel Sektori, i cili përbëhet nga 1 përgjegjës sektori dhe 2 

specialistë. 

Sektori ka varësi direkte nga Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Social Shtetëror. 

Të tre audituesit janë të certifikuar, gjithashtu kanë ndjekur dhe trainimin e 

detyrueshëm,  duke plotësuar kërkesat e ligjit “ Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik”. 

Struktura gjatë vitit 2016 ka funksionuar me 2.6 punonjës, pra 86.6 % të kapacitetit të saj. 

 

Përbërja profesionale e audituesve të brendshëm është – Ekonomist  

 

5.4.Rezultatet e veprimtarisë së AB 

 

5.4.1. Analiza e programeve të AB për periudhën raportuese 

 

Për  periudhën Janar- Dhjetor 2016 janë planifikuar 14 subjekte për auditim. 

Janë realizuar 14 auditime dhe 1 auditim zbatim rekomandimesh. 

Realizimi i planit të auditimit është në masën 100 %.  

Në tabelën më poshtë jepen të dhëna mbi planin dhe realizimin për vitet 2014, 2015 dhe 

2016. 
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Realizimi i planit në % sipas viteve  

 

 
 

5.4.2. Analiza e misioneve të AB 

 

Për vitin 2016 janë programuar 14 misione auditimi nga të cilat 1 është auditim 

përputhshmërie, 13 janë auditime të kombinuara, të vlerësimit të sistemeve. 

 

Janë realizuar 15 misione auditimi:  12 të kombinuara, 1 përputhshmërie, 1 operacional 

dhe 1 zbatim rekomandimesh.  

 

Ka shmangie nga plani për shkak se nga ana e titullarit janë kërkuar 3 auditime: 

1. Drejtoria Rajonale e SHSSH Tiranë, auditim zbatim rekomandimesh,  

2. Shtëpia e të Moshuarve Kavajë, auditim operacional,  

3. Qendra e Zhvillimit Tiranë, auditim përputhshmërie e financiar 

Nuk janë realizuar dy misione auditimi, të cilat janë planifikuar në vitin pasardhës: 

1. Shtëpia e të Moshuarve Gjirokastër  
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2. Drejtoria Rajonale SHSSH Vlorë 

 

5.4.3. Fushat me risk të lartë dhe trajtimi i tyre  

 

Në fazën e planifikimit Sektori i Auditimit të Brendshëm ka identifikuar fushat me risk 

të lartë të cilat përfaqësojnë sistemet/fushat që do të auditohen mbi të cilat është bërë 

dhe plani vjetor i punës.  

Nga misionet e ushtruara në subjektet e audituara janë përcaktuar edhe risqet kryesore 

të identifikuara dhe trajtuara në raportet e auditimit për të cilat janë lënë rekomandimet 

përkatëse për menaxhimin e riskut. 

 

1. Sistemi i prokurimeve publike rezulton të ketë një nivel të lartë risku ku nga 

auditimet janë evidentuar moszbatim i ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimet Publike” i ndryshuar, V.K.M nr. 1 datë 10.01.2007 “Për rregullat e 

prokurimit publik”, Kreu Ë, pika 2, a, “Blerjet me vlera të vogla” me ndryshime, i 

shfuqizuar me VKM nr. 914 datë 29.12.2014, dhe Udhëzimeve të Agjencisë së 

Prokurimit Publik “Për procedurën e blerjeve me vlera të vogla”, i ndryshuar, dhe 

Urdhërave të Ministrit të Financave “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimin 

me vlerë të madhe dhe të ulët”. 

 

2. Sistemi i programimit dhe zbatimit të buxhetit konsiderohet si sistemi me risk të 

lartë ku nga auditimet e kryera janë konstatuar moszbatime të ligjit 10296, datë 

8.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 

“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe aktet në 

zbatim të tyre. 

 

3. Sistemi i kontabilitetit dhe raportimi financiar konsiderohet me risk të lartë për 

shkeljet  e konstatuara në zbatim të: 

 

- Ligjit nr.10296, datë 8.07.2010 “ Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” 

- Ligjit nr. 9228, datë, 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, të 

ndryshuar 

- VKM nr 248, datë, 10.04.1998, “Për miratimin e planit Kontabël Publik të Organeve 

të pushtetit Lokal, Institucioneve Shtetërore Qëndrore e Lokale si dhe të njësive që 

varen prej tyre”, i ndryshuar. 

- Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr.14, datë 28.12.2006  “Për përgatitjen dhe 

raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006 për institucionet qendrore, 

organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre …” i ndryshuar. 
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4. Sistemi i pagesave të stafit 

 

Rezulton të ketë një nivel të mesëm risku që lidhet kryesisht me shmangie në 

zbatimin korrekt të akteve ligjore për paga e shtesë mbi pagë e dokumentimin sipas 

kërkesave.  

5. Në sistemin e menaxhimit të aktiveve, vihet re mosrespektim i Udhëzimit nr.30 “ 

Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” duke paraqitur risk të lartë 

në ruajtjen e tyre. 

 

6. Sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore vihet re: 

 

1. Ndarja jo e qartë e përgjegjësive, autorizues, zbatues dhe monitorues, kjo për 

shkak dhe të strukturës së kufizuar. Në njësitë e varësisë, për shkak të strukturës 

së kufizuar, nëpunësi zbatues merret dhe me hartimin e dokumentacionit dhe atë 

të regjistrimit në kontabilitet, në kundërshtim me ligjin 10296 “ Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”. 

2. Hartimin e gjurmës së auditimit për proceset e veprimtarisë nga fillimi deri në 

përfundim të tyre. 

3. Mungesë e Rregullores së funksionimit në përputhje me Manualin e Menaxhimit 

Financiar dhe kontrollit. 

 

7. Sistemi i Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit 

 

Në këtë sistem është përfshirë raportimi për masat e marra për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna në raportin final të auditimit.   

Brenda afatit 30 ditor subjektet duhet të paraqesin masat e marra për zbatimin e 

rekomandimeve duke përcaktuar përgjegjësitë dhe afatet. Gjithashtu duhet të 

raportojnë herë pas herë për realizimin e tyre në përputhje me afatet e përcaktuara.  

Zbatimi i rekomandimeve është përgjegjësi e titullarëve të subjekteve të audituara, për 

marrjen e masave dhe raportimin e zbatimit të tyre. 

 Mangësi në inventarizimin dhe arkivimin e dokumentacionit në institucion jo në 

zbatim të ligjit “ Për arkivën”. 

 

5.4.4. Gjetjet kryesore sipas sistemeve 

 

1. Sistemi i prokurimeve publike  
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Nga auditimet e ushtruara te subjektet, gjetjet konsistojnë në: 

1. Mungesë e kërkesës së blerjes së mallit apo kryerjes së shërbimit, 

2. Mungesë të administrimit të përllogaritjes së fondit limit,  

3. Përzgjedhjen e procedurës së prokurimit, 

4. Plotësimi i urdhër prokurimit jo sipas formularit standard, sasi e njësi, 

5. Mangësi në hartimin e regjistrit të parashikimit dhe realizimit të prokurimeve 

publike duke përfshirë dhe blerjet me vlerë të vogël, 

6. Mungesë e procesverbalit të blerjes, 

7. Mosdokumentim i shpalljes së fituesit nga vendi i parë deri te vendi x, 

8. Mungesë të procesverbalit të marrjes në dorëzim të mallit apo kryerjes së shërbimit 

dhe realizimit të kontratës, 

9. Mosarkivimi i dosjes sipas ligjit “Për arkivën”. 

 

Gjetjet në vlerë monetare në këtë sistem janë 45.000 lekë që përfaqëson diferencën e 

ofertës nga vendi i parë deri në shpalljen e fituesit të padokumentuar, Shtëpia e Foshnjës 

Shkodër. 

 

2. Sistemi i programimit dhe zbatimit të buxhetit nga auditimet e kryera janë 

konstatuar: 

 

A-planifikimi i buxhetit nuk është hartuar nga një grup pune bazuar në ligjin “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH” dhe ligjin “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”.  

 

Hartimi i projekt buxhetit bëhet sipas artikujve e nënartikujve buxhetorë, por jo i 

detajuar me mallra e shërbime konkrete që nevojiten për funksionimin e njësisë. 

 

Planifikimi i detajuar i buxhetit me mallra e shërbime konkrete shërben si bazë dhe për 

hartimin e regjistrit të prokurimeve në fillim të vitit bazuar në fondet dhe nevojat e 

subjektit për funksionim. 

