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HYRJE 
 

Raporti pasqyron aktivitetin e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social dhe të 

institucioneve të saj të varësisë përgjatë gjithë vitit 2018. 

I ndërtuar sipas raportimit të çdo Drejtorie dhe Sektori në Drejtorinë e Përgjithshme të 

SHSSH, ai shpërfaq për këdo nivelin e arritjes së objektivave të vendosura që në fillim të 

vitit në përputhje me prioritetet strategjike të MSHMS në fushën e mbrojtjes sociale dhe 

vendos sfidat për vitin 2019.  

Të dhënat statistikore që shoqërojnë aktivitetin e çdo drejtorie të ShSSh, tregojnë rritje të 

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

 Garantimi i zbatimit të legjislacionit në dhënien e ndihmës ekonomike dhe aftësisë së 

kufizuar, përmes kontrolleve në Drejtoritë Rajonale dhe njësitë vendore. 

 Menaxhimi i skemës së ndihmës ekonomike, duke monitoruar ecurinë e dinamikës së 

NE. 

 Respektim i legjislacionit gjatë procesit të administrimit dhe komisionimit të PAK duke 

ofruar shërbime të lira nga korrupsioni për Personat me Aftësi të Kufizuar. 

 Dixhitalizimi i dosjeve të PAK (Arkiva Elektronike) duke ofruar transparencë 

maksimale. 

 Shërbime cilësore për grupet vulnerabël, përmes kontrollit dhe kërkesës së rritur për 

zbatimin e legjislacionit në fushën e shërbimeve shoqërore, 

 Mirëmenaxhimi i burimeve financiare, 

 Mirëmenaxhimi i burimeve njerëzore  dhe përmirësimi i performancës së tyre përmes 

rritjes së kapaciteteve. 

 Përmirësimi i imazhit dhe forcimi i partneriteteve afatgjata të ShSSh nëpërmjet 

komunikimit transparent dhe interaktiv me strukturat e varësisë, partnerët, median 

dhe publikun e gjërë, 

 Sqarime dhe përgjigje shteruese brenda afateve për ankesat e qytetarëve. 

Në përmbyllje, përmes këtij Raporti, falenderoj punonjësit e SHSSH në Drejtorinë e 

Përgjithshme, në drejtoritë rajonale të ShSSh si dhe në të gjitha institucionet e përkujdesit 

social për punën e tyre të palodhur, organizatat ndërkombëtare dhe lokale për 

partneritetin e pakursyer, donatorët, Miq të Shërbimit Social për kontributin e tyre të 

pazëvendësueshëm në arritjet e SHSSH gjatë vitit 2018.  

DREJTORI I PËRGJITHSHËM 

Luneda Sufali 
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I.DREJTORIA E KONTROLLIT TË PAGESËS SË NE DHE PAK 

 Objektiv: NDIHMA EKONOMIKE E ORIENTUAR DREJT PUNËSIMIT 

 Mirëadministrimi i skemës së mbrojtjes sociale përmes kontrollit të zbatimit të 

legjislacionit dhe shtrirjes së modelit të ri të ndihmës ekonomike në të gjithë 

vendin. 

Shërbimi Social Shtetëror zbaton politikat, legjislacionin e Ndihmës Ekonomike dhe 

Pagesës për individë me aftësi të kufizuar në të gjithë vendin.  

Administrimi me efektivitet i fondeve të ndihmës ekonomike dhe pagesave për personat 

me aftësi te kufizuar, kontrolli i zbatimit rigoroz të kërkesave dhe kritereve të 

legjislacionit, parandalimi dhe ndëshkimi i çdo forme të korrupsionit dhe abuzimeve me 

fondet e destinuara për familjet dhe shtresat në nevojë, kanë qenë në fokus të kontrolleve 

të realizuara nga Shërbimi Social në nivel qendror dhe në nivel rajonal. 

1. Drejtoria e Kontrollit të Ndihmës Ekonomike dhe Aftësisë së Kufizuar realizon dhe 

përgjigjet për metodologjinë e kontrolleve të pagesave për NE dhe PAK në shkallë 

vëndi, dhe mbikqyr veprimtarinë e tij në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

2. Organizon dhe kryen kontrolle në objektet e varësisë së drejtëpërdrejtë, si në 

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social të inkuadruara në 12 Qarqe, në shkallë vendi.  

3. Organizon dhe kryen kontrolle edhe në objekte jo të varësisë së drejtëpërdrejtë, por 

që merren me administrmin e këtyre fondeve, siç janë Njësitë e Qeverisjes Vendore. 

4. Angazhim të plotë në kthimin e përgjigjeve dhe ndjekjen e shkresave, që qytetarët 

adresojnë në drejtim të Drejtorisë së Kontrollit të Ndihmës Ekonomike dhe Aftësisë 

së Kufizuar, pranë SHSSH. 

5. Për çdo kontroll të ushtruar, pas nënshkrimit të aktit të kontrollit harton raportin 

final të kontrollit i cili përmban faktet e gjetura gjatë kontrollit, parregullsitë, 

vërejtjet dhe propozimet e specialistëve që kryejnë kontrollin.  

 

1.1.Shtrirja e skemës së re të NE 

Skema e re e ndihmës ekonomike filloi zbatimin në gjithë vendin në janar 2018.  

Unifikim i procedurës së dhënies së NE në të gjithë vendin solli shënjestrimin më të mirë 

të varfërisë.   
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Të sensibilizuar nga fushata e informimit gjatë muajve të fundit të vitit 2017, në muajin 

janar 2018 Regjistri Elektronik Kombëtar lidhur me aplikimet për NE është mbajtur i 

hapur deri me datë 16 janar për shkak të numrit të lartë të aplikimeve. Në muajin janar 

rezultoi se kanë aplikuar në  12 qarqe gjithsej 101.000 familje:  98.064 familje/ individë të 

cilat kaluan për vlerësim dhe 2936 aplikime të cilat mbetën në statusin draft për shkak të 

mungesës së dokumentacionit nga ana e aplikuesve.  

Vetëm në muajt janar – shkurt të vitit 2018 ishin 10 758 familje të reja në skemën e Ndihmës 

Ekonomike.   

Vendimet finale të muajit janar për shkak të ngarkesës së informacionit të kryqëzuar 

automatikisht janë gjeneruar nga 12 Drejtoritë Rajonale në muajin shkurt dhe janë 

vlerësuar përfitues ne total 51.834  familje/individë në nevojë, nga të cilët 50.655 janë 

familje në NE. 20202 familje të tjera janë refuzuar nga sistemi për mospërputhje gjatë 

verifikimit të të dhënave. Qarku me numrin më të lartë të mospërputhjeve në raport me 

numrin total të aplikuesve është qarku Vlorës 52%, pasuar nga Kukësi 35%, Shkodra 31%, 

Dibra 28%, Lezha 29%, Fieri 29%, Berati 19,9% dhe Korça 19%. 

Numri i lartë rezultuar me mospërputhje ka qenë për shkak: të mosdeklarimit të 

automjetit,  marrëdhëniet me punësimin, mosdeklarim pagash  të sakta, mospërputhje te 

deklarimi i pensionit duke mosdeklaruar pensionin e invaliditetit në masa të sakta, por më 

së shumti ka pasur mospërputhje për shkak të mosdeklarimit të pensionit familjar. 

Nga analiza e bërë lidhur me shkaqet e mëdha të mospërputhjeve shpjegohet edhe me 

faktin se të dhënat e aplikimeve kanë qenë jo të përditësuara, pasi aplikimet e hedhura në 

regjistrin Elektronik Kombëtar të Ndihmës Ekonomike në pjesën më të madhe të tyre nuk 

kanë qenë të përditësuara nga njësitë vendore, sipas njoftimit të bërë nga ShSSh që në 

muajin dhjetor 2017.  

1.2.Vendimmarrja e ndihmës ekonomike nga strukturat e SHSSH dhe ndjekja e 

dinamikës së  skemës së  NE çdo muaj 

Bazuar në ligjin 9355 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” , i ndryshuar , neni 27/1,  

Strukturat Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, për ndihmën ekonomike, kanë 

përgjegjësi për: 

 

a)Verifikimin e të dhënave të regjistruara nga administratori shoqëror në regjistrin 

kombëtar elektronik të të dhënave dhe në autoritetet shtetërore përgjegjëse për 

familjet/individët në nevojë,të cilët janë propozuar me vendim të Këshillit Bashkiak, që të 

trajtohen me ndihmë ekonomike; 
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b)Vendimmarrjen për:  

 

 caktimin e familjes/individëve në nevojë, përfitues të ndihmës ekonomike, që 

plotësojnë kriteret e përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave, si dhe masën e 

përfitimit të tyre. Për familjen në proces zgjidhjeje martese, kur nuk ka ende një 

vendim të formës së prerë, masa e përfitimit caktohet e ndarë për të dy bashkëshortët; 

 refuzimin e kërkesës për caktimin e përfitimit të ndihmës ekonomike, për 

familjet/individët në nevojë, të cilët nuk plotësojnë kriteret e përcaktuara me vendim 

të Këshillit të Ministrave. 

 

Problematika  

a)Procesi i verifikimit dhe vendimmarrjes nga Drejtoritë Rajonale të SHSSH për vitin 2018 

nuk është arritur të mbyllet brenda muajit, për shkak të vonesës së mbledhjes së 

këshillave të njësive vendore, të cilat duhet të mblidhen brenda datës 20 të muajit, 

ndryshe kjo vonon gjithë procesin. Miratimi i vendimit për propozim nga këshillat 

bashkiakë është një hallkë që e ka vështirësuar procesin dhe ShSSh ka propozuar që të 

eliminohet kjo hallkë me ndryshim në legjislacion. 

b)Një problematikë tjetër e ndeshur gjatë shtrirjes së skemës së re të ndihmës 

ekonomike lidhet me qëndrueshmërinë e stafit të administratorëve shoqërorë. 

Ndryshimet e shpeshta të administratorëve sjellin vështirësi në zbatimin korrekt të 

legjislacionit, për këtë arsye Drejtoritë Rajonale të SHSSH çdo muaj organizojnë 

takime/trajnime lidhur me përditësimet dhe problematikat në programin e NE-së.  

c)Procesi i verifikimit automatik është një fazë shumë e rëndësishme në zbatim të 

legjislacionit i cili shmang abuzimet.  Nga kryqëzimi i të dhënave të sistemit të NE me 

SHKP, gjatë vitit kanë dalë shumë mospërputhje (të paregjistruar apo që nuk janë 

paraqitur), ndërkohë që personat kanë të firmosuar kartonin si punëkërkues të papunë. 

Edhe pse në muajin qershor u implementua ndërlidhja me web servisin e ri të SHKP, pati 

probleme gjatë verifikimit automatik.  Për të qenë të sigurtë për saktësinë e të dhënave, 

këto mospërputhje janë verifikuar deri në muajin nëntor manualisht nga Drejtoritë 

Rajonale me zyrat rajonale të punës. Në muajin dhjetor me përmirësimet e bëra në web e 

SHKP verifikimi me zyrat e punës është bërë vetëm nga verifikimi automatik. 

d)Verifikimi automatik me ZRPP nuk funksionon, por edhe nga verifikimi manual nuk ka 

të dhëna. 
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e)Duhet të shtohet verifikimi me sistemin TIMS, nisur kjo dhe nga rastet e deklaruara në 

media kur familja aplikon dhe më pas largohet jashtë shtetit dhe nuk mund të verifikohet;  

si pasojë këto familje marrin përfitimin në mënyrë të padrejtë. Në disa njësi vendore 

administratorët shoqërorë nuk kanë kryer verifikimet social-ekonomike për hyrjet e reja 

brenda 3 mujorit të parë. Drejtoritë Rajonale pasi kanë konstatuar këtë fakt, kanë dërguar 

shkresa zytare për tërheqje vëmendjeje dhe kanë ushtruar kontrolle tematike lidhur me 

skemën e NE. 

Përdorimi i Fondit 6% 

Një nga risitë e aplikimit të skemës së re gjatë këtij viti, është përdorimi i fondit 6% nga 

Këshillat bashkiake për familjet në nevojë.  Gjatë vitit 2018 janë trajtuar 46 159 familje kanë 

përfituar nga ky fond (tabela 1).  

Në zbatim VKM Nr.955, datë 7.12.2016 "Për Përcaktimin e Kritereve, të Procedurave, 

Dokumentacionit dhe Masës së Përfitimit të Ndihmës Ekonomike" i ndryshuar, Udhëzimit 

Nr. 5, datë 17.2.2017 “Mbi përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën 

ekonomike deri në 6 për qind” për periudhën Janar–Nëntor  2018 janë shpërndarë në të 12 

qarqet e vendit si më poshtë: 

Tabela 1 Shpërndarja e Fondit 6 % në 12 Qarqet 

   
Muajt 2018  Nr. Përf. NE  Fond 

Janar 4138 15059241 

Shkurt 4825 16726617 

Mars 4484 14349848 

Prill 3914 12357411 

Maj 4227 13492782 

Qershor 4353 13369755 

Korrik 4175 12462599 

Gusht 4273 13679051 

Shtator 4143 13165767 

Tetor 3840 11998862 

Nëntor 3787 13046141 

Dhjetor     

Totali 

 

149708074 
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Familjet janë trajtuar në bazë të kritereve të përcaktuara nga këshilli i bashkisë. Për muajin 

dhjetor vendimi i këshillit bashkiak merret në muajin janar, pasi gjithmonë vendimi për 

trajtimin me fondin deri në 6% merret në muajin pasardhës. 

1.3.Verifikimet social ekonomike në familjet përfituese dhe jopërfituese  

Verifikimet social ekonomike në kuadër të masave të marra nga MSHMS dhe ShSSh 

për mirëmenaxhimin e skemës se re ka qenë një nga objektivat e Drejtorisë së 

Përgjithshme të ShSSh dhe 12 drejtorive rajonale. Gjatë gjithë vitit 2018 janë realizuar 

gjithsej 8 997 verifikime social-ekonomike në familjet përfituese dhe jopërfituese. 

Krahasuar me 2017, apo me gjithë vitet e tjera të mëparëshme, ky numër është i 

dhjetëfishuar. 

Në zbatimi të Urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm të ShSSh, nr.65 prot, datë 12.01.2018” 

Për ndjekjen dhe organizimin e punës për zbatimin e skemës së re të NE në të gjithë 

vendin“ Drejtoritë rajonale të ShSSh planifikuan kontrolle në njësitë vendore, nëpërmjet 

verifikimeve social-ekonomike në banesë për familjet jopërfituese nga skema e ndihmës 

ekonomike për të vlerësuar situatën e tyre social ekonomike. U vlerësua saktësia e 

plotësimit të formularit të aplikimit dhe u orientuan familjet për të riaplikuar në muajin 

pasardhës nga data 1-10 të muajit. 

 

Për familjet që kanë rezultuar jopërfituese nga skema e ndihmës ekonomike, të cilat nga 

verifikimi në terren u vlerësuan në situatë të vështirë social ekonomike në bashkëpunim 

më administratorët shoqërorë  u orientua që të trajtohen nga fondi i kushtëzuar për bllok-

ndihmën ekonomike deri në 6% dhe/ose me fonde të buxhetit vendor  sipas përcaktimeve 

që janë bërë me Udhëzimin nr. 5, datë 17.02.2017, “Mbi përdorimin e fondit të kushtëzuar 

për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6 për qind”. 

 

Për periudhën shkurt-mars 2018 janë kryer 2642 verifikime social-ekonomike për familjet 

jo përfituese në skemën e NE nga të cilat 165 familje kanë kryer deklarim të rremë ndërsa 

për pjesën tjetër janë udhëzuar administratorët shoqërorë të plotësojnë saktë deklarimet 

pasi nuk i kanë kuptuar pyetjet e formularit, të lejojnë të riaplikojnë muajin pasardhës si 

dhe t’i jepet mundësia e përfitimit nga fondi 6% i ndihmës ekonomike. 

Verifikimet social ekonomike në familjet përfituese  

Për periudhën shkurt-tetor nga stafi i SHSSH 2018 janë kryer 6355 verifikime social-

ekonomike në  familjet përfituese në skemën e NE.  
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Nga verifikimet social ekonomike është konstatuar se 530 familje kishin ndryshime të 

vogla të situatës social ekonomike në krahasim me vetëdeklarimin e bërë gjatë aplikimit 

dhe janë futur në sistem rivlerësimi me ndryshimet e bëra, ndërsa 457 familje janë 

konstatuar ndryshime të situatës social-ekonomike në krahasim me aplikimin dhe janë 

larguar nga skema. 

 

1.4. Zbatimi i marrëveshjes së bashkëpunimit me SHKP dhe orientimi drejt tregut të 

punës të anëtarëve madhorë të familjeve përfituese dhe  jopërfituese 

Janë marrë masa për zbatimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet SHSSH dhe 

SHKP e cila ka si qëllim të mundësojë integrimin në tregun e punës të personave nga 

familje përfituese dhe jopërfituese të ndihmës ekonomike nëpërmjet ofrimit të shërbimeve 

të punësimit dhe formimit profesional. Janë mbajtur kontakte të vazhdueshme me zyrat e 

punës që të raportohet në kohë reale për personat që kanë përfituar nga programet e 

formimit profesional dhe nxitjes së punësimit. Në zbatim të marrëveshjes SHKP dhe 

SHSSH, çdo muaj Drejtoritë Rajonale të SHSSH dërgojnë në Zyrat e Punës listën e 

anëtarëve në moshë aktive pune të familjeve që janë refuzuar nga skema e NE.  

Nga raportimet mujore ndërmjet institucioneve rezulton se për periudhën kohore janar- 

nëntor 2018 janë punësuar në 12 qarqet 2 452  anëtarë të familjeve që janë pjesë e skemës së 

NE dhe anëtarë të familjeve që janë refuzuar nga skema e NE-së si dhe 751 anëtarë në 

moshë aktive pune u është ofruar formim profesional.  

1.5. Kontrolle për zbatimin e legjislacionit të ndihmës ekonomike dhe pagesat e PAK 

a)Kontrollet e kryera në njësitë administrative lidhur me zbatimin e legjislacionit të NE 

dhe pagesat PAK 

Nga kontrollet e ushtruara lidhur me verfikimet social-ekonomike rezulton se: 

Drejtoria e Kontrollit të Pagesës së NE dhe PAK ka qenë e angazhuar në suportin e 12 

Drejtorive Rajonale në gjithë procesin e shtrirjes së skemës së NE, duke ndjekur dhe 

mbështetur teknikisht Drejtoritë Rajonale dhe njësitë vendore në procesin e verifikimit 

automatik, të vendimmarjes. Ka qenë suport dhe monitorim gjatë gjithë vitit lidhur me 

problematikat e konstatuara gjatë gjithë procesit të verifikimit të të dhënave të kryqëzura 

si me Sigurimet Shoqërore dhe zyrat e punës. Problematikat janë adresuar dhe janë 

propozuar zgjidhje. 

Në zbatim të Urdhërit të Ministres së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me nr. 621 prot. 

datë 27.12.2017, “Për ngritjen e grupeve të punës për ndjekjen dhe organizimin e punës 
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për zbatimin e skemës së ndihmës ekonomike në të gjithë vendin”, Drejtoria e Kontrollit të 

pagesave të NE dhe PAK ka monitoruar shtrirjen e skemës dhe ka informuar periodikisht 

anëtarët e grupit të punës për çdo problematikë .  

Për shkak të zbatimit të skemës së re të ndihmës ekonomike, në 3 mujorin e parë të 2018 

janar-mars 2018, drejtoritë rajonale janë angazhuar në mbarëvajtjen e skemës, mbështetje 

dhe asistencë teknike për të gjitha njësitë vendore, procesin  e verifikimit automatik dhe 

vendimmarjes dhe verifikime social ekonomike në familjet jopërfituese nga sistemi i 

pikëzimit dhe familjet përfituese. Megjithë ngarkesën e madhe në zbatimin e reformës së 

NE me sukses, Drejtoritë Rajonale kanë arritur të ushtrojnë kontrolle në  njësitë vendore 

lidhur me zbatimin e legjislacionit të NE dhe pagesat PAK. 

