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HYRJE 

 

Raporti pasqyron aktivitetin e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social duke 

përmbledhur edhe aktivitetin e institucioneve të tij të varësisë gjatë vitit 2019. 

Raporti është i organizuar me një përmbledhje dhe raportim të detajuar të aktivitetit të 

çdo Drejtorie dhe sektori në Drejtorinë e Përgjithshme të SHSSH në zbatim të 

objektivave të institucionit dhe në përputhje me strategjinë e MSHMS në fushën e 

mbrojtjes sociale. 

 

Raportimet për çdo drejtori janë bërë përmes shifrave krahasuese për 1-2 vitet e fundit 

duke evidentuar përmirësimin e dukshëm të performancës së institucionit në të gjithë 

komponentët e punës së tij:  

 

 Mirëmënaxhimin e skemës së ndihmës ekonomike,  

 Modernizimin e skemës së Aftësisë së kufizuar,  

 Shërbimet e përkujdesit social,  

 Mirëadministrimin financiar dhe të burimeve njerëzore,  

 Menaxhimi i kujdesshëm i kërkesave dhe ankesave të njerëzve në të gjitha 

format e paraqitura, përmes platformës së bashkëqeverisjes, medias, 

rrjeteve sociale apo direkt pranë zyrave të këtij shërbimi. 

 

Viti 2019 ka patur jo pak sfida për të kaluar, jo vetëm ato të vendosura në planin e 

aktivitetit të institucionit, por edhe për ato të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore.  

Gjej rastin të falenderoj për punën dhe përkushtimin të gjithë punonjësit e Drejtorisë së 

Përgjithshme të Shërbimit Social, të Drejtorive Rajonale të ShSSh-së si edhe të 

institucioneve të përkujdesit social. Falenderoj organizatat ndërkombëtare dhe lokale, 

miqtë e donatorët për mbështetjen e dhënë SHSSH-se për arritjen e objektivave të vëna 

dhe kalimin e sfidave të dala gjatë këtij viti. 

 

 

DREJTORI I PËRGJITHSHËM 

 

Luneda Sufali 
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

Vitit 2019 solli risi në të tre shtyllat kryesore të aktivitetit të Shërbimit Social, duke 

plotësuar më mirë nevojat e përfituesve të këtyre shërbimeve, për ndihmën ekonomike, 

aftësinë e kufizuar dhe shërbimet e përkujdesit shoqëror. 

  

Objektivat e vendosura në fillim të vitit ishin në përputhje me detyrat funksionale të 

strukturave të Shërbimit Social Shtetëror dhe në funksion të arritjes së objektivave 

strategjike të MSHMS në fushën e mbrojtjes sociale.  

 

Objektivat sipas drejtorive 

 

Ndihma ekonomike 

 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; 

Aftësia e Kufizuar 

 Respektim i legjislacionit gjatë procesit të administrimit dhe komisionimit të 

PAK; 

 Dixhitalizimi i dosjeve të PAK (Arkiva Elektronike); 

 Komisionimi bio-psiko-social në njësitë pilot; 

Shërbimet Sociale 

 Zhvillimi i shërbimeve shoqërore sipas legjislacionit përkatës; 

 Përkujdesje sociale me standarde të përmbushura; 

 Përfshirja sociale e grupeve vulnerable; 

Shërbimet e brendëshme  

 Mirëmenaxhim i burimeve njerëzore; 

Financa 

 Mirëmenaxhimi i fondeve buxhetore; 
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 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; 

Auditi 

 Korrupsion zero; 

Drejtoria e komunikimit 

 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. 

 

Në mënyrë të përmbledhur veçojmë këto ARRITJE gjatë vitit 2019: 

 

 Lehtësimi i procedurave për përfitimin e ndihmës ekonomike. Ligji nr. 57/2019 

"Për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë" shmang një hallkë të 

panevojshme duke përshpejtuar vendimmarrjen. 

 Përmirësime teknike të Sistemit të Ndihmës Ekonomike krijon mundësinë e 

kontrollit on line në çdo moment duke evidentuar në kohë riskun dhe 

problematikat, duke shmangur mundësinë e përsëritjes së tyre. 

 Për herë të parë u ndërtua sistemi i familjeve ekstremisht të varfëra përmes 

verifikimeve social-ekonomike në banesë, për të cilat bashkëpunohet me 

Bashkitë për t'i mbështetur me programe të mbrojtjes sociale. 

 1.324 anëtarë të familjeve përfituese të NE janë punësuar në bashkëpunim me 

Zyrat e Punës. 

 Shtrirja e sistemit të ri të vlerësimit bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar në 

qarkun e Tiranës. 

 Shkurtimi i kohës nga paraqitja e dosjes për komisionim për aftësinë e kufizuar 

deri në marrjen e pagesës. 

 Përdorimi i arkivës elektronike të aftësisë së kufizuar lehtëson procedurat për të 

monitoruar dinamikën e skemës së aftësisë së kufizuar. 

 Hapja e një shërbimi të ri për të moshuar në Palasë. 

 Për herë të parë ShSSh realizon një studim shumëdisiplinor për situatën e 

shërbimeve shoqërore në Shqipëri. 

 9 bashki miratojnë planet sociale të asistuar nga specialistët e ShSSh. 
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I. DREJTORIA E KONTROLLIT TË PAGESËS SË NE DHE PAK 

 

Objektivat e Drejtorisë së Kontrollit të Pagesave të NE dhe PAK për vitin 2019 ka qenë 

të orientuara në 2 drejtimet kryesore: Menaxhimi i skemës së ndihmës ekonomike dhe 

Kontroll mbi zbatimin e legjislacionit të ndihmës ekonomike dhe aftësisë së kufizuar. 

 

OBJEKTIV 1 

MENAXHIMI I SKEMËS SË NDIHMËS EKONOMIKE 

 

1.1. Monitorimi i skemës i ndihmës ekonomike çdo muaj dhe raportim lidhur 

me ecurinë e dinamikës së NE. 

 

Gjatë vitit  2019 kanë përfituar mesatarisht në skemën e  ndihmës ekonomike  60.439  

familje në nevojë. Më poshtë mund të shohim shifrat në vite të pwrfituesve tw NE në 

total dhe sipas qarqeve. 

 

QARKU Mesatare vjetore  

2017 

Mesatare vjetore 

2018 

Mesatare vjetore 

2019 

Elbasan 17,800 16,606 16,644 

Durrës 1,088 632 626 

Tiranë 8,485 3,751 3,263 

Berat 1,786 1,468 1,665 

Fier 2,331 1,744 2,152 

Vlorë 1,284 1,464 1,753 

Gjirokastër 1,728 616 840 

Korçë 7,956 6,582 7,816 

Shkodër 8,495 4,167 4,540 

Kukës 10,694 6,698 8,311 

Lezhë 5,124 2,163 2,652 

Dibër 12,870 8,168 10,177 

Total 79,641 54,060 60,439 
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Dinamika e skemës së ndihmës ekonomike monitorohet çdo muaj dhe të dhënat 

statistikore raportohen çdo muaj në MSHMS.  

 

Qarqet të cilat kanë pasur rritje më të madh të numrit të familjeve përfituese gjatë vitit 

2019 në krahasim me 2018 janë qarqet: Gjirokastër me 36%,  Dibër me 25% dhe Kukës 

24%. Ndërsa qarku i Tiranës është qarku i cili në vitin 2019 ka ulje  të numrit të 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Numri i familjeve NE  2017-2019  

Mesatare vjetore 2017

Mesatare vjetore 2018

Mesatare vjetore 2019

Sic vihet re nga tabela dhe grafiku, me shtrirjen e skemës së re të NE në vitin 

2018 pati ulje të numrit të përfituesve pasi u larguan nga skema rastet abuzive; 

por ndërkohë fondi i përfitimit për çdo familje u rrit. (shih fq. Buxheti) 

Në vitin 2019 numri i përfitueseve në skemën e ndihmës ekonomike është 

rritur me 11.8% në krahasim me 2018. Ky rezultat tregon tregon rritjen e 

cilësisë së plotësimit të formularëve të aplikimit dhe përmirësimin e 

verifikimeve. automatike dhe rritjen e performancës së drejtorive rajonale në 

procesin e vendimmarrjes. 
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përfituesve me 13% në krahasim me 2018, për shkak të refuzimeve nga zyrat e punës 

pas verifikimeve on line. (mos paraqitje në zyrën e punws ose refuzim të vendeve të 

punës të ofruara) 

 Aplikues, përfitues, të refuzuar gjithsej  
Mesatare Total Kategoritë Kategoria Familje në nevojë 

Numri 
total i 

aplikuesve 

Numri 
total i 

përfituesve 

Numri 
aplikimeve 
kategoria 

NE 

Numri i 
përfituesve 
familje ne 

nevojë 

Refuzuar 
total 

(familje 
NE) 

Refuzuar për 
mospërputhje 

tw 
deklaratws 

pas 
verifikimeve 

on-line 

2018 67,258 55,400 65,832 54,060 11,771 4,519 
 

2019 67,141 62,002 65,491 60,439 5,052 2,090 
 

 

Nga tabela e mësipwrme dallohet numri i aplikuesve dhe përfituesve në dy grupet 

familje dhe individë, kategori të veçanta.Vihet re se megjithëse numri i aplikuesve është 

pak më i ulët në vitin 2019, numri i përfituesve është rritur; ndërkohë është ulur numri i 

mospërputhjes së deklarimeve të qytetarëve me verfikimin e tyre, si rezultat i 

plotwsimit më të saktë të formularëve të aplikimit. 

 

Krahasim i përfitimit të individëve në nevojë Dhjetor 2018–Dhjetor 2019.  

 

Nga grafiku i mëposhtëm vihet re se kategoritë: prindër me më shume se 2 fëmijë të 

lindur njëherësh, viktima të trafikimit, Jetimët, që nuk janë në institucione, Fëmijë të 

vendosur në shërbim kujdestarie nuk ka ndryshime të ndjeshme të numrit të 

përfituesve, ndërsa rritja është më e madhe tek kategoria e përftiuesve “Viktimë e 

dhunës në marrëdhënie familjare“ 

 

 Viktimë e dhunës në marrëdhënie familjare:  

 Dhjetor 2018   405 

 Dhejtor 2019   505 
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a) Numri i përfituesve me fondin deri në 6% 

Bazuar në raportimet e drejtorive rajonale tw ShSSh lidhur me përdorimin e fondit deri 

në 6%, mesatarja vjetore në nivel kombëtar është 3.469 familje janë trajtuar nga Bashkitë 

me fondin 6%.  

Në vitin 2019 ka një ulje të numri të përfituesve të cilët trajtohen me fondin deri në 6% 

në krahasim me vitin 2018 pasi është rritur numri i përfituesve të familjeve në nevojë 

nga sistemi i pikëzimit. Madje të dhënat tregojnë se ka një numër konstant të trajtimit 

çdo muaj, me lëvizje të vogla. 

 
Grafiku mesataren vjetore të 12 qarqeve  

405 

340 

11 

95 

631 

505 

369 

9 

97 

652 

0

100

200

300

400

500

600

700

vikt dhune femije ne
kujdestari

vikt trafikimi prinder me
me me shume

se 2 femije

jetime qe nuk
jane ne

insitucione

Dhj-18

Dhj-19

147 

630 

42 

282 

184 
92 

308 

527 

254 

418 

238 

41 

0

100

200

300

400

500

600

700

Numri mesatar i përfituesve 



 
 

11 |  
 

 

Bashkitë të cilat kanë numrin më të lartë të përfituesve trajtuar me fondin deri në 6% 

janë bashkia Peshkopi (332), Kukës (316) dhe Elbasan (161), kjo në bazë të udhëzimit 

nr.5, datë 17.02.2019 “Mbi përdorimin e fondit të kushëzuar për bllok ndihmën 

ekonomike deri në 6%”, pika 3 “akordimi i fondit i shtohet çeljes faktike të çdo 2 mujori 

që transferohet për përfituesit e ndihmës ekonomike të përzgjedhur nga sistemi i 

pikëzimit. 

 

1.2. Monitorim i drejtorive rajonale lidhur me objektivin për orientimin drejt 

tregut të punës si dhe punësimet e anëtarëve në moshë aktive pune të 

përfituesve të NE-së. 

 

 

 

 

 

 

Nisur nga ligji dhe aktet nënligjore për shndërrimin e skemës pasive të NE –së në skemë 

active, në planin e punës të ShSSh orientimi i anëtarëve madhorë të familjeve në NE 

drejt tregut të punës ka qenë Objektivi kryesor i planit të punës dhe zbatimit të tij nga 

Drejtoria e Kontrollit të NE dhe PAK. Në zbatim të Urdhërit të përbashkët të dy 

Ministrave të MSHMS dhe MF, nr. 624 datë 29.08.2019 në lidhje me miratimin e Planit 

Operacional për punësimin e anëtarëve në moshë aktive pune, u përcaktuan tregues për 

çdo drejtori rajonale të ShSSh që do të arriheshin nga një ndërveprim më i mirë me 

zyrat e punësimit. 

 

Targeti i përcaktuar për 12 drejtoritë ka në përbërje moshën aktive për punë: 

grupmosha 16-25 vjec të orientohen drejt formimit professional dhe drejtoritë rajonale të 

referojnë për punësim grupmoshat 25-50 vjec për vitin 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Numri i të punësuarve për vitin 2019 për periudhën është 1.324 anëtarë të 

punësuar të familjeve të NE dhe 439 anëtarë janë orientuar drejt kursit të 

formimit professional 
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Tw dhwna pwr targeted e vendosura pwr punwsim pwr çdo drejtori 

rajonale 

 

Qarqet  Përfitues 

familje 

në 

nevojë 

gjithsej 

Anëtar 

në 

moshë 

aktive 

pune 

gjithsej 

Anëtar në 

moshë 

aktive 

pune që 

duhet të 

paraqiten 

në zyrat e 

punës 

Numri i 

anëtarëve në 

moshë aktive 

pune referuar 

në zyrat e 

punës nga 

DRSHSSH 

(mosha 18-50) 

Target 

vjetor 

SHSSH 

+SHKP 

(punësim, 

formim 

profesional) 

Elbasan 16.517 40.226 8.276 5.000 240 

Durrës 629 1.402 430 300 100 

Tiranë 3.166 7.485 2.951 1.200 210 

Berat 1.641 3.646 688 340 72 

Fier 2.160 5.032 825 500 69 

Vlorë 1.703 3.408 1.454 800 197 

Gjirokastër 820 2.204 544 400 25 

Korçë 7.832 18.440 2.326 1.500 60 

Shkodër 4.500 11.374 2.175 1.500 179 

Kukës 8.374 24.069 3.223 2.900 60 

Lezhë 2.609 6.539 2.848 2.100 116 

Dibër 10.310 29.206 4.610 3.000 125 

Total 60.261 153.031 30.350 19.540 1.453 

 



 
 

13 |  
 

 
 

1.3. Ndjekja e problematikave në MIS e NE dhe raportimi i tyre për zgjidhje 

tek IKUB dhe MSHMS/ 

Propozime për përmirësim të akteve nënligjore për zbatimin e skemës së re 

të ndihmës ekonomike 

 

Nisur nga problematika të analizuara në ndjekjen e skemës së ndihmës ekonomike në 

fillim të 2019 SHSSH ka kontribuar për përmirwsime ligjore duke qenë pjesë e grupeve 

të punës. 

Ndryshimet pozitive me hyrjen në fuqi të ligjit tw ri: 

a) Ligji “Për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë” i cili hyri në fuqi në 

gusht 2019, thjeshtoi procedurat e panevojshme për përfitimin e ndihmës 

ekonomike dhe pagesës së aftësisë së kufizuar, duke përcaktuar procese të qarta 

dhe efiçente të aktorëve të përfshirë në administrimin e skemës. Është hequr roli i 

Këshillit Bashkiak i cili në të shumtën e rasteve për shkak të mosmbledhjes në 

kohë pengonte dhënien e përfitimeve në kohë, duke penalizuar qytetarët për 

përfitimin e ndihmës ekonomike dhe pagesat PAK. 

 

b) Shmang abuzivitetin në skemën e ndihmës ekonomike duke nxitur qytetarët të 

përfshihen në programe formimi profesional për të marrë një profesion, 
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përfshirjen në programe këshillimi për punësim, si edhe punësimin e tyre përmes 

ofertave të punës që disponojnë zyrat e punës.  

