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LISTA E SHKURTIMEVE

MMSR

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

SHSSH

Shërbimi Social Shtetëror

KQ

Këshilli i Qarkut

NE

Ndihma Ekonomike

OJF

Organizatë Jo-Fitimprurëse

VNPSh

Vlerësimi i nevojave dhe planifikimi i
shërbimeve

NJQV

Njësi e Qeverisjes Vendore

PAK

Persona me Aftësi të Kufizuar
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HYJRE
Shqipëria ka përjetuar ndryshime të konsiderueshme në fushën e shërbimeve sociale gjatë viteve
të fundit. Qeveria shqiptare në bashkëpunim me organizata të shoqërisë civile dhe partnerë në
zhvillim kanë ndërmarrë disa iniciativa të rëndësishme në kuadër të shërbimeve sociale në nivel
vendor si psh: miratimi i standarteve të shërbimeve të kujdesit shoqërore, për fëmijët në
institucionet rezidenciale, për personat me aftësi të kufizuar, për të moshuarit në institucionet e
rezidenciale dhe institcionet ditore, reforma e shërbimeve të kujdesit social dhe draft ligji i
shërbimeve shoqërore. Me reformën në shërbimet e përkujdesit social dhe përmirësimeve ligjore
synohet të arrihet vendosja dhe mirëfuksionimi i sistemit të shërbimeve sociale në nivel vendor.
Përsa u takon shërbimeve të kujdesit social, në strategjinë kombëtare të mbrojtjes sociale për
periudhën 2007-2013 theksohet se pushtetet vendore janë niveli më i përshtatshëm për ofrimin e
shërbimeve sociale për përfituesit, duke qenë se janë në gjendje të targetojnë dhe ofrojnë ato
shërbime më mirë, për shkak të afërsisë me komunitetin dhe për specifikat që mbart vetë konteksti
lokal. Njësitë e pushtetit vendor kanë një gamë të gjerë përgjegjësish në këtë fushë. Këtu
përfshihen: ofrimi i shërbimeve sociale komunitare, shqyrtim dhe vendim-marrje në lidhje me
procedurat për marrjen në kujdestari; si edhe manaxhimi i shërbimeve rezidenciale në raste
speficike. Gjithashtu, në legjislacion përcaktohen detyrimet specifike për shërbimin social në nivel
lokal, duke përfshirë ngritjen e pikave fokale gjinore dhe të luftës kundër dhunës në familje dhe
Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijës. Prej vitit 2005, në përputhje me Strategjinë kombëtare për
mbrojtjen sociale u decentralizuan gjithashtu një sërë shërbimesh të kujdesit social.
Mbledhja e të dhënave dhe burimet e të dhënave kanë qënë një sfidë e vazhdueshme e shërbimeve
sociale. Burimet e mbledhjes së të dhënave dhe informacionit raportohet se vijnë nga drejtoritë
rajonale të shërbimit social në vartësinë e Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë,
informacioni statistikor nga burime primare, INSTAT, OJF-të, organizata ndërkombëtare, bashki
dhe komuna, si edhe institucione të tjera qendore në nivel rajonal. Pavarësisht nga këto burime të
shumëfishta të mbledhjes së të dhënave mungojnë platforma dixhitale të posaçme dhe struktura
me personel të specializuar për statistikat.
Në përgjigje të kësaj nevoje Save the Children në kuadër të programit “Child Protection” ka
ndërmarrë aksione për fuqizimin e shërbimeve sociale në nivel vendor në zonat Shkodër dhe Mat.
Pjesë e fuqizimit është dhe hartëzimi i Shërbimeve Sociale që ofrohen në territorin administrativ
dhe dixhitalizimin e tyre në një platformë të posaçme. Qëllimi i kësaj platforme është mbledhja e
të dhënave dhe e burimeve të të dhënave për identifikimin e shërbimeve sociale që ofrohen në
territor me qëllim sigurimin e një shpërndarje gjithëpërfshirëse të këtyre shërbimeve. Gjithashtu,
nëpërmjet platformës dixhitale synohet koordinimi dhe rregjistrimi i shërbimeve sociale të ofruara
si dhe të përfituesve të të gjitha kategorive për të përmirësuar cilësinë dhe efiçencën e shërbimeve
për të gjithë banorët e territorit administrativ
Përveç komponentit teknik pjesë e kësaj platforme është komponenti i përmbajtjes sociale. Që
lidhet ngushtësisht me përmbajtjen e platformës si dhe me indetifikimin e ofruesve të shërbimeve.
Ofrimi i shërbimeve lidhet ngushtësisht me faktin se kush do t’i përfitojë këto shërbime? Kush ka
nevojë për këto shërbime? Duke qënë se shërbimet e deritanishme kanë marrë formën AD Hok
(aty për aty) dhe të shërbimeve sistematike të mirëplanifikuara lindi nevoja e përcaktimit të
përfituesve të shërbimeve sociale.
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METODOLOGJIA
Me qëllim përgatitjen e një sistemi të dhenash për shërbimet sociale për rajonin Shkodër dhe Mat
u realizua hulumtim i literaturës në lidhje me shërbimet sociale dhe marrja e informacionit mbi
këto zona bazuar në të dhënat dytësore. Gjithashtu, është kryer analiza e kuadrit ligjor mbi
shërbimet sociale me qëllim përgatitjen e përmbajtjes së Platformës si dhe idendifikimin e
përfituesve të shërbimeve sociale sipas bazës ligjore.
Puna në terren u zhvillua në zonën e Shkodrës dhe Matit nëpërmjet takimeve të drejtpërdrejta me
përfaqësues të shërbimeve sociale pranë bashkive respektive. Me qëllim dizenjimin fillestar të
database u përpiluan gjithashtu dy pyetësor tip, një për OJF-të, institucionet apo aktorët e tjerë që
ofrojnë shërbime sociale si dhe një pyetësor tip për përfituesit e shërbimeve sociale. Informacioni
i pyetësorëve pasi u reflektua në database, u diskutua me përfaqësuesit respektivë të strukturave të
shërbimeve sociale të pushtetit vendor në Shkodër dhe Mat, specifikisht më Drejtoritë e
shërbimeve sociale, Administrator të ndihmës ekonomike, specialist të Njësisë së Mbrojtjes së
Fëmijëve, specialistë të Sektorit të Parandalimit të Dhunës në Familje, etj. U realizuarn dy
diskutime të hapura me qëllim pilotimin e plotësimit të database dhe testimin e tij me informacion
konkret.
Qëllimi i Platformës së Shërbimeve sociale në nivel vendor:
Qëllimi i këtij database është identifikimi, regjistrimi dhe koordinimi i shërbimeve sociale që
ofrohen në territor si dhe regjistrimi i përfituesve të të gjitha kategorive për të përmirësuar cilësinë
dhe efiçencën e shërbimeve në territorin administrativ, Shkodër dhe Mat.
Objektivat e përmbajtjes së Database:






Përmbajtja e programeve duhet të ketë kategori të dedikuar për përfituesit e shërbimeve
sociale dhe shërbimeve në dispozicion brenda territorit - nivel lokal;
Komponenti i përfituesve që përfitojnë nga shërbimet në territorin duhet të jetë tërësor në
drejtim të grupeve të synuara, moshës, statusit dhe elemente të tjera relevante;
Komponenti i shërbimeve sociale duhet të mbulojë të gjitha llojet e shërbimeve në
dispozicion në territorin me fokus në mbrojtjen sociale;
Dy komponentët duhen lidhur me nevojat që bashkia të ketë dhe duke qenë në përputhje
me legjislacionin;
Krijimi i një modeli pozitiv të cili mund të replikohet edhe në NJQV të tjera.
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PËRKUFIZIME1
“Ndihmë ekonomike” është mbështetja, në para, që u jepet familjeve dhe individëve në nevojë,
sipas përcaktimeve të bëra në këtë ligj.
“Përfitime në natyrë” është mbështetja në mallra ushqimore dhe të përdorimit të përditshëm e në
veshmbathje, që u jepen familjeve dhe individëve në nevojë, sipas përcaktimeve të bëra në këtë
ligj.
“Pagesë për personat me aftësi të kufizuar” është pagesa mujore, në lekë, që u jepet personave
me aftësi të kufizuar, sipas përcaktimit të këtij ligji.
“Person me aftësi të kufizuar” është individi, të cilit i është kufizuar aftësia, si pasojë e dëmtimit
fizik, shqisor, të intelektit, psikiko-mendor, të lindura apo të fituara gjatë jetës nga aksidente,
sëmundje të përkohshme ose të përhershme, të cilat nuk vijnë nga shkaqe që lidhen me punësimin.
“Invalid pune” është individi që është deklaruar i tillë me vendim të Komisionit Mjekësor të
Caktimit të Aftësisë për Punë, që përfiton nga ligji nr. 7889, datë 14. 12. 1994 “Për statusin e
invalidëve”, i ndryshuar.
“Shërbime shoqërore” është tërësia e shërbimeve që u ofrohet individëve dhe grupeve në nevojë,
të cilët nuk janë në gjendje të përballojnë, me burimet që kanë, nevojat e tyre jetësore për ruajtjen,
zhvillimin dhe rehabilitimin e mundësive individuale, për të kapërcyer nevojat emergjente ose
kronike.
“Njësitë e vetëqeverisjes vendore” janë bashkitë dhe qarqet, të cilat realizojnë vetëqeverisjen
vendore në Republikën e Shqipërisë.
“Administrator shoqëror” është nëpunësi civil i organeve të pushtetit vendor, i cili administron
dokumentacionin e aplikantëve për përfitimin e ndihmës ekonomike dhe pagesës së aftësisë së
kufizuar dhe ofrimin e shërbimeve shoqërore për individët në nevojë.
“Familje” është një grup individësh, që lidhen në marrëdhënie bashkëshortore, si dhe
marrëdhëniet prindër-fëmijë, marrëdhëniet ndërmjet anëtarëve të familjes dhe ato të kujdestarisë,
që jetojnë në të njëjtën strehë.
“Familje kujdestare” është një familje alternative, sipas përkufizimit të dhënë në nenin 266 të
ligjit nr. 9062, datë 8. 5. 2003 “Kodi i Familjes”.
“Kryetar i familjes” është personi, sipas kësaj renditjeje: babai, nëna, anëtari më i madh i familjes,
në grup-moshën aktive 18-65 vjeç, anëtari më i ri i familjes, në grup-moshën mbi 65 vjeç, dhe
kujdestari, kur të gjithë anëtarët e familjes janë nën moshën 18 vjeç.
“Familje në nevojë” është familja, që nuk ka të ardhura materiale ose/dhe monetare apo i ka të
pamjaftueshme, nga veprimtaria ekonomike, programe të tjera të mbrojtjes shoqërore dhe kapitali.
“Familje bujqësore” është familja, që ka në pronësi tokë të punueshme, pavarësisht nga
vendndodhja e familjes ose e tokës.
“Të ardhura të familjes” janë të ardhurat e të gjithë anëtarëve të familjes nga çdo lloj burimi,
përfshirë dhe ata anëtarë që jetojnë dhe punojnë jashtë shtetit. Nuk përfshihen në të ardhurat e
familjes pagesat që marrin anëtarët e familjes me aftësi të kufizuar, në kuptim të këtij ligji.
“Jetim” është fëmija pa prindër, deri në moshën 25 vjeç, sipas përcaktimit të bërë në ligjin nr.
8153, datë 31.10.1996 “Për statusin e jetimit” .
“Shërbime shoqërore në komunitet” janë të gjitha llojet e shërbimeve shoqërore, publike dhe
jopublike, që kryhen në nivel vendor në territorin nën juridiksionin e bashkisë ose komunës.
1