 

B- zbatimin e buxhetit në lidhje me: 

 

i- Likuidimin e shpenzimeve për blerje mallrash e kryerje shërbimesh pa i marrë në 

dorëzim konform rregullave të përcaktuara në Udhëzimin nr. 30 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”. (Shtëpia e Foshnjës Durrës, Drejtoria Rajonale 

SHSSH Korçë, Drejtoria Rajonale SHSSH Fier, Qendra Polivalente Sarandë). 

ii- Mosadministrimi i faturës për arkëtim në lidhje me birësimet e fëmijëve (Shtëpia e 

Foshnjës Durrës, Shtëpia e Foshnjës Shkodër). 
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iii-Mosdeklarim në kohë të detyrimeve për kontributin e sigurimeve shoqërore e 

shëndetësore dhe tatimit në burim, tatimit mbi të ardhurat personale. 

o Qendra e Zhvillimit Tiranë, 30 mijë lekë gjoba për mosdeklarim në kohë. 

o Drejtoria Rajonale SHSSH Tiranë, për mosderdhje e deklarim të sigurimeve 

shoqërore 295 mijë lekë 

iv- Mungesë e hartimit të planit të shpenzimeve operative të detajuar sipas nënartikujve 

buxhetorë mbështetur dhe te regjistri i prokurimeve publike (DR Korcë, DR Kukës, 

DR Elbasan, Shtëpia e Foshnjës Durrës, QKTE) 

v- Mangësi në hartimin e fletëve të udhëtimit për automjetin, Shtëpia e Foshnjës Durrës, 

Qendra e Zhvillimit Shkodër, me nënshkrimin e personave udhëtues, arsyen e 

udhëtimit. 

vi- Mosrespektim i kuotës ditore (Shtëpia e Foshnjës Durrës, Shtëpia e Fëmijës Vlorë, 

Shtëpia e Foshnjës Shkodër). 

 

3. Sistemi i kontabilitetit dhe raportimi financiar  

 

Nga auditimi i subjekteve janë konstatuar parregullsi në mbajtjen e evidencës kontabile, 

në mbajtjen e ditarëve, regjistrimin e dyfishtë, mbajtjen e librit të madh e librat e tjerë 

ndihmës, veprimet e mbylljes së llogarisë vjetore, regjistrit të aktiveve, parregullsi në 

inventarizim duke bërë jo të besueshëm raportimin financiar. 

 

4. Sistemi i pagesave të stafit 

 

Rezulton të ketë një nivel të mesëm risku që lidhet kryesisht me shmangie në zbatimin 

korrekt të akteve ligjore të pagës së grupit dhe mosnjohje në kohë me ndryshimet e 

shtesave mbi pagë, dokumentimit të punës së kryer për orët e natës, mungesë e librit të 

pagave.  

 Përllogaritje gabim të shtesave mbi pagë për dëmshmëri shëndeti, mosnjohje në 

kohë me ndryshimet e legjislacionit, Shtëpia e Foshnjës Durrës, Shtëpia e Foshnjës 

Shkodër, Shtëpia e Foshnjës Vlorë, ( 81 mijë lekë,  Qendra e Zhvillimit Shkodër, 164 

mijë lekë. 

 Dhënie orë turn nate e pajustifikuar me dokument vërtetues (kohëshënuesi i 

turneve) Qendra e Zhvillimit Tiranë, me vlerë 15 mijë lekë. 

 Pagesë pagë grupi në kundërshtim me diplomën, Qendra e Zhvillimit Shkodër, një 

rast në vlerën 48 mijë lekë. 

 Mungesë e librit të pagave, Shtëpia e Foshnjës Durrës, Qendra e Zhvillimit 

Shkodër. 
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5. Në sistemin e menaxhimit të aktiveve, vihet re mosrespektim i Udhëzimit nr.30 “ Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. Nga auditimi është konstatuar: 

 Mungesë e regjistrit të aktiveve, (Drejtoria Rajonale SHSSH Tiranë, Fier, Qendra 

Polivalente Sarandë, Shtëpia e Foshnjës Durrës, Qendra e Zhvillimit Shkodër). 

 Kryerjen e inventarizimit, Drejtoria Rajonale SHSSH, Fier, Elbasan, Tiranë, Shtëpia 

e Foshnjës Durrës, Qendra e Zhvillimit Shkodër. 

 Dalje e mallrave nga magazina pa urdhër dorëzimi e plan shpërndarje, (Shtëpia e 

Foshnjës Durrës, Qendra e Zhvillimit Shkodër). 

 Mosbërje hyrje të donacioneve, (Qendra e Zhvillimit Shkodër) duke paraqitur risk 

të lartë në ruajtjen e tyre. 

 

6. Sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore vihet re: 

 Ndarja jo e qartë e përgjegjësive, autorizues, zbatues dhe monitorues, kjo për shkak 

dhe të strukturës së kufizuar. Në njësitë e varësisë, për shkak të strukturës së 

kufizuar, nëpunësi zbatues merret dhe me hartimin e dokumentacionit dhe atë të 

regjistrimit në kontabilitet, në kundërshtim me ligjin 10296 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”. 

 Hartimin e gjurmës së auditimit për proceset e veprimtarisë nga fillimi deri në 

përfundim të tyre. 

 Mungesë e Rregullores së funksionimit në përputhje me Manualin e Menaxhimit 

Financiar dhe kontrollit (Qendra Polivalente Sarandë). 

 

7. Të tjera 

 

Te zëri të tjera janë përfshirë : 

 Pagesa e një fature jo të rregullt tatimore me tvsh, nga ana e Qendrës së Zhvillimit 

Tiranë, duke shkaktuar dëm në buxhetin e shtetit me vlerën 16 mijë lekë, që përbën 

vlerën e tvsh.  

 Detyrimet e një punonjësi ndaj një përfituesi që trajtohet në Shtëpinë e të Moshuarve 

Kavajë në vlerën 200 mijë lekë për mosdokumentim të përdorimit të pensionit në 

favor të përfituesit. 
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Në tabelën më poshtë po paraqesim gjetjet në vlerë sipas sistemeve. 
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Total 

a. 
1      3 

1 Drejtoria Rajonale SHSSH Tiranë     295     295 

2 Shtëpia e të Moshuarve Kavajë         200 200 

3 Shtëpia e Foshnjës Shkodër 45         45 

4 Qendra e Zhvillimit Tiranë   15   30 16 61 

5 Shtëpia e Fëmijës Vlorë   81       81 

6 Qendra e Zhvillimit Shkodër   212       212 

 Totali 45 308 295 30 216 894 

 

 

Grafikisht gjetjet në vlerë monetare sipas sistemeve paraqiten. 000/ lekë 

 

 
 

5.5.Vlerësimi i sistemeve të kontrollit të brendshëm 

 

Nga auditimi i veprimtarisë në 14 subjektet e audituara janë konstatuar mangësi në 

sistemet e  kontrollit të brendshëm që kanë lidhje me: 

 

 Ndarjen e përgjegjësive në proceset e ndryshme për caktimin e urdhëruesit, 

zbatuesit dhe monitoruesit.  

 Hartimin e gjurmës së auditimit për proceset e veprimtarisë nga fillimi deri në 

përfundim të tyre. 

 Rregulloret e funksionimit janë përgjithësuese dhe jo të detajuara me detyrat dhe 

përgjegjësitë konkrete për çdo person. 

Prokurim, blerje & 
investime, 45 

Paga, shpërblime, 
trajtime, 

komisione., 308 

Fondet e sig.shoq, 
sig.shendetesore 
shoqërore ; 295 

Tatime, taksa, 
dogana, 30 

Të tjera, 216 
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 Mangësi në administrimin e dokumentacionit në arkivë sipas rregullave “Për 

arkivën”, për shkak dhe të mungesës së strukturës së arkiv/protokoll. 

 

5.6.Çështjet e dërguara për investigim 

 

Nga auditimet e kryera është konstatuar se në Shtëpinë e të Moshuarve Tiranë janë 

nxjerrë jashtë përdorimi dhe janë shitur për skrap kondicionerë në vlerën 405 mijë lekë. 

Procedura e nxjerrjes jashtë përdorimi dhe e shitjes skrap është në kundërshtim me 

rregullat në fuqi, Udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”, me ligjin 9874 datë 14.02.2008, “Për ankandin Publik”, i 

ndryshuar, dhe rregullat e ankandit publik të miratuar me VKM nr.1719, datë 17.12.2008 

“Për miratimin e rregullave të ankandit publik”. 