 

c) Përcakton qartë mënyrën e financimit të skemës së mbrojtjes sociale, kontrollin e 

përdorimit të fondeve, sanksionet në raste të konstatimit të shkeljeve dhe 

procedurën e ankimimit për qytetarët duke ezauruar të gjitha shkallët e 

ankimimit. 

 

Me hyrjen nw fuqi tw VKM/ 2019 për “Përcaktimin e procedurave, dokumentacionit 

dhe masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë 

mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike” u përmirësuan procedurat që gjatë 

vitit 2018 ishin shfaqur si problematike:  

 Verifikimi social–ekonomik gjatë muajit të parë të aplikimit për hyrjet e reja 

 Vendimmmarrja nga drejtori rajonale e SHSSH kryhet brenda muajit 

 është riparë fomulari i aplikimit lidhur me adresimin e studentëve që 

ndjekin shkollën e lartë. 

 Është dhënë e drejtë ligjore drejtorive rajonale në vendimmarrje për të 

refuzuar familjet në kushte të mira. 

 Është përmirësuar përcaktimi dhe procedura lidhur me trajtimin e 

familjeve me fondin deri në 6%,  

 

1.4. Propozime lidhur me përmirësime teknike të MIS të NE-së të konstatuara 

 

 Gjatë periudhës Janar-Qershor SHSSH ka propozuar që të dhënat për përdorimin 

e fondit deri në 6% dhe kompesimi i energjisë elektrike të jetë pjesë e MIS të 

NE-së. Pas shumë diskutimeve dhe takimeve me IKUB u bënë konfigurimet e 

duhura në system dhe që nga muaji Korrik kompensimi i energjisë elektrike u bë 

pjesë e vendimit final dhe në këtë mënyrë u shmang boshllëku ligjor që 

kompesimi i energjisë elektrike jepej me vendim të këshilllit bashkiak. 

 

Ndërsa për ndërtimin e workflow për përdorimin e fondit deri në 6% ka pasur takime 

të shumta të përbashkëta MSHMS, AKSHI, IKUB dhe SHSSH dhe ka qenë e vështirë 

gjetja e një mënyre se si fondi 6% të jetë pjesë e sistemit. Implemtimi i tij është lënë për 

tu realizuar në fillim të 2020. 
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Meqenëse në fund të dhjetorit 2018 u ndërtua moduli i kontrollit të ndihmës ekonomike 

në bazë të metodologjisë së kontrollit, gjatë 3 mujorit të pare 2019 Drejtoria e Kontrollit 

ka punuar për të përmirësuar ndjeshëm hedhjen e projektraportit dhe raportit në sistem 

dhe ka suportuar drejtoritë rajonale në hedhjen e të dhënave. 

 

Në përputhje me ndryshimet ligjore janë bërë përmirësime teknike në Regjistrin 

Elektronik: 

 

 Konfigurimi i formularit të ri të aplikimit. Formati i standartizuar nga ADISA 

shtojcë e VKM Nr. 597. Në ndryshimin e këtij formulari, është zgjidhur ngërci i 

krijuar lidhur me studentwt që ndjekin shkollën e lartë tw cilwt mw parw dilnin 

si mospërputhje me SHKP. Me ndryshimin e bazës ligjore dhe pyetjes në 

formular është bërë e mundur që nësë një individ është përftues si (jetim, 

viktimë dhune, viktimë trafikimi apo dhe në kategorinë e prindërve me më 

shumë se 2 fëmijë të lindur njëherësh) të mund të aplikojnë edhe si familje në 

nevojë, por nuk llogaritet si masë përfitimi në strukturën e familjes. 

 

 Eshtë reflektuar në Regjistrin Elektronik të NE-së në përputhje me legjislacionin, 

ndryshimi i masës maximale e ndihmë ekonomike duke hequr tavanin prej 

8.000 lekësh dhe llogaritjen e masës së përfitimit sipas strukturës së familjes. 

 Regjistri Elektronik i ndihmës ekonomike është përmirësuar duke bwrw tw 

mundur nxjerrjen e raporteve të cilat ndihmojnë strukturat e SHSH gjatë 

kontrolleve që kryejnë. Drejtoria e Kontrollit të Pagesave të NE dhe PAK ka 

orientuar 12 Drejtoritë Rajonale që për të gjithë përfituesit që rezultojnë në 

marrëdhënie punësimi të deklaruar më shumë së një anëtar apo dhe me paga më 

të larta se paga minimale, të kryejën verfikimet në banesë në mënyrë që të bëjnë 

s’kualifikimet nga skema e ndimës ekonomike gjatë procesit të vendimmarjes.  

 

 Janë shtuar dhe përmirësuar raportet që gjenerohen nga sistemi. 
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OBJEKTIV 2 

KONTROLL MBI ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT PËR NDIHMËN EKONOMIKE 

NË DREJTORITË RAJONALE DHE NJËSITË VENDORE 

 

2.1. Kontrolle në Drejtoritë Rajonale dhe në njësi administrative në lidhje me 

zbatimin e legjislacionit të NE 

 

Kontrolle të kryera nga Drejtoria e Kontrollit të Pagesës së NE dhe PAK 

Në bazë të planit vjetor të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm, janë planifikuar dhe 

kontrolluar 6 Drejtori Rajonale dhe një njësi vendore lidhur me zbatimin e legjislacionit 

për ndihmën ekonomike janë kontrolluar Drejtoritë Rajonale Durrës, Fier, Gjirokastër, 

Lezhë, Shkodër, Elbasan dhe njësia administrative Libofshë. 

 

Detyrat e lëna gjatë kontrolleve: 

Drejtoria Rajonale Fier të marri masa për arkëtimin e shumës prej 16.740 lekë për familjet 

abuzuese në zërin buxhetor 606 në zbatim të Ligjit Nr.9355, datë 10.03.2005, “ Për Ndihmën 

dhe Shërbimet Shoqërore”  i ndryshuar, neni 41, pika 2, gërma  c, për shpërblimin e dëmit. 

 

Drejtoria Rajonale Gjirokastër të marri masa për arkëtimin e shumës prej 57.060 lekë për familjet 

abuzuese në zërin buxhetor 606 në zbatim të Ligjit Nr.9355, datë 10.03.2005, “Për Ndihmën dhe 

Shërbimet Shoqërore”  i ndryshuar, neni 41, pika 2, gërma  c, për shpërblimin e demit. 

 

Drejtorisë Rajonale Lezhë të marri masa për arkëtimin e shumës prej 16.740 lekë për një familje, 

në zërin buxhetor 606 në zbatim të Ligjit Nr.9355, datë 10.03.2005, “Për Ndihmën dhe 

Shërbimet Shoqërore”  i ndryshuar, neni 41, pika 2, gërma  c, për shpërblimin e demit. 

 

Drejtoria Rajonale Elbasan të merri masa për arkëtimin e shumës prej 136.984 lekë për 3 familjet 

në zërin buxhetor 606 në zbatim të Ligjit Nr.57 datë 18.07.2019 “Për Asistencën Sociale në 

Republikën e Shqipërisë “, neni 28, pika 2, gërma c, për shpërblimin e dëmit si dhe Udhëzimit 

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

 

 

2.2. Monitorimi i raporteve nga moduli i kontrollit në sistemin e ndihmës 

ekonomike duke evdientuar dhe ndjekur rastet e mashtrimit dhe gabimit 

 

Monitorim i kontrolleve të kryera nga Drejtoritë Rajonale gjatë vitit nëpërmjet 

raportimeve mujore. 
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Drejtoria e Kontrollit të Pagesave të NE dhe PAK dhe 12 drejtoritë rajonale kanë hartuar 

planin vjetor të kontrolleve për ndihmën ekonomike nëpërmjet modulit të kontrollit në 

sistem dhe kontrolle për zbatimin e legjislacionit të pagesave të PAK dhe invalidëve të 

punës.  

 

Planet janë realizuar nga drejtoritë rajonale duke kryer sipas planifikimit kontrolle të 

plota për NE dhe PAK sipas VKM një herë në 2 vjet për njësitë administrative dhe 

kontolle tematike për NE sipas problematikës së shfaqur.  

 

 

 

 

 

Nga 1.719 familjet e evidentuara me shkelje 1.538 prej tyre kanë pasur konstatuar raste 

me gabime dhe 189 raste të konstatuara si mashtrim në zbatim të metodologjisë së 

kontrollit të ndihmës ekonomike. 

 

 

 

 

 

Gjatë vitit 2019 në krahasim me kontrollet e ushtruara në 2018 është përmirësar 

ndjeshëm cilësia e kontrolleve të skemës së ndihmës së re të ekonomike në bazë të 

metologjisë së re të kontrollit dhe raporteve të ndërtuara në sistem për tu ardhur në 

ndihmë grupit të kontrollit para procesit të fillimit të kontrollit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolluar 241 njësi vendore lidhur me zbatimin e legjislacionit për ndihmën ekonomike 

dhe pagesat e aftësisë së kufizura. 1.719 familje të cilët kanë përfituar NE në kundërshtim 

me legjislacionin me dëm ekonomik 18.126.585 lekë 

 

Për shkeljet e konstatuara bazuar në janë propozuar 99 masa disiplinore, një gjobë dhe 141 

raste shpërblim dëmi. 
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Tabela e kontrolleve janar-dhjetor 2019 NE/PAK/invalid pune 

QARKU 

  

 

Një

si të 

kon

troll

uara  

  

 Nr 

familj

eve ne 

NE në 

njësit

e e 

kontr

olluar

a  

 Nr. 

Dosje

ve të 

kontr

olluar

a  

 Nr. 

Verif

ikime

ve 

Socia

l 

Ekon

omik

e  

 Mashtrim   Gabim   Dëmi Ekonomik   

Nu

mri 

I 

PA

K/p

age

sa 

jo 

te 

rre

gul

lta  

 Dëmi 

Ekonomi

k  

 Nr 

Inv

alid 

pu

ne/ 

pag

esa 

jo 

të 

rre

gul

lta  

 Dëmi 

Ekonomi

k  

 Masa 

Administra

tive (njësi)  

 Nr. 

Fa

m  

 Fond  
 Nr. 

Fam  
 Fond  

 Nr. 

Fam  
 Fond  

VLORË 15 940 939 119 - - 45 1,324,300 45 1,324,300 9 348,780 8 103,750 

8 masa/3 

shpërblim 

demi 

KUKËS 26 8,470 1,975 338 93 1,091,260 65 203,862 158 1,295,122 96 814,087 - - 

5 masa/ 14 

shpërblim 

demi 

KORÇË 13 6,214 

1,518 161 10 250,352 329 2,215,537 339 2,468,246 43 494,108 20 118,700 

10 masa/13 

shpërblim 

dëmi 

GJIROKA

STËR 13 617 659 167 38 1,037,564 1 14,580 39 1,052,144 13 876,310 - - 

5 masa/10 

shpërblim 

dëmi 

FIER 16 1,217 606 103 16 282,644 34 500,040 50 799,784 13 1,135,020 2 271,780 7 masa 

DURRËS 13 466 296 157 - - 19 254,000 19 250,040 28 909,493 45 204,200 

1 masë/10 

shpërblim 

dëmi 

DIBËR 24 7,951 1,831 433 - - 251 710,773 243 681,421 122 1,462,596 20 263,700 29 masa 

LEZHË 21 2,753 829 782 4 49,140 64 297,216 68 346,356 - - 13 63,400 

4 masa/13 

shpërblim 

demi 

TIRANË 23 2,399 978 357 - - 27 1,092,120 27 546,040 - - 5 19,354 

3 masa/11 

shpërblim 

demi 

ELBASA

N 26 9,444 2,447 510 22 266,752 16 69,480 38 336,232 21 698,490 15 52,800 

3 masa, 1 

gjobë 

BERAT 24 1,783 2,068 194 6 96,884 97 954,064 103 1,050,948 1 31,620 6 19,800 

4 masa/14 

shpërblim 

demi 

SHKODË

R 27 4,654 1,533 239 - - 590 7,975,952 590 7,975,952 41 1,354,120 64 654,900 

20 masa/53 

shpërblim 

demi 

TOTALI 241 46,908 15,679 3,560 189 3,074,596 1,538 15,611,924 1,719 18,126,585 387 8,124,624 198 1,772,384 

99 masa 

administrat

ive/141 

shpërblim 

dëmi 
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Drejtoria Rajonale Shkodër ka konstatuar numrin më të madh të shkeljeve në skemën e 

ndihmës ekonomike. Kryesisht këto gabime kanë qenë në trajtimin e familjeve me 

fondin deri në 6%, përtej aplikimit të vlefshëm 3 mujor apo dhe mosllogaritje të saktë të 

masës së përfitimit.  

 

 
Grafiku me rastet me shkelje te NE 

 

 

Shkeljet e vëna re gjatë kontrolleve në skemën e ndihmës ekonomike:  

 

Gabimet kryesisht kanë konsistuar në : 

 mosçekim të pyetjes 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. 

Mashtrimet e evidentuara nga grupet e kontrollit lidhen me ndryshime te situatës 

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

 

Gjatë vitit 2019 janë kryer Verifikime social-ekonomike në 5.706 familje. 
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a) Verifikime të kryera nga grupet e kontrollit tw NE. Gjatë kontrolleve në vitin 2019 

janë kryer 3560 verifikime social-ekonomike.  

 

b) Vlerësime për ngritjen e Sistemit të  familjeve ekstremisht të varfëra. Gjatë muajit 

shtator u kryen vlerësimet social ekonomike dhe u hodhwn në sistem të dhëna për 2.146 

familjeve të varfëra. 

 

Në muajin nëntor është dërguar shkresë 61 bashkive duke bashkëlidhur listën e 

familjeve të identifikuara për marrjen e masave për ti pajisur me bonuse qeraje, paketa 

ushqimore apo dhe nga progarme të tjera që disponojnë bashkitë. 

 

2.3. Kontroll mbi zbatimin e legjislacionit për pagesat PAK në Drejtoritë 

Rajonale dhe njësitë vendore 

 

2.3.1. Kontrolle në Drejtoritë Rajonale lidhur me performancën e drejtorive në 

kontrollet e ushtruara për pagesat e PAK dhe invalidët e punës. 

 

Nga specialistët e Shërbimit Social Shtetëror, është kontrolluar Drejtoria Rajonale 

Durrës mbi zbatimin e legjislacionit për përfituesit e pagesave të aftësisë së kufizuar.  

Nga kontrolli rezulton se janw respektuar procedurat ligjore pwr pwrfitimin e pagesave 

nga PAK. 

 

2.3.2. Kontrolle në njësitë vendore lidhur e zbatimin e legjislacionit pagesat e 

PAK dhe invalidët e punës. 

 

Në muajin Maj është kontrolluar njësia administrative Kallmet e qarkut Lezhë lidhur 

me zbatimin e legjislacionit për pagesat PAK. Nga kontrolli i ushtruar u konstatua se 

nga ana e njësisë zbatohej legjislacioni dhe procedura për PAK. 

 

2.4. Monitorimi i kontrolleve të pagesave të PAK/invalidëve të punës nga 

Drejtoritë Rajonale  

 

 

 

 

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

vendore janë konstatuar pagesa në kundërshtim me legjislacionin për 387 individë 

përfitues PAK me dëm ekonomike prej 8.124.624 lekë dhe 198 invalid pune me dëm ekonomik 

1.772.384 lekë. (tabela vjetore e kontrolleve) 

 



 
 

21 |  
 

Drejtoritë të cilat kanë konstatuar pagesa të parregullta për individët përfitues PAK 

dhe invalid pune: Dibër, Kukës, Shkodër. Ndërsa Drejtoritë Rajonale të cilat nuk kanë 

konstatuara shkelje te pagesat PAK janë Tirana dhe Lezha. 

 

 
Grafik  Pagesat e parregullta për PAK dhe invalid pune 

 

 

SFIDA 2020 

 

A. Plotësimi i Drejtorisë së Kontrollit te Pagesave të NE dhe PAK në të 2 sektorët: 

Sektori i Kontrollit të NE dhe Sektori i Kontrollit të PAK. 

 

B. Fuqizimi dhe ngritja e kapaciteteve lidhur me metodologjinë e kontrollit për 

vlerësimin Bio-Psiko-Social dhe kontrolli i vlerësimit të aftësisë së kufizuar në 

qarkun pilot të Tiranës. 

C. Transformimi i programit të ndihmës ekonomike në skemë integrimi nëpërmjet 

krijimit të mundësive për punësim . 