Për shkak të problematikave të hasura në muajt janar dhe shkurt lidhur me 

vendimmarrjen e përfituesve të ndihmës ekonomike, janë organizuar në muajin mars 

trainime me Drejtoritë Rajonale duke i orientuar lidhur me hapat që duhet të ndiqen gjatë 

procesit të verifikimit automatik dhe vendimmarrjes. 

b) Gjatë kësaj periudhe nga Drejtoria e Kontrollit të Pagesës së NE dhe PAK nuk janë 

ushtruar kontrolle për pagesat PAK, ndërsa për zbatimin e legjislacionit janë kontrolluar 4 

njësi vendore: Shënkoll /Lezhë / Bushat /Shkodër / Shupenzë/Dibër / Karbunarë/Fier 

dhe 2 Drejtoritë Rajonale Berat dhe Tiranë. 

Në përputhje me legjislacionin në  dosjet e aplikantëve në Njësitë Vendore gjendej 

formulari i Aplikimit  për “Ndihmë Ekonomike”, firmosur nga kryetari i familjes me 

kopjet e kartës së identitetit të anëtarëve madhorë, deklaratat 3 mujore të familjeve 

përfituese të printuara dhe të firmosura nga anëtarët madhorë në përputhje me kërkesat e 

VKM nr. 955, datë 07.12.2016 të këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereve, të 

dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”. 

Gjatë kontrollit u konstatua se dokumentacioni ishte i saktë për përfitimin e kompesimit të 

energjisë elektrike në përputhje me kërkesat e VKM nr.565, datë 9.8.2006, “Për mbrojtjen e 

shtresave në nevojë, nga rritja e çmimit të energjisë elektrike” si dhe VKM nr.8, datë 

14.01.2015 të Këshillit të Ministrave “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, për efekt të 

heqjes së fashës së konsumit të energjisë elektrike deri në 300 KWH në muaj” 

Në dosje mungonin fotokopje të librezës së vaksinimit që provon vaksinimin sipas 

kalendarit të detyrueshëm për grup-moshat e fëmijëve në kundërshtim me kërkesat e 

VKM nr.955, datë 07.12.2016 të këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereve, të 

dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, Kreu I, pika 4.1.4. 
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Dosjet kanë mungesë me certifikatën e pronësisë të lëshuar nga ZRPP/Vërtetimin e 

lëshuar nga zyra e Kadastrës.  

Për familjet me persona me aftësi të kufizuar mungonte një kopje/fotokopje e vendimit të 

Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë për familjet e përbëra nga persona 

invalidë të punës apo persona me aftësi të kufizuar, të cilët marrin pagesë paaftësie.  

Për familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike si dhe familjet që janë shpallur përfituese 

për herë të parë verifikimi i gjendjes shoqërore e ekonomike të familjeve nuk është kryer 

brënda 3- mujorit të parë. 

Nga kontrolli u konstatua se, për individët përfitues të statusit të jetimit mbi moshën 18 

vjeç nuk është kërkuar vërtetimi si punëkërkues i papunë i lëshuar nga zyrat e punës në 

përputhje me Udhëzimin nr.3, datë 17.02.2017, “Mbi zbatimin e vendimit nr.955, datë 

07.12.2016 të këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe 

masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, pika 4.2, gërma ç. 

Në dosje mungonin  fotokopjet e kartave të identitetit për të gjithë anëtarët madhorë. 

Nuk janë marrë vërtetimet për ndjekjen e shkollës lëshuar, të cilat janë të detyrueshëm për 

t'u dorëzuar dy herë brenda një viti shkollor.  

Zyra e financës së Bashkisë nuk disponon marrëveshjen e rinovuar me postën ku të 

pasqyroheshin të gjitha tërheqjet në përputhje me kreun II, pikën 9, germa b të VKM 

Nr.955, datë 7.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, të dokumentacionit 

dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, i ndryshuar. 

Ndihma ekonomike paguhet nëpërmjet bankës, por zyra e financës nuk dispononte 

marrëveshjen e rinovuar me bankën ku të pasqyroheshin të gjitha tërheqjet në përputhje 

me kreun II, pikën 9, gërma b të VKM Nr.955, datë 7.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve, 

të procedurave, të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, i 

ndryshuar. 

Gjatë kontrollit mbi zbatimin e saktësisë së plotësimit të pagesave në P/vendim-Vendim, 

Vendim–Bordero, Bordero–Thesar rezultoi se ka përputhje të shumave të Vendimit, 

Borderosë dhe Thesarit. 

Për 4 kontrollet e bëra në njësitë vendore  janë realizuar 42 verifikime social ekonomike 

për familjet përfituese të skemës së NE nga të cilat u janë lënë detyrë administratorëve 

që të bëjnë modifikimin e deklaratës 9 familjeve, që janë larguar si abuzive nga skema 

e NE për 10 familje. 
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Nga ana e Drejtorisë së Kontrollit dhe Pagesave të NE dhe PAK për vitin 2018 në zbatim të 

metodologjisë së re të kontrollit është ushtruar kontroll në muajin nëntor dhe dhjetor në 

Tiranë.  

Gjatë kontrollit të realizuar në Drejtorinë Rajonale Berat rezultoi se kjo drejtori ka 

zbatuar planin e veprimit duke realizuar të gjitha kontrollet e planifikuara. 

Specialistët e Drejtorisë Rajonale Berat i janë përmbajtur formatit të miratuar për  

hartimin e akt-kontrollit, në zbatim të Urdhërit nr.1361 datë 25.06.2014,“ Mbi procedurat e 

kryerjes së kontrollit të ndihmës ekonomike dhe të aftësisë së kufizuar” lidhur me 

kontrollin e skemës së vjetër. Lidhur me kontrollin e skemës së re është kontrolluar 

zbatimi i legjislacionit për ndihmën ekonomike, dokumentacioni në dosjet e përfituesve si 

dhe jane kryer verifikime social-ekonomike në banesë për përfituesit e ndihmës 

ekonomike. Udhëzimi nr.714, datë  11.10.2018, “Për metodologjinë e kontrollit të pagesave 

të ndihmës ekonomike” , i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka filluar të 

zbatohet për kontrollet e muajit Nëntor 2018, të cilat ishin në proces gjatë kontrollit të 

realizuar nga ana jonë. 

Nga shqyrtimi i projekt raporteve rezulton se janë pasqyruar në akt-kontroll si skema e 

vjetër ashtu edhe skema e re. Lidhur me kontrollin e skemës së re nuk ka pasur një model 

standard për hartimin, konstatimin dhe lënien e detyrave.Nga detyrat e lëna vihet re se 

nuk ka pasur një koordinim midis administratorit shoqëror dhe Drejtorisë Rajonale dhe si 

pasojë nuk janë zbatuar në kohë detyrat e lëna. 

Në 22 njësitë administrative të kontrolluara janë kryer verifikime social-ekonomike në 193 

familje në të cilat rezultonte se kishte përputhshmëri me vlerësimin e bërë nga 

administratori shoqëror për 189 familje, ndërsa për 2 familje kishte mospërputhje me 

deklarimin. 

Specialistët e Drejtorisë Rajonale kanë kryer njoftimet për Kryetarin e Njësisë, Prefektin e 

Qarkut, Shërbimin Social Shtetëror për vitin 2018, ku janë të pasqyruara konkluzionet e 

kontrollit, detyrat që janë lënë, arkëtimet dhe masat përkatëse. Për abuzimet e evidentuara 

janë lënë detyra për t’u ndjekur dhe realizuar. Në përgjithësi masat e lëna nga Drejtoria 

Rajonale  zbatohen pjesërisht nga ana e njësisë vendore. 

Drejtoria Rajonale ka kryer çdo muaj procesin e verifikimit automatik për institucionet 

me të cilat realizohet lidhja online dhe verifikimet manuale me institucionet e tjera.Për 

verifikimet automatike nuk u kryen kontrolle me pëzgjedhje për familjet që rezultonin me 

mospërputhje pasi mungojnë raportet në sistem. Lidhur me verifikimet manuale u 

konstatua se listat dërgoheshin pas datës 10 të çdo muaji nga Drejtoria Rajonale dhe 

përgjigjet e institucioneve vinin me vonesë, në disa raste janë formale si dhe pa numrin e 

identifikimit duke bërë të vështirë kontrollin në sistem. 
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Gjatë kontrollit të realizuar në Drejtorinë Rajonale Tiranë rezultoi se kjo drejtori ka 

zbatuar planin e veprimit duke realizuar të gjitha kontrollet e planifikuara. 

Specialistët e Drejtorisë Rajonale i janë përmbajtur në përgjithësi formatit të miratuar për  

hartimin e projekt raportit. Nga vlerësimi i projekt raportit vihet re së është kontrolluar 

zbatimi i legjislacionit për ndihmën ekonomike. 

Për periudhën e kontrolluar rezulton se Specialistët e Drejtorisë Rajonale kanë të gjitha 

projekt raportet për njësitë e kontrolluara. Nga kontrolli me përzgjedhje vihet re se duhen 

përmirësuar përmbajtja dhe cilësia e  aktit të kontrollit duke zbatuar hapat e përshkruar në 

VKM 566, datë 29.09.2018 “Për procedurat e kryerjes së kontrollit të veprimtarisë e të 

zbatimit të legjislacionit për ndihmën ekonomike dhe aftësinë e kufizuar në strukturat e 

varësisë së Shërbimit Social Shtetëror dhe pranë njësive të vetëqeverisjes vendore ” si dhe 

Udhëzimi nr.714, datë  11.10.2018, “Për metodologjinë e kontrollit të pagesave të ndihmës 

ekonomike”. Detyrat e lëna duhet të jenë në përputhje me gjetjet e konstatuara gjatë 

kontrollit. 

Në 36 njësitë administrative të kontrolluara janë kryer verifikime social-ekonomike në 510 

familje në të cilat rezultonte se kishte përputhshmëri me vlerësimin e bërë nga 

administratori shoqëror për 507 familje ndërsa 3 familje rezultuan me deklarim të rremë. 

Nga ana e Drejtorisë Rajonale është bërë shënimi në sistem për këto 3 familje, janë larguar 

për deklarim të rremë nga skema e ndihmës ekonomike. Drejtoria Rajonale ka kryer çdo 

muaj procesin e verifikimit automatik për institucionet me të cilat realizohet lidhja online 

dhe verifikimet manuale me institucionet e tjera. 

c) Për shkak të shtrirjes së skemës së re të ndihmës ekonomike, SHSSH nuk ka arritur të 

kontrollojë të gjitha njësitë vendore, pasi kontrollet janë shoqëruar me verifikime sociale-

ekonomike, mbështetje teknike për administratorët shoqërorë dhe roli i ri i Drejtorive 

Rajonale si vendimmarrës për familjet në skemën e ndihmës ekomike. Megjithatë për vitin 

2018 janë kontrolluar 367 njësi vendore nga 383 njësi vendore në të gjithë territorin e 

vendit. 

Gjatë periudhës janar-tetor 2018, Shërbimi Social Shtetëror në nivel vendor ka kryer 

kontrolle të plota dhe kontrolle tematike lidhur me  zbatimin e legjislacionit për ndihmën 

ekonomike. Gjatë periudhës janar-tetor 2018, nuk ka pasur bazë ligjore për të kontrolluar 

skemën e re. Kontrollet e ushtruara gjatë kësaj periudhe kanë qenë të fokusuara në 

kontroll dokumentacioni dhe vlerësime social-ekonomike të familjeve përfituese. 
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Janë kontrolluar 287 njësi vendore dhe janë konstatuar 98 familje të cilët kanë përfituar 

në kundërshtim  me legjislacionin duke shkaktuar dëm ekonomik prej 1.683.894 lekë. 

Familjet janë larguar nga skema e ndihmës ekonomike dhe janë propozuar masa 

administrative për administratorët shoqërorë. Gjatë kontrolleve janë konstatuar 900 

familje të cilat kanë përfituar masën e ndihmës ekonomike më tepër (kryesisht kjo lidhet 

me moscheckimin e pyetjes lidhur me përfitimin e aftësië së kufizuar) me një efekt 

financiar 4.896.746 lekë. Për këto familje është lënë detyrë arkëtimi i shumës së përfituar 

dhe janë detyra të lëna në zbatim për çdo njësi vendore. 

Lidhur me Kontrollet për pagesat e aftësisë së kufizuar dhe invalidët e punës në njësitë 

vendore janë konstatuar për 161 individë pagesa në kundërshtim me legjislacionin me 

dëm ekonomik 2.951.356 lekë si dhe për 108 invalidë punë pagesa të parregullta me dëm 

ekonomik 780.148 lekë. 

 

Tabela e kontrolleve janar-tetor 

 

Gjatë muajit tetor u miratua me udhëzim nr 714, datë 11.10.2018 të Ministres metodologjia 

e kontrollit të ndihmës ekonomike dhe me udhëzimin nr 715, datë 11.10.2018 

“Mekanizmat e standartizuara të raportimit për monitorimin e abuzimeve dhe 

korrupsionin e ndihmës ekonomike”. 

Bazuar në VKM 566, datë 29.09.2018 “Për procedurat e kryerjes së kontrollit të 

veprimtarisë e të zbatimit të legjislacionit për ndihmën ekonomike dhe aftësinë e kufizuar 

në strukturat e varësisë së Shërbimit Social Shtetëror dhe pranë njësive të vetëqeverisjes 

vendore” dhe Udhëzimin nr.714,datë 11.10.2018 “Për metodologjinë e kontrollit të 
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pagesave të ndihmës ekonomike”, gjatë muajit nëntor-dhjetor janë kryer kontrollet në 

njësitë vendore. 

 

Gjatë kontrollit të muajit nëntor u planifikuan dhe u kontrolluan 35 njësi vendore. U 

evidentuan 101 raste të gabimit/mashtrimit me dëm ekonomik 1.215.036 lekë; nga të 

cilat 8 raste janë konstatuar mashtrim dhe 93 raste gabime. Janë propozuar: masa 

displinore për 7 njësi vendore dhe shpërblim dëmi për 2 njësi vendore.  

 

Gabimet kryesisht kanë konsistuar në : 

 

 moscheckim të pyetjes PAK lidhur me anëtarët e familjeve që përfitojnë pagesa të 

aftësisë sëkufizuar. 

 rihyrje në skemën e ndihmës ekonomike, të familjeve të cilat janë përjashtuar për 

një periudhë 6 mujore. 

 trajtim me fondin deri në 6% të familjeve të cilat janë refuzuar nga sistemi i 

pikëzimit me deklarim të rremë. 

 

Ndërsa rastet e mashtrimit të evidentuara nga grupet e kontrollit lidhen me ndryshime te 

situatës social-ekonomike gjatë vizitës në shtëpi në krahasim me formularin e aplikimit. 

 

Gjatë kontrollit të muajit dhjetor u planifikuan dhe u kontrolluan 36 njësi vendore dhe 

janë konstatuar 76 raste gabim/mashtrim me dëm ekonomik 1.103.180 lekë. 

 

Raportet e kontrollit janë të hedhura pjesërisht në sistem dhe të raportuara në modulin e 

kontrollit të MIS në sistem. Masat e propozuara janë:  masa displinore  për 5 njësi vendore  

dhe shpërblim dëmi për dy njësi vendore. 

 

Në të gjitha kontrollet e kryera me metodologjinë e re janë pasqyruar të gjitha 

problematikat, masat dhe detyrat e lëna.  

Sqarojmë së rastet e gabimeve dhe mashtrimit janë konstatuar jo vetëm gjatë kontrolleve 

por edhe gjatë procesit të verifikimit automatik dhe manual me institucionet përgjegjëse. 

 

 Gjatë periudhës janar–tetor 2018, nga kryqëzimi i të dhënave të familjeve aplikuese me 

insitucionet përgjegjëse janë konstatuar dhe refuzuar për deklarim të rremë 47 496 

aplikues: 

Janar 20.377 aplikues,  Shkurt 3295 aplikues,  Mars 4215 aplikues,  Prill 4546 aplikues, Maj 

3967 aplikues,  Qershor 2584 aplikues,  Korrik 4112 aplikues, Gusht 2345 aplikues, Shtator 

1778 aplikues, Tetor 3049 aplikues, Nëntor  2090 aplikues, Dhjetor 1878 aplikues.  
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Tabela e kontrolleve të kryera nëntor-dhjetor 2018. 

 

 
 

Në fund të çdo kontrolli janë lënë për t’u zbatuar dhe realizuar këto detyra nga ana e 

specialistëve të kontrollit duke marrë dhe masat e duhura bazuar ne legjislacionin në fuqi.  

1.4.Faza e dytë dhe e tretë për projektin “ Modernizimi i Asistencës Sociale”  

Metodologjia e re e kontrollit është pasqyruar jo vetëm në akte ligjore, por është 

parashikuar  edhe në projektin “Modernizimi i Asistencës Sociale”. Gjatë kësaj periudhe 

janë zhvillur 4 module të reja në sistem: moduli i kontrollit, moduli i ankesave, moduli i 

sistemit të integruar me thesarin dhe moduli i raporteve. 

Gjatë muajve tetor–dhjetor është punuar nga Drejtoria e Kontrollit të Pagesave të NE dhe 

PAK ngushtësisht me kompanitë IKUB dhe INFOSOFT të cilat kanë ndërtuar modulet në 

sistem. 

Lidhur me modulet e para; moduli i kontrollit dhe moduli i ankesave, gjatë muajit nëntor-

dhjetor, Drejtoria e Kontrollit në SHSSH dhe 12 Drejtoritë Rajonale kanë hedhur në sistem 

gjithë procedurën e planifikimit të kontrolleve. Këto dy module janë pjesë e raportimit 

lidhur me realizimin e indikatorëve të projektit me Bankën Botërore. 

Nga kontrollet e kryera janë hasur problematika dhe janë lënë disa detyra për t’u 

zbatuar si : 
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1. Verifikimi social-ekonomik nuk kryhet  nga ana e administratorëve sociale brenda 3 

mujorit dhe kjo ka sjellë që familjet mund të përfitojnë padrejtësisht ndihmën 

ekonomike. 

 

2. Plotësimi jo i saktë i formularit të aplikimit nga ana e administratorëve shoqërorë në 

sistemin elektronik ka sjellë që shumë familje të përjashtohen nga përfitimi i ndihmës 

ekonomike për shkak të mosdeklarimit të përfitimit si pension pleqërie, familjar, 

pagesa aftësisë së kufizuar, pagesë të invalidëve të punës. 

 

3. Mungesa në dokumentacionin në dosje: 

 

 Mungesa e deklaratave 3 mujore të familjeve përfituese si dhe të firmosura nga 

anëtarët madhorë. 

 Mungesa e vërtetimeve për ndjekjen e shkollës, të cilat janë të detyrueshëm për t'u 

dorëzuar dy herë brenda një viti shkollor.  

 Mungesa e fotokopjes së librezës së vaksinimit që provon vaksinimin sipas 

kalendarit të detyrueshëm për grup-moshat e fëmijëve. 

 Mungesa e certifikatës së pronësisë të lëshuar nga ZRPP/Vërtetimin e lëshuar nga 

zyra e Kadastrës.  

 Për familjet me persona me aftësi të kufizuar mungonte kopje/fotokopje e vendimit 

të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë për familjet e përbëra nga 

persona invalidë të punës apo persona me aftësi të kufizuar, të cilët marrin pagesë 

paaftësie. 