Ligji Nr9355, datë 10.3.20155 Për ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore Ndryshuar me ligjet nr.9602, datë
28.7.2006, nr. 100137, datë11.5.2009, nr.10 252, 11.3.2010, Nr.10 399, datë 17.3.2011, Nr. 25/2013, datë 14.2.2013,
47/2014, datë 24.4.2014
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“Person i moshuar” është personi, që ka arritur moshën e pensionit të pleqërisë, sipas
legjislacionit në fuqi.
“Vendbanim” është vendi ku familja ose personi, për shkak të punës apo të shërbimit të
përhershëm, të ndodhjes së pasurisë ose të realizimit të interesave të vet, qëndron zakonisht ose të
shumtën e kohës. “Vendqëndrim” është vendi ku banohet për një kohë të caktuar për arsye pune,
studimi, trajtimi mjekësor, pushimi, shërbimi të detyruar ushtarak apo vuajtjeje dënimi, si dhe raste
të tjera të kësaj natyre.
“Burime jetese” janë të gjitha mjetet monetare ose të ardhurat në natyrë, të cilat bëjnë të mundur
jetesën.
“Veprimtari ekonomike” është çdo veprimtari, në formën e punësimit, të vetëpunësimit, të punës
që kryhet pa pagesë pranë një anëtari të vetëpunësuar të familjes, si dhe çdo veprimtari tjetër e
ngjashme, që sjell të ardhura për individët dhe familjet e tyre.
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“Kapital” është çdo lloj prone ose pasurie që mund të sjellë të ardhura.
“Viktimë e trafikimit”, nënkupton personin fizik, që është objekt i trafikimit të qenieve njerëzore,
sipas përkufizimit të shkronjës “e” të nenit 4 të ligjit nr. 9642, datë 20.11.2006 “Për ratifikimin e
konventës së Këshillit të Europës “Për masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore.
“Paraplegjik” është çdo person që vuan nga paraliza e dy anësive të poshtme.
“Tetraplegjik” është çdo person që vuan nga paraliza e katër anësive.
“Fëmijë” është fëmija, sipas përcaktimit të dhënë në ligjin nr. 10 347, datë 4.11.2010 “Për
mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”.
“Person mbi moshë pune” është personi fizik që, në çastin e vlerësimit të kritereve për përfitimin
e ndihmës ekonomike, është mbi moshën e përcaktuar për atë vit, për të drejtën e pensionit, sipas
nenit 92 të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”,
të ndryshuar.
“Individ në nevojë” është personi fizik që është: jetim, viktimë e trafikimit, viktimë e dhunës në
marrëdhëniet familjare.
“Viktimë e dhunës në marrëdhëniet familjare” është çdo person, sipas përkufizimit të dhënë në
pikën 4 të nenit 3 të ligjit nr. 9969, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet
familjare”, të ndryshuar, për të cilin është lëshuar urdhër mbrojtjeje ose urdhër mbrojtjeje i
menjëhershëm, me vendim të gjykatës.
“Punë dhe shërbime” janë punët apo shërbimet, që ofrohen nga organet e qeverisjes vendore në
komunitet, apo punët dhe shërbimet, që ofrohen nga programe dhe projekte të organizuara nga
institucione e struktura të qeverisjes qendrore.
“Kujdestar me pagesë” është personi i caktuar për t’u kujdesur për personin me aftësi të kufizuara,
që ofron shërbim për të në veprimtarinë e përditshme, në shtëpi, në udhëtim, në punë, në shkollë
dhe në veprimtaritë shoqërore.
Shërbim është kryerja e një veprimi nga një organizatë publike ose private me synimin për të
trajtuar nevojat dhe problemet e grupeve më në nevojë të popullsisë, përfshirë ato që rrjedhin nga
dhuna, ndarja e familjes, mungesa e strehimit, abuzimi me drogat, emigrimi, aftësia e kufizuar dhe
mosha e vjetër. Këto shërbime përfshijnë kujdesin ditor dhe rezidencial, mbështetjen me të
ardhura, vizita në shtëpi, dhe shërbime të specializuara si rehabilitimi nga droga dhe alkooli, etj;
Delegimi është delegimi i disa funksioneve të caktuara kombëtare ekzekutive në nivele më të ulëta
të pushtetit;
Dekoncentrimi i cili i referohet shpërndarjes së përgjegjësive të nivelit qendror tek drejtoritë, të
cilat janë në vendosura në nivele sub-nacionale, por që mbeten pjesë e përgjegjësive të pushtetit
qendror; dhe
Transferimi (Devolution) që është shkalla më e lartë e decentralizimit, ku përfshihet transferimi i
plotë i përgjegjësive kombëtare të vendim-marrjes në shkallë sub-nacionale (sub-national).
Planfikim social i referohet “hartës” së nevojave, sigurimit të fondeve, financimit të projekteve,
programeve dhe shërbimeve të projektuara për plotësuar nevojat dhe për të vlerësuar impaktin dhe
për të sugjeruar përmirësime (Stubbs, 2008);
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PARIMET BAZË
Disa nga këto parimet bazë mbi shërbimet sociale janë:
 Interesi më i lartë i fëmijës- Të gjitha vendimet do të merren duke pasur interesin më të
lartë të fëmijës si konsideratën më të rëndësishme;
 Konfidencialiteti- Ruajtja e konfidencialitetit të informacionit i dhënë bazohet në ligjin e
ruajtjes së të dhënave personale.2
 Mundësi dhe trajtim i barabartë- Parimi i barazisë, dhe asnjë lloj dallimi, pavarësisht
nga raca, ngjyra, gjinia, gjuha, feja, opinioni politik ose çdo lloj opinioni tjetër, origjina
kombëtare, etnike apo shoqërore, pasuria, paaftësia, prejardhja familjare a çdo gjendje
tjetër e fëmijës ose e prindërve/përfaqësuesve ligjorë të tij
 Partneriteti dhe bashkëpunimi-Punonjësit e institucioneve të përfshira si aktorë në këte
platformë, qofshin këto publike dhe private, janë përgjegjës për koordinimin dhe krijimin
e partneritetit me ofruesit e shërbimeve shtetërore dhe joshtetërore mbrojtëse, shëndetësore
dhe arsimore për përfituesit. Këta profesionistë punojnë së bashku për të mbrojtur
mirëqenien dhe të drejtat e përfituesve.
 Parimet e universalitetit dhe gjithëpërfshirjes- nënkuton përcaktimin e përfituesve
bazaur në parimin e gjithëpërfshirjes dhe universalitetit;
 Parimi i respektit dhe garantimit të vlerave njerëzore- sigurimi i vlerave njerëzore do
të drejtojnë ofrimin e shërbimeve sociale;
 Parimi i transparencës - shërbimet sociale dhe kriteret e përfitimit nga këto shërbime
bazohe në parimin e transparencës dhe informimit publik;

Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, burimi:
http://www.inovacioni.gov.al/files/pages_files/ligji_nr_9887_date_10_03_2008_i_ndryshuar_me_nr__48__2012_pë
r_mbrojtjen_.pdf
2
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AKSESI NË DATABASE
Çdo përdorues ka një llogari personale (email/username dhe password) në mënyrë që të ketë akses
në database.
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MODULET E DATABASE
Database përfshin modulet e mëposhtme;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moduli-Ofruesit e shërbimeve sociale vendore, brenda territorit të Bashkisë
Moduli-Ofruesit e shërbimeve sociale vendore, jashtë territorit të Bashkisë
Moduli-Regjistri i përfituesve të shërbimeve sociale vendore
Moduli-Aplikues në proces
Moduli-Puna në rrugë
Moduli-Udhëzues për përdorimin e database
Moduli-Baza Ligjore
Moduli-Raporte
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Moduli-Ofruesit e Shërbimeve Sociale Vendore, brenda territorit të Bashkisë
Ky modul është dizenjuar për të hedhur të dhëna mbi institucionet që operojnë në territorin e
Bashkive, që janë pjesë e këtij projekti.

Duke klikuar mbi modulin, automatikisht shfaqet pamja e mëposhtme;

12

Në anën e majtë janë të renditura disa dosje të cilat përfshijnë institucionet sipas emërtimit të
dosjes;







Të gjitha institucionet
Institucione Publike
Institucione JoPublike (NGO)
Institucione Private
Institucione Fetare
Ndërmarrje Sociale
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Për të hedhur informacion për një institucion të ri do të ndiqen hapat e mëposhtëm;
Klikojmë butonin Shto;

Në momentin që shtyim butonin Shto, shfaqet pamja e mëposhtme;
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Moduli është i përbërë nga tetë dosje kryesore;
1.Të dhëna të përgjithshme
2.Llojet e shërbimeve që ofron
3.Të dhëna mbi infrastrukturën
4.Të dhëna mbi personelin
5.Baza ligjore
6.Buxheti
7.Formulari i rregjistrimit
8.Rregjistri i përfituesve

1.Të dhëna të përgjithshme; Përdoruesit duke klikuar mbi cdo fushë kanë mundësi të shtojnë apo
të modifikojnë të dhënat.





