 

D. Monitorimi dhe orientimi i drejtorive Rajonale për të arritur objektivin lidhur me 

referimin/punësimin/ofrimin e formimit professional për anëtarët në moshë 

aktive pune të familjeve përfituese të NE-së. 
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II. DREJTORIA E KOMISIONIMIT TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA 

  

Në këtë fushë të mbrojtjes sociale konsiderojmë ARRITJE ndryshimet që kanë 

ndodhur gjatë vitit 2019 në interes të individëve më aftësi të kufizuar duke lehtësuar 

procedurat; 

 

 Shkurtimi i kohës nga komisionimi/shqyrtimi i dosjes - deri tek pagesa 

pranë njësisë administrative. Ligji 57/2019 “Për asistencën sociale në 

Republikën e Shqipërisë i cili përcakton procedurën. 

 Pajisja e qytetarëve me vendime përfitimi të përhershëm për disa 

diagnoza, duke lehtësuar paraqitjen e tyre herë pas here në komision, 

sikurse ndodhte në vitet e mëparshme. 

 Shtrirja e skemës së re të vlerësimit biopsikosocial të afytësisë së kufizuar 

në të gjithë qarkun e Tiranës. 

 Përdorimi i Arkivës elektronike ka ulur kohwn e njoftimit tw qytetarit 

dhe dhënien e pagesës në kohë.  

 Për të shmangur abuzimet dhe zbatuar legjislacionin ShSSh ka propozuar 

ndryshime ligjore, konkretisht për VKM nr. 618/2006 “ 

 

Aktiviteti i kësaj drejtorie është zhvilluar në përputhje me objektivat e miratuara në 

planin e veprimit të vitit 2019. 

 

 

 

 

 

 

 Numri i personave pjesë e skemës së AK 2017-2019 

Tab.1 

 2017 2018 2019 

Individë  67.741 69.743 72.183 

Kujdestar  18.862 19.288 19.769 

 

Sot përfitojnë Pagesë për Aftësinë e Kufizuar 72.183 persona, prej të cilëve 

19.769 me kujdestar. 5.362 janë përfitues të rinj. Në numrin total të PAK, 

15.321 janë femijë 
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Kjo rritje spjegohet me faktin se individët të cilët nuk kanë patur një vit të siguruar në 

punë në 5 vitet e fundit, pavarësisht se mund të kenë shumë vite punë para 5 vjeçarit të 

fundit, janë përjashtuar nga skema e Sigurimeve Shoqërore për shkak të ndryshimeve 

ligjore, ku parashikohet që ata të futen në skemën e Shërbimit Social Shtetëror për 

Aftësinë e Kufizuar. 

 

 Përfituesit e PAK në qarqe 2017-2019 

Tab.2 

QARKU 2017 2018 2019 

Berat 3,765 3,792 3,857 

Dibër 3,502 3,684 3,650 

Durrës 5,731 5,944 6,326 

Elbasan 10,759 11,368 12,264 

Fier 7,786 7,765 7,657 

Gjirokastër 2,205 2,254 2,321 

Korçë 6,348 6,565 6,643 

Kukës 2,222 2,318 2,480 

 67,741   69,743   72,183  

 18,862   19,288   19,769  

2017 2018 2019

Numri i personave pjesë e skemës së AK 
2017-2019 

Individe Kujdestar

Nga tabela dhe grafiku u mësipërm, vërehet se në vitin 2019 ka rritje krahasuar me 

vitin 2018. Rritja është 6% ose 2.440 persona me Aftësi të Kufizuar më shumë, të cilët 

janë kryesisht mendor dhe fizik (2.181), ndërkohë që në vitin 2018 rritja ishte 3% e 

krahasuar me vitin 2017 



 
 

24 |  
 

Lezhë 3,889 4,155 4,412 

Shkodër 5,607 5,560 5,711 

Tiranë 11,282 11,751 12,288 

Vlorë 4,645 4,587 4,574 

TOTAL      67,741 69,743 72,183 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grafik Përfituesit e PAK në qarqe 2017-2019 

 

 

 

 

 Përfitues AK sipas sëmundshmërisë 2017-2019 

Tab 3 

 

 

 

 

 

 

VITI 2017 2018 2019 

Mendor/fizike  49,110   0,869   53,050  

kujdestare  9,308   9,694   9,945  

Paratetraplegjikë  6,416   6,604   6,689  

kujdestare  6,366   6,452   6,634  

Verbëri  12,215   2,270   12,444  

kujdestare  3,188   3,142   3,190  

2017

2018

2019

Gjatë periudhës së raportimit janë komisionuar në KMCAP 44.724 

persona prej të cilëve 5.362 janë përfitues të rinj të pagesës për AK. 
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Nga tabela dhe grafiku u mësipërm vërehet se numri më i madh i përfituesve të skemës 

së Aftësisë së Kufizuar janë ata që kanë problem të shëndetit Mendor dhe Fizik, ku edhe 

rritja është më e madhe, 2.181 PAK. Nga të dhëna më të detajuara 39% e skemë së AK 

përbëhet nga individë që kanë problem të shëndetit mendor. 

Para-tetraplegjik – 6.689 individë prej të cilëve 6.634 kanë përfituar edhe kujdestar. 

Skema është rritur me 85 individë paratetraplegjikë dhe 182 kujdestarë krahasuar me 

vitin 2019. 

Verbëri – 12.444 individë të verbër dhe 3.190 kujdestarë, prej të cilëve kanë përfituar 

edhe kujdestar 3.190.  

Skema është rritur me 174 individë të verbër dhe me 48 kujdestarë krahasuar me vitin 

2018. 

Trajtohen me pagesë nga fondet e mbrojtjes sociale 75,016 invalidë pune; Skema e 

Invalidëve të punës që përfitojnë fond nga mbrojtja sociale është rritur me 624 Invalidë 

Pune.  

 

1.1 Aktiviteti kryesor i kësaj drejtorie është ndjekja e ecurisë së komisonimeve të 

PAK në KMCAP-et Rajonal, komisionimi në KMCAP Epror i personave që ankimojnë 

vendimet e KMCAP-eve Rajonal si edhe kontrolli i zbatimit të legjislacionit gjatë 

komisionimit të PAK nga Drejtoritë Rajonale.  
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Rezultatet e komisionimeve të PAK 

 

 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 Epror.  

 

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2019 kanw ankimuar vendimet e KMCAP-eve Rajonalw 

dhe janë komisionuar dhe vlerësuar në KMCAP Epror 3.732 individë, prej të cilave 

janë larguar nga skema e PAK 1.362 individë (pa grup) ndërsa 2.370 individë vijojnë 

përfitimin nga skema e PAK. Në total janë zhvilluar 66 seanca komisionimi. 

 

(Tab 4) 

Viti Komisionuar 

(Total) 

Larguarnga 

skema (jo 

përfitues) 

Përfitues  

2017 2.472  839 (34%) 1,511 

2018 2.400  909(38%) 1491 

2019 3.732  1.362(36%) 2.370 

 

Nga tabela vërehet se gjatë vitit 2019 ankimimet dhe divergjencat janw rritur dhe janw 

komisionuar në Epror rreth 50% më shumë raste se në vitet 2017 dhe 2018 kur shifrat 

kanë qenë afërsisht të njëjta; kanw fituar grup 2% më shumë se në vitin 2018 apo në 

vitin 2017, janë larguar nga skema 2% më pak se janë larguar gjatë vitit 2018 apo në 

vitin 2017. 

 

              Të dhënat e detajuara sipas secilit prej KMCAP-ve Eprore  

(Tab 3) 

Viti Komisionuar 

/Shëndeti 

Mendor 

Përfitues Jo-përfitues 

2017 651 523 (80%) 128 (20%) 

2018 497 354 (71%) 143 (29%) 

2019 513 362 (71%) 151(29%) 
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 (Tab 4) 

Viti Komisionuar 

Sëmundjet e  

Përgjithshme 

Përfitues Jo-përfitues 

2017 1.321 706(54%) 615(46%) 

2018 1.016 453(55%) 563(55%) 

2019 2.048 1.229 (60%) 819(40%) 

 

 

 

 

 

 

(Tab.5) 

Viti Komisionuar 

Para-

Tetraplegji  

Përfitues Jo-Përfitues Ekzaminime 

plotësuese 

2017 170 105(61%) 53(31%) 12(7%) 

2018 216 132(61%) 64(30%) 20(9%) 

2019 193 129(64%) 64(32%) 9(4%) 

                               

 

 

 

(Tab.6) 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza e shifrave të tabelës së mësipërme del në përfundim se numri i ankimimeve në 

eprorin e verbërisë janë në rritje nga viti 2017 deri në vitin 2019, por ka një rritje 

Viti Komisionuar 

KMPV epror 

Përfitues  Jo-përfitues 

2017 216(2017) 178(83%) 38(17%) 

2018 691(2018) 552(80%) 139(20%) 

2019 978(2019) 650(66%) 328(34%) 

Nga analiza e tabelës për komisionimeve në Epror të sëmundjeve të përgjithshme dilet në 

përfundimin se gjatë vitit 2019 ka një rritje të numrit të komisionimeve, por një rënie në 

numrin e të përjashtuarve, ose e kundërta, rritje të numrit të atyre që kanë përfituar 

pagesën. 

 

Nga analiza e tabelës dhe grafikut të mësipërm vërehet se ankimimet dhe komisionimet në 

KMCAP Epror të paratetraplegjisë janë në shifra të përafërta me vitet 2018 dhe 2017 
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gjithashtu edhe të individëve jo përfitues, që do të thotë se ankimimet ndaj vendimit të 

KMCAP të nivelit të parë nuk kanë qenë të drejta. 

 Kryerja e komisioneve për personat e verbër (KMPV)  

Gjatë vitit 2019, 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 periudhës 2019, Komisioni Mjekësor i Përcaktimit të Verbërisë (KMPV) ka 

komisionuar dhe vlerësuar 3.432 persona, nga të cilët 370 janë raste të komisionimit, 

vlerësimit për grup i parë dhe 1.866 janë përfitues të grupit të dytë dhe 229 individë 

jopërfitues.  

 

(Tab.7) 

Viti Komision 

KMPV 

Rikomisionuar Komision 

Hera e 

parë 

Jo-

Përfitues 

Përfitues 

2017 3,274 1,931 1,343 404 2,870 

2018 3,989 2,363 1,626 1,037 2,952 

2019 3,432 1,901 1,529 229 2,236 

                                     

 
 

 

 

2017

2018

2019

Krahasuar me vitin 2018, Komisioni Mjekësor i Përcaktimit të Verbërisë (KMPV) gjatë 

vitit 2019 ka komisionuar 3.432 persona prej të cilëve kanë qenë përfitues 2.236 individë. 

Grafiku i mësipwrm tregon se ka patur ulje në shifrave per jo përfituesit në krahasim me 

vitin 2018 dhe vitin 2017 
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 Ndjekja e ecurisë së komisionimeve në 12 KMCAP Rajonal 

 

Drejtoria e Komisionimit të PAK ndjek në vijimësi, çdo javë, dinamikën e vlerësimeve të 

bëra në KMCAP-et rajonale, në mënyrë që të analizojë riskun dhe të alertojë mjekët e 

Drejtorive Rajonale kur vërehet rritje e pajustifikuar e skemës. 

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

komisionimeve për çdo muaj për vitin 2019, janë komisionuar gjithsej 44.724 persona 

nga të cilët janë vlerësuar pa grup 2.674 individë. 

 Rikomisionuar 38.346 persona me aftësi të kufizuar, nga këta janë përfitues 

36.688 dhe janë vlerësuar jo përfitues (pa grup) 1.658 persona.  

 Përfitues për herë të parë (hyrje të reja) janë 5.362 PAK, e totalit të personave të 

komisionuar gjatë vitit 2019.  

 Vlerësuar pa grup nga komisionimet për herë të parë 1.016 individë.  

 

(Tab 8) Dinamika e Komisionimeve për periudhen Janar-Dhjetor 2019 

Nr Qarqet Rikomisionuar Kom. për herë te parë Totali I 

Përfitu

esve 

PAK në 

fund 

Jo 

përfitues Persona 

gjithsej 

Numri 

PAK në 

fillim 

Numri 

PAK 

në 

fund 

Numri në 

fillim 

Numri në 

fund 

 Permbledhëse 

2019 

1 2 3 4 5 6  

1 Janar 3.719 3.229 3.066 490 384 3.450 269 

2 Shkurt 4.235 3.702 3.512 533 454 3.966 269 

3 Mars 3.361 2.844 2.714 517 399 3.113 248 

4 Prill 3.780 3.190 3.034 590 512 3.546 234 

5 Maj 4.226 3.598 3.475 628 530 4.005 221 

6 Qershor 3.562 3.110 2.988 452 356 3.344 218 

7 Korrik 3.929 3.369 3.244 560 445 3.689 240 

8 Gusht 1.512 1.273 1.218 239 190 1.408 104 

9 Shtator 4.301 3.687 3.547 614 540 4.087 214 

10 Tetor 4.173 3.609 3.473 564 492 3.965 208 

11 Nëntor 4.122 3.484 3.272 638 553 3.825 297 

12 Dhjetor 3.804 3.251 3.145 553 507 3.652 152 

 SHUMA 44.724 38.346 36.688 6.378 5.362 42.050 2.674  



 
 

30 |  
 

Konkluzion 

 

 

 

 

Nga (tab 9) e mëposhme vihet re se në vitin 2019 ka një ulje të rikomisionimeve me 2.284 

individë, në krahasim me vitin 2018, por ka një rritje të komisionimeve për herë të parë 

me 637 individë në krahasim me vitin 2018. Kjo spjegohet se lehtësimi i procedurave ka 

nxitur njerëzit e sëmurë të aplikojnë për përfitim pagesë të Aftësisë së Kufizuar sikurse 

edhe me komisionimin e individëve me vite pune, por që nuk kanë një vit të siguruar 

dhe nuk mund të hyjnë në skemën e ISSH. 

(Tab 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisionimet në 12 qarqe për vitet 2017-2019 

 
 

Nga analiza e tabelës dhe grafikut të mësipërm duket qartë se ka një rritje të personave 

që paraqiten për herë të parë në krahasim me po të njwjtin grup në vitet 2017 dhe 2018. 

për herë të parë

Kom. gjithsej Rikomis. Kom.

2017 2018 2019

   Viti Kom. 

gjithsej 

Rikomis. Kom. 

për herë 

të parë 

2017 43.323 39.368 3.955 

2018 43.704 38.976 4.725 

2019 44.724 36.688 5.362 

Në vitin 2019 totali i komisionimeve në të gjitha drejtoritë rajonale është 44.724. 

Ndërkohë që në vitin 2018 ka qenë 43.704. 
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Mund të mendohet se lehtësimi i procedurave, pa u paraqitur në komision, ka bërë qw 

personat të aplikojnë më shumë, por nga ana tjetër mund të mendohet se mosparaqitja e 

personit para komisionit krijon mundësinw e abuzimit apo korupsionit. 

 

 Kontrolle në Drejtoritë Rajonale dhe njësitë vendore lidhur me përfitimin e 

aftësisë së kufizuar. 

 

Në zbatim të objektivit të Drejtorisë për zbatimin e legjislacionit, pas vlerësimit të 

riskut, janë kontrolluar Drejtoritë Rajonale të SHSSH në Durrës, Kukës, Korçë dhe 

Elbasan. Për shkak të problematikës kontrolli në Elbasan u bë i thelluar duke 

përfshirë disa institucione: Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Elbasan, 

Spitalin Rajonal Elbasan, Spitalin Bashkiak Gramsh, Spitali Bashkiak Librazhd, Qendrën 

Komunitare e Shëndetit Mendor Elbasan. 

 

 U kontrolluan detyrat e lëna nga kontrolli i ushtruar nga Task forca në vitin 2018 

dhe rezultojnë detyra të realizuara. Dosjet janë pajisur me dokumentacionin e 

munguar ose janë shqyrtuar nga KMCAP Epror. 

 U kontrolluan dosjet e përfituesve dhe u gjetën dosje me mungesa në zbatim të 

rregullores së KMCAP 

 Nga kontrolli i kartelave mjekësore në spitalet rajonale, rezultojnë mungesa të 

egzaminimeve mjekësore që konfirmojnë patologjinë, kryesisht në dalje nga 

spitali. 

 U konstatua se nga ana e KML të poliklinikave Librazhd, Gramsh, Elbasan në 

disa raste veprohet në kundërshtim me Urdhërin e Ministres nr. 753 datë 

31.10.2018 “Për egzaminimet dhe organizimin e komisioneve mjekësore rajonale 

të caktimit të aftësisë në punë” përpaisjen e përfituesve me Fletë Drejtimi për në 

KMCAP.  

