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VENDIM 
Nr. 722, datë 11.11.2019 

 
PËR PËRCAKTIMIN E MASËS, TË KRITEREVE, PROCEDURAVE DHE 

DOKUMENTACIONIT PËR VLERËSIMIN DHE PËRFITIMIN E AFTËSISË SË 
KUFIZUAR E TË NDIHMËSIT PERSONAL, DHE TË STRUKTURAVE 

PËRGJEGJËSE E TË DETYRAVE TË TYRE 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “c”, të nenit 30, të ligjit nr. 

57/2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
I. OBJEKTI DHE SUBJEKTET PËRFITUESE  
1. Modeli biopsikosocial i vlerësimit të aftësisë së kufizuar do të zbatohet në qarqet Tiranë, 

Durrës dhe Elbasan, sipas procedurave të përcaktuara në këtë vendim, afateve të përcaktuara në 
vendimin nr. 380, datë 5.6.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e dokumentit politik 
‘Reforma e vlerësimit të aftësisë së kufizuar në sistemin e mbrojtjes sociale dhe plani i veprimit 
2019–2024 për zbatimin e tij’”, dhe nëpërmjet përdorimit të Regjistrit Elektronik Kombëtar.  

2. Në vlerësimin biopsikosocial të aftësisë së kufizuar do të përfshihen individët, që: 
a) kërkojnë të vlerësohen për herë të parë;  
b) kërkojnë të rivlerësohen, të cilët kanë përfituar pagesë të aftësisë së kufizuar sipas 

legjislacionit në fuqi. 
II. KRITERET E PËRFITIMIT DHE DOKUMENTACIONI I PRANIMIT  
1. Për marrjen e përfitimeve të aftësisë së kufizuar duhet të plotësohen kriteret, si më poshtë 

vijojnë:  
a) personi duhet të ketë një gjendje mjekësore të vërtetuar të një dëmtimi fizik, mendor, 

intelektual apo ndijor të lehtë, mesatar, të rëndë ose të thellë;  
b) duhet të vërtetohen kufizime të lehta, mesatare, të rënda ose të thella, të shkaktuara nga 

dëmtimi;  
c) duhet të vërtetohen kufizime mesatare, të rënda, të thella për të kryer veprimtari 

domethënëse të jetesës së përditshme, të përshtatshme për moshën e personit dhe për të marrë 
pjesë në jetën shoqërore, ekonomike e politike;  

ç) personi duhet të përjetojë kufizime të konsiderueshme mjedisore dhe të qëndrimit, të cilat 
ndikojnë në aftësinë për të kryer veprimtari të jetesës së përditshme dhe pjesëmarrje të barabartë 
në shoqëri;  

d) personi duhet të jetë i paaftë për punë dhe të mos plotësojë kushtet ligjore për përfitim të 
pensionit të invaliditetit të punës, sipas ligjit të sigurimeve shoqërore në Republikën e Shqipërisë;  

dh)  personit duhet të mos i ketë lindur e drejta për përfitim të pensionit të pleqërisë/social 
sipas ligjit të sigurimeve shoqërore në Republikën e Shqipërisë.  

2. Dokumentacioni për përfitimin e aftësisë së kufizuar përfshin:  
a) formularin e aplikimit, sipas formatit 1 bashkëlidhur këtij vendimi;  
b) formularin e plotësuar nga mjeku i familjes, sipas formatit 2, për të rritur, ose sipas formatit 

3, për fëmijë, bashkëlidhur këtij vendimi;  
c) formularin e plotësuar nga mjeku specialist i qendrave shëndetësore të specialiteteve apo të 

spitaleve, kur nuk mbulohet nga qendrat shëndetësore, sipas formatit 4, për të rritur, ose sipas 
formatit 5, për fëmijë, bashkëlidhur këtij vendimi. Për sëmundjet e shëndetit mendor ky formular 
plotësohet nga Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor (QKSHM). Për fëmijët, formulari mund 
të plotësohet edhe nga Qendra Kombëtare e Mirërritjes, Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve 
(QKMZHRF);  

ç) kopjen e letërnjoftimit/certifikatës personale me fotografi.  
3. Dokumentet e përcaktuara në pikën 2, të këtij kreu, dorëzohen/postohen pranë zyrës së 

vlerësimit të aftësisë së kufizuar.  
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III. VLERËSIMI BIOPSIKOSOCIAL  
1. Procesi i mbështetur në modelin biopsikosocial të aftësisë së kufizuar përfshin vlerësimin 

mjekësor të aplikuesit nga mjeku i familjes dhe nga mjeku specialist/QKSHM-ja, një intervistë 
me aplikuesin në zyrën e vlerësimit të personave me aftësi të kufizuara nga komisioni 
shumëdisiplinor i vlerësimit të aftësisë të kufizuar me mjekë dhe punonjës socialë, verifikimin e 
informacionit të marrë dhe kontrollin vjetor mjekësor.  