 

Për sa më sipër është bërë kallëzim penal pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë 

me shkresë nr.2440 prot. datë 22.11.2016. 

 

5.7. Rekomandimet 

 
Rekomandimet e propozuara 

 

Nga ana e auditëve për çdo gjetje të konstatuar është lënë rekomandimi përkatës për 

përmirësimin e fushës në të ardhmen dhe menaxhimin e riskut. Për 15 subjektet e 

audituara janë lënë gjithsej 107 rekomandime, afërsisht 7.1 rekomandime për subjekt. 

 

Për gjetjet e konstatuara në Prokurimet Publike i jemi drejtuar APP në bazë të ligjit “Për 

prokurimin publik” të ndryshuar dhe Rregullave për Prokurimin Publik. 

 

Rekomandimet janë lënë për përmirësimin e sistemeve të veprimtarisë së subjektit me 

qëllimin menaxhimin e riskut. 

 

1. Për përmirësimin e sistemit të prokurimeve janë lënë rekomandime për 

parashikimin e detajuar të nevojave për mallra e shërbime duke përfshirë dhe blerjet 

me vlerë të vogël, mbajtjen parasysh të mangësive të trajtuara në zhvillimin e 

procedurës së prokurimit blerje me vlerë të vogël, për administrimin e kërkesës për 

nevojën e tyre, miratimin, përcaktimin e fondit limit, ndjekjen e realizimit të 

kontratës, marrjen në dorëzim të mallrave e shërbimeve. 

 

2.  Në sistemin e programimit dhe zbatimit të buxhetit janë lënë rekomandime: 
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- Për përmirësimin e procesit të hartimit të buxhetit nëpërmjet ngritjes së një grupi 

pune për përcaktimin e nevojave për mallra e shërbime në mënyrë të detajuar me 

qëllim arritjen e objektivave të subjektit me ekonomi, efiçencë, efektivitet. 

- Rishikimin nga nëpunësi zbatues të dokumentacionit shoqërues justifikues, 

autorizues e vërtetues, para kryerjes së pagesës së shpenzimeve.  

- Mosnjohjen e shpenzimeve ose zhdëmtimin e tyre në rastet e diferencave në 

dokumentacionin justifikues. 

- Evidentimin e harxhimit të karburantit për mjetet, sipas rregullave, duke 

përcaktuar përgjegjësitë për urdhëruesin, zbatuesin dhe monitoruesin. 

- Deklarim në kohë të detyrimeve në Degën e Tatimeve dhe ndjekje e detyrimeve 

duke rakorduar me Degën e Thesarit dhe Degën e Tatimeve. 

 

3. Në sistemin e pagesave të stafit janë lënë rekomandime: 

- Për evidentimin e kohës së punës, sipas turneve. 

- Përllogaritjen dhe kthimin e të gjithë përfitimeve të padrejta nga përllogaritje të 

gabuara të pagave dhe shtesave mbi to. 

- Plotësimin e librit të pagave konform rregullave. 

 

4. Në sistemin e kontabilitetit dhe raportimit financiar janë lënë rekomandime për: 

- Mbajtjen e evidencës kontabile, ditarët, librat ndihmës, regjistrimet e 

transaksioneve sipas rregullave e standardeve në fuqi. 

 

5. Në menaxhimin e aktiveve 

 

- Hartimin e regjistrit të aktiveve si përcaktohet në Udhëzimin e Ministrit të 

Financave  nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik ”, pika 26-29. 

- Përmirësimin e procedurës së inventarizimit, vlerësimit dhe nxjerrjes jashtë 

përdorimi.  

- Administrimi i donacioneve sipas Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik ”, i ndryshuar. 

 

6. Në sistemin e organizimit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore është lënë 

rekomandim për: 

- Hartimin e rregullores së funksionimit në përputhje me ligjin “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, dhe Manualin në zbatim të tij.  

- Mbajtjen e regjistrit të personelit. 

- Dorëzimin dhe marrjen në dorëzim të dokumentacionit dhe aktiveve për 

punonjësit që largohen dhe ata që fillojnë punë në subjekt. 
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7. Në sistemin e informacionit është lënë detyrë për raportimin herë pas herë për 

zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimi sipas afateve të përcaktuara. 

- Administrimi i arkivës së subjektit sipas rregullave për arkivën. 

 

Përgjigjja dhe reagimet e menaxhimit 

Në muajin korrik dhe në fund të vitit 2016 është kërkuar raportim mbi zbatimin e 

rekomandimeve të lëna në auditimet. Në bazë të raportimeve të kryera është hartuar dhe 

tabela e rekomandimeve. 

 

Sqarojmë se në të gjitha subjektet e audituara një pikë e programit të punës ka qenë 

zbatimi i rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme nga ku ka rezultuar se ka 

rekomandime që nuk janë zbatuar.  

 

Në bazë të ligjit 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” dhe ligjit 

10296 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, titullari i subjektit të audituar brenda 

afatit 30 ditor subjektet duhet të paraqesin masat e marra për zbatimin e rekomandimeve 

duke përcaktuar përgjegjësit dhe afatet. 

 

Nga 14 dosjet e evaduara 2 prej titullarëve të subjektit, “Shtëpia e të Moshuarve Kavajë” 

dhe “Shtëpia e Foshnjës Shkodër” nuk kanë raportuar brenda afatit 30 ditor. 

 

Nga auditimet e kryera në vitin 2016 janë lënë për zbatim 107 rekomandime prej të 

cilave rezultoi se janë realizuar 71 rekomandime, rreth 66.3 % e tyre.   

 

Të gjitha rekomandimet janë pranuar nga subjektet e audituara. 

Në mënyrë grafike realizimi i rekomandimeve paraqitet si më poshtë. 

 

Në rekomandimet e parealizuara janë përfshirë rekomandimet e lëna për: 

 Përmirësimin e sistemit të kontabilitetit dhe menaxhimin e aktiveve të njësisë të 

cilat janë në periudhën e hartimit të mbylljes së llogarisë vjetore. 

Rekomandime 
te realizuara, 

71 

Rekomandime 
në proces, 36 
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 Të ndalesave për pagë të përfituara në kundërshtim me aktet ligjore. 

 Rakordimet me Degën e Tatimeve për derdhjen e detyrimeve të sigurimeve 

shoqërore e shëndetësore. 

 

5.8. Monitorimi i sistemit dhe sigurimit i cilësisë 

 

Përgjegjësi i Sektorit të Auditimit ka kryer dhe rishikimin e cilësisë së auditimeve të 

kryera. Rishikimi i cilësisë është kryer hap pas hapi deri në evadimin e dosjes për të 

krijuar një siguri të arsyeshme në përputhje me standartet dhe praktikat profesionale të 

auditimit të brendshëm, të kartës së auditimit. 

 

5.9. Analiza e kapaciteteve audituese 

Probleme të konstatuara në lidhje me ngritjen dhe funksionimin e njësisë 

Sektori i Auditimit të Brendshëm është i përbërë nga 3 auditë dhe ushtron veprimtarinë 

e tij për auditimin e SHSSH9 6 drejtori, 24 subjekte që janë në varësi të SHSSH dhe 16 

Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror të cilat janë në varësi strukturore të Bashkive. 

 

Subjektet që janë në varësi të pushtetit vendor auditohen nga strukturat e Auditimit të 

Brendshëm të organit nga varen (Bashkisë) dhe nga struktura e Auditimit të Brendshëm 

të Shërbimit Social Shtetëror, i cili alokon fondet buxhetore dhe Drejtoria e Auditimit të 

MMSR-së. 

 

Kapacitetet audituese 

 

Struktura e miratuar e Sektorit të Auditimit të Brendshëm pranë SHSSH është e përbërë 

nga 3 vetë, 1 përgjegjës sektori dhe 2 specialistë.  

Gjatë vitit 2016 kjo strukturë ka qenë e paplotësuar në nivelin e një specialisti deri në 

Maj. 

Audituesit janë të certifikuar “Auditues të Brendshëm në sektorin publik”, dhe 

kualifikuar në përputhje me nenin 19 të ligjit nr.114, datë 22.10.2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”.  

Niveli profesional i audituesve është ekonomist. 

 

Struktura gjatë vitit 2016 ka funksionuar me 2.6 punonjës, pra 86.6 % të kapacitetit të 

saj. 

 

Përbërja profesionale e audituesve të brendshëm është – Ekonomist  
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Vjetërsia sipas eksperiencës së punës si auditues të brendshëm është 15, 9 dhe 1 vit.  