 

 

 

 

 

Problematikat e konstatuara në kontrollet e rajoneve të mësipërme janë diskutuar në 

takimet dy mujore me mjekët e të gjitha Drejtorive Rajonale të SHSSH, në mënyrë që të 

parandalohet përsëritja e këtyre gjetjeve në rajonet e tjera. 

 

462 dosje probematike lidhur me dokuemntacionin dhe u rekomandua rikomisionimi i tyre 

ne KEMP rajonal dhe KMCAP epror. Nga rikomisionimi rezulton se 120 individe u 

vlerësuan përfitues dhe 51 individë jo përfitues. 291 dosje janë në proces. 
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 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, një mjek specialist në SHSSH është caktuar me Urdhër 

të Drejtorit të Përgjithshëm për të kryer kontrollin e dosjeve të personave para-

tetraplegjikë, para se t’i pajisë me librezën që vërteton statusin e përfituesit. Gjatë kontrollit 

të dosjeve në lidhje me dokumentacionin mjekësor, kur mjeku vlerësues ka konstatuar 

problematika të ndryshme, është kërkuar plotësimi i dosjes me dokumentacionin mjekësor 

përkatës. 

Për periudhën Janar-Dhjetor 2019 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 

egzaminimeve që argumentojnë diagnozën përfituese. 

 

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

e kërkuar ose konsulta në QSUT. 

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

Epror. Në këtë kuadër është bërë edhe propozimi i ndryshimit të VKM-së, së përmendur 

më lart. 

Gjatë vitit 2019 janë kontrolluar dhe janë pajisur me librezë si përfitues të statusit të 

invalidit para-tetraplegjik, 1.712 persona. Prej tyre janë dërguar në Kemp Epror 66 dosje, 

39 prej të cilave janë mbyllur si jo përfitues dhe 27 vazhdojnë përfitimin e statusit të Para-

Tetraplegjisë. 

 

OBJEKTIV 2     

DIXHITALIZIMI I DOSJEVE TË PAK (ARKIVA ELEKTRONIKE)  

 

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. 
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2.1 Arkiva Elektronike  

 

 Përdorimi i Arkivës elektronike ka lehtësuar administratorët socialë për 

t’u njohur me vendimin e fundit të komisionimit duke përshpejtuar 

njoftimin e qytetarit dhe dhënien e pagesës në kohë.  

 

Përditësimi çdo muaj i arkivës elektronike të PAK mundëson kontrollin e dosjeve të 

PAK duke evidentuar shkeljet e mundshme dhe marrjen e masave në kohë. 

 

Në arkivën elektronike hidhen nga administratorët social 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.  

 

 Skanim i dosjeve fizike PAK në arkivën dixhitale  

Gjatë vitit 2019 janë skanuar dhe hedhur të dhënat në arkivën dixhitale të të gjithë 

personave të komisionuar në KMCAP Rajonal dhe në atë Epror. Janë kontrolluar të 

gjithë drejtoritë rajonale nëse kanë skanuar brenda afateve dosjet sipas udhëzimit 

përkatës dhe rregullores. 

 

OBJEKTIVI 3  

PILOTIMI I MODELI I RI TË VLERËSIMIT BIO-PSIKO-SOCIAL DHE I SISTEMIT 

TË MENAXHIMIT TË INFORMACIONIT PËR PROGRAMIN E PAGESËS SË 

AFTËSISË SË KUFIZUAR 

 

Që nga viti 2017 me mbështetjen e Bankës Botërore, nën drejtimin e MSHMS ka filluar 

të implementohet nga SHSSH reforma për vlerësimin biopsikosocial të personave me 

aftësi të kufizuar.  

 

Në zbatim të VKM 431/2016 “Për përcaktimin e kritereve, dokumentacionit, 

procedurave dhe të masës për përfitimin e pagesëssë AK e të ndihmësit personal dhe të 

strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre në zonat pilot”, deri në nëntor të vitit 2019 

kjo reformë është pilotuar në dy njësi administrative të Bashkisë Tiranë.  
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Gjatë pilotimit në këto dy njësi, vitin 2019, janë evidentuar dhe zgjidhur problematika 

që lidhen me sistemin e ri të vlerësimit.  

 

Shtrirja në të gjithë qarkun e Tiranës Brenda vitit 2019, e parashikuar në planin e 

veprimit u parapri me: 

 Trajnimin e administratorëve shoqërore të qarkut i cili u krye gjatë 6 mujorit të 

dytë të vitit nga specialistët e SHSSH. 

 Trajnimi i mjekëve të familjes dhe mjekëve specialistë, i cili u krye nga mjeku i 

SHSSH dhe punonjësi social. 

 Përzgjedhja dhe trajnimi i stafeve të 5 komisioneve shumë disiplinore 

 Përgatitja e ambienteve ku do të zhvillonin aktivitetin komisionet shumë 

disiplinore nga ana e infrastrukturës, (zyra, mobilim, vendosja e kamerave si dhe 

materialeve të punës (10.000 formularë për të gjithë mjekët, manual pune për çdo 

ekip, kompjutera etj).  

 Hartimi dhe miratimi i VKM 722 datë 11.11.2019 “Për përcaktimin e kritereve, 

dokumentacionit, procedurave dhe të masës për përfitimin e pagesës së AK e të 

ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre” 

 Hartimi dhe miratimi i rregullores së funksionimit të komisioneve shumë 

disiplinore të vlerësimit biopsikosocial të Aftësisë së Kufizuar. 

 

Në datën 2 dhjetor 2019, në zbatim të VKM-së së sipërcituar, reforma u shtri në të 

gjithë qarkun e Tiranës. 

5 (pesw) komisone multidisiplinare, të vendosura brenda qendrave shëndetësore të 

Tiranës, mbulojnë bashkitë Tiranë, Kamëz dhe Vorë përkatësisht pranë Dispancerisë, 

Qendrës shëndetësore nr. 6 dhe nr. 10, Poliklinika e specialiteteve nr. 3 dhe nr.1. Një 

komision pranë spitalit Kavajë mbulon bashkitë Kavajë dhe Rrogozhinë. 

 

Të dhëna statistikore 

Bazuar në vlerësimin bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar, gjatë vitit 2019 janë 

komisionuar gjithsej 1.080 raste, prej të cilëve janë refuzuar 28 raste (pa përfitim) 

Vlerësimet për nivelin e paaftesisë janë si mëposhtë:  

 180 raste niveli i lehte 

 448 raste niveli i moderuar 

 370 raste niveli i rëndë 

 54 raste niveli i thellë 

 Vlerësimi biopsiko-social i kryer nga ekipet shumëdisiplinore jo vetëm që është një qasje e re 

për vlerësimin e PAK, në përputhje me orientimet e OBSH, por është transparent dhe i lirë 

nga korupsioni pasi intervista rregjistrohet përmes sistemit të kamerave duke i dhënë mundësi 

çdo të intervistuari të kërkojë verifikimin e intervistës së dhënë 
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Gjatë fund vitit 2019 ShSSh ka përgatitur planin e veprimit të shtrirjes së skemës së re në 

qarqet Elbasan dhe Durrës sipas parashikimeve të planit për Zbatimin e Reformës së 

Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar (RVAK) në Sistemin e Mbrojtjes Shoqërore. 
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III. DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE 

 

Aktiviteti i drejtorisë është fokusuar në rritjen e cilësisë së shërbimeve sociale të ofruara 

për grupet vulnerabël bazuar në objektivat: 

 

Objektivat e planit të veprimit 2019: 

• Përkujdesje sociale me standarde të përmbushura. 

• Zhvillimi i shërbimeve shoqërore sipas strategjisë kombëtare. 

• Mirëmenaxhimi i burimeve njerëzore;  

• Ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore; 

• Përfshirja sociale e grupeve vulnerabël 

 

Gjatë punës së Drejtorisë së shërbimeve sociale për vitin 2019 mund të konsiderojmë 

ARRITJE: 

 I pari raport për vlerësimin e nevojës për shërbime shoqërore në 12 qarqet 

e Shqipërisë. 

 Hapja dhe funksionimi i Qendrës Komunitare të Moshës së tretë Palasë 

gjatë peridhës së verës ku të gjithë përfituesit e të gjitha tipologjive kanë 

kaluar pushimet e verës. 

 Realizuar 98 % e plani i monitorimeve për IPSH publike. 

 Me asistencën e ShSSh, janë miratuar 9 plane sociale nga 24 takime me 

Bashkitë për nxitjen e hartimit të planeve sociale. 

 

OBJEKTIV 1 

PËRKUJDESJE SOCIALE ME STANDARDE TË PËRMBUSHURA. 

 

Në fund të vitit 2019, në institucionet publike të përkujdesit shoqëror, rezidenciale dhe 

ditore, kanë marrë shërbim 1193 persona.   

 

IPSH (publike, 

rezidenciale, ditore) 

2017 2018 2019 

Total 1,177 1,186 1,193 

Tab.1 Numri i personave në IPSH në vite 
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Nëse analizojmë tabelën dhe grafikun e mësipërm vërejmë se krahasuar me vitet 2018 

dhe 2017 numri i përfituesve në IPSH mbetet pak a shumë i njëjti, ose me ndryshime të 

vogla; (shtim me 10–15 persona në vit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab nr 2. Numri i përfituesve në IPSH rezidenciale publike në vite. 

1165

1170

1175

1180

1185

1190

1195

Viti 2017 Viti 2018 Viti2019

Numri i përfituesve në institucione në vite  

Nr. i përfituesve Viti 

 2017  

Viti  

2018 

Viti 

2019 

Personave me AK 

në IPSH         

222 214 194 

Fëmijëve në IPSh 

publike  

193 213 218 

Personave të 

moshuar në IPSh 

280 304 318 

QKPVT 26 

 

15 18 

QKTVDHF 85 90 91 

QKTE 45 

familje

/186 

persona  

44 

familje/ 

175 

persona 

42 

familje/ 

166 

persona 

Total 992 

persona 

1,011 

persona 

1,005 

persona 
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Duke analizuar tipologjitë e veçanta të shërbimeve, rezulton se gjatë vitit 2019 u 

konstatua rritje e numrit të kërkesave për sistemim në shtëpitë e të moshuarve, 

pavarësisht kapaciteteve të pandryshuara që ka në dispozicion SHSSH.  

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. Numri në total 

nuk ka ndryshim të madh, por duhet nënvizuar që ka dinamikë të madhe, pra hyrje e 

dalje nga institucioni. 

 

Tab. nr 3 Numri i përfituesve që marrin shërbim ditor 

  Viti 

2017  

Viti 

2018 

Viti 

2019 

PAK DITOR 62 65 79 

FËMIJË DITOR 47 34 44 

TË MOSHUAR 76 76 65 

Total 185 175 188 

 

Nga analiza e të dhënave të tabelës nr. 3 rezulton se numri në qendrat ditore publike 

nuk ka ndryshuar shumë më gjithë nxitjen që i ka bërë ShSSh këtij shërbimi, sikurse 

parashikohet edhe në strategjinë kombëtare dhe ligjin 121/2016 “Për shërbimet 

shoqërore në RSH”, më shumë shërbime shoqërore ditore dhe komunitare; me pak 

institucionalizime. 

Deinstitucionalizimi i fëmijëve ka qenë objektivi prioritar i ShSSh në zbatim të planit të 

veprimit të strategjisë kombëtare .  

 

 

 

 

 

 

Ndërkohë që shifrat për kthimin e fëmijëve në famiolje biologjike dhe birësimi i tyre 

nuk ka ndryshime të mëdha, ka një rritje të madhe në numrin e familjeve kujdestare. 

Në vitin 2019 janë vendosur në familje kujdestare 358 fëmijë, 34 fëmijë më shumë se në 

vitin 2018, prej të cilëve 10 fëmijëjanë me aftësi të kufizuar. 

 

Gjatë viti 2019 nga IPSH-të publike për fëmijë janë rikthyer në familje biologjike 

22 fëmijë dalë nga institucionet rezidenciale për fëmijë dhe 12 persona me AK  nga 

qendrat e zhvillimit. Janë birësuar 18 fëmijë nga IPSH publike. 
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  Rikthime Birësime Kujdestari  

2017 32 18 271 

2018 27 19 314 

2019 22 18 358 

Tab.4 Deinstitucionalizimi i fëmijëve në vite 

 

 
• Në vitin 2019 ka një ulje të numrit të numrit të fëmijëve të rikthyer në familje 

biologjikenga IPSH publike. Kjo ulje vjen si rrjedhojë e kohëzgjatjes së proceseve 

gjyqësore për t’u shprehur me vendim  për qëndrimin apo rikthimin  në familje të 

fëmijëve të pranuar me vendime gjykate si raste emergjente, dhe njëkohësisht puna e 

dobët e Bashkive për fuqizimin e familjeve të këtyre fëmijëve dhe fëmijëve të tjerë në 

institucione. 

 

SHSSH Për realizimin e këtij objektivika bashkëpunuar me organizatat e përzgjedhura 

që kanë punuar brenda IPSHve me planet individuale të fëmijëve në kuadër të projektit 

të iniciuar nga MSHMS dhe mbështetur nga UNICEF.  

Janë planifikuar dhe  realizuar aktivitetet si më poshtë: 

 

 Shtëpitë e fëmijës: Gjatë vitit 2019 ka një ulje të fëmijëve të sistemuar në IPSH me 

vendim komisioni nga SHSSH; janë sistemuar 40 fëmijë, krahasuar me 57 të sistemuar 

gjatë vitit 2018.  

 

Ka një rritje të rasteve emergjente, 49  fëmijë janë pranuar në IPSh sipas mekanizmit të 

mbrojtjes së fëmijës përmes ekipeve multidisilinare të ngritura nëpër Bashki,  
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14 fëmijë të braktisur në maternitet janë sistemuar në shtëpitë e foshnjave  përmes 

komisionit të ShSSh. 

 

Gjatë vitit 2019 SHSSH ka ndjekur 24 raste fëmijësh në procese gjyqësore. 

• Qendrat e zhvillimit: Janë sistemuar 5 raste me AK ( tabela nr.2) dhe ka pasur një 

rritje të kërkesave kryesisht mbi moshën 21 vjec. Numri i rateve me AK është në rënie 

pasi mbi moshën 21 vjeç nuk mund të marrin shërbim në qendra rezidenciale për PAK 

sepse vjen në kundërshtim me ligjin. Në 6 qendrat e zhvillimit (rezidenciale) për PAK, 

gjatë vitit 2019 janë kthyer në familje 12 persona. 

 

• Në QKPVDHF , gjatë vitit 2019, kanë marrë shërbim 91 raste viktima të dhunës 

nga këto 38 gra dhe 53 fëmijë, prej të cilave 68 raste të reja. Janë larguar nga qendra 80 ( 

34 gra dhe 46 fëmijë) përfituese. Për vitin 2018 janë trajtuar 90 raste viktima të dhunës, 

numri i perfituesve që kanë hyrë në program gjatë 2018  ka qënë 72 raste nga këto kanë 

dalë 67 raste. 

 

• Në shtëpitë e të moshuarve  gjatë vitit  2019 janë sistemuar 66 të moshuar (tabela 

nr.2) në 174 kërkesa për sistemim, ndërkohë që numri i sistemimit të të moshuarve për 

vitin 2018 ka qenë  79 të moshuar në 90 kërkesa. Këto të dhëna tregojnë  dhe pse numri i 

kërkesve është në rritje numri i sistemimeve në IPSH rezidenciale për të moshuar është 

zvogëluar pasi rastet janë orientuar drejt shërbimeve alternative.Ndryshimi i VKM 

518/2018 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror komunitar e rezidencial, kriteret, 

proçedurat për përfituesit e shërbimit të organizuar” ka bërë të mundur që shërbimin 

rezidencial ta përfitojnë të moshuarit që  janë të braktisur dhe kushte të vështira social 

ekonomike.  

  

• Në QKTE gjatë vitit 2019 janë trajtuar 42 familje( 166banorë). Në sajë të 

bashkëpunimit intensiv me Bashkinë e Tiranës, me institucionet e punësimit dhe 

formimit profesional, institucionet e arsimit dhe edukimi, kopshte, shkolla e çerdhe, 

janë integruar në komunitet 8 familje ndërkohë në vitin 2018 janë integruar vetëm 4 

familje . 