Data; data e hedhjes së të dhënave në sistem
Njësia Administrative; ku është i rregjistruar institucioni
Lagjia/Fshati
Emri i institucionit/organizates/entitetit
Shkurtimi
Lloji i institucionit; zgjidhni njërën prej kategorive
Varesi administrative; zgjidhni njërën prej kategorive
Numer Telefoni
Numer Fax
Numer Cel
Numer Cel (i dyte alternativ)
E-mail
E-mail (i dyte alternativ)
Internet/Ëebpage
Adresa
Personi i kontaktit
Pozicioni i personit të kontaktit
Person kontakti alternativ
Kapaciteti maksimal i qendrës
Numri aktual i përfituesve në qendër
15







Numri mesatar i përfituesve në qendër
Sa ditë në javë institucioni është operativ
Orari i funksionimit
Target grupi i përfituesve
Misioni i qendrës; mundësi për të shkruajtur në format word.
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2.Llojet e shërbimeve që ofron; Pas konsultimeve me bashkitë është unifikuar një listë shërbimesh,
ku përdoruesit kanë mundësi të shkruajnë nëse institucionet i ofrojnë apo jo shërbimet si edhe
mundësi për të specifikuar nëse e gjykojnë të nevojshme.
Përdoruesit kanë mundësi të shtojnë shërbime të tjera në rastë se mungon ndonjë prej tyre.
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3.Të dhëna mbi infrastrukturën;Ofron informacion mbi gjendjen fizike të ndërtesës dhe mundësi
për të komentuar në rastin kur ka nevojë për përmirësime. Ky informacion i shërben bashkisë për
të planifikuar fonde dhe për të investuar në ato institucione ku gjendja fizike nuk është e
kënaqshme dhe ka nevojë për ndërhyrje.





Viti i ndërtimit
Viti i rikonstruktimit
Gjendja fizike e ndërtesës;zgjidhni
Nevojë për përmirësime; mundësi për të shkruajtur në format word.
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4.Të dhëna mbi personelin;Database ofron mundësi për të hedhur informacion për personelin
administrativë të secilës qendër.
Përdoruesit kanë mundësi që të hedhin të dhëna mbi pozicionin e punonjësit dhe numrin e
punonjësve në atë pozicion. Për të shtuar të dhëna duhet të klikojmë butonin si më poshtë;

Për shembull;
Numri total i personelit gjenerohet automatikisht nga sistemi pasi t’i kemi bërë reload faqes.
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5. Baza ligjore; Përmban informacion mbi ushtrimin ligjor të aktivitetit, nësë zotëron licence dhe
nga cili institucion është dhënë licenca si edhe afatin e vlefshmërisë së saj. Gjithashtu në këtë dosje
ofrohet mundësi për të bashkëngjitur në database kriteret e përcaktuara të institucionit për të
përfituar shërbime dhe procedurat e shkruara për përfitimin e shërbimeve nëse ka.










Zotëron licencë; zgjidhni
Vlefshëria e licencës;zgjidhni
Data e marrjes së licencës; zgjidh datën me kalendarë;
Data e përfundimit të licencës; zgjidh datën me kalendarë;
Bashkëngjit Kopje të licencës; mundësi për attach ose scan;
Bashkëngjit Vendimin e Gjykatës; mundësi për attach ose scan;
Bashkëngjit Marrëveshjen e bashkëpunimit me bashkinë; mundësi për attach ose scan;
A ka kritere te percaktuara per te perfituar sherbimet?; zgjidhni. Nëse po mundësi për attach
ose scan.
A ka procedura te shkruara mbi perfitimin e sherbimeve? ; zgjidhni. Nëse po mundësi për
attach ose scan.
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6.Buxheti; Sic theksohet edhe në database është informacion opsional për t’u plotësuar në rastin
kur institucionet janë të gatshme ta ndajnë këtë informacion me bashkinë. Database ofron
mundësinë për të bërë një lloj krahasimi ndërmjet buxhetit ideal që institucionet planifikojnë të
shpenzojnë në fillim të vitit dhe buxhetit aktual të shpenzuar.
Për të hedhur informacion përdoruesit duhet të klikojnë mbi fushat respektive si; lloji
shpenzimeve; buxheti në Lek; buxheti në %.
Për të shtuar inforacion klikojmë butonin + si më poshtë;

Për shembull;
Buxheti total në Lek dhe në % gjenerohet automatikisht nga sistemi.
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7. Formulari i rregjistrimit; Ofron mundësi për të bashkëngjitur në database (attach/scan)
formularin e plotësuar fizikisht nga institucionet. Në rastin kur të hëdhat hidhen direkt në database,
formulari shkarkohet nga database me të dhënat që janë plotësuar.
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8.Rregjistri i përfituesve; Brenda profilit të institucionit kemi mundësi për të shtuar përfitues,
nëpërmjet butonit Rregjistro përfitues (shif modulin Regjistri i përfituesve të shërbimeve sociale
vendore). Në rastin kur individi mund të rezultojë i rregjistruar në një institucion tjetër ofrohet
mundësia për kërkim, nëpërmjet butonit Kërko.

23

Moduli-Ofruesit e Shërbimeve Sociale Vendore jashtë territorit të Bashkisë
Ky modul ofron informacion mbi institucionet/OJF që pavarësisht faktit që operojnë jashtë
territorit të Bashkive, ofrojnë shërbime për banorët e territorit. Informacioni për këtë kategori është
më pak i detajuar se për ofruesit e shërbimeve brenda territorit.

Moduli përmban dy dosje kryesore;
1.Të dhëna të përgjithshme
2.Rregjistri i përfituesve
1.Të dhëna të përgjithshme; Përmban informacion bazë mbi Institucionin, si;













Emri i institucionit
Shkurtimi
Numër telefoni
Numër fax
Numër cel
Numër cel(i dytë alternativë)
Internet/Ëebpage
Adresa
Personi i kontaktit
Pozicioni i personit të kontaktit
Person kontakti alternative
Aktiviteti në territorin e bashkisë.
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2.Rregjistri i përfituesve; Brenda profilit të institucionit kemi mundësi për të shtuar përfitues,
nëpërmjet butonit Rregjistro përfitues (shif modulin Regjistri i përfituesve të shërbimeve sociale
vendore). Në rastin kur individi mund të rezultojë i rregjistruar në një institucion tjetër ofrohet
mundësia për kërkim, nëpërmjet butonit Kërko.

25

Moduli-Regjistri i përfituesve të shërbimeve sociale vendore

Ky modul i referohet rregjistrit të përfituesve të shërbimeve sociale.
Në momentin që klikon mbi modulin shfaqet pamja si më poshtë;

26

Në anën e majtë janë të renditura disa dosje, të cilat i kategroizojnë përfituesit sipas grupmoshës;






Të gjithë përfituesit
Fëmijë
Të rinjë
Të rritur
Të moshuar

Në rast se duam të hyjmë brenda dosjes së një individi klikojmë mbi shigjetën;

Dosjet që përmban janë;
1.Të dhëna bazë
2. Sfondi Familjar / Përmbledhje e Historive të Fundit / Ngjarje Kritike
3.Dokumenta
4.Informacion mbi progresin
5.Statusi i rastit
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1.Të dhëna bazë; Përmban kredencialet e përfituesit, grupmoshën, etninë, adresa, numër telefoni,
niveli arsimor, përbërja familjare, etj. Gjithashtu ofrohet mundësi për të gjeneruar nga database
automatikisht profilin e përfituesit.





