 

 
 

Zhvillimi aftësive dhe ngritja nivelit profesional të audituesve 

 

Gjatë vitit 2016 nga të tre audituesit është ndjekur trainimi në fushën e auditimit të 

brendshëm të kryer nga NJQH/AB, Ministria e Financave, në përputhje me nenin 20 të 

ligjit nr.114, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. 

  

5.10. Konluzione 

 

Konluzione mbi problematikën e punës audituese 

 

Vlera e auditimit të brendshëm krahas vlerësimeve objektive dhe të pavarura matet nga 

aftësia e tij për të nxitur dhe udhëhequr ndryshime pozitive dhe përmirësime të 

mëtejshme. 

Niveli i cilësisë së punës audituese dhe profesionalizmi i audituesve ka impakt të 

drejtëpërdrejtë në forcimin e rolit dhe pozitave të auditimit në subjektet ku ai 

funksionon. 

Duke mbështetur menaxhimin me vlerësime objektive dhe të pavarura dhe duke ofruar 

rekomandime efektive auditimi i brendshëm shton vlerën e vetë auditimit e si rrjedhojë 

dhe të subjektit të audituar. 

 

1.Vlerësimi i riskut është një proces pak i zhvilluar në metodologjitë e zbatuara në 

praktikë. Rastet konkrete të vlerësimit të riskut nuk janë praktika të zakonshme të punës 

audituese, për shkak  

- Të kufizimit në kohë për kryerjen e një auditimi. 

- Koha e gjatë mbi dy vjet të paaudituara. 

- Marrja e masave nga subjekti i audituar për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

auditimet e mëparshme dhe raportimi mbi realizimin e tyre. 
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2. Mbivendosjet në punën e auditimit të brendshëm.  

 

3. Shpërndarja gjeografike e subjekteve që auditohen.  

 

Sa më sipër janë kufizime që ndikojnë në realizimin e veprimtarisë së auditimit. 

 

Prioritetet për vitin e ardhshëm 

 

Për rritjen e efektivitetit të veprimtarisë së auditimit të brendshëm për vitin e ardhshëm 

kemi si prioritet: 

 

1. Rritja e cilësisë së raportimit, nëpërmjet forcimit të procesit të rishikimit të 

brendshëm të cilësisë. 

2. Përmirësimin e cilësisë së rekomandimeve, me qëllim zbatimin 100% të tyre nga 

njësitë e audituara. 

3. Kërkimi nga titullarët e institucioneve publike të përgatitin në kohë planet e veprimit 

për zbatimin e rekomandimeve nga auditimi i brendshëm, duke caktuar afatet e 

përgjegjësitë dhe të raportojnë periodikisht  deri në zbatimin e plotë të tyre.  

4. Rritja e aftësisë së audituesve nëpërmjet trainimit në fusha konkrete sipas nevojave. 
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6.DREJTORIA E KOMUNIKIMIT  

 

Hyrje 

 

Puna dhe veprimtaria e Drejtorisë së Komunikimit gjatë vitit 2016 ka qenë e orientuar 

nga strategjia, objektivat dhe Plani i Veprimit të SHSSH. Në tërësinë e vet ajo ka 

pasqyruar dhe është përfshirë aktivisht në përputhje me specifikën e vet si drejtori, në 

realizimin e shtyllave të programeve kryesore mbi të cilën është mbështetur roli dhe 

funksionet e SHSSH. 

 

Synimi: Përmirësimi i imazhit dhe forcimi i partneriteteve afatgjata të SHSSH nëpërmjet 

komunikimit transparent dhe interaktiv me strukturat e varësisë, partnerët, median dhe 

publikun e gjerë. 

 

Drejtimet Kryesore 

 Transparencë e aktivitetit të SHSSH me median dhe publikun, 

 Ndërtim i partneritetit me shoqërinë civile dhe ndërmarrja e veprimeve të 

përbashkëta në fushën e aktivitetit të SHSSH, 

 Ndërtim i partneritetit me donatorë për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve, 

 Ndërtim i marrëdhënieve konstruktive me median e shkruar dhe atë vizive. 

 

6.1.Detyra të realizuara 

6.1.1. Ankesa, denoncime, pyetje të qytetarëve 

Drejtoria e Komunikimit ka konsideruar si detyrë parësore përmirësimin e imazhit 

publik të Shërbimit Social Shtetëror duke ndërtuar një sistem të komunikimit të 

drejtëpërdrejtë me qytetarët, median si dhe kategoritë në nevojë, nëpërmjet ofrimit të 

mundësive të mëposhtme të komunikimit: 

 Numrit celular të Shërbimit Social Shtetëror, 

 Faqes zyrtare të facebook-ut të SHSSH, 

 Faqes zyrtare të web-it, 

 Adresës zyrtare elektronike të SHSSH. 

 

Nëpërmjet këtyre platformave, Drejtoria e Komunikimit ka bërë të mundur informimin 

sa më të shpejtë dhe korrekt të qytetarëve si dhe delegimin dhe adresimin e ankesave në 
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drejtim të strukturave të SHSSH, Drejtorive Rajonale dhe Institucioneve të Përkujdesit 

Shoqëror. 

 Gjatë vitit 2016 në numrin e telefonit celular të vënë në dispozicion nga SHSSH, kanë 

mbërritur gjithsej 42 telefonata nga të cilat 17 kanë qenë raste ankimimesh dhe 25 

raste që kërkonin informacion. Numri i ankimimeve në vitin 2014 ka qenë 40 dhe në 

vitin 2015 gjithsej 38. 

 

 Në faqen zyrtare të facebook-ut të SHSSH gjatë vitit, nga qytetarë të ndryshëm janë 

drejtuar 63 raste e pyetje për zgjidhjen efikase të tyre dhe janë kthyer po aq përgjigje 

nga Drejtoria e Komunikimit. Kjo shifër në vitin 2014 ka qenë 88 raste të deleguara 

dhe në vitin 2015 kanë qenë 61 raste të deleguara. 

 

 Në adresën elektronike të SHSSH gjatë vitit 2016 kanë mbërritur në total 30 email-e 

me qëllim marrjen e informacionit. Gjatë vitit 2015 kjo shifër ka qenë 38. 
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6.1.2. Komunikimi me Median 

Marrëdhëniet me median, komunikime verbale e shkresore me gazetarët e shtypit të 

shkruar e televiziv, të informimit të publikut apo të investigimit të ngjarjeve kanë qenë të 

vazhduara e korrekte. Gjatë vitit 2016 janë realizuar mbi 50 komunikime dhe kthim 

përgjigje zyrtare nga Drejtoria e Komunikimit në bashkëpunim me Drejtoritë e tjera të 

SHSSH për të plotësuar kërkesat zyrtare që kanë bërë redaksitë e gazetave dhe 

televizioneve, duke dhënë informacionin e kërkuar të saktë dhe në kohë. Gjatë këtij viti 

janë trajtuar mediatikisht 90 raste problematikash krahasuar me 103 raste të trajtuara në 

media gjatë vitit 2014 dhe 132 raste gjatë 2015. 

                

Kjo marrëdhënie korrekte me median është vlerësuar edhe nga redaksitë që kanë mbetur 

përgjithësisht të kënaqura dhe me shumë pak ankesa për punën me profesionalizëm të 

Drejtorisë së Komunikimit, stilin operativ e bashkëpunues me ta dhe strukturat qendrore 

dhe lokale të SHSSH që kanë bërë të mundur sjelljen dhe verifikimin e përshtatshëm të 

informacioneve të kërkuara nga media.  

Ajo që ka ndodhur gjatë vitit 2016 ka qënë një  pozicionim interaktiv dhe bashkëpunim 

më i mirë midis Drejtorisë së Komunikimit në SHSSH, Drejtorive Rajonale dhe 

Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror, për të reaguar dhe reflektuar në përputhje me 

Ligjin e Transparencës dhe të Drejtën e Informimit. Ajo që ka qenë e re në këtë detyrim 

institucional për informimin dhe transparencën ka qënë shpejtësia, operativiteti dhe 
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objektiviteti i ndërtimit të lidhjeve dhe bashkëpunimit midis Drejtorisë së Komunikimit 

në SHSSH, Drejtorive Rajonale dhe institucioneve.  