 

Tabela nr. 5 Pranimet nw IPSH pwrmes komisionimit nga SHSSH 

Nr Institucionet Viti 2018 Viti 2019 

1 IPSH për PAK 8 persona të sistemuar  5 persona të sistemuar 

2 IPSH për fëmijët 57 fëmijë 64 fëmijë 
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3 IPSH për të moshuarit 79 të moshuar 66 të moshuar 

4 Statusi jetim 214 raste me status 202 raste me status 

 Total    358 raste 337 raste 

 

Katër komisionet shumëdisiplinore të vlerësimit të nevojave që veprojnë pranë ShSSh, 

komisioni për fëmijët, për të moshuarit, për personat me AK dhe për dhënien e statusit 

të jetimit, bëjnë një punë të kujdesshme duke vlerësuar mundësinë e çdo rasti për të 

marrë shërbimin pranë familjes apo në një qendër ditore, sikurse është edhe interesi më 

i mirë për çdo individ. 

 

OBJEKTIVI 2 

ZHVILLIMI I SHËRBIMEVE SHOQËRORE SIPAS STRATEGJISË KOMBËTARE E 

MBROJTJES SOCIALE 

 

Për arritjen e këtij objektivi, drejtoria e shërbime shoqërore është fokusuar në aktivitetet 

e mëposhtme. 

o Monitorimi i IPSH-ve sipas kalendarit të miratuar nga Drejtori i 

Përgjithshëm;  

o Përpunimi i të dhënave statistikore 4 mujore të IPSH dhe analiza e 

dinamikës së përfituesve;  

o Bashkëpunim me aktorët lokalë për menaxhimin e rasteve me objektiv 

parandalimi i institucionalizimit dhe kthim në familjen 

biologjike/kujdestare/ birësuese;  

o Trajnimi i personelit të njësive të qeverisjes vendore për ofrimin e 

shërbimeve shoqërore. 

 

 Nisur nga plani i veprimit të drejtorisë, për 2019 janë kryer monitorime në 26 

IPSH publike nga 28 gjithsej si dhe 4 qendra jopublike. Është realizuar 98 % e 

plani i monitorimeve për IPSH publike. 

 

Gjatë monitorimeve janë lënë rekomandime në kuadrin e përmirësimeve të 

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

Janë lënë 171 rekomandime, prej nga 35rekomandime  janë lënë për përmirësim të 

kushtevedhe investimeve në infrastrukturën e institucionit, 96 rekomandime janë për 

përmbushjen e standardeve  dhe 40 rekomandime për plotësim stafi me punonjës në 

përputhje me standardet e miratuara.pjesa tjetër për plotësimin e dokumentacioneve 
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administrative të dosjeve të përfituesve, plotësimin e dosjeve sociale, miratimet e 

rregulloreve të institucioneve etj. 

 

Drejtoria e shërbimeve sociale në ShSSh ka ndjekur zbatimin e rekomandimeve të lëna 

në IPSH, prej nga rezulton se janë realizuar rreth 70 % e rekomandimeve. Ato lidhen 

kryesisht me ofrimin e shërbimeve nga stafi, si rishikimi i planeve të kujdesit, 

përmirësimi i menuve ushqimore , përmirësime në higjienën e institucioneve.  

 

30% 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 kriteret e 

vendit të punës, mungesa të rregulloreve të brendëshme të miratuara nga këshillat 

bashkiake.  

 

 Hapja dhe funksionimi i qëndrës komunitare e moshës së tretë në Palasë është 

një arritje në zbatim të Strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale. Për 

përmirësimin e jetës dhe arritjes së standarteve kjo qendër po funksionon edhe si 

një shtëpi pushimi për të gjithë përfituesit e IPSH-ve publike. Gjatë viti 2019, 

DSHS ka kordinuar punën me të gjitha IPSh-të për frekuentimin e kësaj qendre 

gjatë verës. 

 Zhvillimi i shërbimeve të kujdesit shoqëror të integruara synon  plotësimin e  të 

drejtës së çdo shtetasi për akses në shërbimet sociale të cilat ndikojnë në 

përmirësimin mirëqënies sociale të grupeve vulnerabël. 

 

Si rrjedhojë  Drejtoria e Shërbimeve Sociale e ka përqëndruar  aktivitetin e saj në  

asistencën e institucioneve të pushtetit vendor  për hartimin dhe miratimin e planeve 

sociale vendore që do të mundësojnë ngritjen dhe shpërndarjen e shportës së 

shërbimeve, bazuar në nevojat lokale dhe rajonale. 

 

Gjatë vitit 2019 Drejtoria e Shërbimeve Sociale ka realizuar takime dhe trajnime me 

stafet e shërbimeve sociale të  24 bashkive të cilat nuk kishin realizuar deri në atë 

periudhe hartimin e këtyre planeve. Gjatë procesit të monitorimit në vazhdimësi për 

hartimin e planeve, rezultoi që në fund të vitit nga 24 bashki të asistuara dhe 

monitoruara nga ShSSh,  kanë finalizuar planet sociale 9 bashki me VKB dhe 

ndërkohë 7 te tjera janë në proces.  8 bashki ende nuk kanë filluar procesin. ShSSh po 

ndjek ecurine e hartimit te planeve permes drejtorive Rajonale. 



 
 

43 |  
 

 

 Deinstitucionalizimi ka qenë objektiv i planit të rrugëtimit të rivlerësimit dhe 

transformimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror, hartimi i masave për 

parandalimin e institucionalizimit të fëmijëve të moshës 0-18 vjec dhe fëmijëve me 

aftësi të kufizuara në IPSH dhe promovimin e mbështjetjes së tyre në familje.  

 

Në këtë kuadër ShSSh u bë pjesë e projektit të MShMS dhe UNICEF, i cili përmes 5 

organizatave, Save the Children, Shërbime Sociale Bethany, Nisma, Arsis, arriti që në 

fazën e parë të tij të rishikojë planet individuale të fëmijëve në institucione me qëllim 

Deinstitucionalizimin e fëmijëve gjatë fazës së dytë në vitin 2020 përmes fuqizimit të 

familjeve.  

 

 Në zbatim ligjit 121 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë 

Drejtoria e Shërbimeve Sociale në bashkëpunimin me specialistë të shërbimeve 

sociale pranë DRSHSSH ka mbledhur të dhëna për shërbimet shoqërore që 

ofrohen pranë çdo njësi administrative. Deri më sot numërohen 233 shërbime 

shoqërore publike dhe jopublike.  

 

Gjatë vitit 2019 janë hapur 10 shërbime të reja që kanë sjellë një qasje të bazuar në 

komunitet. Pjesën më të madhe të shërbimeve e zënë qëndrat që ofrojnë shërbime 

psikologjike dhe advokimi për rastet e dhunës në familje dhe qëndrat komunitare 

multifunksionale. Qëndrat e reja janë ngritur si bashkëpunim i donatorëve UNDP, OJF 

me pushtetin vendor i cili i administron dhe garanton vazhdimësinë e shërbimit në të 

ardhmen. Vetëm një qëndër për të moshuar është hapur në Tiranë me fonde të 

Bashkisë.  

Konkretisht janë hapur; 

 2 qendra ditore për fëmijë në Tiranë dhe Elbasan,  

 3 qendra për gratë e dhunuara dhe viktima trafikimi në Lushnjë, Divjak dhe 

Tiranë, 

 3 qëndra komunitare multifunksionale në Elbasan, Shkodër, Lushnjë, 

 1 qendër për PAK, në Bashkinë Mallakastër Qarku Fier . 

 1 qendër ditore për të moshuarit në Tiranë.  

 

 Në kuadër të plotësimit të rekomandimeve të Kartës Sociale Europiane si pjesë e  

zbatimit të politikave sociale të BE,  Drejtoria e Shërbimeve Sociale ka  hartuar 

raportin  mbi të dhënat mbi situatën dhe praktikat sociale  në nivel kombëtar. 
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Në këtë raport janë përshkruar arritjet për shërbimet që ofrohen ndaj grupeve 

vulnerabël  dhe e drejta  për  të përfituar nga shërbime sociale.    

 

 Propozime për ndryshime ligjore. Referuar problematikave të vërejtura gjatë 

monitorimeve të  qendrave të zhvillimit të cilat kanë rezidentë mbi 21 vjeç, DSHS 

ka bërë propozime drejtuar MSHMS-së për transformimin e dy qendrave PAK, në 

Korcë dhe Shkodër për të kaluar nga Qendra Zhvillimi në qendra socio sanitare. 

Qëllimi i  transformimit të këtyre qëndrave vjen si plotësim i  një nevoje imediate  

për të pasur shërbime ndaj këtij  grupi vulnerabël. Në këtë kuadër është bërë edhe 

propozimi për hapjen e një qendre të re për grup moshën mbi 21 vjec për personat 

me Aftësi të Kufizuar të cilët janë të braktisur nga familjarët. 

 

 Ligji për statusin e jetimit është për vitin 1996 dhe nuk është përshtatur me 

ndryshimet e legjislacionit shqiptar gjatë këtyre viteve. Shërbimi Social Shtetëror 

ka dërguar herë pas herë propozim për ndryshim të ligjit.  

 

OBJEKTIV 3.  

MIRËMENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZOREDHE RRITJA E KAPACITETEVE 

PROFESIONALE. 

 

Drejtoria e Shërbimeve Sociale në planin e veprimit për vitin 2019 në realizimin e 

objektivit për  mirëmenaxhimin e burimeve njerësore e ka fokusuar punën e vet duke 

bashkëpunuar me OJFme ekspertizë në fushën e shërbimeve shoqërore, për të realizuar 

trajnime të ndryshme si për stafet sociale ashtu dhe për vet drejtorinë me qëllim 

rritjen e performancës së punonjëve.  

Kjo ka sjellë rritjen e cilësisë së shërbimit nga ofruesit e shërbimeve dhe arritjen sa më të 

lartë të objektivave të Strategjisë së Mbrojtjes Sociale.  Konkretisht janë realizuar 

trajnime/takime si më poshtë: 
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 Trajnimi i stafit të Drejtorisë së Shërbimeve Sociale nga UNDP.( Ndihmë për 

fëmijët” me temën “Puna sociale e decentralizuar”. Ky trainim kishte në fokus 

ngritjen e shërbimeve komunitare për PAK dhe komunitetin rom. Ndjekja e këtij 

trainimi ndihmoi specialistët e DSHS për bashkërëndimin  në hartimin e planeve 

sociale.  

 Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit mes UNICEF, Shërbimve Sociale 

Bethany dhe Save the Children me qëllim deinstitucionalizimin e fëmijëve është 

realizuar trajnimi i  stafit të 9 IPSH-ve rezidenciale për fëmijë me temën: 

“Shërbime alternative dhe menaxhimi i rasteve” 

 Qendra Aksion plus ja kryer trajnimin me temë “Metodat e parandalimit dhe 

trajtimit të rasteve me HIV/AIDS në shtëpinë e fëmijës Zyber Hallulli, 

Tiranë”.  

 Në kuadër të muajit në luftën kundër trafikimit stafet sociale të IPSH-ve janë 

trajnuar për identifikimin e viktimave të trafikimit me temën “Procedurat mbi 

standardet e veprimit për mbrojtjen e VT dhe VMT”. 

 Trajnim nga Shoqata “ Ndihmoni Jetën” për PAK është kryer trajnim në Qendrat 

e Zhvillimit mbi temën “Udhërrëfyes për menaxhimin e sjelljeve problematike 

të fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe dokumentimi i tyre”. 

 Takim nga FSHDPAK mbi pikat fokale për aftësinë e kufizuar në nivel qendror 

për aksesueshmërinë e personave  me aftësi të kufizuar. Qëllimi i trajnimit është 

rritja e kapaciteteve të punonjësve të caktuar si pika fokale të AK në nivel 

qëndror, sipas Ligjit 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e PAK” mbi 

koncepte bashkëkohore të aftësisë së kufizuar, kuadri ligjor dhe të politikave dhe 

zbatimin nga institucionet.   

 Organizimi i shkëmbimit të eksperiencave të fshatit SOS me punonjësit e 

Shtëpisë së Fëmijëve 16-18 vjec Shkodër. Këto takime kishin qëllim funksionimin 

sa më cilësor të aktivitetit të qendrës rinore dhe rritjen e kapaciteteve të stafit për 

menaxhimin dhe orientimin në punën me të rinjtë. 

 Drejtoria e Shërbimeve Sociale për ofrimin e shërbimeve cilësore ndaj përfituesve 

ka realizuar “on job training” të punonjësve të IPSH-ve për të mënjanuar të 

konsumimin  profesional me tema “Njohja me standardet dhe plotësimi i tyre 

sipas detyrave funksionale”, “Menaxhimi i stresit në punë”.  
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OBJEKTIV 4 

PËRFSHIRJA SOCIALE E GRUPEVE VULNERABLE 

 

Zhvillimi i shërbimeve të kujdesit social, bazohet në parimin e të drejtës për shërbime 

që ka cdo shtetas, për përfshirjen e grupeve vulnerabël në programet e mbrojtjes sociale 

duke inkurajuar pjesmarrjen e plotë dhe efektive të tyre në shoqëri.  

 

Për arritjen e këtij objektivi janë planifikuar dhe realizuar aktivitetet si më poshtë: 

 

 Në Zbatim të Ligjit 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror”, VKM 

161/2017 për ngritjen e rregjistrit elektronik kombëtar i shërbimeve shoqërore, 

ShSSh administron rregjistrin dhe monitoron popullimin e tij. Kë këtë kuadër, në 

janar  2019 janë trajnuar punonjësit e njësive vendore të qarkut Tiranë nga IKUB 

në lidhje me popullimin e regjistrit elektronik.  Më tej  gjatë vitit  është bërë 

kërkesa për hapjen e “user name” me AKSHI-n.  Në muajin Dhjetor 2019 janë 

organizuar takime midis stafit të DSHS dhe administratorëve vendor të qarkut 

Tiranë në lidhje me popullimin e regjistrit. Deri në fund të vitit u hapën userat 

për NJMF e qarkut Tiranë si dhe për punonjësit social në DRSHSSH dhe filloi 

hedhja e rasteve të para. 

 

 Në zbatim të VKM 499 datë 29.08.2018 “ Procedurat standarde të veprimit për 

mbrojtjen e viktimave të trafikimit” është koordinuar puna midis Drejtorive  

Rajonale të SHSSH-së në bashëpunim me Sektorin  Antitrafik,  për zhvillimin e 

25 intervistave formale për identifikimin e VT dhe VMT. Nga këto intervista 

kanë rezultuar të identifikohen 22 viktima trafikimi dhe 3 raste janë trajtuar si 

persona me probleme sociale. 

 

  Në kuadër të ditës ndërkomëtare të familjes u organizua ekspozita me punime 

të përfituesve me AK të qendrave të zhvillimit. 

 

SFIDA 2020. 

 

 Koordinimi me pushtetin vendor për popullimin e rregjistrit elektronik të shërbimeve 

shoqërore. 

 Bashkërendimi i procesit për ngritjen e njësive të vlerësimit të nevojave në çdo Bashki. 
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 Transformimi i qendrave të zhvillimit në qëndra të tjera në përputhje më zhvillimin që 

marrin personat me Ak. (qendra sociosanitare dhe qendra për jetesë të pavarur).  

 Fuqizimi i kapaciteteve të stafeve në IPSH dhe Bashkitë e vendit për rritjen e efektivitetit 

të punës me objektiv deinstitucionalizimin dhe ofrimin e sherbimeve komunitare. 
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IV. DREJTORIA E FINANCAVE DHE STATISTIKËS 

 

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,  

 Agjencisë Shtetërore të Mbrojtjes së Fëmijëve 

 Administratën Qendrore të Shërbimit Social Shtetëror si dhe  

 61 Njësi Administrative.  

 

OBJEKTIV 1 

MIRË-MENAXHIMI I FONDEVE BUXHETORE 

 

Gjatë vitit 2019 nga ana e MSHMS për Shërbimin Social Shtetër dhe 42 institucionet në 

varësi janë akorduar 23,536,083,979 lekë krahasuar kjo me vitin 2018 në të cilin u 

akorduan 21,738,280,890 lekë kemi një rritje me 8%, kjo pasi buxhetit të SHSSH iu shtua 

njjë komponent i ri siç ishte bonusi i bebes. Në rënie në krahasim me vitin 2019 kanë 

rezultuar fondet për paga, sigurime shoqërore, investime, NE dhe PAK dhe me rritje ka 

rezultuar llogaria e Shpenzimeve Operative dhe fondet e akorduar për për ndërmarrjet 

sociale në qarqe dhe bashki. 