2. Vlerësimi biopsikosocial i aftësisë së kufizuar dhe i nivelit të kufizimeve funksionale bëhet 
në përputhje me Klasifikimin Ndërkombëtar mbi Funksionimin, Aftësinë e Kufizuar dhe 
Shëndetin të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ky vlerësim përfshin faktorët që dëmtojnë 
aftësinë e një individi për të kryer veprimtari të jetesës së përditshme dhe për të marrë pjesë në 
shoqëri në kushte të barabarta me të tjerët, në përputhje me udhëzuesit për vlerësimin 
biopsikosocial të aftësisë së kufizuar për të rriturit dhe fëmijët, të miratuar nga ministri përgjegjës 
për çështjet sociale dhe për shëndetësinë.  

3. Administrimi i procesit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar realizohet nga Drejtoria Rajonale 
e Shërbimit Social Shtetëror.  

4. Pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror krijohen komisionet 
shumëdisiplinore të vlerësimit të aftësisë së kufizuar, të cilat funksionojnë në nivel rajonal, që 
përbëhen nga punonjës me kohë të plotë dhe kanë në përbërje, së paku, një mjek dhe një 
punonjës social për çdo komision, të trajnuar për modelin biopsikosocial të vlerësimit të 
personave me aftësi të kufizuara. Çdo komision asistohet nga një punonjës, i cili administron dhe 
regjistron të dhënat e aplikuesit. Komisionet kryesohen nga përgjegjësi i zyrës së vlerësimit të 
aftësisë së kufizuar.  

Stafi i zyrës së vlerësimit kryen këto detyra:  
a) hedh në Regjistrin Elektronik Kombëtar të dhënat e aplikuesit;  
b) vlerëson dhe shqyrton dosjet e paraqitura për vlerësim/rivlerësim;  
c) verifikon dhe shkëmben informacionin elektronik me rrjetin e institucioneve të tjera të 

kujdesit shëndetësor, të arsimit, punësimit e formimit profesional, të sigurimeve shoqërore, 
tatimeve, strukturave përgjegjëse pranë pushtetit vendor, si dhe institucioneve të tjera, nëpërmjet 
Regjistrit Elektronik Kombëtar dhe, kur nuk është e mundur, manualisht/zyrtarisht;  

ç) cakton datën e intervistës dhe njofton zyrtarisht kërkuesit, nëpërmjet administratorit 
shoqëror ose kthen zyrtarisht dosjen për plotësim, kur ka mungesë dokumentacioni, në njësinë 
administrative;   

d) organizon kryerjen e intervistës, sipas formatit 6, bashkëlidhur këtij vendimi, brenda 30 
(tridhjetë) ditëve kalendarike nga data e marrjes së dokumenteve të aplikimit;  

dh) bën vlerësimin për përcaktimin e nevojës për ndihmës personal;  
e) përcakton nivelin e përgjithshëm të aftësisë së kufizuar;  
ë) bën përgatitjen e rekomandimeve për shërbime të tjera dhe marrjen e vendimit për 

përfitimet për shkak të aftësisë së kufizuar;  
f) lëshon dokumentin që vërteton aftësinë e kufizuar, sipas formatit 7, bashkëlidhur këtij 

vendimi;  
g) shqyrton të dhënat e kontrolleve periodike të nevojshme, të kryera sipas formatit 8, 

bashkëlidhur këtij vendimi;  
gj) mban, ruan dhe përditëson të dhënat e dokumentacionit të kërkuesve e të përfituesve të 

aftësisë së kufizuar, elektronikisht dhe fizikisht;  
h) adreson fëmijët e moshës shkollore pranë institucioneve arsimore vendore, përgjegjëse për 

arsimin parauniversitar, për vlerësimin e nevojave të tyre arsimore.  
5. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror nxjerr vendimin përfundimtar 