Data; e hedhjes së të dhënave në sistem zgjidhet me kalendarë
Emër
Atësi
Mbiemër
Gjinia;zgjidhni
Datëlindja
Mosha;gjenerohet automatikisht në bazë të datëlindjes
Grupmosha; zgjidhni
Shtetësia
Shtetësia (nëse ka të dytë)
Vendlindja
Vendbanimi
Adresa e familjes
Numër telefoni
Numër telefoni (nëse ka të dytë)
Email
Niveli arsimor;zgjidhni
Shkolla dhe personi i kontaktit
Vendodhja aktuale
Përbërja familjare/anëtarët e familjes;shënohen tek tabela
Persona të tjerë të rëndësishëm; mund të renditen
Eshtë referuar?; zgjidhni
Nëse është referuar, specifikoni nga kush
Arsyeja kur është bërë referimi
Numri i identifikimit të dosjes
Datat e Vlerësimeve Mjekësore / Kontrollet Shëndetësore etj; mund të shënohen tek tabela
Datat e Shqyrtimeve të Planit të cilat janë mbajtur:mund të shënohen tek tabela
Doktori / Shërbimet Shëndetësore dhe Personi i Kontaktit;komente në format word.
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2.Sfondi Familjar / Përmbledhje e Historive të Fundit / Ngjarje Kritike; Ofrohet informacion
mbi shërbimet që përfiton përfituesi , problematikën e tij/saj, data e fillimit dhe përfundimit të
shërbimit, mundësi për të shkruajtur informacion të detajtuar mbi problematikën, kushtet e jetesës,
etj.
Në fillim të faqes mund të shohum se na shfaqet emri i institucionit prej të cili përfiton individi.
Në rastin kur një individ përfiton prej më shumë se një institucioni, nëpërmjet butonit Cakto
përdoruesit mund të zgjedhin institucionet prej të cilave mund të përfitojë një individ.

Shembull;
Në momentin që shtypim butonin Cakto na shfaqet një dritare me të gjithë listën e institucioneve
që operojnë në territorin e Bashkisë. Zgjedhim emrat e institucioneve dhe shtypim butonin
Save&Close.
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Pasi shtypim butonin Save&Close kthemi sërish tek faqja kryesore, ku mund të shohim se është
shtuar edhe emri i ri i institucionit prej të cilit përfiton individi;
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Më poshtë janë të renditura disa të dhëna të tjera si;


Shërbimi që përfiton; janë të renditura të gjitha llojet e shërbimeve dhe përdoruesi mund të
konfirmojë me Po ose Jo nëse individi i përfiton ato si edhe ka mundësi për të specifikuar.

Pak më poshtë janë të renditura disa të dhëna më të detajuara mbi historikun e përfituesit;

















Problematika;zgjidhni
Loji i abuzimit;zgjidhni
Shërbime të tjera / Agjenci të Përfshira dhe Numrat e Kontaktit: mund të shënohen tek
tabela
Prezantimi dhe Marrëdhenia e Fëmijës me teë Tjerët (përfshirë familjen dhe
miqtë);mundësi për të shkrujtur në format word.
Kapaciteti i Prinderimit dhe Aftesia per ta perballuar; mundësi për të shkruajtur në format
word.
Kushtet e jeteses, Situata Ekonomike dhe e Punesimit; mundësi për të shkruajtur në format
word.
Funksionet Familjare (Marredheniet dhe Dinamikat); mundësi për të shkruajtur në format
word.
Mbeshtetje nga Familja / Komuniteti i Gjere; mundësi për të shkruajtur në format word.
Histori te Meparshme Abuzimi;mundësi për të shkruajtur në format word.
Risqet dhe Rreziqe per femijen; mundësi për të shkruajtur në format word.
Kendveshtrimet / Deshirat e Femijes; mundësi për të shkruajtur në format word.
Burime Shtese / Mbeshtetja e Disponueshme; mundësi për të shkruajtur në format word.
Pikat e forta te Familjes; mundësi për të shkruajtur në format word.
Çdo informacion tjeter qe ka lidhje me kete çeshtje; mundësi për të shkruajtur në format
word.
Data kur eshte plotesuar vleresimi;
Vlerësimi është bëre nga; mundësi për të shkrujtur emrat e personave që kjanë bërë
vlerësimi.
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3. Dokumenta; Database ofron mundësi për të bashkëngjitur (attach/scan) mjet identifikimi të
përfituesit dhe deklaratën e përfitimit të shërbimit që nënshkruhet me institucionet.
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4.Informacion mbi progresin; Mundësi për shënime mbi progresin e përfituesit pranë
institucionit.



Niveli i rrezikut;zgjidhni
Shënime;mundësi për të bërë komente.

5. Statusi i rastit; Kjo dosje përmban informacion mbi datën e përfitimit dhe mbylljes së rastit dhe
shkaqet e mbylljes së tij.





Data e fillimit të përfitimit; zgjidhet me kalendar
Data e përfundimit të shërbimit; zgjidhet me calendar
Shkaqet e mbylljes së rastit; zgjidhni
Shënime; mundësi për të bërë komente.
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Moduli-Aplikues në proces
Ky modul është konceptuar për të përfshirë të gjithë individët të cilët kanë aplikuar pranë bashkisë
për t’u rregjistruar në qendra të përkujdesit social.

Moduli përmban dosjet:
1.Të dhëna të përgjithshme mbi aplikuesin
2.Dokumenta
3.Informacion për shërbimet që ka përfituar.
4.Progresi i aplikuesit

37

1.Të dhëna të përgjithshme mbi aplikuesin; Informacion mbi kredencialet e aplikuesit.















Data; data e hedhjes së të dhënave në sistem;
Emër
Atësi
Mbiemër
Gjinia;zgjidhni
Numër personal
Datëlindja
Shtetësia
Vendlindja
Numër telefoni
Email
Vendbanimi
Adresa
Mundësi për të shkarkuar Profilin e individit.
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2. Dokumenta; Mundësi për të bashkëngjitur mjet identifikimi të aplikuesit.

3.Informacion për shërbimet që ka përfituar; Nëse aplikuesi ka përfituar shërbime të mëparshme,
database ofron mundësinë për të ruajtur këto të dhëna.