 

Më poshtë paraqitet me shifra dhe grafikish akordimi i fondeve në total për të gjithë 

llogaritë  

 

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

 

 2018 21.524.954.649 lekë ose 98.02% 

 2019 23.435.009.578 lekë ose 99.57% 
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 Grafik: Akordimi i fondeve për të gjitha llogaritë për vitet 2018-2019 

 

Realizimi sipas zërave të buxhetit paraqitet si më poshtë: 

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

 

 2018 449,368,584 lekë ose 89.52%    

 2019 464.244.797 lekë ose 99.35% 

  
  Grafik: Akordimi i fondeve për llogaritë 600 për vitet 2018-2019 

 

Realizimi i fondeve për llogarinë 600 është në masën 99.35%, një rezultat i lartë i cili 

tregon mirëmenaxhim të kësaj llogarie. 
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B. Realizimi i fondeve të shpenzuara për llogarinë 601 Sigurime Shoqërore është: 

 2018 74,677,784 lekë ose 87,55%   

 2019 78.169.239 lekë ose 95.33%  

  
 Grafik: Akordimi i fondeve për llogaritë 601 për vitet 2018-2019 

Realizimi i fondeve për llogarinë 601 është në masën 95.33%, shkon në proporcion me 

realizimin e plotë të fondit të pagave.  

 

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

 

 2018 299,988,472 lekë ose 89.85%   

 2019 337.609.172 lekë ose 95.47% 

 
  Grafik: Akordimi i fondeve për llogaritë 602 për vitet 2018-2019  
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Realizimi i fondeve të artikullit 602 është në masën 95.47%, ky realizim është në nivele 

të kënaqshme pavarësisht se në muajin Dhjetor 2019, për shkak të tërmetit të 26 

Nëntorit, u pezulluan veprimet pas datës 15 dhjetor. Pavarësisht kësaj një pjesë e vogël 

e institucioneve të varësisë kanë lënë fonde të papërdoruara.  

 

D. Realizimi i fondeve të shpenzuara për llogarinë 606 NE është si më poshtë: 

 

Në rastin e pagesave për familjet në skemën e Ndihmës Ekonomike më poshtë paraqitet 

numri i familjeve pjesë e skemës së NE dhe situata e fondeve për vitet 2018-2019 

përfshirë të gjithë komponentët e kësaj skeme (familje në NE dhe individë)  

 

Tregues: Numri mesatar i familjeve pjesë e skemës së Ndihmës Ekonomike për vitet 2018-2019 

(pa përfshirë individët) 

 Për vitin 2018 54.528 Familje 

 Për vitin 2019 60.755 Familje 

 

 
  Grafik:   Numri mesatar i përfituesve në skemën e NE 

 

Siç dhe vihet re nga grafiku nëse krahasohet numrin e familjeve në skemë me vitin 2018 

kemi një rritje me 6.227 familje ose 11 %. 

 

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

 Për vitin 2018  4.327.360.373 lekë ose 99.05% 

 Për vitin 2019  4.250.384.764 lekë ose 99.37% 
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2018 2019

Numri mesatar i përfituesve të skemës 
së NE 
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 Grafik: Realizimi i fondeve për llogarinë 606 NE  

  

Ndërsa një tjetër tregues është edhe realizimi i shpenzimeve vetë për familjet në skemën e NE: 

 Për vitin 2018 3.838.921.509 lekë  

 Për vitin 2019 3.545.769.303 lekë 

 

 
  Grafik:   Fondet e shpenzuara për familjet në skemën e NE  
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Duke analizuar shifrat e paraqitura më sipër vihet re se fondet e shpenzuara në vitin 

2019 janë më të ulta se viti 2018, kjo pasi gjatë muajit Dhjetor 2019 një pjesë e Bashkive 

nuk kanë shpërndarë NE për muajin Dhjetor për këtë arsye edhe pse është rritur numri 

i famijeve nga 2018 në 2019 fondi i shpenzuar për familjet në skemën e NE ka rënë me 

293.152.206 lekë ose me rreth 8%, por është rritur niveli i mirëmenaxhimit pasi sasia e 

fondeve të papërdorura është më e vogël se 2018 (në 2018 nuk janë përdorur rreth 42 

milion  lekë ndërsa në 2019 nuk janë përdorur rreth 27 milion lekë) 

 

E. Realizimi i fondeve të shpenzuara për llogarinë 606 PAK është si më poshtë: 

 

Një tjetër komponent i llogarisë 606 janë dhe pagesat për Personat me Aftësi të 

Kufikuar, më poshtë paraqitet numri i personave me AK dhe situata e fondeve për vitet 

2018-2019 përfshirë të gjithë komponentët (personat me AK, kujdestarët e tyre dhe 

invalidët e punës)  

 

Tregues: Numri mesatar i individëve pjesë e skemës së PAK për vitet 2018-2019 (pa përfshirë 

kujdestar dhe invalid)  

 

 Për vitin 2018 68.544 persona me AK  

 Për vitin 2019 71.032 persona me AK 

 

 
 Grafik:   Numri mesatar i përfituesve në skemën e PAK 

 

Nga viti 2018 në vitin 2019, numri i individëve që përfshihen në pagesën e AK, është 

rritur me 2.488 persona. 
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Tregues: Fondet e shpenzuara për skemën e PAK   

 Për vitin 2018 13.416.221.968 lekë  

 Për vitin 2019 13.179.540.884 lekë 

 
 Grafik:   Fondet e shpenzuara për individët në skemën e PAK  

 

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

 

 Për vitin 2018 16.279.117.594 lekë ose 99.46% 

 Për vitin 2019 15.860.125.268 lekë ose 99.84% 

 
 Grafik: Realizimi i fondeve për llogarinë 606 PAK 

 

Rritja e sipërcituar nuk pasqyrohet në fonde pasi në vitin 2019 fondet e akorduara për 

PAK kanë qenë me mungesë. Kjo mungesë i ëshë bërë me dije gjatë gjthë vitit 2019 

MSHMS, por nga ana e tyre nuk u akorduar shtesë fondi për të mbuluar pagesat e AK 

për muajin Dhjetor 2019.Diferenca që SHSSH ka kërkuar për mbulimin e pagesave për 
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AK për muajin Dhjetor 2019 ka qenë rreth 1.3 miliard lekë. Diferenca me vitin 2018 

është 236.681.084 lekë, nëse do të ishte plotësuar nevoja për fonde atëherë shpenzimet 

për PAK do të ishin rreth 1 miliard lekë më shumë se 2018. Duhet theksuar se në rastin 

e PAK realizimi i kësaj llogarie krahasuar me 2018 ka qenë më i lartë, kjo pasi sasia e 

fondeve të akorduar është mirëmenaxhuar pavarësisht mungesës.  

 

F. Realizimi i fondeve të shpenzuara për llogarinë 606 Fond për financimin e Shërbimeve të 

përkujdesit në Bashki e Qarqe është: 

 

 2018 59.407.450 lekë ose 94% 

 2019 75.007.375 lekë ose 80% 

 

Realizmi për këtë tregues është 80%, krahasuar me 2018 që ishte 94%, pasi edhe nga 

Qarqet/Bashkitë të cilave fondi u është akorduar gjatë muajve të parë 2019 nuk i kanë 

mirëmenaxhuar fondet duke mos përdorur një fond prej 11.694.249 lekësh gjithashtu 

dhe bashkive të cilat iu financuan shërbimet në fund të viti 2019 nuk i kanë përdorur 

fare ato.  

 

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

 2018 9,797,760 lekë ose 81,65%   

 2019 1.264.422 lekë ose 13.3 % 

 

  
 Grafik: Akordimi i fondeve për llogaritë 231 për vitet 2018-2019 
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Gjatë vitit 2019 SHSSH i është akorduar fond investimesh me destinacion “Projekt 

preventiva për rikonstruksione të institucioneve të përkujdesit Social”, “Rikonstruksion 

i zyrave në kuadër të reformës së vleresimit te PAK”, “Supervizion dhe kolaudim i 

Rikonstruksion i zyrave në kuadër të reformës së vleresimit te PAK”, “F.V. pajisje 

mobilimi për zyrat që do të ngrihen në kuadër të reformës së vleresimit te PAK”, 

prokurime të cilër duhet të kryheshin nga ana e MSHMS, por të cilët nuk arritën të 

përfundonin brenda vitit 2019 duke sjellë dhe mospërdorim të fondeve të destinuara 

për to. Pavarësisht kësaj SHSSH, për të mos lënë fonde të papërdorura në fund të vitit 

kërkoi ndryshimin e destinacionit të investive, por kjo kërkesë nuk u aprovua nga 

MSHMS. Ndërkohë nga ana e SHSSH u realizuan me sukses 2 prokurime siç ishin 

“Blerje kondicinere për godinën e SHSSH” dhe “F.V. Pajisje kompjuterike për zyrat që 

do të ngrihen në kuadër të reformës së vleresimit te PAK”. Nisur nga sa më sipër 

realizimi i kësaj llogarie është në masën 13.3%.  

 

OBJEKTIV 2 

MIRË-MENAXHIMI I ASETEVE 

 

Gjatë vitit 2019 DFS është përpjekur të mirëmenaxhojë asetet e saj, krahasuar me 2018 

vit në të cilin nuk u krye procedurë për vlerësimin e aktiveve të cilat kanë humbur 

funksionin e tyre dhe nuk përdoren më, në vitin 2019 SHSSH vlerësoi pajisjet 

elektronike të cilat si rezultat i përdorimit të tyre, zhvillimit të teknologjisë dhe hyrjes 

në treg të programeve të avancuara kompjuterike etj.. nuk mund të vihen në përdorim. 

Gjatë vitit 2019 u vlerësuan aktivet e qendrueshme në vlerën 3,470,361 lekë me një 

amortizim të akumuluar në vlerën 3,399,008 lekë. Siç vihet re vlera e aktiveve të 

qendrueshme (kryesisht pajisje elektronike) është afërsisht e barabartë me vlerën e 

amortizimit të akumuluar, kjo tregon nivelin e lartë të amortizimit të tyre. Nxjerrja nga 

përdorimi e tyre “lehtëson” dhe bilancin kontabël të institucionit duke e “pastruar” atë 

nga vlera e pajisjeve të cilat nuk i nevojiten më institucionit si dhe amortizimi i tyre.  

 

OBJEKTIV 3 

BONUSI I BEBES 

 

Realizimi i fondeve të shpenzuara për llogarinë 606 Bonusi i bebe është: 

 2019 2.363.514.531 lekë 
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Gjatë vitit 2019 SHSSH ju ngarkua një tjetër detyrë siç ishte dhe shpërndarja e çeqeve 

për bebet që lindin jashtë vendit dhe ato që lindin në spitalet private të vendit. Për 

periudhë Prill 2019-Dhjetor 2019 SHSSH ka shpërndarë rreth 11.270 çeqe në një vlerë të 

përafërt rreth 820.000.000 lekë. Ndërkohë që shpenzimi total për vitin 2019 për bonusin 

e bebes për bebet e lindura gjatë këtij viti në Shqipëri dhe jashtë vendit, e të rregjistruara 

në Shqipëri, ka qenë 2.363.514.531 lekë. 

 

OBJEKTIV 4 

TRANSPARENCË E PLOTË E SHPENZIMEVE 

 

Gjatë vitit 2019 SHSSH ka realizuar rreth 15 prokurime me vlerë të vogël dhe 2 

prokurime me vlera të mëdha siç ishin “Blerje Ushqime për 10 IPSH-të e varësisë” dhe 

“Shërbim me roje civile për SHSSH dhe 8 IPSH”. Të gjitha këto prokurime janë 

paraqitur në faqen e APP si dhe buletinet përkatëse të prokurimeve. Gjithashtu gjatë 

vitit 2019 është vijuar paraqitja e buxhetit të akorduar në fillim të vitit si dhe çeljet 2 

mujore të NE dhe PAK për 61 Bashkitë në faqen zyrtare të web të Shërbimit Social 

Shtetëror. Duke u përpjekur që të gjitha shpenzimet e kryera me fondet e buxhetit të 

shtetit të jenë në transparencë të plotë me publikun.  

 

OBJEKTIV 5 

KORRUPSION ZERO 

 

Duke u përpjekur që planifikimi, akordimi dhe përdorimi i fondeve të jenë konform 

legjislacionin në fuqi, besojmë që kemi arritur të minimizojmë nivelin e korrupsionit 

përsa i përket fushës financiare si në SHSSH ashtu dhe në institucionet e varësisë. 

Megjithatë përpjekja për zero korupsion vijon të jetë objektiv i Drejtorisë së Financave 

dhe Statistikës dhe në vititn 2020. 

 

Pavarësht sa paraqitëm më sipër Drejtoria e Finacave dhe Statistikës ka hasur shumë 

PROBLEMATIKA gjatë vitit 2019, të cilat parashtrohen më poshtë:  

 

o Diferenca e madhe ndërmjet kërkesës së paraqitur në Projekt Buxhetin 2019-2021, 

kërkesës në fund të vitit 2018 dhe akordimit të fondeve për vitin 2019. 

o Mungesa më e rëndësishme, ajo e fondeve të PAK, si pasojë e të cilës nuk u çel 

fondi për PAK për muajin Dhjetor 2019. 
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o Akordimi i fondeve shtesë (pas dhjetra kërkesave zyrtare për shtesë fondesh 

duke filluar nga janari 2019) vetëm gjatë muajve të fundit solli mos kryerje të disa 

prokurimeve për mbarëvajtjen e punës në IPSH dhe DR në varësi të SHSSH. 

o Akordimi i fondeve kundrejt bashkive ose qarqeve gjatë vitit, për financimin e 

shërbimeve të përkujdesit shoqëror dhe mospërdorimi i plotë nga ana e tyre. 

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

detyruar të kërkojmë informacion shtesë. 

o Lidhur me shpërndarjen e bonusit të bebes SHSSH ka hasur disa problematika 

siç ka që mungesa e informacionit të përfituesve të bonusit për 

dokuemntaccionin shoqërues për marrjen e çekut. Zyrat e gjendjeve civile në të 

gjithë vendin plotësonin joskatësisht përshkrimin e përshkrimin e certifikatave të 

nevojshme për marrjen e çekut. Këto problematika kanë sjellë rradhë të gjata për 

tërheqjen e çekut dhe në shumë raste përfituesit janë kthyer disa herë për të 

plotësuar dokuementacionin.  

 

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

për vitin 2020 del me një PROPOZIM  

 

 

 

 

 

 

OBJEKTIVAT e vendosura për vitin 2020 nga DFS janë:  

 Mirë-menaxhimi i fondeve buxhetore 

 Mirë-menaxhimi i aseteve 

 Mirëmenaxhimi dhe mirë administrimi i Bonusit të bebes 

 Transparencë e plotë e shpenzimeve 

 Korrupsion zero 

 Zbutja dhe lehtësimi i varfërisë 

 Zhvillimi i shërbimeve të kujdesit shoqëror 

 

 

 

 

 

Për shkak të problematikave të hasura gjatë vitit 2019 në dhënien e çeqeve 

propozojmë që dhënia e tyre të bëhet nga rrethet përkatëse, kjo për të 

shkurtuar shpenzimet për ardhjen nga rrethet në SHSSH si dhe për të 

shmangur problematikat e paraqitura më sipër. 
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V. SEKTORI I AUDITIT TË BRENDSHËM 

 

OBJEKTIV 1  

GARANTIMI I ZBATIMIT TË LEGJISLACIONIT KU MBËSHTETET 

VEPRIMTARIA E SHËRBIMIT SOCIAL SHTETËROR. 

 

1. Organizimi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm 

 

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

Shtetëror (SHSSH) 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 vitit 2019 struktura ka qenë e paplotësuar me pozicionin e një specialisti, 

struktura është plotësuar në masën 66.6%. 

 Dy Audituesit janë të certifikuar si auditues të brendshëm dhe kanë ndjekuar 

trajnimin e vijueshëm profesional. Profesioni i audituesve është ekonomist. 

 

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

Drejtorinë e Përgjithshme të SHSSH, (6 Drejtori), 25 subjekte të varësisë, dhe 17 

Institucione të Përkujdesit Shoqëror të cilat janë në varësi strukturore të pushtetit 

vendor, por veprimtaria e tyre financohet nga Buxheti i Shtetit. Gjithësej 42 subjekte dhe 

6 Drejtori pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror. 

 

2. Rezultatet e veprimtarisë së AB 

 

Në bazë të planit të rishikuar në vitin 2019 janë planifikuar 10 subjekte për auditim. të 

cilat janë realizuar. 