për të gjithë përfituesit e aftësisë së kufizuar, njofton zyrtarisht aplikuesin për vendimmarrjen dhe 
e pajis me dokumentin përkatës, që përcakton aftësinë e kufizuar. Vendimi për përfitimet e 
aftësisë së kufizuar dhe të ndihmësit personal i përcillet bashkisë, për:  

a) zbatimin dhe ndjekjen e rekomandimeve të lëna nga komisioni shumëdisiplinor i vlerësimit;  
b) kryerjen e veprimeve financiare për dhënien e pagesës për përfituesit e aftësisë së kufizuar.  
6. Administratori shoqëror pranë organeve të pushtetit vendor, lidhur me menaxhimin e 

rasteve të personave me aftësi të kufizuara, ka përgjegjësi për: 
a) hartimin e një plani individual të përvitshëm të shërbimeve, mbështetur në rekomandimet e 
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komisionit shumëdisiplinor të vlerësimit;  
b) kryerjen e vizitave në mjedisin ku jeton individi, jo më pak se një herë në tre muaj;  
c) informimin e zyrës së vlerësimit për ndryshimin e gjendjes së personit me aftësi të 

kufizuara; 
ç) informimin e individëve për shërbimet shoqërore ekzistuese nën juridiksionin e 

bashkisë/njësisë administrative, në territorin e së cilës është banor individi; 
d) informimin e individëve për kriteret, procedurat dhe dokumentacionin që duhet të 

plotësojnë për vlerësim/rivlerësim të aftësisë së kufizuar; 
dh) informimin e familjarëve për të drejtat e personit me aftësi të kufizuara për t’u përfshirë 

në të gjitha aspektet e jetës shoqërore; 
e) informimin e familjarëve për të drejtën e fëmijëve me aftësi të kufizuara për t’u arsimuar;  
ë) monitorimin dhe mbështetjen e shërbimit të asistencës personale; 
f) evidentimin, raportimin dhe referimin e rasteve të abuzimit e të neglizhencës; 
g) evidentimin dhe verifikimin e rasteve të personave që përfitojnë në kundërshtim me 

legjislacionin në fuqi, informimin e strukturave përgjegjëse të shërbimit social shtetëror për të 
kryer verifikimet me institucione të tjera, si dhe për vendndodhjen e tyre, kur ka dijeni;  

gj) ndërprerjen e pagesës së aftësisë së kufizuar për personat që qëndrojnë jashtë vendit për 
më shumë se 3 muaj, me përjashtim të personave e të familjeve të tyre të caktuar me punë pranë 
përfaqësive tona diplomatike dhe organizmave ndërkombëtarë; 

h)  ndërprerjen e pagesës së aftësisë së kufizuar për personat që qëndrojnë jashtë vendit për 
më shumë se 3 muaj, si dhe të rasteve të përfituesve, të cilët ndodhen jashtë shtetit shqiptar për 
qëllime kurimi apo rehabilitimi;  

i) informimin dhe udhëzimin në komunitetet lidhur me skemën e aftësisë së kufizuar, me anë 
të fushatave të ndryshme informuese; 

j) bashkëpunimin me punonjësit socialë, që janë pjesë e strukturës së posaçme për shërbimet e 
kujdesit shoqëror dhe/ose njësisë së vlerësimit të nevojave dhe referimit të rastit në njësinë e 
vetëqeverisjes vendore, për përfituesit e pagesave të aftësisë së kufizuar, sipas përcaktimeve në 
nenin 36, të ligjit nr. 121/2016, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”; 

k) adresimin e rasteve të personave me aftësi të kufizuara drejt programeve të tjera sociale, 
shëndetësore, të arsimit e formimit profesional dhe të punësimit, me qëllim rehabilitimin dhe 
integrimin e tyre në jetën shoqërore, në përputhje edhe me rekomandimet e komisionit.  

7. Monitorimi i punës së zyrave të vlerësimit të aftësisë së kufizuar realizohet nga Drejtoria e 
Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror, në bazë të metodologjisë së kontrollit të miratuar nga 
ministri përgjegjës për çështjet sociale dhe shëndetësinë.  

IV. PËRFITIMET NË PAGESA DHE SHËRBIME  
1. Pagesa për shkak të aftësisë së kufizuar është një pagesë mujore, që jepet në muajin 

pasardhës, nga data e vendimit për përfitime, me qëllim përmbushjen e nevojave elementare të 
lidhura me aftësinë e kufizuar, e cila përfitohet nga personat që janë deklaruar si të tillë me 
vendim të komisionit shumëdisiplinor të vlerësimit të aftësisë së kufizuar.  