 Në zyrat e financave të Bashkive mungojnë  marrëveshjet e rinovuara me postën ku 

të pasqyroheshin të gjitha tërheqjet në përputhje kreun II, pikën 9, gërma b të VKM 

Nr.955, datë 7.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, të 

dokumentacionit  dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”, i ndryshuar. 

1.5. Propozime për përmirësim të  funksionalitetit të NE -së dhe legjislacionit 

Propozime të bëra nga Drejtoria e Kontrollit të NE&PAK lidhur me funksionalitete e 

sistemit  

 

1. Të njihet si mospërputhje statusi që del nga verifikimi i punësimit “Ky anëtar nuk 

është i rregjistruar në zyrat e punës”. 

2. Listën emërore të anëtarëve në moshë pune dhe të aftë për punë, të cilët i përkasin 

familjeve përfituese të skemës së ndihmës ekonomike. 

3. Listën emërore të anëtarëve në moshë pune dhe te aftë për punë, te cilët i përkasin 

familjeve që refuzohen nga skema e ndihmës ekonomike. 
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4. Të bëhet i mundur shkëmbimi i informacionit me sistemin e SHKP, jo vetëm për 

kryefamiljarin, por për të gjithë anëtarët e familjes përfituese/refuzuar. 

5. Të shtohet ne rolin e verifikuesit mundësia për të deklaruar nëse mospërputhja e dalë 

nga verifikimi automatik përbën shkelje ose jo dhe mundësia për koment mbi shkeljen. 

6. Në rolin e vendimarrësit, nëpërmjet fushës “Trajtuar” të mund të shihen aplikimet e 

trajtuara nga verifikuesi si dhe në kombimin me fushën “Ka mospërputhje” të shihen 

nga këto aplikime të trajtuara, ato me mospërputhje ose jo.  

7. Në panelin e verifikimeve automatike të bëhet i mundur dallimi i qartë se aplikimet e 

cilës bashki janë në proces verifikimi. 

8. Të mos gjenerohet vendimi i këshillit bashkiak, në rast se projekt vendimi nuk është 

dërguar me protokoll. 

9. Të bëhet e mundur që vetëm nëpërmjet verifikimit të ID së kryefamiljarit të ngarkohet 

e gjithë përbërja familjare, duke qenë se dhe sistemi i ndihmës ekonomike është sistem 

që vepron në bazë familjare. 

10. Të gjenerohet Raport (listë emërore dhe raport numerik) mbi familjet përfituese, të cilat 

kanë në përbërje të tyre persona të punësuar. 

11. Të gjenerohet Raport (listë emërore dhe raport numerik) mbi familjet përfituese, të cilat 

kanë në përbërje të tyre persona të cilët përfitojnë pagesë të aftësisë së kufizuar/ 

pension invaliditeti. 

12. Raport (listë emërore dhe raport numerik) mbi familjet përfituese, të cilat kanë në 

përbërje te tyre persona të cilët ndjekin arsimin e detyrueshëm. 

13. Raport mbi listën emërore të kryefamiljarëve të cilët kanë aplikuar më shumë se një 

herë. 

14. Vizita në shtëpi për hyrjet e reja e përcaktuar  brenda 3 mujorit të parë, në rast 

të moskryerjes së vizitës, sistemi të alertojë Drejtorinë Rajonale të SHSSH lidhur 

me listën e familjeve në të cilat nuk është kryer vizita në shtëpi.  

15. Të shtohet në sistem verifikim që është kryer vizita në shtëpi brenda 3 muajve për 

familjet që futen për herë të parë, pasi aktualisht është vetëm verifikimi 2 herë në vit. 

16. Deklarata 3 mujore në MIS të jetë e përditësuar sipas legjislacionit te gjendja 

aktuale. Tek gjendja aktuale merret direkt nga sistemi arsimi dhe statusi po jo 

nëse është i papunë, i vetëpunësuar, pensionist, nxënës etj. 

17. Kompensimi i energjisë elektrike mund të jetë pjesë e Sistemit Elektronik të 

Ndihmës Ekonomike (si mund të realizohet teknikisht). 

 

Propozime  të bëra nga Drejtoria e kontrollit të NE dhe PAK lidhur me përmirësime 

ligjore 
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Propozime lidhur me: VKM  nr. 566, datë 29.9.2018 për procedurat e kryerjes së kontrollit 

të veprimtarisë e të zbatimit të legjislacionit për ndihmën ekonomike dhe aftësinë e 

kufizuar në strukturat e varësisë së Shërbimit Social Shtetëror dhe pranë njësive të 

vetëqeverisjes vendore. 

Udhëzimi nr 714, datë 11.10.2018 “ Per metodologjinë e kontollit të pagesës së ndihmës 

ekonomike” 

Udhëzimi nr 715, datë 11.10.2018 “Për mekanizmat e standartizuara të raportimit për 

monitorimin e abuzimeve dhe korrupsionin në ndihmën ekonomike”. 

5. Ndjekja dhe menaxhimi i ankesave të  bëra lidhur me mospërfitimin e NE-së 

Pranë Drejtorisë ka pasur vazhdimisht ankesa nga ana e qytetarëve për arsyen e 

mospërfitimit të NE, për t’u informuar për aplikimin në NE si familje në nevojë apo 

kategori. Drejtoria ka kontaktuar me Drejtoritë Rajonale si dhe kur ka qënë e nevojshme 

edhe me administratorët shoqërorë apo Drejtoritë e Shërbimeve Sociale në Bashki për 

zgjdhjen e problematikave të personave të interesuar apo për sqarimin e bazës ligjore kur 

janë hasur vështirësi. Gjithashtu i është kthyer përgjigje çdo letre të ardhur nga MSHMS, 

Kryeministria si edhe qytetarët në lidhje me ndihmën ekonomike. 

Gjatë vitit 2018 janë protokolluar 142 shkresa të dërguara nga institucione të ndryshme 

dhe nga qytetarët lidhur me arsyet e mospërfitimit të ndihmës ekonomike, nga të cilat janë 

kthyer përgjigje 52 shkresave zyrtare dhe 90 kanë qenë ankesa të dërguara nga MSHMS 

drejtuar drejtorive rajonale dhe për dijeni SHSSH. 

Fushata e komunikimit  

Për të informuar qytetarët lidhur me të drejtën e aplikimit, procedurat e ankimimit dhe 

për të shmangur gabimet e bëra gjatë procesit të aplikimit në njësitë administrative 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrotjes Sociale kanë kontraktuar kompaninë lidhur me 

organizmin e fushatave të komunikimit. 

Drejtoria e Kontrollit të Pagesave të NE dhe PAK dhe 12 drejtoritë rajonale kanë 

organizuar takimet në të gjitha nivelet, duke ftuar në takime qytetarë përfitues të ndihmës 

ekonomike, ata që nuk janë vlerësuar përfitues, administratorët e njësive, përfaqësues të 

bashkive, përfaqësues nga institucionet me të cilët bashkëpunon SHSSH dhe shoqërinë 

civile. 

Janë realizuar: 12 evente të mëdha në 12 qarqet e vendit, 20 takime në njësitë 

administrative dhe 3 takime të mëdha në Tiranë, Shkodër dhe Vlorë. Në të gjitha takimet 
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është bërë prezantim i procedurave të aplikimit, të përfitimit, të së drejtës për ankimim 

dhe ka patur shumë pyetje të cilat janë adresuar edhe janë sqaruar të gjithë pjesëmarrësit. 

Sfida për vitin 2019 

Kontrolli dhe manaxhimi i skemës së ndihmës ekonomike me metologjinë e re të kontrollit 

paraqet një sfidë të vështirë për Drejtorinë e Kontrollit të pagesave të NE dhe PAK, 

metodologjia e kontrollit nuk shpjegon procedurën se si do të kontrollohet vendimmarrja. 

Raportet në MIS e NE-së duhet të jenë analitike dhe në ndihmë të grupeve të kontrollit 

dhe duhet të jenë të qarta në sistem. 

Ngitja e kapaciteve të grupeve të kontrollit. 

Evidentimi i rasteve të mashtrimit/gabimit, nuk ka përcaktime të qarta në metodologji se 

cfarë është mashtrimi/gabimi dhe sanksionet për secilin prej tyre. 

Për shkak se ka një metodologji për ndihmën ekonomike e cila është e zbatuar dhe në MIS 

e NE-së, kontrolli i pagesave të PAK paraqet ngarkesë dhe ka shumë vështirësi, pasi ka 

mungesë të burimeve njerëzore në nivel qendror dhe në nivel rajonal. Metodologjia e re e 

kontrollit përcakton qartazi se ka nevojë të rishikohet struktura e SHSSH në të dyja 

nivelet. 
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II. DREJTORIA E KOMISIONIMIT TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

 Objektivi: Respektim i legjislacionit gjatë procesit të administrimit dhe 

komisionimit të PAK 

 

2.1. Lehtësimi i procedurave të Komisionimit të personave me aftësi të kufizuar 

Në zbatim të  politikave të Qeverisë, ku në qendër të shërbimeve duhet të vihet qytetari 

dhe të krijohen lehtësira për marrjen e shërbimeve prej tij, viti 2018 filloi pikërisht me 

aplikimin e procedurave të lëhtësuara për përfitimin e aftësisë së kufizuar. Për herë të parë 

në Komisionet Mjekësore të Caktimit të Aftësisë së Kufizuar (KMCAP), qytetari nuk 

paraqitet vetë, nuk mban radhë të stërzgjatura e sfilitëse para dyerve të komisioneve. 

Ndryshimet ligjore në këtë fushë, rregullorja e re e miratuar me urdhërin e ministrit Nr. 

47/1, datë 11.01.2018 “Për organizimin, të drejtat, detyrat dhe funksionimin e komisionit 

mjekësor të caktimit të aftësisë për punë për vlerësimin e personave me aftësi të kufizuar 

dhe komisionit mjekësor të përcaktimit të verbërisë”, kanë bërë të mundur që përmes 

sistemit të referimit të pacientëve, një proces identifikimi më të saktë dhe ligjor të 

përfituesve, ka shkurtuar maksimalisht kohën e pritjes së përfituesit nga identifikimi tek 

pagesa, ka mundësuar pajisjen me vendime të përhershme të disa grupeve të përfitimit 

për shkak të identifikimit të diagnozës së përherëshme.  

 

 Gjatë periudhës së raportimit janë komisionuar në KMCAP 43704 persona prej të 

cilëve 3848 janë përfitues të rinj të pagesës për AK. 

 

Është krijuar Arkiva elektronike e cila përditësohet : 

 

• Të gjitha dokumentet e PAK janë dixhitalizuara.  

• Arkiva elektronike mundëson kontrollin e dosjeve të PAK duke evidentuar shkeljet 

e mundshme. 

• Gjithashtu kjo arkivë lehtëson administratorët socialë për t’u njohur me vendimin e 

komisionimit/rikomisionimit të fundit për t’ia njoftuar sa më shpejt qytetarit.  

 

2.2. Kontrolli i dosjeve  të PAK në 12 DRSHSSH 

 

2.2.1.Task-Forca 

 

Në zbatim të Urdhërave të Ministres nr. 409 dhe 410 datë 23.05.2018, në 12 drejtoritë 

rajonale të ShSSh u ngritën 12 grupe me mjekë nga sistemi i shëndetësisë (Task-Forca).  
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Para fillimit të punës, me qëllim për të unifikuar metodën e kontrollit,  mjekët e përfshirë 

në Task Forcë u trainuan për legjislacionin që mbulon fushën e Aftësisë së Kufizuar dhe 

mënyrën e kontrollit.  

Grupet e Task Forcës u vendosën pranë drejtorive Rajonale të ShSSh. Pranë çdo grupi një 

specialist i Drejtorisë Rajonale e asistoi grupin për marrjen e dosjeve nga njësitë vendore 

dhe raportimin javor mbi rezultatet e  kontrollit.  

Drejtoria e Përgjithshme ka koordinuar punën e të gjitha grupeve me qëllim përfundimin 

e detyrës brenda afateve dhe me cilësi. Drejtoria e Përgjithshme ka raportuar periodikisht 

(çdo javë) në MSHMS mbi rezultatet.  

Task Forca, në harkun kohor maj-tetor 2018 kontrolloi 100% të dosjeve të përfituesve të 

aftësisë së kufizuar (persona të komisionuar gjatë periudhës janar 2015–tetor 2018) gjithsej 

21,927 dosje.  

Prej tyre, kanë rezultuar me probleme 2048 dosje. 

 

1.1530 dosje kanë rezultuar me probleme mjekësore, që do të thotë: mungesë 

ekzaminimesh që konfirmojnë diagnozën, epikriza ose fletëdrejtimi/epikriza që mungojnë 

në dosje, fletëdrejtimi/epikriza të parregullta, me diagnoza jashtë kriterit. Përmes 

administratorëve socialë u njoftuan qytetarët për të plotësuar dokumentacionin mjekësor 

të munguar. 

 

Pas kësaj faze 1490 dosje u referuan nga Task Forca për t’u rikomisionuar në KMCAP 

Rajonal.  

Janë rikomisionuar në KMCAP rajonal 1237 dosje prej të cilëve 238 janë deklaruar pa grup, 

pra atyre u është hequr e drejta e përfitimit të pagesës si PAK.  

Janë referuar ne KMCAP Epror 74 dosje prej të cilave deri tani janë deklaruar pa grup; jo 

përfitues, 12 dosje. Pjesa tjetër është në proces ose mbetet në fuqi vendimi i KMCAP 

Rajonal. Kanë ndryshim grupi, nga grup i I në Grup të II, 10 dosje. 

2. Janë në konflikt interesi, 499 dosje.  

 

3.Për 518 dosje, që kishin mungesa të dokumentacionit si, certifikata, kartë identiteti, 

vërtetim nga sigurimet, deklaratë për kujdestarin u njoftuan administratorët të cilët 

plotësuan dosjet me dokumentacionin e munguar.  

 

Nga rivlerësimi i dosjeve rezulton se 250 dosje nuk janë më pjesë e skemës së aftësisë së 

kufizuar si rezultat i rikomisionimit në KMCAP Rajonal dhe KMCAP- Epror. 
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Më poshtë japim të përmbledhur në tabelë shifrat sipas qarqeve dhe në total. 

 

2.2.2. Kontroll i ushtruar për dosjet e përfitimit të statusit para-tetraplegjik dhe pajisja 

me librezë para-tetraplegji/verbëri nga Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH. 

Me qëllim shmangien e abuzimeve, para se t’i pajisë me librezën që vërteton statusin e 

përfituesit, një mjek specialist në SHSSH ka kryer kontrollin e dosjeve të personave para-

tetraplegjikë. Gjatë kontrollit të dosjeve në lidhje me dokumentacionin mjekësor, kur mjeku 

vlerësues ka konstatuar problematika të ndryshme ka kërkuar plotësimin e dosjes me 

dokumentacionin mjekësor. 

Për periudhën Janar-Dhjetor 2018, 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: 

 Mungesë e ekzaminimeve që konfirmojnë diagnozën dhe mungesë e vlerësimit të 

gjendjes shëndetësore nga klinika të specializuara. 

 Anëtarët e KMCAP-ve në rrethe gjenden në konflikt  interesi,  pasi i njëjti mjek 

plotëson fletën e drejtimit për KEMP, epikrizën përcjellëse. 

 Vihet re  prania e dokumenteve ligjore dhe mjekësore nga shtete të huaja. Mungesa e 

ekzaminimeve që argumentojnë diagnozën përfituese.  

Të gjitha dosjet me problemet e mësipërme janë dërguar për plotësim me 

dokumentacionin e kërkuar. 
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Gjithashtu, kur është vlerësuar e nevojshme është kërkuar dhe rikomisionim në KMCAP 

Epror. 

Gjatë vitit 2018 janë kontrolluar dhe janë pajisur me librezë si përfitues të statusit të 

invalidit para-tetraplegjik, 1983  dosje.  

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

juridiksionin e tyre. 

Në zbatim të objektivit të Drejtorisë për zbatimin e legjislacionit janë kontrolluar Drejtoritë 

Rajonale ShSSh Shkodër dhe Dibër si dhe rregjistri i mjekut në DRSHSSH, Fier. 

Kontrolli për DRSHSSH, Dibër është realizuar në Drejtorinë Rajonale tek zyra e mjekut 

dhe në njësinë administrative Maqellarë.  

Nga kontrolli kanë rezultuar me probleme 35 dosje nga të cilat: 

 11 dosje janë lënë detyrë të rivlerësohen nga KMCAP Epror.  

 6 dosje është lënë dëtyrë t’iu ndërpritet pagesa menjëherë, të lajmërohen për të  

filluar procedurat për komisionim nga KMPV Tiranë, nëse përbëjnë objekt për 

Statusin e Verbërisë. 

 18 dosje kanë patur mungesë të konsultave dhe ekzaminimeve që konfirmojnë 

diagnozën. Për këto dosje është lënë detyrë që të pajisen brenda vitit me 

dokumentacionin përkatës. 

Në përfundim të kontrollit në DRSHSSH Dibër, u morën masa ndaj mjekut përkatës për 

lirimin e tij nga detyra. 

Kontrolli për DRSHSSH Shkodër, është realizuar në 6 njësi administrative Temal, Vig-

Mnelë, Vau i Dejës, Bushat, Hajmel, Shllak.  

Nga kontrolli kanë rezultuar me probleme 157 dosje nga të cilat: 

 34 dosje janë lënë detyrë të rivlerësohen nga KMCAP Epror, nga të cilat 15 dosje 

janë vlerësuar pa grup. 

 123 dosje kanë patur mungesë të konsultave dhe ekzaminimeve që konfirmojnë 

diagnozën.  

Për këto dosje është lënë detyrë që të pajisen brenda vitit me dokumentacionin 

përkatës. 

Kontrolli për mjekun e DRSHSSH Fier është realizuar në zyrën e mjekut mbi regjistrat, 

dosjet fizike që ndodheshin në zyrë, arkivën elektronike. 
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3 . Rezultatet e komisionimeve të PAK 

 3.1 KMCAP Epror  

Sipas VKM Nr.505, datë 10.06.2015, “Për Organizimin, Funksionimin dhe Shpërblimin e 

Komisioneve Eprore të Caktimit të Aftësisë për Punë” pranë ShSSh funksionojnë 4 

Komisione Eprore.  

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2018 janë komisionuar dhe vlerësuar në total 2400 dosje 

prej të cilave janë larguar nga skema e PAK 909 individë, ndërsa 1491 individë vijojnë 

përfitimin nga skema e PAK. Në total janë zhvilluar 64 seanca komisionimi. 

 

Komisionuar 

Total 

Larguarnga 

skema(jo 

përfitues) 

 

Përfitues Gr I  Përfitues Gr II 

2400 
 

    909(38%)               496(21%)                     995 (41%) 

 

 

 

 

 

 

                            Të dhënat e detajuara sipas secilit prej KMCAP Eprorë 

 

Komisionuar 

Shëndeti 

Mendor 

 

Përfitues Total Përfitues Gr I Përfitues Gr II Individë jo-përfitues 

497 354 (71%) 126 228 143 (29%) 

 

909, 38% 

496, 21% 

995, 41% 
Larguar nga skema (Jo
përfitues)

Përfitues Gr I

Përfitues Gr II
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Komisionuar 

Para-

Tetraplegji 

 

Përfitues Jo-Përfitues 
Ekzaminime 

plotësuese 

216 132 (61%) 64 (30%) 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Komisionuar 

   Sëmundjet e    

Përgjithshme 

 

Përfitues  

Total 

Përfitues Grup i 

Parë 

Përfitues Grup i 

Dytë 

Individë jo-

përfitues 

1016 453(55%) 71 382 563 (55%) 

126 
25% 

228 
46% 

143 
29% 

Përfitues Grup i Parë

Përfitues Grup i Dytë

Individë jo-përfitues

71 
7% 

382 
38% 563 

55% 

Përfitues Grup i
Parë

Përfitues Grup i
Dytë

Individë jo-
përfitues

132 
61% 

64 
30% 

20 
9% 

0 
0% 

Përfitues

Jo-Përfitues

Egzaminime
plotësuese
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3.2 . Kryerja e komisioneve për personat e verbër (KMPV)  

Gjatë vitit 2018, sipas vkm 618 e ndryshuar dhe të rregullores miratuar me urdhrin e 

ministrit nr.47/1 dt. 11.01.2018,  KMPV-ja është zhvilluar me dosje pa praninë e 

personit. 