 

Realizimi i planit është në masën 100 %.  

10 dosje auditimi janë evaduar dhe me kthim përgjigje nga subjekti për masat e marra 

për zbatimin e rekomandimeve. 

1 dosje auditimi ndodhen në procesin e raportimit të zbatimit të rekomandimeve 

(DRSHSSH Fier) 
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Gjithashtu gjatë vitit 2019 është kryer dhe një auditim jashtë planit, auditim 

përputhshmërie, Shtëpia e Fëmijëve 16-18 Vjeç Shkodër i cili është në proces. 

 

 Fushat me risk dhe trajtimi i tyre  

 

Në planifikim dhe angazhimet 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 dhe përmirësimin e 

veprimtarisë. 

 

A. Në sistemin e Prokurimeve është konstatuar nivel i lartë risku për shkak se ka 

mangësi në zbatimin e akteve rregullatore të fushës së prokurimeve: 

 

 Urdhërat e prokurimit dalin pa specifikuar mallin/shërbimin/punën që 

do të prokurohet në sasi e njësi, sipas formularit standart 

 hartimi i rregjistrit të parashikimit dhe realizimit të prokurimeve publike, 

ka ardhur në përmirësim për shkak dhe të ndryshimeve në aktet 

rregullatore. 

 mungesë të administrimit të përllogaritjes së fondit limit,  

 kalimi nga ofertuesi i parë deri të ofertuesi i shpallur fitues nuk është 

dokumentuar sipas udhëzimeve për prokurimin blerje me vlerë të vogël,  

 mangësi në përzgjedhjen e procedurës së prokurimit, duke tejkaluar 

vlerën 100 000 lekë. 

 mangësi në përzgjedhjen e kryetarit të KVO,  

 mungesë të procesverbalit të marrjes në dorëzim të mallit apo kryerjes së 

shërbimit dhe realizimit të kontratës 

 mungesë e deklaratës së konfliktit të interesit 

 mosarkivimi i dosjes sipas ligjit “ Për arkivën”. 

 

B. Sistemi i pagave, shpërblime, trajtime, është konsideruar me nivel të mesëm 

risku nga auditimi 2019 për shkak se: 

 

 shtesa e pagës për dëmshmëri shëndeti nuk është zbatuar në përputhje me 

VKM 717/2009 me ndryshime  

 Paga e grupit në disa raste nuk është në përputhje me diplomën  
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 Mangësi në zbatimin e VKM 977 “ Për trajtimin financiar të punonjësve që 

dërgohen me shërbim brenda vendit”, i ndryshuar. 

 

C. Në sistemin e administrimit të pronës është konstatuar një nivel i mesëm risku: 

 

 hyrje mallrash pa i marrë në dorëzim,. 

 mangësi në plotësimin e regjistrit të aktiveve 

 mangësi në inventarizim, në ngritjen e komisioneve dhe procedurat për 

nxjerrjen jashtë përdorimi.  

 Mosmbajtje e kartelave të artikujve në magazinë  

 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”,  

 

D. Fusha e programimit dhe zbatimit të buxhetit konsiderohet si sistem me risk të 

mesëm 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.  

 

 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. 

 Janë kryer pagesa për mallra e shërbime pa i marrë në dorëzim sipas 

përcaktimeve teknike 

 Mosplotësim i rregullt i formatit standart të situacionit të shpenzimeve 

operative Mangësi në regjistrimin e shpenzimeve sipas nomenklaturës së 

shpenzimeve. 

 Urdhër shpenzimet në disa raste nuk shoqërohen me dokumentacionin e 

nevojshëm autorizues e vërtetues. 
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E. Sistemi i kontabilitetit dhe raportimit financiar 

 

 Nga auditimi i subjekteve janë konstatuar parregullsi në mbajtjen e 

evidencës kontabile, ditar i shpenzimeve, në regjistrimin e transaksioneve 

dhe veprimet e mbylljes së llogarisë vjetore.  

 Mangësi në mbajtjen e veprimeve me magazinën, mbajtjen e 

librit/kartelave të magazinës. 

 

 Gjetjet me dëm ekonomik sipas sistemeve 

 

Nga auditimet e kryera janë konstatuar gjetje që kanë lidhje me mos përputhshmërinë 

me rregullat ligjore, të cilat në disa raste kanë sjellë dhe efekte financiare me dëm 

ekonomik të kthyeshëm nga përfituesit. 

Në tabelë paraqiten gjetjet sipas sistemeve në 000 lekë dhe kthimi i dëmit në bazë të 

raportimit të subjekteve. 

  000/ lekë 

Nr. Subjekti i audituar Prokurime Paga 

shpërblim 

trajtime, 

Tatime Total Kthimi i 

dëmit 

ekonomik 

1 Drejtoria Rajonale SHSSH 

Gjirokastër 

 15  15 15 

2 Drejtoria Rajonale SHSSH 

Shkodër 

28   28 28 

3 Drejtoria Rajonale SHSSH 

Kukës 

 39 27 66 66 

4 Qendra Polivalente 

Poliçan 

 9  9 0 

 5 Shtëpia e Foshnjës 

Shkodër 

 265  265 0 

6 Qendra e Zhvillimit Berat 860 84  944 860 

7 Qendra e Zhvillimit 

Tiranë 

 15  15 15 

 Totali 888 427 27 1,342 984 

 Realizimi %     73% 
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   Grafikisht gjetjet sipas sistemeve paraqiten 

 
 

1. Si shihet gjetjet në fushën e prokurimeve zënë rreth 66 % të vlerës së gjetjeve me 

efekt ekonomik.  

i. Vlera më e madhe e gjetjes është në Qendrën e Zhvillimit Berat, 860 mijë 

lekë që konsiston me diferencën e kontratës në prokurimin e furnizimit 

të ushqimit katering për përfituesit. 

ii. Në Drejtorinë Rajonale SHSSH Shkodër vlera 28 mijë lekë paraqet 

diferencën e pagesës së kontratës së qerasë për ambient zyre. 

 

2. Gjetjet në sistemin e pagave zënë 31.8 % të vlerës së gjetjeve me dëm ekonomik 

i. Gjetja në vlerën 265 mijë lekë në Shtëpinë e Foshnjës Shkodër paraqet 

pagesën për dëmshmëri shëndeti që përfitojnë punonjësit mbështetës 

dhënë jo në zbatim të VKM 717/2009 me ndryshime. 

ii. Nga vlerësimi i përputhshmërisë midis pagës së grupit dhe diplomës 

janë konstatuar parregullsi në Qendrën e Zhvillimit Berat dhe Qendrën e 

Zhvillimit Tiranë . 

iii. Nga vlerësimi i përputhshmërisë së justifikimit të shpenzimeve për 

punonjësit që shkojnë me shërbim brenda vendit janë konstatuar 

parregullsi në Drejtorinë Rajonale Kukës, Gjirokastër dhe Qendra 

Polivalente Poliçan. 

 

3. Nga vlerësimi i derdhjes së tatimit në burim u konstatua diferencë nga derdhja e 

tatimit në burim në DRSHSSH Kukës. 
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i. Në bazë të raportimit të kryer nga subjektet në fund të vitit kthimi i 

dëmit ekonomik është në vlerën 984 mijë lekë që përbën 73 % të 

dëmit të konstatuar prej 1,342 mijë lekë 

 

 Vlerësimi i sistemeve të kontrollit të brendshëm 

 

Drejtuesit e institucionit kanë përgjegjësinë e krijimit të sistemit të kontrollit të 

brendshëm (MFKB) në njësinë e tyre.  

 

Mangësitë e konstatuara tregojnë dobësitë e sistemit të MFKB. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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. Nga institucionet ka 

pasur reagime pozitive në lidhje me zbatimin e rekomandimeve. Është përgjegjësi e 

titullarit të subjektit të audituar kthimi i përgjigjes brenda afatit 30 ditor, për masat e 

marra për zbatimin e rekomandimeve të lëna në Raportin Përfundimtar.  

Ky afat nuk është respektuar nga Qendra e Zhvillimit Berat. 

 

Pas kthimit të përgjigjes nga subjekti për masat e marra për zbatimin e rekomandimeve 

është hartuar Memo për titullarin e Drejtorisë së Përgjithshme të SHSSH dhe për 

Kryetarin e Bashkisë për institucionet në varësi strukturore të pushtetit vendor. 

 

Për 10 subjektet e audituara për të cilat është dërguar Raporti Përfundimtar, janë lënë 

gjithsej 92 rekomandime, afërsisht 9 rekomandime për subjekt. 

 

Në tabelën më poshtë jepen subjektet e audituara dhe progresi i rekomandimeve të lëna 

nga auditimi në bazë të raportimit të subjekteve. 

 

Sfidë e institucioneve vazhdon të jetë menaxhimi i riskut. Institucionet në përgjithësi 

kanë hartuar regjistrin e riskut ku janë identifikuar e vlerësuar risqet, janë përcaktuar 

kontrollet për parandalimin e tyre, por ka mangësi në evidentimin e zbatimit të këtyre 

kontrolleve. Në vitin 2019 vetëm 2 subjekte u konstatuan që nuk kanë hartuar 

regjistrin e riskut, Qendra Polivalente Poliçan dhe Qendra e Zhvillimit Berat. 
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N Emërtimi i subjektit të audituar Numri i 

Rekomandimeve 

Realizuar Proces 

1 Drejtoria Rajonale SHSSH Fier 9 7 2 

2 Drejtoria Rajonale SHSSH Shkodër 12 10 2 

3 Drejtoria Rajonale SHSSH Kukës 7 5 2 

4 Drejtoria Rajonale SHSSH Gjirokastër 7 5 2 

5 Shëpia e Foshnjës Durrës 13 9 4 

6 Qendra Polivalente Poliçan 10 8 2 

7 Shtëpia e Foshnjës Shkodër 13 9 4 

8 Qendra e Zhvillimit Berat 10 6 4 

9 Qendra e Zhvillimit Tiranë 11 10 1 

10 Shtëpia e të Moshuarve Fier 0 0 0 

 Total rekomandime 92 69 23 

  Realizimi i rekomandimeve në % 100% 75% 25% 

Sa më sipër niveli i zbatimit të rekomandimeve është në masën rreth 75%.  

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. 

 Ndalesat për pagesa të marra në kundërshtim me aktet ligjore, janë në proces 

të mbajtjes së tyre. 

 

SFIDAT 2020 

Për rritjen e efektivitetit të veprimtarisë së auditimit të brendshëm për vitin 2020 kemi si 

prioritet: 

1. Garantimin e zhvillimit të veprimtarisë audituese në përputhje me praktikat 

më të mira profesionale e standarteve të auditimit të brendshëm. 

2. Realizimin e veprimtarisë audituese të orientuar në vlerësimin e riskut sipas 

sistemeve/fushave . 

3. Rritja e cilësisë së raportimit duke respektuar standartet në fushën e 

raportimit dhe duke bashkëpunuar dhe me titullarët subjekteve të audituara. 

4. Realizimi i programit të sigurimit të brendshëm të cilësisë mbështetur te 

kriteret e vendosura në zbatim të standarteve. 
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VI. DREJTORIA E 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 mbështetet tek detyrat, objektivat e 

përgjithshme dhe specifike të Programeve të Mbrojtjes Sociale të ShSSh.  

 

Fushat prioritare të Drejtorisë së Komunikimit 

 Transparencë të plotë në pasqyrimin e shpejtë dhe të përditshëm të aktiviteteve 

ditore, javore, mujore të SHSSH, duke përmirësuar lidhjet dhe marrëdhëniet me 

median dhe informimin e shpejtë të publikut; 

 Roli aktiv dhe bashkëpunues me Drejtoritë e ShSSh, Drejtoritë Rajonale dhe 

Institucionet e 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 me shoqërinë civile, biznesin, median dhe donatorët për 

të mundësuar ndërmarrjen e veprimeve të përbashkëta në të gjithë drejtimet dhe 

fushat e aktivitetit të ShSSh. 

 

OBJEKTIV 1 

THELLIMI I TRANSPARENCËS SË AKTIVITETIT TË SHSSH 

 

i. Transparenca dhe zbatimi i detyrimeve që rrjedhin nga Programi i 

Transparencës 

 

Gjatë vitit 2019-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”.  

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 në web–in e ShSSh dhe faqen e Facebook, si edhe në Buletinin 

Informativ dhe të Donacioneve çdo datë 10 të muajit.      

 

Arritje konkrete gjatë vitit 2019: 
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 Janë publikuar 12 Buletine Informative dhe 12 Buletine të Donacioneve, të 

cilat pasqyrohen çdo muaj brenda datës 10 në faqen zyrtare të ShSSh.  

 Në rrjetet sociale zyrtare janë publikuar mesatarisht 20 publikime në javë.  

 Është bërë përditësimi 3-mujor i Rregjistrit të Kërkesave dhe Përgjigjeve për 

vitin 2019. 

 Ndjekësit në faqen zyrtare në Facebook janë rritur përgjatë viteve. Në vitin 

2017 numëroheshin 5.900 ndjekës, në vitin 2018 rreth 6.617 ndjekës, ndërsa 

gjatë vitin 2019 faqja zyrtare në facebook ka 7.272 ndjekës.  

 Postimet në faqen zyrtare të Facebook gjatë vitit 2019 kanë marrë rreth 7.224  

pëlqime nga ndjekësit, një shifër më e lartë sesa në 2018 (5.833 pëlqime) dhe 

vitin 2017 (5.225 pëlqime). 

 Vetëm në faqen zyrtare në facebook janë adresuar kërkesat e 184 qytetarëve 

që i janë drejtuar SHSSH me mesazhe. 

 

 
 

Në përputhje me kërkesat e Ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit” dhe 

detyrave të Programit të Transparencës së SHSSH, gjatë vitit 2019 Koordinatori për të 

Drejtën e Informimit të SHSSH ka realizuar 85 kthim- përgjigje pa pagesë. Në të gjitha 

rastet janë respektuar standardet ligjore të transparencës dhe afatet e kthimit të 

përgjigjeve. Në tabelën e mëposhtme jepen të dhëna krahasuese mbi kërkesat për 

informacion të cilat janë trajtuar nga Koordinatori për të Drejtën e Informimit ndër vite. 

 

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

Ndjekës në rrjete sociale zyrtare 

Facebook
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Gjatë vitit 2019 është punuar për të përmirësuar raportet me  televizionet kombëtare e 

lokale, shtypin e shkruar dhe me gazetarët e problemeve sociale. Ky raport i drejtë me 

median është i vlerësuar edhe nga redaksitë që kanë mbetur të kënaqur për punën 

profesionale të Drejtorisë së Komunikimit dhe bashkëpunimin për verifikimin e 

informacioneve të kërkuara nga media.  

 

Drejtues dhe specialistë të ShSSh, përgjatë vitit, kanë qenë vazhdimisht të pranishëm 

me shkrime e intervista në median televizive dhe atë të shkruar, duke trajtuar çështjet 

që shqetësojnë fëmijët, gratë, të moshuarit e braktisur dhe në nevojë. Mesatarisht, gjatë 

vitit 2019 janë realizuar 85 intervista dhe shkrime, debate etj. Shifër kjo thuajse e 

ngjashme me atë të vitin 2018, ku specialistët e Drejtorisë së Komunikimit kanë 

realizuar mesatarisht 8-10 shkrime ose intervista në gazeta dhe TV. 

 

a. Kërkesat/Ankesat në Portalin e Bashkëqeverisjes 

 

Më poshtë do të gjeni informacionin lidhur me rastet e ndjekura dhe sqaruara nga 

Shërbimi Social Shtetëror. Kërkesat/ankesat janë deleguar në strukturat përkatëse dhe 

janë trajtuar brenda afateve zyrtare përmes bashkëpunimit me specialistët përgjegjës.  

Kërkesat dhe ankesat mbërrijnë nga vetë qytetarët, Zyra e Bashkëqeverisjes si edhe 

MSHMS. Në total, për periudhën janar-dhjetor 2019, kanë mbërritur gjithsej 1264 raste 

të klasifikuar si më poshtë: 

 

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

Kthim përgjigje kërkesave për 
informacion nga Koordinatori për 

të Drejtën e Informimit 
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Numri i kërkesë/ankesave të trajtuara krahasuar me vitin 2018 ka ardhur në rritje. 