Koordinimi i Planeve të bashkëpunimit dhe modaliteteve të informimit publik midis 

SHSSH, Drejtorive Rajonale dhe Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror në krahasim me 

vitin 2015 ka qenë i përmirësuar në mënyrë të dukshme. Mbi 50% e komunikimeve 

mediatike të tyre kanë qenë të koordinuara me informacionin e marrë dhe 

bashkëpunimin me Drejtorinë e Komunikimit në SHSSH. Pjesa tjetër ka qënë reagim 

mediatik i lidhur me situatat dhe aktorët specifikë rajonalë, lokalë apo institucionalë. 

Pjesa më e madhe e reagimeve të Drejtorive Rajonale dhe Institucioneve të Përkujdesit 

Shoqëror është pasqyruar në mënyrë aktive dhe është reflektuar në materialet periodike 

të pasqyruara në web–in e SHSSH dhe faqen e facebook-ut.       

Por pjesa e kthimeve të përgjigjeve zyrtare ka qenë me e pakët në krahasim me takimet e 

përmuajshme të Drejtorisë së Komunikimit me gazetarët dhe negociatat verbale për 

trajtimin e problemeve që ata kanë kërkuar. 

Gjatë vitit 2016 ka patur një reagim mediatik më të organizuar dhe intensiv. Për pasojë 

ka patur një intensitet të rritur të komunikimit mediatik dhe janë transmetuar në të 

gjithë televizionet kombëtare rreth 60 emisione për problemet sociale që kanë lidhje me 

shqetësimet e grupeve në nevojë apo rolin dhe përgjegjësitë e SHSSH, Drejtorive 

Rajonale dhe Pushtetit Lokal. Po ashtu, krahas ndërhyrjeve në kanalet kombëtare gjatë 

vitit 2016 janë trajtuar problemet sociale edhe në mediat lokale në më shumë se 50 raste. 

Gjatë vitit 2016 pati një përmirësim evident puna me median edhe si rezultat i forcimit të 

bashkëpunimit të Drejtorisë së Komunikimit dhe Drejtorive Rajonale të SHSSH lidhur 

me rregullat ligjore dhe procedurat e përdorimit të informacionit duke respektuar liritë 

dhe të drejtat e njeriut dhe normat etike e mediatike të trajtimit të problemeve sociale.  

Në të gjitha rastet e analizave të zhvilluara me drejtues dhe punonjës të Drejtorive 

Rajonale të SHSSH apo të Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror, tema e lidhjes dhe 

marrëdhënies me median, respektimi i ligjit të transparencës dhe kodit etik ka qënë pjesë 

përbërëse e axhendës së takimeve të zhvilluara. Megjithë përmirësimet e bëra, mbetet 

detyrë e Drejtorisë së Komunikimit që gjatë vitit 2017 të zbatohet një Plan Veprimi 

konkret në mënyrë që të punohet për të kualifikuar më shumë punonjësit e komunikimit 

dhe atyre që kanë këtë rol në Drejtoritë Rajonale apo në Institucionet e Përkujdesit. 

6.1.3. Ligji i Transparencës 

Drejtoria e Komunikimit ka ndjekur dhe zbatuar kërkesat e Ligjit të së Drejtës së 

Informimit. Në këtë kontekst sipas ligjit dhe Urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm të 

SHSSH është realizuar roli i Koordinatorit dhe janë hartuar Programet e Transparencës. 
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Gjatë vitit janë realizuar dhe rishikuar lista e koordinatorëve të Programit të 

Transparencës dhe janë rishikuar programet e hartuara nga Drejtoritë Rajonale të 

SHSSH. 

Në përputhje me kërkesat e Ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit” janë rishikuar 

Programi i Transparencës i SHSSH dhe i Drejtorive Rajonale dhe Institucioneve të 

Përkujdesit Shoqëror. Gjatë vitit është rinovuar edhe lista e Koordinatorëve që ndjekin 

zbatimin e kërkesave të këtij ligji dhe sigurojnë bashkëpunimin me Drejtorinë e 

Komunikimit. 

Megjithëse një mënyrë e re komunikimi në përgjithësi, janë realizuar kërkesat e këtij ligji 

për të drejtën e qytetarëve dhe të kujtdo për të patur modalitete të qarta për kërkesat për 

informim. 

Reformimi i listës së koordinatorëve, përmirësimi i Programeve të Transparencës së 

Drejtorisë së Përgjthshme, Drejtorive Rajonale dhe Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror 

dhe dinamika e sistemit të ankimit dhe kthimit të përgjigjeve me cilësi dhe në kohën e 

përcaktuar, mbeten detyra prioritare për vitin 2017 

6.1.4. Koordinimi i rrjetit të vullnetarëve të SHSSH 

Vullnetarët janë njerëz të cilët shprehin dëshirën e tyre për të kontribuar në strukturat e 

SHSSH. Kjo iniciativë e re e filluar që nga viti 2013 është në zgjerim dhe numri i njerëzve 

që aplikojnë për të qenë vullnetarë është në rritje. Nëse gjatë vitit 2014 numri i 

vullnetarëve ishte 40 persona, në 2015 lista e vullnetarëve ishte me 65 persona të 

moshave dhe profesioneve të ndryshme, në vitin 2016 u bënë 102 persona. 
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Në përputhje me nevojat, kërkesat e aplikantëve dhe kapacitetet e tyre profesionale është 

mundësuar krijimi kushteve për të përfshirë këta vullnetarë që nga Drejtoria e 

Përgjithshme, Drejtoritë Rajonale dhe Institucionet e Përkujdesit Shoqëror. 

6.1.5. Marrëdhëniet me Universitetet 

Mbi bazën e Marrëveshjes është bërë i mundur ndërtimi i një partnership-i interaktiv 

midis SHSSH dhe Universitetit të Tiranës (Fakulteti i Shkencave Sociale) për të realizuar 

bashkëpunime dhe partneritete për ndërtim kapacitetesh, trainim stafesh dhe realizim të 

praktikave të studentëve. 

Gjatë vitit 2016 nga 120 kërkesa të bëra nga Departamentet e Punës Sociale, Psikologjisë 

dhe Shkencave Humane të Universitetit të Tiranës, Universitetet Rajonale e Private janë 

mbështetur, sistemuar dhe trajtuar me praktika studentore rreth 40 studentë të degëve 

Psikologji e Punë Sociale të cilët kanë kryer mbi bazën e një Plani Kalendar praktikat 

nëpër Institucionet e Përkujdesit Social, Drejtorinë e Përgjithshme dhe ato Rajonale të 

SHSSH. Planifikimi, ndjekja dhe zbatimi i kërkesave profesionale ka qenë një nga detyrat 

permanente të SHSSH. Megjithë vështirësitë dhe numrin tejet të lartë të kërkesave të 

Fakultetit për praktikat e studentëve ne kemi mundësuar një planifikim që respekton 

edhe nevojën e studentëve për të kryer praktikën, por siguron dhe respektimin e 

standarteve të shërbimit në Institucionet e Përkujdesit Social. 

6.1.6. Evente dhe iniciativa të koordinuara nga Drejtoria e Komunikimit 

Në kuadër të roleve dhe përgjegjësive që ka Drejtoria e Komunikimit gjatë vitit 2016 në 

bashkëpunim me institucionet dhe partnerë të tjerë, ka bërë të mundur planifikimin, 

organizimin dhe realizimin e Festave që kanë lidhje me evente kombëtare e 

ndërkombëtare. Si çdo vit edhe gjatë vitit 2016 janë realizuar evente nga Drejtoritë 

Rajonale dhe Institucionet e Përkujdesit në 20 maj (Dita e fëmijëve jetimë), në 1 Qershor 

(Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve, 1 Tetor (Dita e të Moshuarve), 3 Dhjetori ( Dita e PAK-

ut) etj. 

Këto evente gjatë vitit 2016 janë zhvilluar si ceremoni në të gjitha Drejtoritë Rajonale dhe 

Institucionet e Përkujdesit, të cilat kanë patur impakt të gjërë social dhe material, për 

shkak të natyrës sociale të bashkëpunimit por dhe të mbështetjes materiale nga donatorë 

të huaj dhe vendas 

6.1.7.Mbështetje e punës së SHSSH përmes Teknologjisë së Informacionit 

 Suport teknik në lidhje me Sistemin e Ndihmës Ekonomike. Sigurim aksesi për sistemin 

përdoruesve të sistemit të Ndihmës Ekonomike 
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Sistemi i dixhitalizuar i Ndihmës Ekonomike që po shtrihet në 12 qarqet e vendit : Nga 

stafi IT i Drejtorisë së Përgjithshme të SHSSH dhe me suportin e stafit të IT të MMSR u 

bë i mundur konfigurimi i sistemit të ri të ndihmës ekonomike në 320 kompjutera si dhe 

instalimet e nevojshme për konfigurimin e pajisjeve shtesë, (si psh. printera) në mënyrë 

që administratorëve socialë t’u ofrohet aksesi online i sistemit të dixhitalizuar. 