2. Pagesa bazë për shkak të aftësisë së kufizuar për të rritur dhe fëmijë është 150% e shumës 
së pensionit social, sipas përcaktimeve në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet 
shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.  

3. Pagesat për shkak të aftësisë së kufizuar për të rritur dhe fëmijë janë sipas përcaktimeve në 
shkronjat “a”, “b”, “c” dhe “ç”, të kreut IV, të vendimit nr. 431, datë 8.6.2016, të Këshillit të 
Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit, procedurave dhe të masës për 
përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjëse 
e të detyrave të tyre në zonat pilot”, të ndryshuar.  

4. Pagesa për shkak të aftësisë së kufizuar indeksohet nga Shërbimi Social Shtetëror sa herë 
indeksohet pensioni social dhe në bazë të këtij indeksi.  

5. Përfituesit e aftësisë së kufizuar, të cilët vlerësohen se kanë nevojë për paketë higjieno-
sanitare, përfitojnë një pagesë shtesë në të ardhura për mbulimin e shpenzimeve të paketës 
higjieno-sanitare, në masën e përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi.  

6. Niveli i aftësisë së kufizuar dhe përfitimet përcaktohen bazuar në vlerësimin biopsikosocial, 
të kryer nga komisioni shumëdisiplinor.  

7. Pagesat për personat me aftësi të kufizuara kryhen nëpërmjet shërbimeve bankare ose 
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Postës Shqiptare, sipas alternativës së përzgjedhur nga vetë individi.  
8. Personat me aftësi të kufizuara, që ndjekin një kurs kualifikimi të licencuar ose të akredituar 

dhe nxënësit, të cilët ndjekin arsimin e mesëm të lartë, përfitojnë pagesë në masën 200% të 
pagesës si person me aftësi të kufizuara gjatë kohës që ndjekin kursin/shkollën vetëm për një dhe 
gjatë një kursi kualifikimi/programi studimi, brenda afatit të përcaktuar për kryerjen e kursit të 
kualifikimit/programit të studimit.  

9. Studentët, të cilët ndjekin arsimin e lartë në programe studimi të ciklit të parë dhe të dytë, 
përfitojnë pagesë në masën 300% të pagesës si person me aftësi të kufizuara gjatë kohës që 
ndjekin studimet vetëm për një dhe gjatë një programi studimi, brenda afatit të përcaktuar për 
kryerjen e programit të studimit. E njëjta masë pagese zbatohet për personat që ndjekin 
programin e studimit të ciklit të tretë. Për personat që ndjekin studimet e doktoratës dhe për 
personat që ndjekin procedurat për fitimin e një titulli akademik, kjo pagesë përfitohet në mënyrë 
të përhershme, mbi bazën e dëshmisë së lëshuar nga organet kompetente për fitimin e gradës 
shkencore/titullit akademik.  

10. Personat me aftësi të kufizuara, të cilët ndjekin njëkohësisht arsimin e mesëm të lartë apo 
arsimin e lartë dhe një kurs kualifikimi, përfitojnë vetëm njërën nga pagesat.  

11. Personat me aftësi të kufizuara, të cilët ndjekin arsimin e mesëm të lartë apo të lartë, 
paraqesin për çdo fillim të vitit shkollor/akademik dokumentet e mëposhtme:  

a) vërtetimin e nënshkruar nga titullari dhe sekretari i institucionit arsimor të mesëm të lartë 
dhe të lartë, ku shënohet emri dhe mbiemri i personit, niveli i arsimit që ndjek, viti 
shkollor/akademik dhe kohëzgjatja. Për të vërtetuar frekuentimin e procesit mësimor vërtetimi 
lëshohet çdo tre muaj. Vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve të çdo sezoni lëshohet vetëm për 
personat që ndjekin arsimin e lartë; 

b) kopjen e noterizuar të dëftesës së çdo viti, kopjen e noterizuar të diplomës në mbarim të 
shkollës së mesme të lartë apo të lartë dhe/ose kopje të dëshmisë së kursit të kualifikimit.  

12. Personat me aftësi të kufizuara, të cilët kanë fituar gradë shkencore/titull akademik, 
paraqesin kopjen e noterizuar të dokumentit që vërteton fitimin e gradës shkencore/titullit 
akademik.  