Sikurse tregohet nga tabela më poshtë, gjatë vitit 2018 janë adresuar gjithsej 962 

kërkesë/ankesa. 

 

Viti  Kërkesa 

për 

punësim 

Kërkesa për 

vullnetarizëm 

dhe praktika 

mësimore 

Kërkesë për 

informacion 

Ankesa 

NE 

Ankesa 

PAK 

Problematika 

të 

ndërthurura 

IPSH Total 

2018 8 9 30 501 253 143 18 962 

2019 44 18 79 275 605 193 50 1.264 

 

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. 

 

ii. Informimi i Publikut në Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror 

 

Gjatë vitit 2019 është përmirësuar komunikimi me publikun edhe në Drejtoritë Rajonale 

të Shërbimit Social Shtetëror. Arsyet e daljes në shtyp, median elektronike, rrjete sociale 

kanë qënë të lidhura me problematikat e ndeshura për arritjen e objektivave 

institucionalë. Në tabelën e mëposhtme jepen të dhëna krahasuese mbi daljet mediatike 

për vitin 2018 dhe 2019.  

Daljet Mediatike 

Drejtoria Rajonale Viti 2018 Viti 2019 

Tiranë 1 dalje mediatike 0 dalje mediatike 

Durrës 0 dalje mediatike 2 dalje mediatike 

Korçë 1 dalje mediatike 5 dalje mediatike 

Vlora 5 dalje mediatike 2 dalje mediatike 

Gjirokastër 5 dalje mediatike 12 dalje mediatike 

Dibër 15 dalje mediatike 2 dalje mediatike 

Kukës 8 dalje mediatike 0 dalje mediatike 
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Fier 0 dalje mediatike 25 dalje mediatike 

Elbasan 3 dalje mediatike 0 dalje mediatike 

Lezhë 25 dalje mediatike 0 dalje mediatike 

Berat 5 dalje mediatike 2 dalje mediatike 

Shkodër 28 dalje mediatike 8 dalje mediatike 

 

Gjatë vitit 2019 Drejtoritë Rajonale kanë pritur dhe adresuar kërkesat dhe ankesat e 

qytetarëve, të cilët u janë drejtuar institucioneve zyrtarisht, me telefon, drejtpërdrejt në 

institucion ose me e-mail. Gjatë vitit 2018 janë adresuar 4.400 kërkesë/ankesa, ndërsa 

gjatë vitit 2019 janë adresuar 5.517 kërkesë/ankesa, Në tabelën e mëposhtme jepen të 

dhëna krahasuese mbi kërkesë/ankesat e adresuara nga secila Drejtori Rajonale për 

vitin 2018 dhe 2019. 

Kërkesë/ankesat e adresuara 

Drejtoria Rajonale Viti 2018 Viti 2019 

Tiranë 920 kërkesa/ankesa 645 kërkesa/ankesa 

Durrës 20 kërkesa/ankesa 1.622 kërkesa/ankesa 

Korçë 451 kërkesa/ankesa 517 kërkesa/ankesa 

Vlora 187 kërkesa/ankesa 252 kërkesa/ankesa 

Gjirokastër 30 kërkesa/ankesa 55 kërkesa/ankesa 

Dibër 437 kërkesa/ankesa 55 kërkesa/ankesa 

Kukës 523 kërkesa/ankesa 325 kërkesa/ankesa 

Fier 160 kërkesa/ankesa 239 kërkesa/ankesa 

Elbasan 61 kërkesa/ankesa 1.167 kërkesa/ankesa 

Lezhë 195 kërkesa/ankesa 138 kërkesa/ankesa 

Berat 450 kërkesa/ankesa 59 kërkesa/ankesa 

Shkodër 857 kërkesa/ankesa 443 kërkesa/ankesa 

 

OBJEKTIV 2 

NDËRTIMI I PARTNERITETEVE I SHSSH ME AKTORË JOSHTETËRORË 

(SHOQËRI CIVILE, BIZNESE, MEDIA ETJ) 

 

i. 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 
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Drejtoritë në ShSSh, Drejtoritë Rajonale dhe IPSH-të për të sistemuar vullnetarët sipas 

nevojave në IPSH/Drejtori Rajonale. 

Që prej vitit 2014 kur u ngrit për herë të parë Rregjistri Kombëtar i Vullnetarëve të 

ShSSh numri i vullnetarëve ishte 40. Gjatë vitit 2019 ShSSh janë regjistruar 42 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. 

Regjistri i Vullnetarëve është i plotë, i përditësuar, duke pasqyruar në mënyrë të plotë 

gjeneralitetet dhe profesionet.  

 

ii. Marrëdhëniet me institucionet e arsimit të lartë 

 

Shërbimi Social Shtetëror ka marrëveshje bashkëpunimi me Universitetet Publike dhe 

Private për 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 targetojnë vetëm disa institucione.  

 

Planifikimi, ndjekja dhe zbatimi i kërkesave për praktika mësimore ka qënë një detyrë e 

vazhdueshme për ShSSh. Pavarësisht vështirësive, kemi planifikuar dhe sistemuar në 

studentët në praktika. Gjatë vitit 2019 ka pasur më shumë se 94 kërkesa nga Universiteti 

i Tiranës dhe Universitetet Jo Publike dhe janë sistemuar në praktikë të gjithë studentët 

në Drejtori Rajonale, IPSh dhe kanë kryer rotacion për t’u informuar mbi të gjithë 

veprimtarinë e SHSSH. Krahasuar me vitin 2018 kërkesat për praktikë kanë ardhur në 

rritje pasi gjatë vitit 2018 janë regjistruar 52 kërkesa dhe janë sistemuar 23 prej tyre për 

kryerjen e praktikës 

 

iii. 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. 

 Gjatë vitit 2019 janë realizuar 10 partneritete. 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 
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vendosur me ta është në formën e dhurimit të donacioneve (pako dhuratash dhe 

ushqimesh për njerëzit më në nevojë). 

 

OBJEKTIV 3 

MONITORIMI I MEDIAVE DHE ANKESAVE NGA QYTETARËT NË FORMË 

SHKRESORE APO ELEKTRONIKE PËRMES RRJETEVE TË NDRYSHËM TË 

KOMUNIKIMIT SOCIAL  

 

1. Marrëdhëniet me publikun 

Detyra parësore e Drejtorisë së Komunikimit është përmirësimi i imazhit publik të 

Shërbimit Social Shtetëror duke ndërtuar një sistem të komunikimit të drejtpërdrejtë me 

qytetarët, median si dhe kategoritë në nevojë. Kjo është arritur nëpërmjet: 

 Numrit të telefonit 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 

 

2. Komunikimi me Publikun dhe Median 

 

Nisur nga objektivat vjetore të Planit të Veprimit të ShSSh për vitin 2019, Drejtoria e 

Komunikimit ka punuar për trajtimin e 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 2019 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 2019: 

 

- Janë realizuar mbi 496 komunikime, sqarime dhe kthim përgjigje zyrtare nga 

Drejtoria e Komunikimit në bashkëpunim me Drejtoritë e tjera të ShSSh. 

Krahasuar me vitin 2018, janë kryer më shumë se 3-fish komunikime pasi në 

vitin 2018 janë realizuar 110 komunikime. 

http://www.sherbimisocial.gov.al/
mailto:info@sherbimisocial.gov.al
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- Janë identifikuar dhe trajtuar 87 raste mediatike. Niveli i rasteve mediatike 

krahasuar me vitin 2018 (93 raste) ka ardhur në ulje. 

-  

 
 

 

3. Aktivitete të koordinuara nga Drejtoria e Komunikimit 

 

Gjatë vitit 2019, Drejtoria e Komunikimit ka iniciuar dhe/ose koordinuar më shumë se 

16 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: 

 

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 

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 

Viti 2017 Viti 2018 Viti 2019

Sqarime

Raste Mediatike



 
 

74 |  
 

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 

Festat e Fundvitit 

 

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. 

 

PROBLEMATIKAT E HASURA GJATË VITIT 2019 

 

 Mungesa e Specialistit IT në Drejtori e cila vështirëson realizimin e shpejtë të 

objektivave, duke qënë se përditësimet në web nuk mund të kryhen nga 

specialistët e tjerë. Deri në këto momente është zgjidhur ky ngërç në 

bashkëpunim me IT e Drejtorive të tjera; 

 Mungesën e trajnimeve në fushën e projekteve; 

 Vështirësitë në thithjen e fondeve nga donatorët për shkak të mungesës së 

gadishmërisë nga ana e tyre. 
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VII. DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME 

 

I. Objektivat e Sektorit Juridik sipas planit të veprimit të vitit 2019 

 

Sektori Juridik gjatё vitit 2019 e ka ushtruar veprimtarinë e tij në përputhje me Planin e 

Veprimit Vjetor tё SHSSH të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm, si më poshtë: 

1. Ndjekja me performancë të lartë e proçeseve gjyqësore ku Shërbimi Social 

Shtetëror ka qenë palë e paditur.  

2. Njohja dhe shpërndarja për zbatim e akteve ligjore /nënligjore që do të 

miratohen ne vitin 2019 në fushën e shërbimeve shoqërore. 

3. Organizimi i mbledhjeve vjetore të Komisionit të SHSSH, në zbatim të 

legjislacionit për përjashtimin nga taksat doganore të personave që kanë 

përfituar statusin e para dhe tetraplegjisë. 

4. Shqyrtimi i kontratave dhe marrëveshjeve e bashkëpunimit që ka lidhur SHSSH 

dhe institucionet e varësisë me OJF në fushën e shërbimeve shoqërore. 

5. Shqyrtimi i kontratave që ka lidhur SHSSh gjatë vitit 2019 me kontraktuesit fitues 

të tenderave për shërbimet që ka nevojë institucion. 

 

II. Procese gjyqësore 

 

Gjatë vitit 2019 kanë qenë në proces ose janë çelur procese gjyqësore, nga të cilat: 

 1 proces për vetëdeklarim të rremë për formularin e gjendjes gjyqësore ,  

 7 procese për largime nga puna,  

 1 proces për pronësinë e institucioneve, 

 1 proces me objekt “Kthim shume” 

 4 procese kundër vendimeve të KMCAP Epror, 

 Asistimi ne procese për persona që kanë marrë urdhër mbrojtje dhe janë janë 

sistemuar në Institucione të përkujdesit social. 

 

Nga këto: 

 Procesi për vetëdeklarim të rremë për formularin e gjendjes gjyqësore është 

fituar nga SHSSH, 

 Proceset për largim nga puna: 3 janë fituar nga SHSSH dhe 4 procese janë akoma 

në ndjekje, 

 Procesi për pronësinë e institucioneve eshte fituar nga SHSSH, 

 Procesi me objekt “Kthim shume” eshte fituar nga SHSSH, 
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 Proceset kundër vendimeve të KMCAP Epror: 1 proces eshte fituar nga SHSSH 

dhe 3 janë ne ndjekje. 

 

Risi e vitit ka qenë pjesëmarrja e institucionit tonë në proceset gjyqësore për urdhërat e 

mbrojtjes të lëshuar nga Gjykata në zbatim të ligjit nr Ligj nr. 121 / 2016 “Për shërbimet 

e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”.  

Përfaqësuesi i SHSSH në këto procese nëpërmjet shprehjes së mendimit ka bërë të 

mundur sistemimin e fëmijës në institucionin rezidencial që ofron shërbimin përkatës 

sipas nevojës dhe moshës së fëmijës. 

 

Gjithashtu nuk ka kallëzime penale për vitin 2019, kjo tregon se vënia përpara 

përgjegjësisë e punonjësve abuzues me detyrën në vite të kaluara, ka rritur 

ndërgjegjësimin për të zbatuar ligjin. 

 

III. Problematika të raportuara nga SHSSH në Ministri: 

 

 Harmonizimi dhe përgatitja e sqarueses mbi VKM Nr.431 date 27.06.2012 “Per 

percaktimin e kritereve, te dokumentacionit, procedurave dhe mases per 

perfitimin e pageses se aftesise se kufizuar e te ndihmesit personal dhe 

strukturave pergjegjese e te detyrave te tyre ne zonat pilot ”(ndryshuar) dhe 

VKM Nr. 722 datë 11.11.2019 “Per percaktimin e mases, te kritereve, procedurave 

dhe dokumentacionit per vleresimin dhe perfitimin e aftesise se kufizuar e te 

ndihmesit personal dhe te strukturave pergjgjese e te detyrave te tyre”, për stafet 

e vlerësimit bio-psiko social te Aftësise se kufizuar”. 

 

 Asistence ne hartimin e rregullores “Per organizimin te drejtat detyrat dhe 

funksionimin e komisioneve shumedisiplinor te vleresimit te aftesise se 

kufizuar” (miratuar dhe shpërndarë). 

 

IV. Përfitime nga zhdoganimet 

 

SHSSH ka pajisur me vertetim 14 persona me status para dhe tetraplegjie. 

 

Krahasuar me vitet e kaluara ka rënie të kërkesave. Kjo ka ardhur si rezultat i rritjes së 

kontrollit nga ana e SHSSH në mënyrë që makinat të përdoren për të aksesuar lëvizjen e 
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personave të sëmurë dhe jo për qëllime familjare apo të afërmve të personave me status 

para dhe tetraplegjie. 

 

V. Marrëveshje bashkëpunimi 

 

Gjatë vitit 2019 janë shqyrtuar nga dhe miratuar 3 (tri) marrëveshje bashkëpunimi të 

lidhura nga Institucionet e Përkujdesit Social me organizata jo fitimprurëse që operojnë 

në fushën e shërbimeve shoqërore si dhe 1 (një) marrëveshje me (FSHDPAK) për 

Karrige me rrota për PAK 

 

VI. Burimet njerëzore 

 

OBJEKTIVI  

Burimet njerëzore dhe materiale janë përdorur me ekonomi, eficençë, efektivitet dhe 

risku menaxhohet 

 

Gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2019 Sektori i Shërbimeve të Brendshme lidhur me 

menaxhimin e burimeve njerëzore ka realizuar detyrat sa i takon rekrutimit, 

procedurave të lirimit nga detyra vlerësimit të rezultateve në punë, regjistrimin e 

lëvizjes së punonjësve dhe menaxhimin e dosjeve të personelit.  

 

Rezultatet konkrete të detyrave të realizuara pasqyrohet si më poshtë: 

i. Lirime gjithsej 45 

Lirime me dorëheqje 38 

Lirime për shkak të daljes në pension 6 

Lirime për shkak të thyerjes së disiplinës 1 

Lirime për shkak të ristrukturimit 2 

 

ii. Emërime gjithsej 102 

Emërime me konkurs 46 

Emërime të tjera 56 

 

iii. Masa disiplinore gjithsej 2 
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VIII. OBJEKIVAT 2020  

 

 ZBUTJA DHE LEHTËSIMI I VARFËRISË 

 REFORMIMI I SISTEMIT TË VLERËSIMIT TË AFTËSISË SË KUFIZUAR 

PËR TË REALIZUAR VLERËSIMIN BIO-PSIKO-SOCIAL DUKE ULUR 

ME 10% RASTET ABUZIVE TË PËRFITUESVE QË NUK SHFAQIN 

AFTËSI TË KUFIZUAR 

 GARANTIMI I SHËRBIMEVE CILËSORE DHE TË LIRA NGA 

KORUPSIONI PËR GRUPET VULNERABËL ME AFTËSAI TË 

KUFIZUARA 

 REFORMIM I SISTEMIT TË VLERËSIMIT TË AFTËSISË SË KUFIZUAR 

PËR TË REALIZUAR VLERËSIMIN BIOPSIKOSOCIAL 

 ZHVILLIMI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHOQËROR TË 

INTEGRUARA DUKE RRITUR AKSESIN DHE MOSPËRJASHTIMIT 

SOCIAL, PËR PËRMIRËSIMIN E JETESËS DHE MIRËQËNIES SË 

INDIVIDËVE 

 ZHVILLIMI I PËRKUJDESJES ALTERNATIVE ME QËLLIM 

DEINSTITUCIONALIZIMIN E FËMIJËVE. 

 PËRDITËSIMI DHE MIRËMBAJTJA E REGJISTRIT ELEKTRONIK 

KOMBËTAR TË SHËRBIMEVE SHOQËRORE 

 MIRË-MENAXHIMI I FONDEVE BUXHETORE, ASETEVE DHE 

BURIMEVE NJERËZORE 

 TRANSPARENCË E PLOTË E SHPENZIMEVE 

 KORRUPSION ZERO 

 

 

 

 

 

 