 Realizimi i detyrave në grupet teknike për ndjekjen e projekteve të ndryshme si: Projekti 

“PAK” dhe projekti i “Shërbimit të Kujdesit Shoqëror”. 

 Menaxhimi dhe administrimi i faqes së internetit të Shërbimit Social Shtetëror dhe publikimi i 

materialeve në faqen zyrtare të facebook-ut. 

Në faqen zyrtare të SHSSH-së janë publikuar 5 buletine informative, (15 gjatë vitit 2014 

dhe 6 gjatë vitit 2015) janë hartuar 6 buletinë donatorësh (12 gjatë vitit 2014 dhe 12 gjatë vitit 

2015), 33 postime në faqen web për aktivitete të zhvilluara nga institucioni i SHSSH dhe 

njoftime të ndryshme (35 gjatë vitit 2015) dhe 7 njoftime për punësim në SHSSH dhe në 

institucionet e varësisë (19 gjatë vitit 2015). Në faqen zyrtare të facebook-ut të SHSSH-së 

kanë ardhur 63 mesazhe, të cilat janë deleguar dhe kanë marrë zgjidhje sipas situatës dhe 

janë publikuar 360 lajme (137 gjatë vitit 2015) me qëllim informimin e qytetarëve për 

aktivitetet e zhvilluara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror, 

Drejtoritë Rajonale si edhe Institucionet e Përkujdesit Social. 

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

në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (LDI).   

 Mirëmbajtja e pajisjeve elektronike 

Suport teknik punonjësve të SHSSH dhe institucioneve të varësisë në rast kërkese. 

Asistencë përdoruesve në lidhje me mirëmbajtjen e teknikës dhe të gjithë pajisjeve 

ekektronike në SHSSH. Realizim i komunikimit, zgjidhjes ose ndjekjes e të gjithë 

problemeve të përdoruesve në zgjidhjen e problemeve tipike-standarde e që konsistojnë 

në aplikimin e zyrave. Mbështetja e përdoruesve fundore me shërbime IT. Mirëmbajtje të 

pajisjeve elektronike sistemeve të operimit dhe programeve bazë të punës. Përgatitja e 

specifikimeve teknike për pajisjet elektronike të blera për nevojat e Shërbimit Social 

Shtetëror. 

6.1.8.Transparenca e Donacioneve gjatë vitit 2016  

Drejtoria e Komunikimit ka patur rolin e Qendrës së Vlerësimit të nevojave të 

përgjithshme dhe specifike të Institucioneve të Përkujdesit Social dhe ka bërë të mundur 

evidentimin e nevojave materiale dhe ngritjen e kapaciteteve në të gjithë Drejtoritë 

Rajonale dhe Institucionet e varësisë. Mbi këtë bazë është bërë i mundur orientimi i 
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duhur i donacioneve të mundshme në përputhje me specifikat e nevojave të 

identifikuara.  

Në përfundim të çdo muaji hartohet Buletini i Donacioneve, i cili publikohet në faqen 

zyrtare të facebook-ut si dhe në faqen e web-it të Shërbimit Social Shtetëror. 

Në sajë të ndërtimit të politikës së hapur bashkëpunuese e komplementare me aktorë të 

tjerë që operojnë në fushën e shërbimeve sociale apo që duan të kontribuojnë në sferën e 

shërbimit social, Drejtoria e Komunikimit ka mundësuar një proces aktiv të dyerve të 

hapura dhe ndërtimit të partneriteteve me të gjithë individët, aktorë e operatorë vendas 

e të huaj të cilët kanë dhënë kontribute të rëndësishme në sferën e zgjeruar të shërbimit 

social në Shqipëri. 

6.1.9. Situata e donacioneve për vitin 2016 

 Kontribute nga Biznese: Gjithsej 28 të tilla dhe vlera monetare e kontributit është 

4.473.533 lekë ( në vitin 2014 numri i bizneseve që kanë kontribuar ka qenë 160 dhe vlera 

monetare 16.872.624 lekë ndërsa në vitin 2015 kanë kontribuar gjithsej 205 biznese dhe 

vlera monetare e kontributit ka qenë 2.261.190 lekë ) 

Ndër bizneset kryesore janë: NEPTUN SHPK, Pastiçeri “Pelikan”, Kompleksi “Delta”, 

EUROLAB, AbCom, Pastiçeri “Lika”, Euro Mega 2010 SHPK. etj. 

 Kontribute nga Individë: Kanë kontribuar 44 individë dhe vlera monetare e 

kontributit ka qenë 509.779 lekë (në vitin 2014 numri i individëve që kanë kontribuar ka 

qenë 188 dhe vlera monetare e kontributit ishte 3.265.445 lekë, ndërsa në vitin 2015 kanë 

kontribuar 110 individë dhe vlera monetare e kontributit ka qenë 1.492.086 lekë) 

 Kontribute nga Institucione: donatorë gjithsej kanë qenë 14 dhe vlera monetare e 

donacioneve ka qenë 338.645 lekë (në vitin 2014 numri i donacioneve ka qenë 66 dhe 

vlera monetare 1.234.853 lekë, ndërsa në vitin 2015 numri i donatorëve ka qenë 28 dhe 

vlera monetare 1.405.153 lekë) 

Institucionet kryesore që kanë dhënë kontributin e tyre gjatë vitit 2016 janë: Ambasada Kineze, 

Shkolla të Mesme të ndryshme, Agjensia e Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, Posta 

Shqiptare, Kryqi i Kuq, etj. 

 Kontribute nga Fondacione,OJF, Shoqata: kanë kontribuar gjithsej 22 dhe vlera e 

kontributit monetar është 1.761.805 lekë (në vitin 2014 numri i donatorëve ka qenë 54 

dhe vlera e kontributit 3.591.102 lekë, ndërsa në vitin 2015 numri i donatorëve ka qenë 50 

dhe vlera monetare e kontributit 5.982.835 lekë)  
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Shoqatat, Fondacionet dhe OJF-të më kryesore që kanë kontribuar gjatë 2016 janë: Kisha e “Jezu 

Krishtit, e Shenjtorëve të Mëvonshëm”, “Shpresë për Botën”, Motrat Adhuruese “Gjaku i 

Krishtit”, “Gjysmëhëna Shqiptare”, “Eksperiment Albania”, “Kisha e Dishepujve”, “Kisha 

Ortodokse Durrës”, etj. 
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   7.DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME 

  7.1.Sektori i Shërbimeve të Brendshme 

7.1.1.Zbatimi i Statutit të Shërbimit Social Shtetëror, i ndryshuar, Kodit të Punës, i 

ndryshuar dhe Ligjit të Nëpunësit Civil, i ndryshuar. 

Sektori i Shërbimeve të Brendshme ka ndjekur në vazhdimësi respektimin e strukturave të 

miratuara nga Kryeministri, përsa i përket numrit të punonjësve në SHSSH. Është zbatuar 

Statuti i Shërbimit Social Shtetëror, i ndryshuar, Kodit të Punës, i ndryshuar dhe Ligjit të 

Nëpunësit Civil, i ndryshuar. Është mirëadministruar regjistri themeltar si dhe dosjet e 

punonjësve dhe regjistri elektronik i nëpunësve civil. 

Detyrat e përcaktuara në planin e veprimit janë realizuar në përputhje me ligjin dhe në 

afatet kohore të përcaktuara. 

Gjithsej në Drejtoritë Rajonale dhe Institucionet e Përkujdesit Social në varësi të SHSSH, për 

vitin 2013 numri i punonjësve ishte 334, në 2015 – 363 punononjës, kurse për vitin 2016 – 

376. 