Gjatë kësaj periudhe, Komisioni Mjekësor i Përcaktimit të Verbërisë (KMPV) ka 

komisionuar dhe vlerësuar 3989 persona, nga të cilët 434 janë raste të komisionimit  dhe 

vlerësimit për grup i parë dhe 2518 janë përfitues të grupit të dytë dhe 1037 individë 

jopërfitues.   

Komisionuar 

KMPV 

Total 

Rikomisionuar 
Komisionuar  

Hera e parë 

Përfitues 

Gr I 

 

Përfitues 

Gr II 

 

Jo-

Përfitues 

 

Përfitues 

total 

3989 2363 1626 434 2518 1037 2952(26%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisionuar 

KMPV epror 

Përfitues 

Total 

Përfitues Grup i 

Parë 

Përfitues Grup i 

Dytë 

Individë jo-

përfitues 

691 552 (80%) 167 385 139 (20%) 

167 
24% 

385 
56% 

139 
20% 

Përfitues Grup i
Parë

Përfitues Grup i
Dytë

Individë jo-përfi
tues

437 
11% 

2518 
63% 

1037 
26% 

Përfitues Gr I

Përfitues Gr II

Jo-Përfitues
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Komisioni Mjekësor i Përcaktimit të Verbërisë (KMPV) ka komisionuar më shumë persona 

dhe ka pasur më shumë përfitues në vitin 2018 krahasuar me vitin 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Ndjekja e ecurisë së komisionimeve në 12 KMCAP Rajonalë 

 

Gjatë vitit 2018, sipas vkm 618 e ndryshuar dhe të rregullores miratuar me urdhrin e 

ministrit nr.47/1 dt. 11.01.2018,  KMCAP-et rajonale janë zhvilluar me dosje pa praninë e 

personit. 

Sipas të dhënave të dërguara nga Drejtoritë Rajonale të pasqyruar në tabelat mujore të 

komisionimeve për çdo muaj për vitin 2018, janë komisionuar gjithsej 43,704 dhe nga 

dinamika përgjatë muajve rezulton se janë vlerësuar pa grup 3216 individë (si nga 

rikomisionimet dhe komisionimet për herë të parë). 

  Janë rikomisionuar 38,979 persona me aftësi të kufizuar, nga këta janë përfitues 

36,640 (93% e personave të komisionuar) dhe janë vlerësuar jo përfitues (pa grup) 

2339 persona.  

 Përfitues për herë të parë (hyrje të reja) janë 3,848 PAK, ose 8.8 % e totalit të 

personave të komisionuar gjatë vitit 2018.  

 Vlerësuar pa grup nga komisionimet për herë të parë 877 individë.  
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Dinamika e Komisionimeve për  periudhen janar-dhjetor 2017: 

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 
4028 3725 3570 303 262 3832 196 

Shkurt 
4193 3748 3541 445 369 3910 283 

Mars 
3606 3265 3096 341 275 3371 235 

Prill 
3774 3450 3230 324 267 3497 277 

Maj 
4211 3748 3485 463 387 3872 339 

Qershor 
3436 3014 2820 422 363 3183 253 

Korrik 
3432 2993 2790 439 360 3150 282 

Gusht 
1437 1251 1187 186 139 1326 111 

Shtator 
4307 3864 3603 443 397 4000 307 

Tetor 
4064 3602 3374 462 330 3704 360 

Nëntor 
3505 3071 2895 434 332 3227 278 

Dhjetor 
3711 3248 3049 463 367 3416 295 

Totali 
43704 38979 36640 4725 3848 40488 3216 

 

 

 

Konkluzion 

 

Në vitin 2018 totali i komisionimeve në të gjitha drejtoritë rajonale është gati në të 

njëjtat shifra sikurse  në vitin  2017.  
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Vihet re se në vitin 2018 ka një ulje të rikomisionimeve në krahasim me vitin 2017. 

Gjithashtu vihet re se ka një rritje të komisionimeve për herë të parë në krahasim me 

vitin 2017. 

 

 

 
 

 

4. Regjistri elektronik i përfituesve të PAK 

 

Regjistri Kombëtar Elektronik për Personat me Aftësi të Kufizuar ose Sistemi i menaxhimit 

të AK përfshin Arkivën elektronike dhe Modelin e ri të Vlerësimit Bio-psiko-social. 

4.1. Arkiva Elektronike  

Në arkivën elektronike hidhen nga administratorët socialë të çdo njësie administrative, të 

dhënat dhe dokumentet e skanuara të dosjeve të Personave AK ekzistues, të 

komisionuar/rikomisionuar sipas ligjit. Gjithashtu në arkivë hidhen të dhënat dhe 

skanohen dokumentet e kujdestarëve të këtyre përfituesve. Për efekt të pagesës për 

Invalidët e punës skanohet edhe dokumentacioni i tyre pranë Drejtorive Rajonale të 

ShSSh-së.  

4.2.Skanim i dosjeve fizike PAK në arkivën dixhitale  

Në arkivë skanohen dokumentet e dosjeve të komisionuar/rikomisionuar nga KMCAP 

Rajonal dhe KMCAP Epror dhe KMPV. 

Gjatë vitit 2018 të gjithë drejtoritë rajonale kanë vazhduar skanimin e dosjeve sipas 

udhëzimit përkatës dhe rregullores. 
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Nga specialistja e IT e SHSSH-së janë evidentuar, raportuar, ndjekur për zgjidhje të 

problemeve teknike të dala gjatë përdorimit të Arkivës, rreth 132 problematika. Janë 

aktivizuar/çaktivizuar aksesi në sistem i administratorëve PAK që janë punësuar /larguar 

nga puna në njësitë administrative përkatëse, me kërkesë të 12 Drejtorive Rajonale. 

 

5. Pilotimi i Modeli i ri i Vlerësimit Bio-psiko-social  dhe i Sistemit të Menaxhimit të 

Informacionit për Programin e Pagesës së Aftësisë së Kufizuar  (SMI PAK) 

5.1. Vlerësimit Bio-psiko-social i personave me aftësi të kufizuar në njësitë 

administrative nr. 6 dhe nr. 7 në Bashkinë Tiranë 

Pilotimi i  Modelit të ri të Vlerësimit Bio-psiko-social për aftësinë e kufizuar ka filluar në 

prill të vitit 2017 në kuadrin e projektit të Bankës Botërore “Modernizimi i Asistencës 

Sociale”. Në tabelën e mëposhtëme janë të dhënat për numrin total të aplikuesve të PAK 

të vlerësuar gjatë vitit  2018, përfshirë dhe rezultatet e vlerësimit (shuma e përfitimit dhe  

niveli i PAK i vlerësuar) bazuar në modelin e ri të krahasuar me modelin e vjetër. 

 

Deri më 31.12.2018 në sistem janë hedhur 698 aplikime, 657 janë përfitues dhe 41 janë 

refuzuar. Nga 657 përfitues, 513 janë përfitues të përsëritur (marrin të njëjtën pagesë si më 

parë) dhe 144 janë përfitues të rinj. Gjatë kësaj periudhe janë referuar për shërbime, 253 

persona. 

 

Përqindja e përfituesve në të rinj apo atyre të përsëritur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Përmirësime të sistemit të ri gjatë vitit 2018 

 

1.Gjatë vitit 2018 sistemi elektronik është përmirësuar. Kështu, në vitin 2017 përllogaritja e 

formularit të vlerësimit dhe të përfitimit të kujdestarit kryhej manualisht, ndërkohë që në 

vitin 2018, me ndryshimin e VKM 431 dhe udhëzimit përkatës, u mundësua ndryshimi i 

formularëve dhe llogaritja e tyre automatikisht nga sistemi. 

Total 

Përfitues 

Përfitues së 

përsëritur 

Përfitues 

të rinj 

657 513 (78%) 

144 

(22%) 
513, 78% 

144, 22% 

Përfitues së
përsëritur

Përfitues të rinj
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2.Është shtuar procesi i skualifikimit për persona që marrin pikë nën nivelin e lehtë, 

dërgohet për skualifikim nga komisioni dhe aprovohet nga përgjegjësi i zyrës. Më pas 

gjenerohet letërnjoftimi i skualifikimit.  

3.Është hartuar letra e refuzimit nga sistemet dhe nga mospërmbushja e kritereve 

gjithashtu edhe forma e ankesës për aplikuesit.  

 

5.2.Problematika në lidhje me procedurën që janë duke u trajtuar 

 

Gjatë këtij viti të pilotimit janë evidentuar disa probleme në lidhje me procedurat dhe 

sistemin:  

 

1.Janë duke u trajtuar problemi i shoqërimit të formularëve me ekzaminime dhe 

dokumente mjekësore sipas udhëzuesve të vlerësimit bio-psiko-social. 

2.Është duke u trajtuar problemi i formularit të vlerësimit për fëmijët nën  moshën 

tetëmbëdhjetë vjeç.  

3.Është duke u trajtuar procedura e kontrollit vjetor. 

 

4.Është duke u trajtuar procedura e ankimit. 

 

5.Është duke u trajtuar mënyra si do të ofrohen pagesa për telefoninë, energjinë, 

transportin, paketa higjeno-sanitare, dhe mënyra si do të ofrohen shërbimet dhe mjetet 

ndihmëse në komunikim, dëgjim, proteza, orteza. 

 

Ndryshimet në legjislacionin për vlerësimin bio-psiko-social, udhëzimi përkatës miratimi i 

rregullores do të sjellë ndryshime/modifikime në funksionimin e sistemit të vlerësimit 

bio-psiko-social. 

Janë përgatitur dhe dërguar tabela përmbledhëse mujore, e komisionimeve me sistemin 

pilot, ekspertes lokale, ndërkombëtare dhe Bankës Botërore nga IT e SHSSH_së. 

Nga Specialistja IT e SHSSH_së për vitin 2018, janë evidentuar, raportuar, ndjekur për 

zgjidhje, rreth 360 problematika në lidhje me funksionimin, procesin e sistemit në 

përshtatje me legjislacionin e pilotimit. Gjithashtu disa nga këto problematika janë 

zgjidhur nga profili përkatës në sistem i IT-së së Shërbimit Social. 
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5.3 Përgatitje për shtrirjen modelit të vlerësimit bio- psiko-social në njësitë e tjera 

administrative gjatë vitit 2019.  

5.3.1 Takime me ekspertët e  Bankës Botërore, ekspertes lokale dhe ndërkombëtare 

Duke qenë se ky model është duke u pilotuar, ekspertët ndërkombëtarë të BB të cilët 

ndjekin ecurinë e projektit dhe specialistë të MSHMS dhe SHSSH kanë zhvilluar takime në 

vazhdimësi për të parashtruar problemet që dalin dhe për të dhënë zgjidhje për to. 

Në maj, u zhvilluan dy takime në ministri për reformën PAK dhe morën pjesë në takim 

anëtarët e GPT (grupit teknik të punës e përbërë nga punonjës të ministrisë dhe SHSSH, 

disa anëtarë nga Zyra e Vlerësimit të AK).  

U zhvillua  një takim me mjekët ku u prezantuan ndryshimet në formularë. 

Në Korrik, u zhvillua një takim në ministri midis IT-ve të SHSSH-së, Njësisë TIK të 

AKSHI-t, të IKUB-it  dhe Drejtores së DRSHSSH për zgjidhjen e problematikave të sistemit 

që ishin në proces. 

Mjeku i komisionit të vlerësimit Bio-psiko-social ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me 

eksperten e projektit me të cilët janë diskutuar të gjithë komisionimet e muajit paraardhës 

me vërejtjet përkatese për çdo rast. Janë sqaruar rastet që kërkojnë rikomisionime për 

rritjen e pagesës së invaliditetit apo për shkallën e rëndesës. Është komunikuar me 

eksperten ndërkombëtare për plotësimin e rregullores së projektit pilot për ankimimet me 

asistencën e sektorit juridik të SHSSH. 

Në datat 18, 19, 20 shtator, janë zhvilluar tre takime me eksperten ndërkombëtare të 

projektit, ku u diskutuan problemet  për  shtrirjen e projektit në qarkun e Tiranës në vitin 

2019. U paraqitën disa propozime për përmirësimet që duhet të bëhen para shtrirjes në 

njësitë e tjera të Tiranës.  

Ekspertja ndërkombëtare dhe ekspertja lokale morën parasysh ndryshimet e propozuara 

nga njësia e pilotimit për përmirësimin e formularëve. 

5.3.2. Rritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore 

Vizitë studimore në Itali 

Nga data 16 deri 20 dhjetor  u organizua nga Banka Botërore një vizitë studimore në Itali 

me përfaqësues nga MSHMS, SHSSH, DRSHSSH Tiranë, Bashkia Tiranë. 

Vizita studimore u bë në Regione Emilia-Romagna për t’u njohur me eksperiencën e tyre 

në trajtimin e personave me PAK dhe sistemin Italian të vlerësimit dhe ndjekjes së PAK. 
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Gjatë kësaj vizite u panë strukturat Shëndetësore dhe sociale që mbulonin shërbimet 

mjekësore dhe ato të përkujdesjes për personat me PAK në qytetet Carpi, Castelfranco, 

Modena dhe Bolonja. Në takimet me specialistët e Regione Emilia-Romagna u prezantua 

Plani social dhe shëndetësor i atij qarku për vitet 2017-2019 si dhe fushat e veprimtarive 

me objektivat që bashkitë lokale po aplikojnë për përkujdesin ndaj personave me PAK të 

zonave përkatëse.                      

5.3.3. Fushatë  Komunikimi 

Për sensibilizimin dhe njohjen me modelin bio-psiko-social të vlerësimit të personave me 

aftësi të kufizuar para shtrirjes së këtij modeli në njësitë e tjera të Bashkisë Tiranë, u 

organizua një fushatë  komunikimi nga kompania e kontraktuar nga MSHMS. Kompania 

në bashkëpunim me SHSSH dhe DRSHSSH, organizuan 6 takime me punonjës sociale, 

punonjës të bashkive, mjekë. Takime janë realizuar në Tiranë më datën 21 dhe datën  27 

dhjetor, në Durrës më datë 24 dhe më datë 26 dhjetor dhe në Elbasan  më datë 24 dhe 26 

dhjetor.  

Gjatë takimeve u prezantua procedura e 

vlerësimit bio-psiko-social të aftësisë së     

kufizuar që po pilotohet aktualisht në njësitë 

administrative nr.6 dhe nr.7, Tiranë. 

Gjatë këtij takimi u zhvillua një tryezë 

bashkëbisedimi me pyetje dhe përgjigje me 

pjesëmarrësit mbi mënyrat më të përshtatshme 

për të komunikuar me aplikuesit, vizionin e ri 

dhe avantazhet që ai paraqet. 
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III. DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE 

 

 Objektivi: Garantimi i shërbimeve sociale cilësore për grupet vulnerabël, përmes 

kontrollit dhe kërkesës së rritur për zbatimin e legjislacionit në fushën e 

shërbimeve shoqërore. 

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

veprimit të vitit 2018: 

 Zhvillimi i shërbimeve shoqërore sipas strategjisë kombëtare 

 Përkujdesje sociale me standarde të përmbushura 

 Mirëmenaxhimi i burimeve njerëzore  

 Ngritja dhe fuqizimi i  kapaciteteve të burimeve njerëzore 

 Përfshirja sociale e grupeve vulnerabël 

 

Arritjet  gjatë vitit 2018  

 Për herë të parë ngrihet një shërbim publik për të rinjtë në nevojë 

Ky shërbimi i ri zbatohet në Shtëpinë e fëmijës 16–18 vjeç në Shkodër. Për 

funksionimin e tij janë hartuar standardet, rregullorja e brendshme, janë përshtatur 

modulet dhe dokumentacioni bazë si dhe është trainuar stafi i ri  për këtë shërbim. 

Aktualisht marrin shërbim 10 fëmijë. 

 Është arritur të realizohen 74 % të vlerësimeve social ekonomike për fëmijët e 

pashoqëruar jashtë vendit, nga 416 kërkesa të ardhura në SHSSH nga vende të 

ndryshme.  

 Është realizuar 100 % plani i monitorimeve për IPSH publike. 

 Është punuar për hartimin e VKM përkatëse pas daljes së ligjit të ri Nr 121/2016” 

Për shërbimet Shoqërore në Shqipëri” me pjesmarrjen e specialistëve në grupet e 

punës. 

 Është realizuar formatimi i gjithë shërbimeve sociale të ofruara nga SHSSH  për 

ADISA. 

 Janë realizuar trainime me punonjësit e IPSH-ve dhe punonjësit e DRSHSSH si dhe 

drejtorive sociale në Bashki. 
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3.1.Objektivi 1: Zhvillimi i shërbimeve shoqërore sipas strategjisë kombëtare. 

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

 Takime me punonjësit e Drejtorive Sociale të Bashkive dhe Drejtorive Rajonale të 

SHSSH për hartimin e planeve sociale dhe zbatimin e ligjislacionit në fushën 

sociale; Janë realizuar takime gjate monitorimeve me drejtoritë sociale në Bashki.   

 Janë realizuar raporte të ndryshme sipas Strategjive Përkatëse:  

 

o Raporti i vlerësimit të nevojave për shërbime sociale viti 2017 në 12 Qarqe të vendit  

në bashkëpunim me Drejtoritë Rajonale të SHSSH.  

o Raport për realizimin e rekomandimeve te Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, 

periudha 2013- 2018,  me bashkëpunimin me ekspertet e UNICEF.  

o Raport për Konventën e  të Drejtave të Njeriut OKB, periudha 2017-2018.  

o Raport mbi Situatën e fëmijëve me PAK në Shqipëri nga UNICEF. 

 Drejtoria e Shërbimeve Sociale në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale dhe 5 NGO është pjesë e zbatimit të Strategjisë së 

Deinstitucionalizimit dhe  koordinimit të punës për vlerësimin e fëmijëve në IPSH 

dhe me bashkitë për fuqizimin e familjeve biologjike që kanë fëmijët në institucione.   

 Në kuadër të Marrëveshjes së Përbashkët me Ministrinë e Brendshmë, Ministrinë e 

Drejtësisë dhe Ministrinë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për zbatimin e Ligjit  

LIGJ  Nr.9669, datë 18.12.2006 “ Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” 

është hapur Zyra e Koordinimit kundër dhunës në familje. Drejtoria e Shërbimeve 

Sociale përfaqëson SHSSH pranë kësaj zyre. Gjatë vitit 2018 në këtë zyrë janë 

trajtuar  11  raste të dhunës në familje. 

 Në gusht të 2018 janë miratuar Procedurat Standarde për viktimat e trafikimit. Pjesë 

e grupit të punës për hartimin dhe ndryshimet e reja ka qënë përfaqësues nga 

DSHS. Risitë e PSV lidhen me  ndarje të  roleve dhe detyrave për secilin aktor që 

merret me identifikimin dhe vlerësimin e rasteve të VT/VMT.  

 Takime diskutimi për hartimin kombëtar të Planit të veprimit pë viktimat e 

trafikimit. 

 Takime  diskutimi dhe raportime për hartimin e standarteve  minimale për qendrat 

e emergjencave. 

 Takime dhe pjesë e grupeve të punës për hartimin e standardeve të shërbimeve 

komunitare për viktimat e trafikimit.  