Ka përfituar shërbim social të mëparshëm;zgjidhni;
Nëese po, emrin e institucionit nga ka përfituar;
Lloji i shëbrimit që ka përfituar;zgjidhni
Mënyra e identifikimit;zgjidhni
Nëse keni zgjedhur “Tjetër”,ju lutem specifikoni.
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4.Progresi i aplikuesit; Kjo dosje ofron mundësi për të përcaktuar statusin në të cilin ndodhet
procesi i aplikimit (ne process, i miratuar, refuzuar)
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Moduli-Puna në Rrugë

Në këtë modul përdoruesit kanë mundësi të hedhin informacion mbi punën e tyre në rrugë. Ky
modul është mbështetur mbi Formën e vëzhgimit dhe vlerësimit të shpejtë për femijët në situatë
rruge.
Moduli përbëhet nga tre dosje kryesore;




Para takimit
Pamja/ vezhgimi i femijes ne momentin e intervistes
Pamja/vezhgimi i prinderve/shoqeruesve

1.Para takimit;











Data e takimit
Ora e takimit
Punonjësit; mundësi për të shënuar emrat nëpërmjet butonit + në tabelë;
Qellimi i takimit/intervistes
Emri i femijes
Emri i prinderve/kujdestareve/shoqeruesve
Vendndodhja
Referuar nga:
Mosha e femijes
Femije te tjere:
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2. Pamja/ vezhgimi i femijes ne momentin e intervistes;
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3. Pamja/vezhgimi i prinderve/shoqeruesve:




Përcaktim për Nivelin e Rrezikut dhe Arsyet (shpreh shqetësimet për sigurinë dhe
mirëqënien e fëmijës);
Hapat / Veprimet për t’u ndërmarrë për t'iu përgjigjur situatës së fëmijës;
Plotësuar nga; emrat e personave qe kane kryer vleresimin.
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Moduli-Udhëzues për përdorimin e database
Ky modul është konceptuar për të bashkëngjitur udhëzues të ndryshëm që lidhen me ofrimin e
shëbrimeve sociale, të cila mund të shkëmbehen ndërmjet stafit të bashkive dhe njësive
administrative.
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Baza ligjore që është e vlefshme për shërbimet sociale mund të bashkëngjitet në sistem, duke patur
një dabase të plotë edhe mbi vlefshmërinë ligjore.
Per te shtuar nje akt te ri ligjor duhet te klikojme butonin Shto si me poshte;







Zgjedhim llojin e aktit ligjor
Shkruame numrin e aktit
Daten e aktit ligjor;e zgjedhim me kalendare
Shkruajme emertimin e aktit ligjore
Mundesi per attach/scan te dokumentit.
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LEGJISLACIONI KOMBËTAR MBI SHËRBIMET SOCIALE
Kuadri dhe parimet e përgjithshme të mbrojtjes sociale dhe ato të shërbimeve të kujdesit social në
Shqipëri përcaktohen në ligjin “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”5, që përcakton regullat dhe
kushtet e përfitimit nga ndihma ekonomike dhe kujdesi social, si edhe rolet dhe përgjegjësitë
përkatëse të institucioneve shtetërore. Ndihma ekonomike dhe shërbimet janë lidhur me konceptin
e kategorive në nevojë, të cilat kanë mundësi të kufizuara ekonomike, fizike, dhe psikologjike, si
edhe aftësi të kufizuara sociale. Në ligj përcaktohet se ndihma ekonomike dhe shërbimet shoqërore
kanë për qëllim lehtësimin e varfërisë dhe uljen e përjashtimit social për individët dhe familjet dhe
krijimin e mundësive për integrimin e tyre.
# Ligji Nr.9355, datë 10.03.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar3.
Thelbi: Të përcaktojë ndihmën dhe shërbimet shoqërore për individët dhe grupet në nevojë, të
cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike. Të zbusë varfërinë dhe përjashtimin
shoqëror për individët dhe familjet, duke rregulluar marrëdhëniet e financimit e të ofrimit të
ndihmës dhe shërbimeve shoqërore në Shqipëri. Ligji përcakton gjithashtu rolet dhe përgjegjësitë
e institucioneve zbatuese të ligjit, si dhe atyre inspektuese.
# Ligji nr.8153, datë 31.10.1996, “Për statusin e jetimit”4
Thelbi: Mbrojtja dhe trajtimi i përsonave 0-25 vjeç që sipas ligjit gëzojnë statusin e jetimit përmes
sistemimit në Qendrat Rezidenciale Publike dhe Jopublike, shkollimit, lehtësirave me mjetet e
transportit shtetëror a privat qytetas si dhe ndërqytetas, sigurimit të Shërbimi shëndetësor, shërbimi
dentar dhe medikamentet për jetimët, punësimin, trajtimin me përparësi nga punëdhënësi, lehtërira
për kredi afatgjata etij.
# Ligj nr.10 347, datë 4.11.2010, “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”5
Thelbi: Përcakton të drejtat dhe mbrojtjen që gëzon çdo fëmijë, mekanizmat që garantojnë
realizimin me efektivitet të mbrojtjes së këtyre të drejtave, si dhe përkujdesjen e posaçme për
fëmijën. Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve bëhet duke mbrojtur interesin më të lartë të fëmijës,
eliminimin e të gjithave formave të diskriminimit, respektimin e përgjegjësive, të të drejtave dhe
të detyrave që kanë prindërit/përfaqësuesit ligjorë për fëmijën.
# Ligji nr. 8652, datë 31.7.2000,“Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, i
ndryshuar.6
Thelbi: Bashkitë ofrojnë shërbime me karakter social si shërbimi social dhe administrimi i
institucioneve në çerdhet, azilet, shtëpitë e fëmijëve, etj. Bashkitë kryejnë edhe funksione të
përbashkëta si kujdesin social, zbutjen e varfërisë dhe garantimin e funksionimit të institucioneve
përkatëse. Marrin masa për kualifikimin dhe trajnimin e personelit të administratës, të
institucioneve arsimore, sociale etij. Ky ligj përcakton se përmes administratorëve të çdo bashkie
bëhet shpërndarja e pagesave të ndihmës ekonomike dhe pagesave që përfitojnë personat me aftësi
të kufizuara.
3

http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/1.pdf
4
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/48.-Ligji-Nr.8153-dat%C3%AB
31.10.1996-_Per-statusin-e-Jetimet-_.pdf
5
6