Nr Viti  Gjithsej Nëp/civil Pun/adm Liruar Emëruar 

1 2013 334 - 334 67 punonjës 20% e 

totalit nga të cilët 

18 – dorëheqje 

7- pension 

42- për performacë 

të dobët në punë 

 

70 punonjës 20.9%     

e totalit 

2 2015 363 124 239 39 punonjës (10.7%) 

10- n/civil 

8 – dorëheqje 

2- masë displinore 

Administrativë 

29-lirime nga të 

cilët 

3- masë displinore 

54 punonjës nga të 

cilët 

13- nëpunës civil DAP 

41- administrativë 
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3- pension pleqërie 

23- dorëheqje 

 

 

2015 15 emërime me kontratë të përkohshme 

Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.231, dt.20.01.2016 “Për 

përcaktimin e punonjësve me kontratë të përkohshme” 

4 2016 376 147 129 51 gjithsej 14% 

14 n/civil nga të 

cilët 

7-dorëheqje 

2-pension 

2-ristrukturim 

2-pezullim 

1-masë disliplinore 

Administrativë 

37 lirime nga të cilët 

23- dorëheqje 

10-Pension 

4-Masë disiplinore 

58 gjithsej  

25 n/civil nga të cilët 

22-DAP 

3-Ngritje në detyrë 

Dap 

 

Administrativ 

33 emërime nga të 

cilët 

12- me konkurs 

3 - ngritje në detyrë 

5 - transferime 

 

 

 

2016    Më pak se:  2013=16 

Me shumë se 

2015=12 

Më pak se 2013=12 

Më shumë se 2015=4 

5 2016 16 emërime me kontratë të përkohshme 

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.11, dt.14.01.2015 “Për 

përcaktimin e punonjësve me kontratë të përkohshme” 

6 2016 5 emërime të praktikantëve me kontratë 1 vjeçare 
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Masa  disiplinore 

Nr. Viti. Gjithsej Nëp/civil Pun/adm Vërejtje Lirim  

1 2013 334 - 334 - - 

2 2015 363 124 239 15 -masë 

disiplinore 4.1% e 

numrin total  

10 vërejtje nga të 

cilët 

3- nëpunës civil 

7- administrativë 

5- punonjës nga të 

cilët 

2-nëpunës civil 

3-administrativë 

3 2016 376 147 329 16 masa disiplinore 

4.2% e numrin total 

11 vërejtje 

8- nëpunës civil 

8- administrativë 

5- punonjës nga të 

cilët 

1 – nëpunës civil 

4 - administrativë 
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Janë monitoruar dhe ndjekur dy vlerësimet vjetore të performancës së punonjësve për dy 

vitet 2015 dhe 2016. Vlerësimi i nëpunësve civilë në 2016 në krahasim me vitin 2015 

tregon rritjen performancës së punonjësve në 3% më shumë të vlerësuar me shumë mirë. 

 

Nr. Nep/civil 2015 2016  

 Janë 

vlerësuar 

97 = 78% nga te cilët: 

66 nëpunës shumë mirë 

= 68% 

29 nëpunës mirë = 30% 

1= kënaqshëm 

1 = jokënaqshëm 

93 = 67% nga të 

cilët: 

65 nëpunës  

shumë mirë = 70% 

26 = nëpunës mirë 

= 30% 

2 = kënaqshëm 

Viti 2016 ka rritje 

të vlerësimit me 

shumë mirë 3% 

më shumë se në 

vitin 2015. 

 

Për vitin 2016 ndjekja e procesit të dhënies së Statusit të Nëpunësit Civil në periudhë 

prove duke u konfirmuar nga DAP, 13 të emëruar. 

Përfshirja e drejtorive rajonale të SHSSH-së në Shërbimin Civil ka sjellë 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 patur pozicione 

vakante prej një viti e gjysmë.  

Vlerësimi i Drejtorive Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror si njësi publike direkte të 

shërbimit për qytetarët në fushën e ndihmës ekonomike dhe shërbime të tjera shoqërore, të 

cilat nuk përfshihen në fushën e veprimit të legjislacionit për nëpunësin civil SHSSH 

propozoi që marrëdhëniet e punës për gjithë punonjësit e Drejtorive Rajonale të SHSSH në 

bazë të strukturës së miratuar nga Kryeministri të rregullohen në bazë të Kodit të Punës të 

Republikës së Shqipërisë.  

 

15 

16 

14

15

16

2015 2016

Masa disiplinore 



 

   

 

87 

7.1.2.  Mirëadministrimi i regjistrit themeltar elektronik në sistemin e HRMSI, 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. 

Në vitin 2016 janë hedhur në sistem dosjet e 25 nëpunësve civil të emëruar me Dap dhe 

janë plotësuar dokumentacioni i 58 punonjësve të emëruar në SHSSH dhe përditësuar 

regjistri themeltar i punonjësve, dokumentacioni përkatës, vërtetime, llogaritja e 

vjetërsisë, pensione. 

 

7.1.3. Rishikimi i strukturave të Institucioneve të Përkujdesit dhe Drejtorive Rajonale 

Në 2016 u realizua procesi i Ristrukturimit në mbështetje të Ligjit Nr. 152/2013 “Për 

Nëpunësin Civil” i ndryshuar, në zbatim të Kreut II të Vendimit të Këshillit të 

Ministrave Nr. 125, datë 17.02.2016 “Për transferimin e përkohshëm dhe të përhershëm 

të Nëpunësve Civil”, të Udhëzimit të Departamentit të Administratës Publike Nr. 3, datë 

14.04.2014 “Për krijimin, funksionimin dhe kompetencat e Komisionit të Ristrukturimit”, 

si dhe në zbatim të Urdhërit të Kryeministrit Nr. 43, datë 17.03.2016 “Për disa ndryshime 

në Urdhërin Nr. 88, datë 25.10.2011, të Kryeministrit, “Për miratimin e strukturës dhe 

organikës së Shërbimit Social Shtetëror” të ndryshuar, ku u realizua transferimi i 

përhershëm i 85 nëpunësve civilë. Rishikimi i strukturave të Drejtorive Rajonale, shtimi 

i numrit të stafit ka sjellë përmirësimin e punës dhe realizimin e detyrave në afate 

kohore. U rishikua rregullorja e Drejtorive Rajonale, ku u përcaktuan detyrat për çdo 

pozicion pune sipas strukturës së re.  

 

7.1.4.  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 të Rregullores Anti Duhan në Ambientet e 

SHSSH-së, i cili respektohet. 

7.1.5. Kontrolli mbi shfrytëzimin e kohës së punës në çdo institucion 

Gjatë vitit 2015 janë ushtruar kontrolle për shfrytëzimin e kohës së punës në institucionet e 

përkujdesit, si dhe Drejtorinë e Përgjithshme. Kontrollet kanë qenë të befasishme. Janë 

dhënë 15 vërejtje, 4 prej tyre për nëpunës civilë kryesisht për mosrespektimin e orarit zyrtar 
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të punës. 4.1% e numrin total të punonjësve ka marrë masë disiplinore gjatë 2015 për 

shkak të disiplinës në punë.  

Në vitin 2016 nga kontrollet të befasishme të ushtruara për shfrytëzimin e kohës së punës 

në Institucionet e Përkujdesit, si dhe Drejtorinë e Përgjithshme janë dhënë 2 vërejtje.  

7.1.6. Monitorimin e kthimit të përgjigjeve të shkresave ardhur në SHSSH. 

Në fund të çdo muaji Specialisti i Arshiv-protokollit ka monitoruar korespodencën 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. 

Viti 2015 kanë ardhur: 

Shkresa Zyrtare ->      2719  nga këto 2200 shkresa të ardhura.  

Letra populli->       220  kërkesa nga qytetarët.  

Viti 2016 kanë ardhur: 

Shkresa Zyrtare ->      2650   nga këto 2173 shkresa të ardhura. 

Letra populli->             194    kërkesa nga qytetarët.  

Përgjigjet ndaj kërkesave dhe ankesave të qytetarëve janë kthyer brenda afateve kohore 
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7.2.Sektori Juridik 

7.2.1. Realizimi i detyrave sipas Planit të Veprimit të vitit 2016 

Sektori Juridik gjatё vitit 2016 e ka ushtruar veprimtarinë e tij në përputhje me Planin e 

Veprimit Vjetor tё SHSSH të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm, si më poshtë: 

1. Janë ndjekur me performancë të lartë të gjitha proceset gjyqësore ku Shërbimi Social 

Shtetëror ka qenë palë e paditur.  

2. Janë përgatitur kallëzime penale për punonjës të institucioneve të varësisë. 

3. Janë shqyrtuar në bashkëpunim me specialistët e Drejtorive të SHSSH të gjitha 

propozimet ligjore të ardhura nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për 

ndihmën ekomomike dhe shërbimet shoqërore. 