 Takime dhe pjesë e grupit të punës për hartimin e procedurave dhe vlerësimi i 

riskut për viktimat e dhunës në familje. 
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 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave të shërbimeve shoqërore për çdo bashki dhe 

përditësimi i hartës së shërbimeve në nivel Qarku 2 herë në vit gjatë 2018.  

 

Drejtoria e Shërbimeve Shoqërore ka realizuar mbledhjen dhe përpunimin e  të dhënave të 

shërbimeve shoqërore për çdo bashki. Në bashkëpunim me punonjësin social të 

DRSHSSH është përditësuar harta e shërbimeve sociale në nivel Bashki/Qark në lidhje me 

IPSH-të e fëmijëve, të moshuarve, të personave me aftësi të kufizuar, të trafikimit, të 

dhunës, komunitare dhe të emergjencave. 

 

Nga të dhënat e drejtorive rajonale të shërbimit social shtetëror raportohet se janë 223 

qendra të cilat ofrojnë shërbime sociale për kategori të ndryshme. Gjatë vitit 2018 janë 

hapur 20 shërbime të reja sociale. 

 

Në zbatim të objektivave të planit të veprimit për vitin 2018 specialistët e Drejtorive 

Rajonale të SHSSH kanë realizuar periodikisht monitorim të IPSH-ve në nivel Qarku. 

Kanë raportuar çdo muaj në SHSSH rezultatet e monitorimit si dhe ndjekja e procedurave 

të ankimimit në këto IPSH. 

Një punonjës i Drejtorisë Rajonale ka rolin e punonjësit të pavarur i cili përfshihet në 

vlerësimin dhe hartimin e planeve të përkujdesit për fëmijët në IPSH-të rezidenciale. 

 

3.2.Objektivi 2 (sipas planit të veprimit të SHSSH). Përkujdesje sociale me standarde të 

përmbushura. 

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

 monitorimi i IPSH-ve sipas kalendarit të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm;  

 propozimi për miratimin e metodologjisë së monitorimit me ndihmën e ekspertëve 

të PNUD;  

 hartimi i raportit kombëtar në bashkëpunim me PNUD për vlerësimin e nevojave 

sociale në zbatim të ligjit 121/2016 “ Për shërbimet  e kujdesit shoqëror”   

 monitorimi i procesit të ankimimit të IPSH-ve rezidenciale; 

 on-job traning për ofrimin e shërbimeve sipas standardeve;  

 propozim për ndryshimin e standardeve të shërbimit për fëmijë të grup moshës 16-

18 vjeç;  

 pjesëmarrja e punonjësit të pavarur në rishikimin e planeve të përkujdesit të 

fëmijëve; 
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 përpunimi i të dhënave statistikore 4 mujore të IPSH dhe analiza e dinamikës së 

përfituesve;  

 komisionim i kujdesshëm për të gjitha tipologjitë e shërbimit në IPSH;  

 bashkëpunim me aktorët lokalë për menaxhimin e rasteve me objektiv parandalimi 

i institucionalizimit dhe kthim në familjen biologjike/kujdestare/birësuese;  

 trajnimi i personelit të njësive të qeverisjes vendore për ofrimin e shërbimeve 

shoqërore; 

 përgatitja e moduleve të trainimeve për trajnimin e personelit të njësive të 

qeverisjes vendore për ofrimin e shërbimeve shoqërore sipas VKM-ve të miratuara 

në 2018 në kuadër të Ligjit 121/2016. 

 

Të  dhënat e  përfituesve në Institucionet Rezidenciale për personat në nevojë. 

Në fund të vitit 2018, në 28 institucionet të përkujdesit, shoqëror, publike rezidenciale dhe 

ditore kanë marrë shërbim 1186 persona krahasuar me vitin 2017 numri i përfituesve në 

IPSH ka qenë 1041 persona (IPSh rezidenciale, ditore, dhe individë në QKTE).  

Vetëm në institucionet rezidenciale marrin shërbim 1011 persona. Në krahasim me vitin 

2017 kemi rritje të numrit të përfituesve me rreth 150 përfitues me shumë. 

Krahasuar me vitin 2017 gjatë këtij viti vihet re rritje e numrit të kërkesave për sistemim në 

shtëpitë e të moshuarve. Gjithashtu në zbatim të ligjit për mbrojtjen e të drejtave të 

fëmijëve dhe protokollit të ndjekur për menaxhimin e rasteve emergjente të fëmijëve nga  

GTN në çdo njësi janë shtuar pranimet e fëmijëve me urdhër mbrojtje, si raste emergjente . 

 

Tab nr 1. Numri  i përfituesve në  IPSH rezidenciale publike në vite. 

 

 Viti  

2013 

Viti 

2014 

Viti 

2015 

Viti 

2016 

Viti 

 2017  

Viti  

2018 

Totali i personave PAK në 

IPSH                 

233 228 201 189 222 214 

Totali i fëmijëve në IPSh 

publike  

306 246 223 179  193 213 

Totali i personave të 

moshuar në IPSh 

298 290 279 236 280 304 
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QKPVT 26 42 33 30 26 15 

QKTVDHF 72 84 75 95 85 90 

QKTE 52 53 41 47 

familje/  

195 

persona   

45 

familj

e/186 

perso

na  

44 

familj

e/175 

perso

na 

 

 

Tab. nr 2  Numri i përfituesve që marrin shërbim ditor 

   

  

  Viti 
2013 

Viti 
2015 

Viti 
2016 

 
Viti 
2017  

 
Viti 
2018 

PAK DITOR 98 85 86 62 65 

FEMIJE DITOR 50 47 56 47 34 

MOSHUAR 83 82 78 76 76 

TOTAL 231 214 220 185 175 

      

 

 

 

Gjatë viti 2018 nga IPSH-të publike për fëmijë janë rikthyer në familje biologjike 28 

fëmijë, kanë kaluar në familje kujdestare brenda fisit 7 fëmijë dhe kujdestari jo me 

lidhje gjaku 3 fëmijë.  Janë birësuar 19 fëmijë. 

Gjatë vitit 2017, nga IPSH-të publike janë kthyer në familje biologjike 32 fëmijë, janë 

birësuar 18 fëmijë, kanë kaluar në familje  kujdestare (foster- care) 2 fëmijë. 
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Grafik nr 1 . Numri i fëmijëve të rikthyer ne familje, birësime, dhe fëmijëve në familje kujdestare 

 

 

Mbetet problematik ndërveprimi me gjykatën për shkak të shtyrjes së proceseve gjyqësore 

për qëndrimin apo rikthimin në familje të fëmijëve të pranuar si raste emergjente në IPSH-

të publike.SHSSH  ka marrë pjesë në të gjitha  proceset gjyqësore të iniciuara nga PMF–të e 

Bashkisë Tiranë për marrjen e vendimeve të fëmijëve të gjetur në situatë rruge dhe 

neglizhimi. 

Gjatë viti 2018 janë pranuar në IPSH-të rezidenciale sipas mekanizmit të mbrojtjes së 

fëmijës nga ekipet multidisilinare të ngritura nëpër Bashki 60 fëmijë, ndërsa gjatë vitit 2017 

janë vendosur në IPSH–të publike rreth 45 fëmijë. 

Numri më i lartë i fëmijëve të pranuar në situatë emergjente në IPSH është referuar nga 

Bashkia Tiranë, rreth 60 %. 

Në 6 qendrat e zhvillimit (rezidenciale) për PAK, gjatë vitit 2018 janë kthyer në familje 13 

Persona me Aftësi të kufizuar, ndërkohë që në vitin 2017 janë kthyer në familje 19 persona 

me aftësi të kufizuar. 

viti 2011 viti 2012 viti 2013 viti 2014 viti 2015 viti 2016 viti 2017 viti 2018

40 34 35 38 36 
49 

32 38 36 

53 
45 

67 

44 

24 
18 19 

0 

66 67 

120 

193 

226 

271 

287 

Fëmijë të kthyer në familje, të birësuar total, në kujdestari të përkohëshme 

Kthim ne familje inst.pub.

Biresim total

Kujdestari-femije
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Nëvitin 2018, në QKPVDHF kanë marrë shërbim 90 raste viktima të dhunës nga këto 34 

gra dhe 56 fëmijë, prej të cilave 72 raste të reja. Janë larguar nga qendra 67 përfituese. Për 

vitin 2017 janë trajtuar 85 raste viktima të dhunës, numri i perfituesve që kanë hyrë në 

program gjatë 2017 ka qënë 57 raste, nga këto kanë dalë 66 raste. 

 

 

 

Grafik Nr 2.   Raste te viktimave të dhunës të trajtuar në QKTVDHF në vite 

 

 

Garantimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga monitorimet e realizuara në qendrat 

e përkujdesit. 

 Aktiviteti i monitorimit të IPSH-ve dhe on-job trajnim i stafit të IPSH-ve është 

realizuar 100%. Në bazë të kalendarit të miratuar për vitin 2018 janë monitoruar të 

gjitha IPSH-të publike, ku janë lënë dhe rekomandime në kuadrin e përmirësimeve 

të vazhdueshme të cilësisë së shërbimit që këto institucione ofrojnë për grupet në 

nevojë.   
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 Për vitin 2018 në të gjitha IPSH-të janë lënë 218 rekomandime, kryesisht 120 

rekomandimet janë lënë për përmirësim të kushteve dhe investim në 

infrastrukturën e institucionit, 14 rekomandime janë për masa administrative ndaj 

punonjësve  dhe pjesa tjetër për plotësimin e dokumentacioneve administrative të 

dosjeve të përfituesve, plotësimin e dosjeve sociale, miratimet e rregulloreve të 

institucioneve etj. 

 Mbi miratimin e metodologjisë së monitorimit është në proces finalizimi me 

ndihmën e ekpertëve të PNUD për hartimin dhe më pas miratimin e metodologjisë.  

 Monitorimi i procesit të ankimimit të IPSH-ve rezidenciale është ndjekur çdo muaj 

nga punonjësi social i DRSHSSH. Nga raportimet mujore rezultojnë që janë ndjekur 

me prioritet nga personat përgjegjës.   

 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 i higjenës.  

 40% e rekomandimeve të parealizuara lidhen kryesisht me përmirësime të 

infrastrukturës, mungesë 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 

bashkiake.  

 

Komisionimet 

 

 Vlerësimi i kujdeshëm i kërkesave për sistemim në IPSH duke argumentuar 

interesin më të mirë të çdo përfituesi për marrjen e shërbimit pranë familjes, ka 

qenë fokus i punës së 4 komisionëve të ngritura në SHSSH për vlerësimin e 

nevojave për sistemim në IPSH të fëmijëve,  të moshuarve, personave me aftësi të 

kufizuar dhe status jetimi. 

 

 Në  vitin 2018  krahasuar me vitin 2017 për sistemimin e personave me aftësi të 

kufizuar shohim që kemi një rritje të kërkesave.  Në institucionet për persona me 

aftësi të kufizuar për vitin 2017 janë komisionuar 3 persona PAK, ndërkohë për 

vitin 2018 janë sistemuar 8 raste të reja. (tabela nr.1). 

 Gjatë vitit 2018 janë pranuar nga Komisioni i Vlerësimit të Nevojave në SHSSH, 57 

fëmijë në IPSH rezidenciale, nga këto 14 fëmijë të braktisur në maternitet dhe 50 

femijë nga familje në nevojë. Krahasuar me vitin 2017 ku janë pranuar 69 fëmijë në 
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institucionet rezidenciale për fëmijë, ku nga këto 19 fëmijë të braktisur në 

maternitet dhe 43 fëmijë janë nga familje në nevojë. (tabela nr.1)  

 Gjatë vitit 2018 janë paraqitur në SHSSH 90 kërkesa për sistemim  në  shtëpi të 

moshuarish. Janë pranuar 79 të moshuar për vitin 2018. Gjatë vitit 2017 janë 

paraqitur në SHSSH 87 kërkesa për sistemim  në shtëpi të moshuarish. Janë pranuar 

59 të moshuar për vitin 2017 . 

 Gjatë vitit 2018 në përputhje me ligjin Nr 8153 datë 31.10.1996 “ Për statusin e 

jetimit” kanë përfituar Statusin e Jetimit 214 persona, nga të cilët 39  me prindër të 

vdekur, dhe 175  fëmijë të lindur jashtë martese, janë rinovuar 372 libreza të statusit 

të jetimit. Krahësuar me vitin 2017 ku kanë përfituar në total 182 persona, kemi 

rritje të numrit me 32 persona me shumë. (tabela nr.3) 

Në QKTE aktualisht trajtohen 44 familje( 175 banorë). Në sajë të bashkëpunimit intensiv 

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

institucionet e arsimit dhe edukimit, kopshte, shkolla e çerdhe, janë integruar në 

komunitet 4 familje të cilat kanë marrë shërbim në QKTE përgjatë vitit 2018. 

 

Tabela nr.3. Pranimet me komision nga SHSSH 

 

Nr Institucionet Viti 2017 Viti 2018 

1 IPSH për PAK 3 persona të sistemuar  8 persona të sistemuar 

2 IPSH për fëmijët 69 fëmijë 57 fëmijë 

3 IPSH për të moshuarit 57 të moshuar 79 të moshuar 

4 Statusi jetim 182 raste me status 214 raste me status 

 

3.3. Objektivi 3 (sipas planit të veprimit të SHSSH), Mirëmenaxhimi i burimeve njerëzore 

 

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

 

 Fuqizimi i kapaciteteve në institucionet e përkujdesit për të gjitha kategoritë në 

nevojë (sipas planit të trajnimeve që ishte parashikuar nga drejtoria). 



45 |  
 

 Shkëmbim eksperiencash midis stafeve të IPSH-ve të ndara sipas tipologjisë. 

 Në bazë të planit të hartuar për trainimin e stafeve të IPSH-ve, si aktivitet mbi 

fuqizimin e kapaciteteve në institucionet e përkujdesit shoqëror për të gjitha 

kategoritë në nevojë janë  realizuar trainime në bashkëpunim me donatorë me tema 

si më poshtë. 

Në 26 monitorime të bëra drejtpërdrejt nga kjo drejtori janë realizuar trajning on job me 

270  punonjës me tema trainimi: 

1. Konsumimi profesional. 

2. Menaxhimi dhe shmangia e stresit në punë. 

Trajnime me ekspertë të jashtëm. Trainimet lidhen jo vetëm me përmirësimin e shërbimit 

ndaj përfituesve, por edhe përgatisin punonjësit me praktika pune drejt 

deinstitucionalizimit të fëmijëve dhe orientimit të familjeve drejt shërbimeve komunitare 

ditore.  

 

1. Gjatë vitit është realizuar trainim  i 20 punonjësve të Drejtorisë Rajonale të 

Shërbimit Social Shtetëror nga “Organizata Save the Children“ me temë 

“Prezantimi i instrumenteve të monitorimit dhe inspektimit me pjesëmarrjen e 

fëmijëve”. 

2. Trainimi nga organizata Bethany dhe shkolla e Magjistraturës lidhur me Shërbimet 

Alternative “ Kujdestaria në Familje”. 

3. IKUB ka trainuar punonjësit e drejtorive rajonale të SHSSH dhe ata të 

institucioneve për përdorimin e rregjistrit elektronik të shërbimeve shoqërore. 

4. Trainimet lidhen jo vetëm me përmirësimin e shërbimit ndaj përfituesve, por edhe 

përgatisin punonjësit me praktika pune drejt deinstitucionalizimit të fëmijëve dhe 

orientimit të familjeve drejt shërbimeve komunitare ditore.  

5. 2 trainime "Paketa burimore për pjesëmarrjen e fëmijëve në procesin e monitorimit" 

e realizuar me punonjës sociale të  Drejtorive Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror 

dhe punonjësve socialë të Drejtorive Sociale në Bashkitë ku ka IPSH, mundësuar 

nga organizata “Save the Childrën”.  

6. 4 trajnime 1 - ditore - Aktet nënligjore të ligjit "Për të drejtat dhe mbrojtjen e 

fëmijës", “Menaxhimi i rasteve”  me punonjësit e IPSH nga organizata  “Save the 

Children.  

 

3.4. Objektivi 4 (sipas planit të veprimit të SHSSH), Përfshirja sociale e grupeve 

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

 

 Administrimi i regjistrit elektronik të shërbimeve shoqërore;  

Është realizuar trajnimi i gjithë stafit të Drejtorive Rajonale dhe Drejtorisë së 

Shërbimeve Sociale në SHSSH nga specialistët e IKUB mbi përdorimin dhe 

funksionimin e regjistrit elektronik. Aktiviteti mbi administrimin e rregjistrit 

elektronik të shërbimeve shoqërore, nuk është realizuar 100%. Në disa drejtori 

rajonale është punuar për hedhjen e të dhënave në rregjistrin elektronik të 

shërbimeve shoqërore. 

 Kordinimi i punës me drejtoritë rajonale për vlerësimin në familje të të miturve të 

pashoqëruar. 

 Gjatë vitit 2018 është koordinuar puna me DRSHSSH mbi vlerësimin e familjeve të 

të miturve të pashoqëruar. Për vitin 2018 kanë ardhur 389 kërkesa për vlerësime 

dhe nga këto janë realizuar 314 vlerësime sociale dhe është koordinuar puna për 

pritjen e 67 riatdhesimeve. Për vitin 2017 ka pasur  416  kërkesa të cilat kanë ardhur 

nga MPJ dhe MSHMS,  për vlerësim social-ekonomik të familjeve të të miturve që 

janë kapur nga autoritetet e huaj.   

 Për vitin 2018 është kordinuar puna për 31 raste të cilat janë referuar si VMT.  Janë 

zhvilluar 29 intervista formale nga Drejtoritë Rajonale për identifikimin formal si 

viktima trafikimi. Nga këto intervista 11 raste janë referuar në institucione dhe 16 

raste janë trajtuar në komunitet. Krahasuar me vitin 2017 kemi një rritje të 

intervistave formale. Për vitin  2017 ka pasur 12 raste trafikimi ku është koordinuar 

puna me të gjithë anëtarët e autoritetit përgjegjës. 
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Tab. 4 Numri i përfituesve në IPSH-të publike 
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 INSTITUCIONE 

PUBLIKE 

 Në varësi të SHSSH 

Numri  

Përfituesit  

2017   

Numri  

Përfituesit  

2018 

INSTITUCIONE PUBLIKE 

 Në varësi të Pushtetit 

Vendor 

Numri  

Viti 2017 

Numri  

Viti 2018 

1 Shtëpia e fëmijës 0-5 vjeç 

Tiranë 

 

31 

 

32 

Shtëpia e fëmijës 0-5 vjeç   

Shkodër 

 

17 R + 6 ditor  

 

9 rez +14 ditor 

2 Shtëpia e fëmijës  16-18  

vjeç -  Shkodër 

 

0 

 

10 

Shtëpia e fëmijës 0-5 vjeç    

Korçë 

 

18 

 

19 

3 Shtëpia e fëmijes 6-15 vjec 

Zyber Hallulli – Tiranë 

 

28 

 

42 

Shtëpia e fëmijës 0-5 vjeç    

Vlorë 

 

19 

 

18 

4 Qëndra e Zhvillimit  për 

PAK- Tiranë 

 

27 

 

17 

Shtëpia e fëmijës 0-5 vjeç    

Durrës 

 

13 R + 25 ditor  

 

18 rez+15 ditor 

5 Qëndra e Zhvillimit për 

Pak – Durrës 

 

37 

 

35 

Shtëpia e fëmijës  6-15 vjeç  

Shkodër 

 

31 

 

29 

11 Qëndra Ditore për të 

Moshuar- Kamëz 

 

25 

 

29 

Shtëpia e fëmijës 6-15 vjeç   

Sarandë 

 

32 R + 11 ditor  

 

36+ 5 ditor 

7 Shtëpia e të Moshuarve – 

Tiranë 

 

47 

 

49 

Qëndra e Zhvillimit për PAK - 

Shkodër 

 

47Rez+33 ditor  

 

46 +33 Ditor 

8 Shtëpia e të Moshuarve- 

Shkodër 

 

33 

 

56 

Qëndra e Zhvillimit  për PAK 

- Korcë 

 

35 

 

37 

9 Qëndra Kombëtare , 

Pritëse e Viktimave të 

Trafikimit- Linz 

26 persona  15 persona  Qëndra e Zhvillimit  për PAK- 

Vlorë 

 

27 

 

33 

     10 Qëndra e Trajtimit te 

Viktimave të Dhunës në 

 85 persona  90 persona  Qëndra e Zhvillimit  për PAK 

- Berat 

 

27 

 

27 
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Familje 

11 Qëndra Kombetare 

Tranzitore e 

Emergjencave- Tufinë 

 

45 familje, 186 

banore 

 

45 familje,  

180 banor 

Shtëpia e të Moshuarve- 

Kavajë 

 

53 

 

55 

12 Shtëpia e të Moshuarve 

Palas  

 

0 

 

0 

Shtëpia e te Moshuarve- 

Gjirokastër 

 

55 

 

55 

13    Qëndra Ditore për PAK – 

Lezhe  

 

 

32 

 

29 

14    Qëndra Ditore për PAK – 

Korçë  

 

 

19 

 

17 

15    Qëndra Ditore për të Moshuar 

– Sarandë  

 

45 47 

16    Shtëpia e të Moshuarve- 

Poliçan 

 

39 34 
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SFIDA PËR DREJTORINË E SHËRBIMEVE SOCIALE PËRVITIN 2019. 