http://www.kqk.gov.al/sites/default/files/publikime/ligji_nr.10_347_date_04.11.2010.pdf
http://www.aspa.gov.al/images/21QeverisjaVendore.pdf
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# Ligji nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”7
Thelbi: Garantimi, nxitja dhe mbrojtja e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara për të
mundësuar pjesëmarrjen e tyre të plotë në të gjitha sferat e shoqërisë nëpërmjet ofrimit të ndihmës
e të mbështetjes. Ndërmarrja e masave për të garantuar përfshirjen dhe aksesueshmërinë e të gjithë
personave me aftësi të kufizuara, duke ofruar shërbime të ndryshme si: asistenca personale, pajisjet
e mjetet teknike mbështetëse, shërbimet e aksesueshmërisë, përfshirë transportin, përshtatja e
arsyeshme dhe, atëherë kur është e nevojshme, vendimmarrja e mbështetur.
# Ligji nr.9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” 8
Thelbi: Sigurimin dhe garantimin për viktimat e dhunës në familje të shërbimit të shpejtë, të
pakushtueshëm si dhe ngritjen e strukturave ndihmëse dhe të gjithë infrastrukturës së nevojshme,
që shërben për një mbështetje dhe plotësim të të gjitha nevojave për personat e dhunuar në
marrëdhëniet familjare. Organizimin e kurseve të trajnimit rreth dhunës në familje me punonjësit
e shërbimeve sociale, që janë të atashuar pranë çdo njësie vendore, strukturat e Policisë së Rendit
dhe me punonjësit e OJF-ve të licencuara për ofrimin e shërbimeve sociale.
Vendime të Këshillit të Ministrave
# Vendimi nr.658, datë 17.10.2005, “Për standardet e shërbimeve shoqërore”9
Thelbi: Standartet janë të rëndësishme për të garantuar dhe për të zhvilluar më tej të drejtat e
shtetasve të sanksionuara në legjislacionin shqiptar dhe në konventat Ndërkombëtare të ratifikuara
nga Qeveria shqiptare. Vendosja e standardeve për shërbimet shoqërore është e rëndësishme për
të matur dhe ndihmuar në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shoqërore që duhen respektuar
nga të gjithë ofruesit e shërbimeve, nga institucionet publike (në nivel qendror apo lokal), nga
organizatat jofitimprurëse, (OJF) dhe nga ofruesit privatë.
# Vendim nr.823, datë 06.12.2006 “Për standartet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për të
moshuarit në qendrat ditore”10
Thelbi: Standartet zbërthejnë në mënyrë specifike rregullat, kriteret dhe rezultatet e shërbimit në
këto qendra. Zbërthimi dhe përshtatja e Standardeve të Përgjithshme, në një paketë të vecantë për
shërbimet ditore për të moshuarit, ndihmon në rradhë të parë përfituesit e shërbimeve dhe
familjarët e tyre për të kuptuar dhe kërkuar zbatimin e standardeve nga ofruesit e shërbimeve.
# Vendim nr.752, datë 8.9.2010, “Për miratimin e standardeve të shërbimit të kujdestarisë për
fëmijët në nevojë"11
Qëllim: Ofrimi i shërbimit të kujdestarisë kryhet duke marrë në konsideratë moshën, nivelin e
zhvillimit, nevojat individuale të vlerësuara, gjendjen shëndetësore, paaftësinë, gjininë, situatën
familjare, kulturën, përkatësinë etnike, besimin fetar dhe identitetin seksual.
7

http://www.sherbimisocial.gov.al/ëp-content/uploads/2015/07/ligj_nr_93_dt_24_7_2014.pdf
http://www.osce.org/sq/albania/30437?download=true
9
http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/Vendim-i-KM_658_17.10.2005.pdf
10
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/standartet-e-sherbimeve-te-perkujdesit-shoqerorper-te-moshuarit-ne-qendrat-ditore.doc
11
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2015/07/VENDIM-Nr.752-dat%C3%AB-8.9.2010-Perstandartet-e-kujdestarise.doc
8
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# Vendim nr. 425, datë 27.6.2012 i azhornuar me ndryshimet e VKM 839/2014,”Për përcaktimin
e kritereve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në institucionet
rezidenciale, publike dhe jopublike, të përkujdesjes shoqërore”12
Thelbi i këtij vendimi është: Përcaktimin e kritereve dhe dokumentacionit për vendosjen e
fëmijëve në institucionet e përkujdesjes shoqërore, për pranimin e personave me aftësi të kufizuara
në institucionet rezidenciale publike dhe jo publike të përkujdesjes shoqërore, pranimin e
personave të moshuar në këto qendra, si dhe vendosjen në institucionet e përkujdesjes shoqërore
të viktimave të trafikimit dhe viktimave të mundshme të trafikimit.
# Vendim nr.659, datë 17.10.2005, “Për standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, për
fëmijët në institucionet rezidenciale.”13
Thelbi: Vendosja e standardeve për shërbimet rezidenciale për fëmijët për të garantuar dhe për të
zhvilluar më tej të drejtat e fëmijëve shqiptarë të sanksionuara në Kushtetutë, në legjislacionin
shqiptar dhe në konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Qeveria shqiptare, si Konventa e
Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve.
# Vendimi nr.821, datë 6.12.2006, “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit
shoqëror për të moshuarit në qendrat rezidenciale”14
Thelbi: Detajimi dhe konkretizimi më tej i kërkesave që duhet të përmbushin shërbimet shoqërore
për këtë kategori. Paketa e re e standardeve vendos rregulla dhe kritere për cilësinë e shërbimeve,
të cilat janë të detyrueshme për zbatim nga të gjithë ofruesit e shërbimeve, si nga institucionet
publike, nga shërbimet e ngritura nga organizatat jofitimprurëse (OJF) dhe nga ofrues të tjerë
privatë.
# Vendimi nr.822, datë 06.12.2006, “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit
shoqëror për personat me aftësi të kufizuara, në qendrat rezidenciale dhe ditore”.15
Thelbi: Matje dhe përmirësim i cilësisë së shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara në
qendrat rezidenciale dhe ditore. Vendosja e standardeve ndihmon strukturat sociale të qarqeve dhe
bashkive për të përmbushur funksionet në kuadër të procesit të decentralizimit.
# Vendim nr.195, datë 11.4.2007, “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit
shoqëror, në qendrat rezidenciale, për personat e trafikuar ose në rrezik trafikimi”.16
Thelbi: Rritjen e cilësisë së shërbimeve sociale për grupet në nevojë. Standardet e shërbimeve për
personat e trafikuar ose në rrezik trafikim i synojnë respektimin e parimeve: të barazisë dhe