4. Janë përgatitur projekt-draftet ligjore për çdo propozim që është bërë nga Drejtoritë e 

SHSSH-sё dhe janë përcjellë në Ministri. 

5. Është ndjekur procesi i regjistrimit të pronave në administrim të SHSSH-së, nga 

institucionet e varësisë. Kanë mbetur pa u regjistruar 2 objekte. Godina e Shërbimit 

Social Shtetëror dhe Objektet e Kompanisë së Zbulimit të Raketave të BRRRSH me 

vendndodhje në Sharrë Tiranë.  

 Ky objektiv nuk është realizuar në masën 100% sipas Planit të Veprimit të vitit 

2016 për shkak të kostos financiare të përgatitjes së plan-rivelimit përkatës për çdo 

objekt.  

6. Janë shqyrtuar të gjitha marrëveshjet e bashkëpunimit që ka lidhur SHSSH me OJF në 

fushën e shërbimeve shoqërore dhe i kanë kaluar për miratim Drejtorit të 

Përgjithshëm të SHSSH. 

7.2.2. Nisma ligjore të propozuara nga SHSSH gjatë vitit 2016  

Gjatë vitit 2016 nga Shërbimi Social Shtetëror janë propozuar ndryshime për 9 akte 

ligjore dhe nënligjore si më poshtë: 

1. “Propozim për ngritjen dhe funksionimin e KMCAP-ve Rajonale në varësi të 

SHSSH”, 

2. “Propozim për kalimin e Qendrës Kombëtare të Emergjencave në administrim të 

Bashkisë Tiranë”. 

3. Propozim për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.425, “Për përcaktimin e 

kritereve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në 

institucionet rezidenciale, publike dhe jo publike, të përkujdesjes shoqërore”. 
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4. Propozim për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.898, datë 10.11.2010, “Për disa 

ndryshime të VKM nr.114, datë 31.01.2007 “Për përcaktimin e masës së kontributeve 

të personave që vendosen në Institucionet Rezidenciale Publike të Përkujdesit 

Shoqëror”. 

5. Propozim për disa shtesa në VKM nr.589, datë 28.088.2003, “Për ngritjen dhe vënien 

në funksionim të Qendrës Kombëtare Pritëse të Viktimave të Trafikimit”. 

6. Propozim “Për shtëpi familje për fëmijët e grup moshës 6-18 vjeç në vend në 

institucionet rezidenciale publike”. 

7. Propozim “Për ngritje shërbimi të ri për të rinjtë 16-18 vjeç”. 

8. Propozim për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.425, “Për përcaktimin e 

kritereve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në 

Institucionet Rezidenciale, publike dhe jo publike, të përkujdesjes shoqërore”. 

9. Projekt-vendim për një ndryshim në vendimin nr.60, datë 01.02.2006, të Këshillit të 

Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave shtetërore, të cilat i 

kalojnë në përgjegjësi administrimi të Shërbimit Social Shtetëror”. 

 

Krahasuar me vitet 2013-2015 

Krahasuar me vitet e kaluara propozimet nga SHSSH për ndryshime ligjore kanë ardhur 

nё rritje si poshtё: 

 

Vitet 

Propozime për 

ndryshime 

ligjore 

2013 1 

2015 6 

2016 9 

   

 

7.2.3 Procese gjyqësore ku SHSSH ka qenë palë e paditur gjatë vitit 2016 

Gjatë vitit 2016 janë ndjekur 12 procese gjyqësore, 5 janë largime nga puna, 1 është 

kthyer për rigjykim nga Gjykata e Apelit, 6 janë procese që janë çelur nga persona me 

aftësi të kufizuar, ku Shërbimi Social Shtetëror ka qenë palë e paditur.  
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6 

9 

viti 2013 viti 2015 viti 2016

Propozime për ndryshime ligjore 

viti 2013

viti 2015

viti 2016



 

   

 

91 

Janë fituar nga SHSSH në Shkallën e Parë 5 procese gjyqësore, janë fituar nga paditësi nё 

3 procese gjyqësore, janë pushuar me vendim Gjykate 2 procese gjyqësore, janë në 

ndjekje 2 procese gjyqësore: 

Krahasuar me vitet 2013-2015 

Krahasur me vitet e kaluara numri i proceseve ka pësuar rёnie. Përpara vitit 2014 nuk ka 

pasur respektim të procedurave ligjore për largimet nga puna. Çdo proces gjyqësor 

fitohej nga paditësi duke shkaktuar një kosto të lartë në buxhetin e shtetit, siç mund të 

përmendim vitin 2015, ku fondi i likujdimit për vendimet gjyqesore të viteve 2012-2013 

arriti vlerën 37 456 319 lekё.  

Në vitet 2015, 2016 është ulur numri i nëpunësve të larguar nga puna. Për rastet e 

larguara janë respektuar procedurat ligjore, kjo ka bërë që proceset gjyqësore të fitohen 

nga institucioni dhe ka ulur koston e shpenzimeve, sipas tabelave të mëposhtme. 

 

Viti 
Procese 

gjyqësore  

2013 110 

2015 20 

2016 12 

 

 

 

Likuidimi i shpenzimeve gjyqësore për vitet e kaluara vazhdon akoma. Ekzekutimi më i 

madh është bërë në vitin 2015. 

 

Vitet Fondi 

2013 3263000 

2015 37456319 

2016 13288326 
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Numri i proceseve gjyqësore  

viti 2013

viti2015
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7.2.4. Kallëzime Penale gjatë vitit 2016 

Janë bërë 2 kallëzime penale për ish punonjës të institucioneve të varësisë.  

1. Ish Drejtor i Shtëpisë së të Moshuarve Tiranë për abuzim me detyrën shtetërore. 

2. 1 punonjës i Shtëpisë së të Moshuarve Shkodër për fallsifikim dokumentesh 

zyrtarë. 

Nё vitin 2015 janë bërë kallëzime për 3 punonjës: 

1. Ish Drejtori (2013) i Drejtorisë Rajonale Gjirokastër për abuzim me detyrën. 

2. 1 Specialiste pranë Drejtorisë Rajonale Gjirokastër për abuzim me detyrën. 

3. 1 punonjës i Shtëpisë së të Moshuarve Shkodër për fallsifikim dokumentesh 

zyrtarë. 

 

Për periudhën Tetor 2013- maj 2014 janë bërë kallëzime për abuzim me detyrën nga 

punonjës të njësive të qeverisjes vendore si më poshtë; 

1. Për 6 njësi vendore janë bërë kallëzime penale për kryetarët dhe anëtarët e 

Këshillave. 

2. Pёr 13 njësi vendore janё bërë kallëzime penale për administratorët shoqërorë. 

3. Në 2 raste janë bërë kallëzime për Komisionet Mjekësore të Vlerësimit të Aftësisë 

së Kufizuar. 

 

Siç shihet numri i kallëzimeve penale ndër vite ka ardhur në rënie, kjo për faktin se vënia 

përpara përgjegjësisë e punonjësve abuzues me detyrën ka rritur ndërgjegjësimin  për të 

zbatuar ligjin. 

 7.2.5. Përjashtime doganore 

Gjatë vitit 2016, SHSSH ka pajisur me vertetim për t’u përjashtuar nga detyrimet e 

importit për automjetet në pronësi të tyre 28 persona me status para dhe tetraplegjie. 

Krahasuar me vitet 2013-2015 

  Vitet Vërtetime 

2013 49 

2015 26 

2016 28 
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Krahasuar me 2013 ka rënie të kërkesave. Kjo ka ardhur si rezultat i rritjes së kontrollit 

nga ana jonë që makinat të përdoren për të aksesuar lëvizjen e personave të sëmurë dhe 

jo për qëllime familjare apo të afërmëve të personave me status para dhe tetraplegjie. 

7.2.6. Marrëveshje bashkëpunimi 

Gjatë vitit 2016 SHSSH ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi me 61 Bashki për 

shpërndarjen e dekoderave për 81655 familje përfituese të skemës së ndihmës 

ekonomike.  

7.2.7. Regjistrime në ZVRPP 

Kanë kaluar për regjistrim në ZVRPP, 7 objekte që me Vendim të Këshillit të Ministrave 

janë në administrim të Shërbimit Social Shtetëror. 

7.2.8. Karrige me rrota për personat me status para dhe tetraplegjie 

Gjatë vitit të kaluar SHSSH ka bërë të mundur që të pajisen me karrige me rrota 900 

persona me status para dhe tetraplegjie në sajë të bashkëpunimit me Fondacione 

Jofitimprurëse.        

 

 