 

 Përmirësimi i shërbimit dhe kushteve në qendrat rezidenciale, rritja e 

investimeve dhe transformimi gradual  në modelin shtëpi- familje. 

 Rritja e numrit të shërbimeve sociale dhe shërbimeve të integruara në çdo 

Qark për kategori të ndryshme për përsonat në nevojë. 

 Trajnimi dhe realizimi i takimeve periodike me drejtoritë sociale në të gjitha  

Bashkitë mbi planet sociale dhe zbatimi i legjislacionit në fushën e mbrojtjes 

sociale. 

 Rritja e numrit të rikthimeve të PAK pranë familjes biologjike. 

 Rritja e numrit të rikthimeve të fëmijëve pranë familjes dhe kalimi në familje 

kujdestare. 

 Fuqizimi i kapaciteteve të stafeve sipas nevojave të përfituesve dhe të 

institucionit për rritjen e efektivitetit të punës. 

 Implementimi dhe zbatimi i ligjit të ri për shërbimet shoqërore dhe VKM 

përkatëse në drejtoritë sociale të bashkive.  
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IV. DREJTORIA E FINANCAVE DHE STATISTIKËS 

 

 Objektivi: Menaxhim efektiv dhe transparent i financave publike. 

 

Drejtoria e Financave dhe Statistikës në Shërbimit Social Shtetëror ka për MISION 

zbatimin e politikave, legjislacionit të ndihmës ekonomike, pagesës për personat me 

aftësi të kufizuar dhe shërbimet shoqërore për: 

 29 Institucione të Përkujdesit Shoqëror,  

 12 Zyra Rajonale,  

 Administratën Qendrore të Shërbimit Social Shtetëror si dhe  

 61 Njësi Administrative.  

 

Gjatë vitit 2018 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 2018 

 Mirë-menaxhimi i fondeve buxhetore, 

 Mirë-menaxhimi i aseteve, 

 Transparencë e plotë e shpenzimeve, 

 Zbutja e varfërisë lidhur me numrin e familjeve në skemën e NE, 

 Korrupsion zero. 

Gjatë vitit 2018 DFS ka pasur disa ARRITJE, siç janë: 

1. Propozimi nga DFS dhe miratimi i rritjes së kuotës ushqimore për të gjithë 

përfituesit e akomoduar në IPSH-të tona.  

2. Propozimi nga ana e DFS dhe miratimi i rritjes së pagesave të aftësisë së kufizuar 

nëpërmjet indeksimit të pagesës së AK. 

3. Propozimi nga DFS dhe miratimi i rritjes me 50% të masës së shpërblimit për 

kategoritë e veçanta, nga 2.000 lekë që ishte në vitin 2017 në vitin 2018 do të 

shpërblehen me 3.000 lekë. 

4. Në ndryshim nga vitet e mëparshme si rezultat i shtrirjes së sistemit të pikëzimit 

të NE është ulur ndjeshëm numri i familjeve në skemë duke sjellë një rritje të 

masës së përfitimit për çdo familje sipas kategorive.  
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Më poshtë numri i familjeve në skemën e NE për vitin 2018 për secilin qark i krahasuar 

me vitin 2017. 

 

 

 

 Grafik: Krahasimi i numrit të familjeve në skemën e NE sipas Qarqeve.  
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Tregues: Numri mesatar i familjeve pjesë e skemës së Ndihmës Ekonomike për vitet 

2017-2018 (pa përfshirë individët) 

 Për vitin 2017  80,946 Familje. 

 Për vitin 2018 53,693 Familje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik: Numri mesatar i përfituesve në skemën e NE 

Duke e krahasuar numrin e familjeve në skemë me vitin 2017 kemi një ulje me 27.253 

familjeose 33.66 %, kjo për faktin se në vitin 2018 skema e pilotimit të NE u shtri në të 

gjitha Bashkitë e vendit, duke qenë se aplikimet janë kryer vetëm nëpërmjet sistemit të 

pikëzimit, vetë sistemi ka nxjerrë nga skema shumë familje të cilat nuk plotësonin 

kushtet si familje në nevojë. 

Tregues: Fondet e shpenzuara për skemën e NE 

 Për vitin 2017  4,561,423,322 lekë  

 Për vitin 2018 3,182,023,380 lekë  
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Grafik: Fondet e shpenzuara për familjet në skemën e NE 

 

Ulje e ndjeshme e numrit të familjeve (27.253 familje) ka sjellë dhe ulje në fondin e 

shpenzuar prej 1,379,399,942 lekë. 

Tregues: Numri mesatar i individëve pjesë e skemës së PAK për vitet 2017-2018 (pa 

përfshirë kujdestar dhe invalid)  

 Për vitin 2017  67,056 individë 

 Për vitin 2018 68,304 individë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik:  Numri mesatar i përfituesve në skemën e PAK 

Nga viti 2017 në vitin 2018 është rritur numri i individëve që përfshihen në pagesën e 

AK. Rritja është me 1,248 individë, për pasojë fondi është rritur 395.866.204 lekë. 
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Tregues: Fondet e shpenzuara për skemën e PAK  

 Për vitin 2017  12,891,279,974 lekë  

 Për vitin 2018 13,287,146,178 lekë  

 

 

Grafik:  Fondet e shpenzuara për individët në skemën e PAK 

Rritjet në fondet e shpenzuara për skemën e PAK vijnë si rezultat i rritjes së pagesës 

mujore për çdo përfitues nëpërmjet indeksimit të pagesës.  

Gjithashtu është bërë një krahasim i fondeve të akorduara për skemën e NE duke 

përfshirë individët, familjet që trajtohen me 6% si dhe kompensimin e Energjisë 

Elektrike.  

Tregues: Ecuria e fondeve duke përfshirë të gjithë komponentët e skemës së NE  

 Për vitin 2017  4,911,739,693 lekë ose 99.84% 

 Për vitin 2018 4,106,375,180 lekë ose 95.44% 
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Grafik: Realizimi i fondeve për llogarinë 606 NE 

 

Tregues: Ecuria e fondeve duke përfshirë të gjithë komponentët e skemës së PAK  

 Për vitin 2017  15,739,977,097 lekë ose 99.84% 

 Për vitin 2018 16,402,655,443 lekë ose 99.83% 

 

 

Grafik: Realizimi i fondeve për llogarinë 606 PAK 

Theksojmë se për vitin 2018 fondet e shpenzuara si për NE dhe për PAK janë rezultat i 

pritshëm pasi të dhënat për muajin Nëntor-Dhjetor 2018 përpunohen deri më datë 20 

janar 2019. Siç theksuam më lart, fondet e NE me të gjithë komponentët kanë rënë si 
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pasojë e rënies së numrit të familjeve ndërkohë fondet e PAK janë rritur si pasojë e 

rritjes së pagesës së PAK.  

 

Tregues: Financimet në lekë nga Buxhetit i Shtetit 

 

Kontributet me fonde të buxhetit të shtetit për të gjitha llogaritë në vite: 

 2017  21,636,173,470 lekë ose 99.41% 

 2018  21,409,527,867 lekë ose 98.48% 

 

 

Grafik: Akordimi i fondeve për të gjitha llogaritë për vitet 2017-2018 

Realizimi sipas zërave të buxhetit paraqitet si më poshtë: 

 

A. Realizimi i fondeve të shpenzuara për llogarinë 600 paga është: 

 

 2017 445,212,603 lekë ose 96,53% 

 2018 449,368,584 lekë ose 89.52%     
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Grafik: Akordimi i fondeve për llogaritë 600 për vitet 2017-2018 

Realizimi i fondeve për llogarinë 600 është në masën 89.52%  pasi nga ana e MSHMS në 

muajin Korrik na u akorduar një fond prej 27.000.000 lekë, fond i cili ishte i 

panevojshëm pasi gjendja e fondeve ishe mëse e mjaftueshme për të mbyllur vitin, 

gjithashtu në këtë mos realizim ka ndikuar edhe mos funksionimi i 2 prej IPSH 

(Qendrës Komunitare të moshës së tretë Palasë dhe Shtëpisë së fëmijës 16-18 vjeç 

Shkodër si dhe mosplotësimi i strukturave si në IPSH dhe në Drejtorinë Qendrore të 

SHSSH). 

B. Realizimi i fondeve të shpenzuara për llogarinë 601 Sigurime Shoqërore është: 

 2017 74,496,379 lekë ose 91.82% 

 2018 74,677,784 lekë ose 87,55%     
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Grafik: Akordimi i fondeve për llogaritë 601 për vitet 2017-2018 

 

Realizimi i fondeve për llogarinë 601 është në masën 87.55%, shkon në proporcion me 

mosrealizimin e plotë të fondit të pagave.  

C. Realizimi i fondeve të shpenzuara për llogarinë 602 shpenzime operative është: 

 2017 276,420,021 lekë ose 82.55% 

 2018 299,988,472 lekë ose 89.85%    

 

 

 

Grafik: Akordimi i fondeve për llogaritë 602 për vitet 2017-2018 
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Realizimi i fondeve të artikullit 602 është në masën 89.85%, ky realizim është i pritshëm 

dhe jo shifra reale e realizimit të fondeve për shpenzime operative për vitin 2018, pasi 

në këtë realizim janë përfshirë fondet faktike të shpenzuara në muajin Nëntor si dhe 

obligimet e të 42 institucioneve, duke qenë se të dhënat për muajin dhjetor 2018 dalin në 

22 janar 2019. Mendojmë se realizimi do të jetë në nivele më të larta, por në mos 

realizim ndikon dhe mosfunksionimi dhe djegia e plotë e fondeve për Qendrën 

Komunitare të Moshës së tretë Palasë, e gjithashtu nisja e funksionimit të Shtëpisë së 

Fëmijës 16-18 vjeç Shkodër vetëm në muajin Nëntor.  

D. Realizimi i fondeve të shpenzuara për llogarinë 231 Investime është: 

 

 2017 0 lekë 

 2018 9,797,760 lekë ose 81,65%    

 

 

Grafik: Akordimi i fondeve për llogaritë 231 për vitet 2017-2018 

Gjatë vitit 2018 SHSSH i është akorduar fondi i investimeve me destinacion “Blerje 

pajisje teknologjike dhe mobilierie për Qendrën e Moshës së tretë Palasë”, fondi cili 

është realizuar në masën 81.65%, kjo pasi ofertat fituese në këtë prokurim u ulën nga 

fondi limit në masën 18.35%. Realizimi është faktik pasi janë likuiduar kontratat që 

lidhen me këtë prokurim.  

Në krahasimin me 2017 sasia e fondeve të akorduara është në rritje, duke përjashtuar 

fondet e NE të cilat kanë pësuar rënie për shkaqet e sipërcituara. Të gjithë fondet në 

llogaritë e tjera kanë qenë me rritje në krahasim me 2017 dhe kanë qenë mëse të 

mjaftueshme për të përballuar nevojat e IPSH-ve, DR dhe Administratës Qendrore të 

SHSSH.  
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Ndërkohë që PROBLEMATIKË ka rezultuar:  

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

detyruar të kërkojmë informacion shtesë. 

 

Drejtoria e Financave dhe Statistikës në përfundim të analizës së punës së saj thekson se 

për vitin 2019 vihet përpara një SFIDE e cilat listohet më poshtë dhe beson se ajo do të 

realizohet me cilësi dhe sipas afateve të përcaktuara.  

 

Nisja e aplikimit të një sistemi të ri pagese për bebet që lindin në vitin 2019 ose i quajtur 

ndryshe “çeku i bebes” 

 

OBJEKTIVAT e vendosura për vitin 2019 nga DFS janë:  

 Mirë-menaxhimi i fondeve buxhetore. 

 Mirë-menaxhimi i aseteve. 

 Transparencë e plotë e shpenzimeve. 

 Korrupsion zero. 

 



62 |  
 

V. SEKTORI I AUDITIT TË BRENDSHËM 

 

 Objektivi: Garantimi i zbatimit të legjislacionit ku mbështetet veprimtaria e 

Shërbimit Social Shtetëror. 

 

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 Shtetëror dhe atë të subjekteve të varësisë për arritjen e objektivave të tyre, me 

kursim, dobi e frytshmëri. 

 

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

Shtetëror (SHSSH) gjatë periudhës  Janar–Dhjetor 2018  ka ushtruar veprimtarinë e tij në 

11 subjekte, nga 11 të planifikuara. 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 menaxhimin e 

aktiveve, sistemin e prokurimeve publike, sistemet e pagesave, sistemi i kontabilitetit, 

zbatimin e buxhetit.  

 

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

në: zbatimin e legjislacionit për menaxhimin e aktiveve, pagesat e stafit, të kontabilitetit, 

prokurimin publik, të procedurave të buxhetit. 

 

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

dhe mangësive dhe menaxhimin e riskut. 

 

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”. 
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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. 

 

5.3.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 njësitë 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 monitoruar zbatimin e rekomandimeve të dhëna. 

 

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,   
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c) Shtëpi Fëmije,                                               3, 

d) Qendra Zhvillimi,                                        2, 

e) Shtëpi të të Moshuarve,                               3, 

f) Qendër Ditore për të Moshuarit                 1, 

g) Qendra për persona të dhunuar, të trafikuar dhe tranzitore. 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. 

 

5.4. 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. 

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2018 kjo strukturë ka funksionuar me 2 auditues. 

Kapaciteti 66.6% 

Audituesit janë të certifikuar dhe kanë ndjekur trajnimin e vijueshëm në përputhje me 

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

publik”.   

 

5.5. Rezultatet e veprimtarisë së AB 

 

Për  periudhën Janar- Dhjetor 2018 janë planifikuar 11 subjekte për auditim, sipas planit 

të rishikuar. 

Realizimi i planit të auditimit është në masën 100 %. 

 

Janë realizuar 11 misione auditimi: 10 të kombinuara, dhe 1 përputhshmëri realizim 

kontrate: 

 9 dosje auditimi janë evaduar dhe me kthim përgjigje nga subjekti për masat e 

marra për zbatimin e rekomandimeve 

 1 dosje auditimi ndodhet në procesin e raportimit të zbatimit të rekomandimeve 

 1 dosje ndodhet në procesin e projekt raportit 
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5.6.Fushat me risk 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 

hartuar dhe plani vjetor i punës.  

Në 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- Në sistemin e menaxhimit të aktiveve, është konstatuar një nivel i lartë risku 

krahasuar me planifikimin vjetor niveli i riskut i mesëm, si:  

 Bërje hyrje mallrash pa i marrë në dorëzim: QKTVDHF Kamëz, Shtëpia e të 

Moshuarve Tiranë,  Shtëpia e Foshnjës Sauk, Shtëpia e të Moshuarve Shkodër, 

QKPVT, Linzë. 

 Mangësi në inventarizim, nxjerrjen jashtë përdorimi: si Qendra e Zhvillimit Ditor 

Lezhë e cila nuk administron dokumentacionin e nxjerrjes jashtë përdorimi të një 

automjeti. 

 Mangësi në dorëzimin e dokumentacionit dhe aktiveve në rastin e largimit nga 

puna. 

 Mangësi janë konstatuar dhe në administrimin e dokumentacionit në arkivë, i cili 

është i pa sistemuar e përpunuar sipas ligjit “Për arkivën”, për shkak se në 

subjektet e varësisë nuk ka emërtesë të punonjësit të arkiv- protokollit, por me 

urdhër të brendshëm të drejtuesve të subjekteve është caktuar një punonjës dhe 

për kryerjen e kësaj detyre. 

 

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

lartë ku nga auditimet e kryera janë konstatuar mangësi në zbatimin e 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. 

1. Janë kryer pagesa për mallra e shërbime pa i marrë në dorëzim sipas 

përcaktimeve teknike. 

2. Programimi i fondeve për mallra e shërbime pa vlerësimin e indikatorëve dhe 

normave të shpenzimeve, nevojave dhe sasitë përfundimtare të produkteve dhe 

shërbimeve që do të kryhen, duke mos argumentuar kostot e programimit për 

shpenzime operative e shpenzime investimi. 

3. Gjithashtu nuk programohen të ardhura dytësore që përfaqëson kontributin e 

përfituesve që trajtohen në Shtëpitë e të Moshuarve dhe donacione të ndryshme. 
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4. Urdhër shpenzimet janë të pashoqëruara me dokumentacionin justifikues, 

vërtetues e autorizues si dokumentacioni i dietave, DRSHSSH Dibër, Lezhë.  

5. Mosplotësim i rregullt i formatit standart të situacionit të shpenzimeve operative  

6. Mangësi në dokumentacionin për justifikimin e shpenzimeve të karburantit për 

automjetet dhe kaldajën. 

3-Sistemi i pagesave, është vlerësuar me risk të lartë pasi pagesat për trajtim të 

punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës brenda vendit, nuk janë 

në përputhje me aktet në fuqi, Drejtoria Rajonale SHSSH Dibër, Drejtoria Rajonale 

SHSSH Lezhë.  

 shtesa e pagës për dëmshmëri shëndeti nuk është në përputhje me VKM 

690/2012 SHM Shkodër, SHM Tiranë etj. 

4-Sistemi i prokurimeve paraqitet me një nivel të mesëm risku. 

Nga auditimet e ushtruara te subjektet gjetjet konsistojnë në: 

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

publike. 

2. Mungesë të administrimit të përllogaritjes së fondit limit. 

3. Përzgjedhjen e procedurës së prokurimit, duke tejkaluar limitin e blerjeve me 

vlerë të vogël. 

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

ligjore jo e përditësuar. 

5. Mungesë e procesverbalit të blerjes. 

6. Mosdokumentim i korespodencës të shpalljes së fituesit nga vendi i parë deri te 

vendi x. 

7. Mangësi në përzgjedhjen e kryetarit të KVO. 

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”. 

 

5- Sistemi i kontabilitetit dhe raportimit financiar 

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

dhe veprimet e mbylljes së llogarisë vjetore. DR SHSSH Tiranë, Dibër, Lezhë, QKTVT 

Linzë. 

 Subjektet nuk kanë detyrime kreditore të krijuara për katër vitet e fundit përveç 

atyre të krijuara në fund të vitit të cilat likuidohen në fillim të vitit pasardhës. 