12

http://80.78.70.231/pls/kuv/te_rezervuara.permbajtje_file?a_emertimi_ligjit=Vendim%20i%20KM&a_numri_aktit
=425&a_viti_aktit=27.06.2012&tipi=doc
13
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2015/07/Vendim-i-KM_659_17.10.2005.doc
14
http://www.sherbimisocial.gov.al/ëpcontent/uploads/2014/03/STANDARTET-E-SHERBIMEVE-TEPERKUJDESIT-SHOQEROR-PER-TE-MOSHUARIT-NE-QENDRAT-REZIDENCIALE-.doc
15
http://www.sherbimisocial.gov.al/ëp-content/uploads/2015/07/Vendim-Nr.-822-dat%C3%AB-6.12.2006-PERSTANDARTET-PER-TE-MOSHUARIT.doc
16
http://inspektoriatipunes.gov.al/wp-content/uploads/2014/02/Vendim-i-KM_195_11.04.2007.pdf
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mosdikriminimit, vetëvendosjes, përfshirjes, pjesëmarrjes dhe i mundësive të barabarta,
rehabilitimit, parandalimit, integrimit shoqëror dhe pjesëmarrjes në jetën e komunitetit.
# Vendim nr.582, datë 27.7.2011 “Për miratimin e procedurave standarde të veprimit për
identifikimin dhe referimin e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit”17
Thelbi: Procedurat standarde të veprimit (procedurat) për identifikimin dhe referimin e viktimave
apo viktimave të mundshme të trafikimit kanë për qëllim kryesor identifikimin dhe referimin në
kohën dhe mënyrën e duhur të viktimave të trafikimit, të rritur apo të mitur, për të gjitha llojet e
shfrytëzimit, të trafikimit të brendshëm apo ndërkombëtar, të lidhur apo jo me krimin e organizuar.
# Vendim nr.114, datë 31.1.2007, i azhornuar me VKM Nr.898, datë 10.11.2010 dhe VKM
nr.840/2014, “Për përcaktimin e masës së kontributeve të personave që ndodhen në institucionet
rezidenciale publike të përkujdesit shoqëror”18
Thelbi: Përcaktimin e grupeve, pagesave dhe përfitimeve të personave, që vendosen në
institucionet rezidenciale publike. Kategorizimi i personave dhe mënyra e pageses ne varesi te
kushteve ekonomike duke filluar nga pranimi pa pagesë në institucionet rezidenciale publike të
shërbimeve të përkujdesit shoqëror, në derdhje në 40% të pensionit për personat që përfitojnë
pension të cdo lloji, dhe deri në pranimin në institucionet rezidenciale publike të shërbimeve të
përkujdesit shoqëror kundrejt pagesës, të personave të cilët përveç pensionit kanë të ardhura të
tjera, por që kanë nevojë për shërbime të përkujdesit shoqëror.
# Vendim nr.823, datë 6.12.2006, “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit
shoqëror për të moshuarit në qendrat ditore”.19
Thelbi: Standardet e Shërbimeve të Përkujdesit Shoqëror për të Moshuarit në Qendrat Ditore, janë
në harmoni me reformën e decentralizimit të shërbimeve dhe ngritjen e shërbimeve për njerëzit në
nevojë.
# Vendimi nr.89, datë 26.1.2012,“Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe të
procedurës së shërbimit të kujdestarisë”20
Thelbi: Përcaktimi i kritereve bazë të vlerësimit të familjes kujdestare bazuar në: personalitetin
tërësor të familjes, anëtarët e familjes kërkuese të mos kenë qenë të dënuar me vendim të formës
së prerë nga gjykata, gjendja financiare e familjes kujdestare sipas të ardhurave të tyre, motivimi i
anëtarëve të familjes kërkuese për të qenë familje kujdestare, cilësitë prindërore etij. Vendim
nr.505, datë 13.7.2011,
# Vendimi: “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror për viktimat e
dhunës në familje, në qendrat rezidenciale, publike dhe jopublike”21

17

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94207/110484/F-1602728613/ALB-94207.pdf
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2015/07/VENDIM-Nr.114-dat%C3%AB-31.1.2007-dhendryshime.doc
19
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2014/03/STANDARTET-E-SHERBIMEVE
TE-PERKUJDESIT-SHOQEROR-PER-TE-MOSHUARIT-NE-QENDRAT-DITORE.doc
20
http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2012/PDF-2012/16-2012.pdf
21
http://www.sherbimisocial.gov.al/ëp-content/uploads/2014/03/standarde-per-dhunen.pdf
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Thelbi: Synojnë përmirësimin e jetës së viktimave të dhunës në familje dhe të familjeve të tyre, si
dhe respektimin dhe garantimin e vlerave të personalitetit të individit, të së drejtës për të përfituar
dhe për t’u mbrojtur, të mbrojtjes së informacionit për jetën vetjake, të dinjitetit dhe sigurisë.
# Vendim nr.265, datë 12.4.2012, “Për krijimin dhe funksionimin e mekanizmit të
bashkërendimit të punës ndërmjet autoriteteve shtetërore, përgjegjëse për referimin e rasteve të
fëmijëve në rrezik, si dhe mënyrën e procedimit të tij”22
Thelbi: Mekanizmi i bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të fëmijëve në rrezik
ndërmjet Komiteti drejtues për bashkërendimin e punës mes autoriteteve shtetërore përgjegjëse,
Grupi teknik multidisplinar, Njësisë për të drejtat e fëmijës në nivel qarku dhe njësisë për mbrojtjen
e fëmijës në nivel bashkie.
# Vendim nr.563, datë 12.08.2005, “Për përcaktimin e përgjegjësive të Qarkut për shpërndarjen
e shërbimeve të përkujdesjes shoqërore”23
Thelbi: Ngritjen e sektorit të ndihmës dhe të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore pranë Këshillit
të Qarkut.
# Vendim nr.572, datë 24.6.2015, “Për miratimin e standardeve të shërbimeve në qendrën
kombëtare transitore të emergjencës”24
Thelbi: Këto standarde ofrohen në situatat e emergjencës kur familjet nuk janë në gjendje të
sigurojnë jetesën e tyre dhe të jenë të pavarura, në situata kur familjet (dhe personat më të
cenueshëm dhe të vetmuar, si të moshuarit apo personat me aftësi të kufizuara) mund të kenë
nevojë për ndihmë apo mbështetje emergjente.
Udhëzime të Ministrit të Mirëqënies Sociale dhe Rinisë
# Udhëzim nr. 6, datë 21.5.2014 “Për procedurat e sistemimit të fëmijëve në institucionet
rezidenciale të përkujdesit shoqëror, publike dhe jopublike”25
Thelbi: Pranimi i personave në institucionet rezidenciale të përkujdesit shoqëror, publik dhe
privat, me vendim të SHSSH për institucionet e varësisë së tyre dhe me vendim të këshillit të
qarkut apo këshillit të bashkisë për institucionet e varësisë së tyre, pasi të jetë plotësuar
dokumentacioni i përcaktuar në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.425, datë 27.6.2012, "Për
përcaktimin e kritereve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në
institucionet rezidenciale publike dhe jopublike të përkujdesit shoqëror".
# Udhëzim nr.13, datë 17.12.2012, “Për zbatimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesjes
shoqërore, për viktimat e dhunës në familje, në qendrat rezidenciale, publike dhe jopublike”26
Thelbi: Qendrat rezidenciale, publike dhe jopublike, të përkujdesjes shoqërore për viktimat e
dhunës në familje ofrojnë shërbime në përputhje me standardet dhe procedurat e përcaktuara.
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http://femijet.gov.al/doc/VKMNr.265.pdf
http://80.78.70.231/pls/kuv/f?p=201:Vendim%20i%20KM:563:12.08.2005
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http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2014/PDF-2014/100-2014.pdf
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http://www.qbz.gov.al/botime/fletore_zyrtare/2012/PDF-2012/187-2012.pdf
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# Udhëzim Nr. 11, datë 9.3.2015, “Mbi zbatimin e VKM-së nr. 89, datë 26.1.2012, "Për
përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe të procedurave të shërbimit të
kujdestarisë"27
Thelbi: Njësitë e qeverisjes vendore informojnë nëpërmjet fushatave sensibilizuese ose
bashkëpunimit me organizata të ndryshme jofitimprurëse, të cilat kanë në fokusin e tyre
përkujdesjen sociale për fëmijët në nevojë, shtetasit që kanë brenda juridiksionit të tyre, mbi
përfshirjen në ofrimin e shërbimit të kujdestarisë për fëmijët në nevojë.
# Udhëzim nr.14, datë 10.5.2016, “Për ofrimin e shërbimit të emergjencës në institucionet e
përkujdesit shoqëror të financuara nga fondet e buxhetit të shtetit publik që ofrojnë shërbime
të përkujdesit rezidencial për fëmijët në nevojë”28
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http://www.sherbimisocial.gov.al/wpcontent/uploads/2015/07/Udh%C3%ABzim_11_09.03.2015.doc
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