13. Shërbimi Social Shtetëror, në nivel qendror ose rajonal, ka të drejtë të verifikojë me 
strukturat përgjegjëse për çështjet e arsimit, vlefshmërinë e dokumentit të lëshuar nga ana e 
institucioneve arsimore.  

14. Personat me aftësi të kufizuara me kufizime të rënda apo të thella gëzojnë të drejtën e 
përfitimit të ndihmësit personal, kur kjo përcaktohet nga komisioni shumëdisiplinor i vlerësimit 
të aftësisë së kufizuar.  

15. Shkalla e nevojës për shërbimet e ndihmësit personal përcaktohet në bazë të vlerësimit 
biopsikosocial të kryer nga komisioni shumëdisiplinor.  

16. Pagesat për shërbime të ndihmësit personal lidhen me pagesat për shkak të aftësisë së 
kufizuar dhe indeksohen nga Shërbimi Social Shtetëror, në bazë të indeksimit të pensionit social.  

17. Pagesat për shërbime të ndihmësit personal u referohen pagesave të përcaktuara në pikat 
16 dhe 17, të vendimit nr. 431, datë 8.6.2016, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar.  

18. Ndihmësit personalë, që ofrojnë këtë shërbim për më shumë se një përfitues, marrin një 
shtesë prej 50% të shumave përkatëse për çdo përfitues të shtuar.  

19. Pagesat për shërbime të ndihmësit personal jepen në muajin pasardhës, pas vendimit të 
komisionit shumëdisiplinor të vlerësimit. Pagesa kryhet nëpërmjet shërbimeve bankare ose 
Postës Shqiptare, sipas alternativës së përzgjedhur nga vetë individi.  

V. PROCEDURA E ANKIMIMIT  
1. Aplikuesi ka të drejtën e ankimimit për procedurën e vlerësimit në rastet e refuzimit të 

aplikimit për përfitime për shkak të aftësisë së kufizuar. Ankimimi bëhet me shkrim, brenda 20 
(njëzet) ditëve kalendarike, nga data e marrjes së njoftimit të vendimit nga Drejtoria Rajonale e 
Shërbimit Social Shtetëror, pranë komisionit të shqyrtimit të ankesave në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, e cila shqyrton dokumentacionin e ankimuesit, kryen 
intervistën sipas formularit 6, bashkëlidhur këtij vendimi dhe merr vendimin përfundimtar. Në 
rastet kur kërkesa pranohet, personit i lind e drejta e marrjes së përfitimeve që nga muaji 
pasardhës, nga data e marrjes së vendimit për refuzim nga komisioni.  
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2. Personi me aftësi të kufizuar, që pretendon se i është shkelur dhe/ose mohuar një e drejtë, 
gëzon të drejtën për të ngritur padi në gjykatë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për 
organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve 
administrative, pasi ka ezauruar shkallët e ankimimit administrativ. Personit i lind e drejta e 
marrjes së përfitimeve, sipas afateve të përcaktuara në vendimin e gjykatës.  

VI. DISPOZITA TË FUNDIT  
1. Nuk u nënshtrohen procedurës së vlerësimit, në përputhje me përcaktimet e këtij vendimi:  
a) të verbrit përfitues ose aplikues, që kërkojnë të përfitojnë sipas legjislacionit në fuqi për 

statusin e të verbrit;  
b) paraplegjikët dhe tetraplegjikët përfitues ose aplikues, që kërkojnë të përfitojnë sipas 

legjislacionit në fuqi për statusin e invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik.  
2. Shërbimi Social Shtetëror miraton rregulloren për organizimin dhe funksionimin e 

komisioneve shumëdisiplinore të vlerësimit të aftësisë së kufizuar në nivel qendror e rajonal dhe 
protokollin e punës së tyre.  

3. Shkronjat “d”, “dh”, “e” dhe “ë”, të kreut IV, dhe çdo përcaktim i vendimit nr. 431, datë 
8.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit, 
procedurave dhe të masës për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal 
dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre në zonat pilot”, të ndryshuar, të cilat bien në 
kundërshtim me këtë vendim, shfuqizohen.   

4. Ngarkohen të gjitha organet e administratës shtetërore shëndetësore e sociale dhe organet e 
njësive të vetëqeverisjes vendore, në të cilat zbatohet kjo skemë vlerësimi, për zbatimin e këtij 
vendimi.  

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTËR 
Edi Rama 
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