 QZH Ditor Korçë dhe SHM Kavajë ka një detyrim kreditor të nxjerrë nga KLSH 

që nga viti 2006. 
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 QKPVT Linzë ka detyrim kreditor për disa blerje të trashëguara nga vitit 2009 e 

2012 për të cilat nuk ka asnjë dokumentacion justifikues. 

 

Disa subjekte trashëgojnë detyrime të prapambetura debitore si: 

 

 Debitor nga vjedhja e një automjeti në SHM Tiranë për të cilin nuk ka një vendim 

përfundimtar 

 QZH Ditor Lezhë detyrim debitor për një automjet që është nxjerrë jashtë 

përdorimi me Vendim të Këshillit Bashkiak Lezhë, por nuk ka asnjë 

dokumentacion për procedurën e nxjerrjes jashtë përdorimi dhe dorëzimin në 

Bashki për veprime të mëtejshme. 

 

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 meret dhe me hartimin e dokumentacionit dhe atë 

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

financiar dhe kontrollin”. 

 Mungesë e gjurmës së auditimit për proceset kryesore të veprimtarisë nga fillimi 

deri në përfundim të tyre. 

 

7-Vlerësimi i sistemeve të kontrollit të brendshëm 

 

Nga auditimi i veprimtarisë në 11 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.  

- Vendosjen e kontrolleve të brendshme parandaluese për menaxhimin e riskut. 

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

përfundim të tyre, si procedura e prokurimit, menaxhimi i aktiveve. 

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

përgjegjësitë konkrete për çdo person. 

 

5.7. Rekomandimet. 

 

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 10 subjektet e 
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audituara për të cilat është dërguar Raporti Përfundimtar janë lënë gjithsej 90 

rekomandime, afërsisht 9 rekomandime për subjekt. 

 

a- Në sistemin e pagesave të stafit janë lënë rekomandime: 

1. për evidentimin e kohës së punës, sipas turneve, 

2. përllogaritjen dhe kthimin e të gjithë përfitimeve të padrejta nga përllogaritje të 

gabuara të pagave dhe shtesave mbi to, 

3. kthimin e të gjitha përfitimeve të marra në kundërshtim me VKM 997/2010 “Për 

trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së 

punës brenda vendit”, i ndryshuar, 

4. plotësimin e librit të pagave konform rregullave. 

 

b-Në sistemin e programimit dhe zbatimit të buxhetit janë lënë rekomandime: 

1. kryerjen e pagesës vetëm pasi të jetë marrë malli apo shërbimi në dorëzim, 

2. mosnjohjen e shpenzimeve ose çdëmtimin e tyre në rastet e mungesës në 

dokumentacionin justifikues, 

3. vendosjen e rregullave për procese si administrimi i karburantit për kaldaja, për 

automjetet duke përcaktuar përgjegjësitë për urdhëruesin, zbatuesin dhe 

monitoruesin. 

 

c-  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. 

 

d- 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. 

 

e-Nësistemin e organizimit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore është lënë 

rekomandim për: 

o hartimin e rregullores së funksionimit në përputhje me ligjin “ Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, dhe Manualin në zbatim të tij,  
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o mbajtjen e regjistrit të personelit,  

o dorëzimin dhe marrjen në dorëzim të dokumentacionit dhe aktiveve për 

punonjësit që largohen dhe ata që fillojnë punë në subjekt. 

 

f- Nësistemin e kontrollit të brendshëm 

o ndarjen e detyrave dhe  përgjegjësive, 

o vendosjen e procedurave për procese të ndryshme, 

o administrimi i arkivës së subjektit sipas rregullave për arkivën. 

 

 Rekomandimet për çdo subjekt dhe realizimi i tyre në numër, sipas raportimit 

nga subjektet  paraqiten si më poshtë në tabelë. 

 

Nr. Emërtimi i subjektit të audituar Nr. Rek Realizuar  Proces 

 

Shënime 

1 QKTVDH në familje Kamëz 6 6    

2 Drejtoria Rajonale SHSSH Tiranë 8 8    

3 Shtëpia e të Moshuarve Tiranë 10 9 1  

4 Shtëpia e Foshnjës Sauk 13 10 3  

5 Qendra Ditore e Zhvillimit Korçë 6 6    

6 Drejtoria Rajonale SHSSH  Lezhë 9 8 1  

7 Drejtoria Rajonale SHSSH Dibër 10 8 2  

8 Qendra e Zhvillimit Ditore Lezhë 7 6 1  

9 Shtëpia e të Moshuarve Kavajë 12 6 6  

10 Shtëpia e të Moshuarve Shkodër 9     

Proces  

raportimi per 

masat e marra 

për zbatimin e 

rekomandimeve 

11 QKPVT Linzë  Proces     

Në proces  

evadimi i dosjes 

   Totali 90 67 14  

 

 Gjetjet kryesore me dëm ekonomik sipas subjekteve, natyra dhe vlera e 

arkëtuar sipas raportimit nga subjektet paraqiten në tabelën më poshtë. 
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Nr. Emërtimi i subjektit të audituar 

Dëm 

000/lekë 

Arkëtuar 

000/lekë 

Natyra e dëmit 

ekonomik 

1 QKTVDH në familje Kamëz 471 471 

Vlera e mallrave të bëra 

hyrje pa i marrë në 

dorëzim 

2 Shtëpia e të Moshuarve Tiranë 81 48 

Shtesë page dëmshmëri 

shëndeti jo sipas akteve 

në fuqi 

 

3 

 

 

Shtëpia e Foshnjës Sauk 

 

 

1128 

 

110 

 64 

 

5 

 

Gjetje nga prokurimet  

 

Zhdëmtim Karburant  

4 Drejtoria Rajonale SHSSH Dibër 208 0 

Pagesë e shpenzimeve 

për fjetje jo sipas 

faturave tatimore të 

përcaktuara  

5 Qendra e Zhvillimit Ditore Lezhë 53 53 

Shtesë page dëmshmëri 

shëndeti jo sipas akteve 

në fuqi 

6 Shtëpia e të Moshuarve Shkodër 310 

 ( proces 

raportimi) 

Shtesë page dëmshmëri 

shëndeti jo sipas akteve 

në fuqi 

   Totali 1362 641  

 Realizimi  47 %  

 

 Rekomandimet që sipas raportimit nga subjektet janë në proces janë kryesisht 

rekomandimet  

 në sistemin e menaxhimit të aktiveve, subjektet janë në procesin e kryerjes së 

inventarizimit. 

 në sistemin e kontabilitetit, subjektet janë në periudhën e hartimit të mbylljes së 

llogarisë vjetore dhe të kryerjes së procedurës së inventarizimit. 

 

Ndalesat për pagesa në kundërshtim me aktet ligjore, janë në proces të mbajtjes së tyre. 
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Në vitin 2018  zbatim i rekomandimeve të lëna është rreth 82.7 % ( 9 subjektet për të 

cilat është evaduar dosja e auditimit ), vihet re një rritje krahasuar me vitin 2017 ku 

realizimi ka qenë 78.8 %. 

 

 

 Prioritetet për vitin e ardhshëm 

 

Për rritjen e efektivitetit të veprimtarisë së auditimit të brendshëm për vitin e ardhshëm 

kemi si prioritet: 

 

1-Të realizojë veprimtarinë audituese të orientuar në vlerësimin e riskut sipas 

sistemeve/fushave  

 

2-Përmirësimin i sistemit të programimit dhe metodologjisë së vlerësimit të riskut sipas 

sistemeve, me qëllim rritjen e eficencës së auditimit. 

 

3- Rritja e cilësisë së raportimit duke respektuar standartet në fushën e raportimit dhe 

duke bashkëpunuar dhe me titullarët subjekteve të audituara. 
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VI. DREJTORIA E KOMUNIKIMIT 

 

 Objektivi: Përmiresimi i imazhit dhe forcimin e partneriteteve afatgjata të 

shssh nëpërmjet komunikimit transparent dhe interaktiv me strukturat e 

varësisë, partnerët, median dhe publikun e gjerë. 

 

 

 

Qëllimi i Drejtorisë së Komunikimit 

Qëllimi i Drejtorisë së Komunikimit është përmirësimi i imazhit dhe forcimi i partneriteteve afat-

gjata të SHSSH nëpërmjet komunikimit transparent dhe ndërveprues me strukturat e varësisë, 

partnerët, median dhe publikun e gjerë.  

Veprimtaria e Drejtorisë së Komunikimit është e orientuar dhe e bazuar tek detyrat, 

objektivat e përgjithshme dhe përgjëgjësitë specifike të Programeve të Mbrojtjes Sociale 

të ShSSh. Stafi i Drejtorisë së Komunikimit përqëndrohet në pasqyrimin e arritjeve, 

bërjen konkrete, të prekshme dhe publike të procesit të mbështetjes sociale të familjeve 

dhe individëve në nevojë, përmes zgjerimit të formave të komunikimit me qytetarët (në 

mënyrë mediatike, on-line, verbalisht), duke përmirësuar dukshëm standardet e 

komunikimit, lidhjen me publikun në tërësi dhe individët që kanë bërë gjatë vitit 

kërkesa dhe ankesa për probleme të ndryshme.  

Ndër të tjera, për Drejtorinë e Komunikimit është prioritet përmirësimi i raporteve dhe 

forcimi i partneriteteve afat-shkurtra e afat-gjata të SHSSH me partnerët, median, 

donatorët, vullnetarët e ShSSh dhe publikun. 
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Drejtimet prioritare të Drejtorisë së Komunikimit 

Prioritetet e punës së Drejtorisë së Komunikimit gjatë 2018 kanë qënë si më poshtë 

vijon: 

- Transparencë të plotë në pasqyrimin sa më të shpejtë dhe të përditshëm të 

aktiviteteve ditore, javore, mujore të SHSSH, duke përmirësuar lidhjet dhe 

marrëdhëniet me median dhe informimin e shpejtë të publikut; 

- Pasja e një roli aktiv dhe bashkëpunues me Drejtoritë e ShSSh në qendër, 

Drejtoritë Rajonale dhe Institucionet t Përkujdesit Shoqëror, për të pasur një tablo 

sa më të plotë të arritjeve e sukseseve konkrete në punën e tyre dhe koherencë në 

pasqyrimin e problemeve që janë vërejtur në punën e përbashkët; 

- Ndërtim i partneriteteve të larmishme me shoqërinë civile dhe grupet e interesit, 

për të mundësuar ndërmarrjen e veprimeve të përbashkëta në të gjithë drejtimet 

dhe fushat e aktivitetit të ShSSh si edhe përpjekje për të mundësuar 

bashkëpunime të frytshme me biznesin dhe donatorë të mundshëm. 

 

6.1. Realizimi i detyrave për vitin 2018 

 

6.1.1 Ankesat/kërkesat, denoncimet dhe pritje e qytetarëve 

Detyra parësore e Drejtorisë së Komunikimit është përmirësimi i imazhit publik të 

Shërbimit Social Shtetëror duke ndërtuar një sistem të komunikimit të drejtëpërdrejtë 

me qytetarët, median si dhe kategoritë në nevojë. Kjo është arritur nëpërmjet: 

- Numrit fiks të Shërbimit Social Shtetëror +355 04 4 541 821 

- Faqes zyrtare të facebook-ut të SHSSH (Shërbimi Social Shtetëror) 

- Faqes zyrtare të Shërbimit Social Shtetëror në Instagram dhe Twitter 

(sherbimisocialshteteror) 

- Faqes zyrtare të web-it www.sherbimisocial.gov.al 

- Adresës zyrtare elektronike të SHSSH info@sherbimisocial.gov.al 

 

6.1.2. Komunikimi me Publikun dhe Median 

Nisur nga objektivat vjetore të Planit të Veprimit të ShSSh për vitin 2018, synimet 

strategjike për përmirësimin e skemave të NE, PAK dhe shërbimeve të ofruara në 

http://www.sherbimisocial.gov.al/
mailto:info@sherbimisocial.gov.al
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Institucionet e Përkujdesit Shoqëror (për fëmijë, PAK, gra, e të moshuar), Drejtoria e 

Komunikimit ka punuar në drejtim të: 

Trajtimit të të gjitha ankesave dhe kërkesave të qytetarëve për problematika të ndryshme dhe 

vendosjes së urave të bashkëpunimit me institucionet përkatëse për kthimin e përgjigjes qytetarit 

brenda afateve ligjore. 

Drejtoria e Komunikimit gjatë gjithë vitit 2018 ka qënë një pikë kontakti për forcimin e 

marrëdhënieve dhe shpërndarjen e informacionit tek partnerët, media, vullnetarët, 

studentët praktikantë dhe qytetarët.  

Arritje konkrete gjatë vitit 2018: 

- Janë realizuar mbi 110 komunikime dhe kthim përgjigje zyrtare nga Drejtoria e 

Komunikimit në faqen zyrtare të Facebook në bashkëpunim me Drejtoritë e tjera 

të ShSSh për të plotësuar kërkesat zyrtare që kanë qytetarët në faqe. Krahasuar 

me vitin 2017, janë kryer më shumë se 2-fish komunikime (viti 2017- 49 

komunikime); 

- Janë trajtuar 93 raste mediatike. 

 

6.1.3. Transparenca dhe Informimi 

Gjatë vitit 2018-të, është forcuar bashkëpunimi midis Drejtorisë së Komunikimit në 

ShSSh me Drejtoritë Rajonale dhe Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror, për të reaguar 

në përputhje me “Ligjin e Transparencës dhe të Drejtën e Informimit”.  

Koordinimi i bashkëpunimit dhe modaliteteve të informimit publik midis ShSSh, 

Drejtorive Rajonale dhe Institucioneve të përkujdesit social në krahasim me vitin 2017, 

është përmirësuar në mënyrë të dukshme. Komunikimet mediatike janë bazuar në 

informacionin e marrë dhe bashkëpunimin me Drejtorinë e Komunikimit në ShSSh.  

Reagimet, aktivitetet dhe bashkëpunimet e Drejtorive Rajonale dhe Institucioneve të 

Përkujdesit Shoqëror janë pasqyruar në materialet periodike të pasqyruara në web–in e 

ShSSh dhe faqen e Facebook, si edhe në Buletinin Informativ dhe të Donacioneve çdo 

datë 10 të muajit.      

Konkretisht gjatë vitit 2018-të: 

- Janë publikuar 12 Buletinë Informative dhe 12 Buletinë të Donacioneve, të cilat 

pasqyrohen çdo muaj brenda datës 10 në faqen zyrtare të ShSSh. 
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- Në faqen e Facebook janë publikuar mesatarisht 15 publikime në javë, ndërkohë 

që në faqen zyrtare në Instagram bëhen 4-5 postime në javë. Ndërkohë është bërë 

përditësimi 3-mujor i Rregjistrit të Kërkesave dhe Përgjigjeve për vitin 2018. 

- Ndjekësit në faqen zyrtare në Facebook, krahasuar me vitin 2017, janë rritur nga 

5900 në 6617. 

- Postimet në faqen zyrtare të Facebook gjatë vitit 2018 kanë marrë rreth 5833 

pëlqime nga ndjekësit, një shifër më e lartë sesa në 2017 (5225 pëlqime). 

- Faqja jonë zyrtare në Instagram e hapur në fund të muajit Tetor numëron rreth 

133 ndjekës, 23 postime dhe rreth 500 pëlqime.  

Gjatë vitit 2018 është punuar për të përmirësuar raportet me  televizionet kombëtare e 

lokale, shtypin e shkruar dhe me gazetarët e problemeve sociale. Fryma e mirëkuptimit 

por dhe qëndrimet kritike reciproke, kanë bërë që marrëdhëniet tona të kenë qënë 

intensive me të gjithë televizionet dhe gazetat kombëtare. Ky raport i drejtë me median 

është i vlerësuar edhe nga redaksitë që kanë mbetur të kënaqur për punën me 

profesionalizëm të Drejtorisë së Komunikimit, stilin operativ dhe bashkëpunues me ta 

dhe strukturat qëndrore e lokale të ShSSh që kanë bërë të mundur sjelljen dhe 

verifikimin e informacioneve të kërkuara nga media.  

Në vijimësi të reformimit të skemës së NE dhe punën e Projektit Pilot të PAK në Tiranë, 

Durrës dhe Elbasan ka pasur shumë reagime mediatike. Për këtë arsye ka pasur rritje të 

numrit të rasteve mediatike, siç theksuam rreth 93 të tilla, të cilat lidhen me problemet 

sociale të grupeve në nevojë që kanë të bëjnë me rolin dhe përgjegjësitë e Shërbimit 

Social Shtetëror, Drejtorive Rajonale dhe Pushtetit Lokal. 

Gjatë vitit 2018 drejtues dhe specialistë të ShSSh kanë qënë vazhdimisht të pranishëm 

me shkrime e intervista profesionale në median televizive dhe atë të shkruar, duke 

trajtuar çështjet që shqetësojnë fëmijët, gratë, për të moshuarit e braktisur dhe në nevojë, 

si dhe aspekte të tjera të jetës me pasoja sociale. Mesatarisht, gjatë vitit 2018 janë 

realizuar 10-12 intervista dhe shkrime, debate etj. 

6.2. Informimi i Publikut në Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror 

Gjatë vitit 2018 janë përmirësuar në mënyrë të dukshme raportet bashkëpunuese të 

Drejtorive Rajonale me Drejtorinë e Komunikimit për përmirësimin e sistemit të 

informimit të publikut, përmes përdorimit më të shpejtë të të gjithë rrjetit mediatik e 

dixhital.  
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Arsyet e daljes në shtyp, median elektronike, rrjete sociale apo faqen zyrtare kanë qënë 

të lidhura me problematikat e ndeshura gjatë rrugës për realizimin e objektivave të 

ShSSh dhe përmirësimin e cilësisë dhe standardeve të shërbimit për njerëzit në nevojë. 

Rezultate konkrete gjatë vitit 2018-të: 

a) Peshën kryesore e zënë daljet mediatike për çështjet e NE dhe PAK; 

b) Në tërësi gjatë vitit 2018, në median televizive janë realizuar 95 dalje mediatike, nga 

të cilat: 

Drejtoria Rajonale Tiranë (1 dalje mediatike); 

Drejtoria Rajonale Durrës (asnjë dalje mediatike); 

Drejtoria Rajonale Shkodër (28 dalje mediatike); 

Drejtoria Rajonale Gjirokastër (5 dalje mediatike); 

Drejtoria Rajonale Berat (5 dalje mediatike); 

Drejtoria Rajonale Elbasan (3 dalje mediatike); 

Drejtoria Rajonale Korçë (1 dalje mediatike); 

Drejtoria Rajonale Dibër (15 dalje mediatike); 

Drejtoria Rajonale Kukës (8 dalje mediatike); 

Drejtoria Rajonale Fier (asnjë dalje mediatike); 

Drejtoria Rajonale Vlorë (5 dalje mediatike); 

Drejtoria Rajonale Lezhë (25 dalje mediatike); 

Mbetet detyrë zhvillimi i një bashkëpunimi më të mirë midis Drejtorisë së Komunikimit 

dhe Drejtorive Rajonale lidhur me përcaktimet e tematikave të daljes në media dhe 

publikimeve në shtyp, për të siguruar cilësi më të mirë të publikimeve mediatike. 

6.3. Aktivitete të koordinuara nga Drejtoria e Komunikimit 

Gjatë vitit 2018, Drejtoria e Komunikimit ka iniciuar dhe koordinuar 17 aktivitete që 

përkojnë me Kalendarin e Ditëve të Shënuara që lidhen me objektivat e SHSSH si edhe 

në bashkëpunim më Drejtoritë Rajonale dhe IPSH janë koordinuar aktivitete sociale, 

kulturore, publike në të gjitha qarqet e vendit. Konkretisht, janë koordinuar aktivitetet 

për këto ditë të shënuara: 

20 Shkurt – Dita Botërore për Drejtësinë Sociale 

8 Mars - Dita Ndërkombëtare e Gruas 

21 Mars - Dita Ndërkombëtare për Eliminimin e Diskriminimit Racial 

2 Prill- Dita Ndërkombëtare për Ndërgjegjësimin mbi Autizmin  

15 Maj - Dita Ndërkombëtare e Familjes 

1 Qershor - Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve 
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30 Qershor - Dita Botërore Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore 

19 Gusht - Dita Ndërkombëtare e Humanizmit 

1Tetor - Dita Ndërkombëtare për të Moshuarit 

17 Tetor - Dita Ndërkombëtare për Eliminimin e Varfërisë 

18 Tetor - Dita Ndërkombëtare kundër trafikimit të qenieve njerëzore 

20 Nëntor - Dita Botërore e të Drejtave të Fëmijëve 

28 Nëntor - 100 Vjetori i Çeljes se Strehës Vorfnore “Zyber Hallulli” 

25 Nëntor – 10 Dhjetor - Ditët e aktivizimit kundër dhunës ndaj gruas 

3 Dhjetor - Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara 

10 Dhjetor - Dita e të Drejtave të Njeriut 

28 Dhjetor - 28 festa në 28 institucione nën moton “Festat Duan Dashuri” 

 

Përveç këtyre janë koordinuar aktivitete të tjera në bashkëpunim me Rrjetin e Miqve të 

Shërbimit Social Shtetëror me rastin e Ditës së Parë të Shkollës, Festave në prag të 

fundvitit etj. 

 

6.4. Zbatimi i detyrimeve nga Ligji i Transparencës  

Komunikimi me qytetarët ka ardhur gjithnjë e më shumë duke u përmirësuar. 

Komunikimi transparent është realizuar përmes standartizimit të punës dhe 

përgjegjësive të stafit të Drejtorisë së Komunikimit, gjë që siguron plotësimin e 

kërkesave dhe ankesave të qytetarëve në kohë. 

Në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” dhe 

detyrave të Programit të Transparencës së Drejtorisë së Përgjithshme të ShSSh për të 

plotësuar kërkesë-ankesat dhe dhënien e informacionit për qytetarët, gjatë vitit 2018 

janë realizuar rreth 148 kthim- përgjigje dhe ofrim informacioni pa pagesë. 

Nëpërmjet platformave të matshme të Programeve të Transparencës, Drejtoria e 

Komunikimit ka bërë të mundur informimin e shpejtë dhe korrekt të qytetarëve si edhe 

delegimin dhe adresimin e ankesave te strukturat e SHSSH, Drejtoritë Rajonale dhe 

Institucionet e Përkujdesit Shoqëror. 

 Në faqen zyrtare të facebook-ut të SHSSH gjatë vitit 2018 nga qytetarë të 

ndryshëm janë drejtuar 110 kërkesa për informacione të natyrave të ndryshme, 

ankesa për probleme dhe pyetje të natyrave të ndryshme. Në të gjitha rastet janë 

respektuar standardet ligjore të transparencës dhe afatet e kthimit të përgjigjeve. 

Drejtoria ka luajtur rolin e vet si faktor ndërmjetësues dhe në bashkëpunim me 

drejtoritë e tjera janë adresuar ankesat apo kërkesat. 
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 Përveç kërkesave dhe ankesave të trajtuara nga Drejtoria e Përgjithshme e ShSSh, 

nga Drejtoritë Rajonale janë trajtuar në të gjithë format dhe me të gjithë mjetet e 

komunikimit 4400 ankesa e kërkesa të qytetarëve. 

 Konkretisht: 

- Drejtoria Rajonale Tiranë (920 kërkesa/ankesa); 

- Drejtoria Rajonale Durrës (20 kërkesa/ankesa); 

- Drejtoria Rajonale Shkodër (857 kërkesa/ankesa); 

- Drejtoria Rajonale Gjirokastër (30 kërkesa/ankesa); 

- Drejtoria Rajonale Berat (450 kërkesa/ankesa); 

- Drejtoria Rajonale Elbasan (61 kërkesa/ankesa); 

- Drejtoria Rajonale Korçë (451 kërkesa/ankesa); 

- Drejtoria Rajonale Dibër (437 kërkesa/ankesa); 

- Drejtoria Rajonale Kukës (523 kërkesa/ankesa) 

- Drejtoria Rajonale Fier (160 kërkesa/ankesa); 

- Drejtoria Rajonale Vlorë (187 kërkesa/ankesa); 

- Drejtoria Rajonale Lezhë (195 kërkesa/ankesa); 

 

6.5. Koordinimi i rrjetit të vullnetarëve të SHSSH 

Krijimi i marrëdhënieve me vullnetarët në ShSSh është një nga detyrat e Drejtorisë së 

Komunikimit. Në këtë drejtim është detyrë e kësaj drejtorie që në bashkëpunim me 

Drejtoritë në ShSSh, Drejtoritë Rajonale dhe IPSH-të të përditësojë nevojat që kanë 

institucionet e përkujdesit shoqëror për vullnetarizëm, si një element plotësues i punës 

që bëjnë stafet e specializuara.  

Kërkesa për vullnetarizëm në ShSSh ka ardhur në rritje. Nëse gjatë vitit 2014 kur u ngrit 

për herë të parë Rregjistri Kombëtar i Vullnetarëve të ShSSh numri i vullnetarëve ishte 

40, gjatë vitit 2018 ShSSh regjistron rreth 113 vullnetarë. Gjatë vitit 2018, janë regjistruar 

23 vullnetarë të rinj në ShSSh, me të cilët mbajmë kontakte dhe në përputhje me 

kërkesat e tyre dhe nevojat e identifikuara të institucioneve, bëjmë planifikimin dhe 

shpërndarjen e tyre, duke respektuar specifikat e nevojave të identifikuara dhe dëshirën 

e shprehur të Vullnetarit. 

Regjistri i Vullnetarëve është i plotë, i përditësuar, duke pasqyruar në mënyrë të plotë 

gjeneralitetet dhe profesionet, por ka ende vështirësi në planifikimin dhe përthithjen e 

dobishme të vullnetit të qytetarëve për vullnetarizëm. Ky drejtim duhet të përmirësohet 

gjatë vitit 2019, në mënyrë që të gjejmë zgjidhjet që favorizojnë përfshirjen e 

vullnetarëve. 
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6.6. Marrëdhëniet me universitetet dhe botën akademike 

Shërbimi Social Shtetëror ka ndërtuar bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, por 

edhe me atë të Elbasanit, Shkodrës, Universitetet jo publike si Wisdom, Marin Barleti e 

kështu më radhë. Bashkëpunimi me universitetet shtrihet në drejtim të realizimit të 

aktiviteteve të ndryshme për rritje kapacitetesh, trajnim të stafeve dhe praktikave 

mësimore. 

Bashkëpunimi me universitetet lidhet kryesisht me realizimin e praktikave mësimore. 

Një nga vështirësitë e hasura nga ShSSh për praktikat mësimore lidhet me kërkesat e 

papërballueshme nga institucionet tona për të pritur praktikat mësimore. Kjo ndodh 

pasi në pjesën më të madhe të rasteve kërkesat për kryerje praktike mësimore janë 

“shënjestruar” vetëm në disa institucione të tilla, si: Shtëpia e Fëmijës dhe e Foshnjës, 

Shtëpia e të Moshuarve dhe Qendra e Zhvillimit.  

Planifikimi, ndjekja dhe zbatimi i kërkesave për praktika mësimore ka qënë një detyrë e 

vazhdueshme për ShSSh. Pavarësisht vështirësive dhe numrit të lartë të kërkesave nga 

Fakultetet, ne kemi planifikuar në mënyrë efikase praktikat e studentëve në mënyrë të 

tillë që nevoja për praktikë të respektohet, por të ruhen njëherazi edhe standardet të 

shërbimit në institucionet e përkujdesit shoqëror.  

Kështu, gjatë vitit 2018 ka pasur më shumë se 52 kërkesa nga Universiteti i Tiranës dhe 

universitetet jo publike dhe janë sistemuar në praktika rreth 23 studentë sipas një 

“Kalendari për Praktikat” nëpër Institucionet e Përkujdesit, Drejtorinë e Përgjithshme 

dhe Drejtoritë Rajonale. Planifikimi dhe shpërndarja e studentëve për praktikën është 

bërë në përputhje me nevojat dhe mundësitë që kanë institucionet tona.  

Për vitin 2019 është shumë e rëndësishme të zgjidhet problemi i Marrëveshjeve të 

Bashkëpunimit midis ShSSh dhe Universiteteve, në mënyrë që të përcaktohen së bashku 

pikat dhe përgjegjësitë që ka secila prej palëve dhe të zgjidhet problemi i indiferencës së 

pedagogëve që udhëheqin praktikat, të cilët nuk i shoqërojnë studentët aspak gjatë 

periudhës së praktikës.  

6.7. Zhvillimi i partneriteteve 

Një nga detyrat e Drejtorisë së Komunikimit është zhvillimi i partneriteteve afat-

shkurtra dhe afat-gjata me aktorë të ndryshëm si bizneset, OJF, median ose publikun e 

gjerë. Prej vitesh kemi ndërtuar Rrjetin e Miqve të Shërbimit Social Shtetëror, i cili 

përbëhet nga miq vendas e të huaj. 
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 Gjatë vitit 2018 janë realizuar 8 partneritete, shifër kjo jo përfundimtare duke qenë se 

pjesa më e madhe e partneriteteve realizohen në fundvit. Bashkëpunimet e krijuara 

kanë qënë në formën e donacioneve për fëmijët e institucioneve të përkujdesit shoqëror 

dhe familjet me të ardhura të pamjaftueshme të cilat refuzohen nga skema e NE. 

Partneriteti i vendosur me ta është në formën e dhurimit të donacioneve (pako 

dhuratash dhe ushqimesh për njerëzit më në nevojë). 

Ndërkohë përveç dhurimit të donacioneve gjatë 2018 ka pasur disa partneritete me 

studentët dhe nxënësit të cilët kanë shprehur dëshirën për të organizuar aktivitete për 

përfituesit e institucioneve të përkujdesit.  

6.8. Sfidat e hasura gjatë vitit 2018 

Disa nga sfidat e hasura gjatë punës në Drejtorinë e Komunikimit janë si më poshtë 

vijon: 

- Mungesa e Specialistit IT në Drejtori e cila vështirëson realizimin e shpejtë të 

objektivave, duke qënë se përditësimet në ëeb nuk mund të kryhen nga 

specialistët e tjerë; 

- Angazhimi i vullnetarëve në institucione dhe nëpër aktivitetet që realizohen në 

mënyrë që Regjistri i Vullnetarëve të mos jetë thjesht një regjistër formal, por të 

kthehet në një vlerë të shtuar për institucionet tona; 

- Paqartësia e universiteteve në lidhje me praktikat mësimore. Studentët paraqiten 

pranë institucionit për kryerjen e praktikave mësimore me një marrëveshje 

bashkëpunimi që vendoset mes universitetit dhe institucionit tonë, megjithatë 

universitetet nuk i orientojnë mirë studentët, studentët nuk shoqërohen nga një 

pedagog që udhëheq praktikën e kështu me radhë.  

 

6.9. Objektivat e Drejtorisë së Komunikimit për vitin 2019 

Mbi bazën e Planit të Veprimit të Drejtorisë së Përgjithshme dhe objektivave specifike të 

Drejtorisë së Komunikimit për vitin 2019 detyrat prioritare janë si më poshtë: 

- Rritje e transparencës së punës së ShSSh dhe marrëdhënieve me publikun; 

- Ndërtimi i partneriteteve mes ShSSh dhe aktorëve të tjerë jo publikë (shoqëri 

civile, biznese, media, vullnetarë, etj.); 

- Monitorimi i vazhdueshëm i mediave dhe ankesave të qytetarëve dhe adresimi i 

tyre brenda afateve ligjore; 

- Përditësimi i website-it me të dhënat e përditësuara të aktiviteteve të ShSSh, 

Drejtorive Rajonale dhe të Institucioneve të Përkujdesit Shoqëror;  
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- Realizimi në kohë dhe cilësi i Buletinit Informativ dhe Buletinit të Donacioneve 

mbi bazën e të dhënave të marra nga të gjitha institucionet mbi bashkëpunimet 

dhe partneritetet; 

- Intensifikimi i lidhjeve dhe bashkëpunimit me donatorët e huaj e vendas, duke i 

bazuar këto lidhje mbi projekte dhe ide bashkëpunuese konkrete që i shërbejnë 

përmirësimit të standardeve të shërbimeve sociale; 

- Përmirësimi i Programit të Transparencës së ShSSh, Drejtorive Rajonale, 

Institucioneve të Përkujdesit dhe përmirësimin e tërë sistemit të informimit dhe 

ankimimit; 

- Takim me gazetarët e medias së shkruar dhe elektronike për t’u njohur me 

objektivat sociale dhe synimet e vitit 2019 për Reformat e NE dhe PAK, por dhe 

shërbimet e ofruara nga Institucionet e Përkujdesit Shoqëror; 

- Ndjekja e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve dhe kthimi i përgjigjes në kohë; 

- Planifikimi i mirë i dëshirës së qytetarëve për vullnetarizëm, për të plotësuar 

punën e kryer në çdo institucion përkujdesi. 
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Të dhëna mbi rastet e ndjekur në adresë të SHSSH-së 

Në kuadër të përmbylljes së raportit për vitin 2018 më poshtë do të gjeni informacionin 

lidhur me rastet e ndjekur, raportuar ne adresë të SHSSH-së të cilët janë verifikuar, 

sqaruar, orientuar drejt zgjidhjes. Kërkesat për informacion apo ankesat janë deleguar 

në strukturat përkatëse dhe janë trajtuar në afate rekord, përmes bashkëpunimit me 

specialistët përgjegjës. Kërkesat dhe ankesat e trajtuara janë raportuar fillimisht në 

adresat elektronike zyrtare të SHSSH info@sherbimisocial.gov.al, në adresën zyrtare të 

Drejtorit të Përgjithshëm të SHSSH luneda.sufali@sherbimisocial.gov.al si edhe adresën 

zyrtare të specialistit pranë Drejtorit të Përgjithshëm të SHSSH, 

maliena.xhema@sherbimisocial.gov.al. Kërkesat dhe ankesat mbërrijnë nga vetë 

qytetarët, Zyra e Bashkëqeverisjes si edhe MSHMS. Për sa u tha më sipër në mënyrë 

tabelare gjeni të dhënat e nevojshme. 

Në total, për periudhën janar-dhjetor 2018, kanë mbërritur gjithsej 962 raste të 

klasifikuar si më poshtë: 

Status   Kërkesa 

për 

punësi

m 

Kërkesa 

për 

vullnetarë 

dhe 

praktika 

mësimore 

Kërkesa për 

informacion 

Ankesa 

NE 

Ankesa 

PAK 

Problematik

a të 

ndërthurura  

IPSH Përmbledhj

e 

Me 

përgjigj

e 

8 9 30 501 253 143 18 962 

Total 8 9 30 501 253 143 18 962 

 

Sqarojmë se në raportim komunikohet totali i ankesave dhe kërkesave bazuar në emrin 

e deleguesit. 

Si rrjedhim ndodh që i njëjti delegues ankese apo kërkese t’i rikthehet korespondencës 

për komunikim informacioni më shumë, detaje mbi problematikën, trajton ankesë apo 

kërkesë të re, ose referon në emër të personave të tjerë që mund të jenë të afërm të tij 

apo mund të jetë përfaqesues i një grupi interesi. 

  

mailto:info@sherbimisocial.gov.al
mailto:luneda.sufali@sherbimisocial.gov.al
mailto:maliena.xhema@sherbimisocial.gov.al
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VII. DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME DHE SEKTORI JURIDIK 

 

 Objektivi: Burimet njerëzore dhe materiale janë përdorur me ekonomi, 

eficençë, efektivitet dhe risku menaxhohet 

 

7.1.Burimet njerëzore 

Gjatë periudhës janar-dhjetor nga sektori i shërbimeve të brendshme janë realizuar 

detyrat si më poshtë: 

I.    Lirime gjithsej = 40 

1. Lirime me dorëheqje =26 

2. Lirime për shkak të daljes ne pension = 7 

3. Lirime për shkak të thyerjes së disiplinës = 7 

 

II.    Emërime gjithsej = 48 

 

1. Emërime me konkurs = 39 

2. Emërime të tjera = 8 

 

III. Masa disiplinore gjithsej = 16. 

 

7.2. Procese gjyqësore 

 

 Gjatë vitit 2018, Sektori Juridik ka realizuar detyrat si më poshtë: 

 6 procese ku qytetarët kanë kërkuar urdhër mbrojtje. Nga këto procese 3 persona 

kanë dalë nga Institucionet e përkujdesit social dhe janë bashkuar me familjen, 

ndërsa 3 persona janë në institucione. 

 

 8 procese kundër vendimeve të KMCAP Epror. Nga këto janë procese janë 

rrëzuar me vendim Gjykate 2 kërkesë padi. 

 

 6 procese për zgjidhje të marrëdhënieve të punës. Nga këto janë fituar 2 procese 

në Gjykatën e Shkallës së Parë dhe 3 janë në ndjekje dhe një proces në Gjykatën e 

Apelit.   
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 1 proces në ndjekje për pronësinë e Drejtorisë Rajonale të SHSSH Gjirokastër 

pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.   

 

7.3. Kallëzime penale 

 1 kallëzim penal për ish-drejtoreshën e Drejtorisë Rajonale të SHSSH Vlorë 

 

7.4. Marrëveshje bashkëpunimi 

 12 marrëveshje bashkëpunimi janë miratuar për t’u lidhur nga Institucionet e 

Përkujdesit Social me organizata jo fitimprurëse që operojnë në fushën e 

shërbimeve shoqërore 

 

7.5. Përfitime nga  zhdoganimet 

 30 persona janë pajisur me vertetim për t’u përjashtuar nga detyrimet e importit 

për automjetet në pronësi të tyre me status para dhe tetraplegjie. 
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VIII. OBJEKIVAT 2019 

 Respektim i legjislacionit gjatë procesit të administrimit dhe komisionimit të 

PAK; 

 Dixhitalizimi i dosjeve të PPAK (Arkiva Elektronike); 

 Komisionimi bio-psiko-social në njësitë pilot; 

 Menaxhimi i skemës së ndihmës ekonomike; 

 Kontroll mbi zbatimin e legjislacionit për ndihmën ekonomike në Drejtoritë 

Rajonale dhe njësitë vendore; 

 Monitorim i skemës dhe orientim drejt tregut të punës për anëtarët në moshë 

aktive pune për familjet përfituese dhe jopërfituese të NE përmes DRSHSSH 

në bashkëpunim me administratorët shoqërorë dhe zyrat e punës; 

 Kontroll mbi zbatimin e legjislacionit për pagesat PAK  në Drejtoritë Rajonale 

dhe njësitë vendore; 

 Zhvillimi i shërbimeve shoqërore sipas legjislacionit përkatës; 

 Përkujdesje sociale me standarde të përmbushura; 

 Përfshirja sociale e grupeve vulnerable; 

 Mirëmenaxhim i burimeve njerëzore; 

 Mirëmenaxhimi i fondeve buxhetore; 

 Ndjekja mujore e shpenzimeve me Spitalet që kanë pjesë të aktivitetit të tyre 

dhe lindjen e bebeve; 

 Mirë menaxhimi i aktiveve; 

 Transparencë e plotë e shpenzimeve; 

 Korrupsion zero; 

 Thellimi i transparencës së aktivitetit të SHSSH; 

 Ndërtimi i partneriteteve i SHSSH me aktorë joshtetërorë (shoqëri civile, 

biznese, media etj); 

 Monitorimi i mediave dhe ankesave nga qytetarët në formë shkresore apo 

elektronike përmes rrjeteve të ndryshëm të komunikimit social. 
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