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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

 

 

Nr._____ Prot                                                                       Shkodër, më  ____.____.2020 

 

 

Lënda: Jepet informacioni i kërkuar 

______________________________________ 

Rruga: ____________________, Shkodër 

Në vijim të kërkesës suaj, datë 06. 04. 2020, regjistruar në Bashkinë Shkodër me nr. 5305 prot, 

datë 08. 04. 2020, në të cilën bazuar në ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e Informimit, kërkoni 

informacion mbi situaten e pandemisë COVID-19, ju bëjmë më dije si më poshtë: 

1. Ju lutem na vini në dispozicion vendimet e Këshillit Bashkiak pas datës 9 Mars 2020. 

 

Vendimet e Këshillit të Bashkisë nr.15, datë 23.03.2020 dhe nr.16, datë 03.04.2020 mund ti gjeni 

në http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Vendimet_e_Keshillit_169_1.php  

 

2. Sa familje në zonat rurale e urbane janë trajtuar me Ndihmë Ekonomike në Bashkinë 

Shkodër gjatë muajit shkurt? A ka patur ndryshime në shtimin e rasteve të familjeve me 

ndihmë ekonomike pas datës 9 Mars dhe sa është numri i përfituesve? A e keni 

informacionin të ndarë sipas gjinisë që familjet dhe individët e trajtuar nga bashkia juaj, janë 

identifikuar në territor me probleme të tjera si p.sh. familje me persona me aftësi të kufizuar, 

fëmijë me autizëm apo tjetër. 
 

Nr. Gjithsej nr. i familjeve 

që marrin ndihmë 

ekonomike  

Në qytet/Në 

Nj.A  

 Burra/Gra Statusi ( i 

martuar/i 

divorcuar/ i 

ve/beqar me 

fëmijë) 

Përshkrimi i 

situatës 

ekonomike, sociale 

dhe shëndetësore  

 1856 424/1432 1561/295   

Gjatë muajit mars  janë trajtur me ndihmë ekonomike 1824 familje (1639 familje nga Sistemi 

dhe 185 familje nga fondi 6%). Në muajin mars, janë trajtuar me ndihmë ekonomike 32 familje 

më pak se në muajin shkurt.  

3. Sa persona, të ndarë sipas gjinisë dhe zonës rurale apo urbane trajtohen me pagesën e 

paaftësisë për punë (KEMP) të dalë nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë 

(KMACP) të invalidëve. A ka patur shtim të tyre pas datën 9 Mars 2020? Në rastet kur 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Vendimet_e_Keshillit_169_1.php


Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al 

 

kohëzgjatja e KMACP ka përfunduar në këtë periudhë dhe kërkon ribërjen e dokumentave 

nga e para si është vepruar, a e ka penalizuar në vazhdimin e dhënies së pagesave për këtë 

kategori? A e keni informacionin të ndarë sipas gjinisë, nëse po sa burra e gra janë? 
 

Nr. i 

personave që 

trajtohen me 

KEMP 

Burra  Statusi ( i martuar/i 

divorcuar/ i ve/beqar 

me fëmijë) 

Gra   Statusi (e martuar/e 

divorcuar/ e ve/ 

beqare me fëmijë) 

Jetojnë në 

zonë 

urbane/rurale 

4363 2574 - 1789 - 2274/2089 

Të dhënat e mësipërme, i përkasin personave që janë trajtuar me pagesë paaftësie, nga të cilët, të 

paaftë 2568, kujdestarë të të paaftëve 475, të verbër 520, kujdestarë të të verbërve 132, 

tretra/paraplegjikë 337, kujtestarë të tyre 331. 

Për muajin mars 2020, janë trajtuar me shtesë kempi 3401 invalid pune. Nga këto, 2485 invalid i 

përkasin qytetit Shkodër. 
 

4. Sa familje në zonat rurale e urbane, përfitojnë bonus qeraje? A është shtuar numri i tyre pas 

datës 9 mars 2020? 

Nr. i 

familjeve që 

përfitojnë 

bonus qeraje  

Burra 

/gra 

Statusi ( i 

martuar/i 

divorcuar/ i 

ve/beqar me 

fëmijë) 

Burra/Gra   Statusi (e martuar/e 

divorcuar/ e ve/ 

beqare me fëmijë) 

Jetojnë në 

zonë 

urbane/rurale 

- - - - - - 

 

Sqarojmë se, thirrja per aplikime për programet e strehimit social, për shkak të situatës 

emergjente të shkaktuar nga COVID-19,  është pezulluar deri në nje datë për tu përcaktuar. Si 

rezultat i kësaj situate edhe programi i bonusit të strehimit është i pezulluar, si pjesë e 

programeve të strehimit social. 

 

5. Sa familje në zonat rurale e urbane, kanë mbetur të pastrehë pas tërmetit të 26 Nëntorit 2019? 

Sa prej tyre përfitojnë bonus qeraje? Sa familje ose individë përfitojnë subvencionimin e 

qerasë në tregun e lirë dhe nuk kanë të ardhura të mjaftueshme për ta përballuar vetë gjithë 

vlerën e qerasë në muajt shkurt-mars 2020. Sa është vlera e subvencionimit dhe ndarja sipas 

NJ.A? Cili është statusi i këtij përfitimi?  
 

Pranë zyrave me një ndalesë, në qendër dhe në njësitë administrative, janë bërë 140 kërkesa nga 

qytetarët për dëmet e shkaktuara nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019. Numrin më i madh i 

kërkesave, i përket Njësisë Administrative Velipojë. 

Bashkia Shkodër, i ka dërguar Prefekturës së Qarkut Shkodër, informacionin të detajuar për 

vlerësimin e ndërtesave publike dhe private, të dëmtuara gjatë tërmetit. 34 objekte janë radhitur 

sipas vlerësimit të  pasqyruar në aktet e konstatimit, duke amrrë në konsideratë shkallën e 

rrezikshmërisë dhe nevojën prioritare për ekpsertizë të thelluar.   

6. A keni patur e trajtuar raste të dhunës në familje gjatë muajit mars dhe këtë fillim prilli 2020? 

Nëse po sa raste keni patur? Si është trendi i kësaj periudhe krahasuar me një vit më parë? 
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Nr. Raportime 

të dhunës në 

familje 

Burra  Statusi i martuar/i 

divorcuar/ i ve/beqar 

me fëmijë) 

Gra   Statusi (e martuar/e 

divorcuar/ e ve/ 

beqare me fëmijë) 

Jetojnë në 

zonë 

urbane/rurale 

6   6   

      

Rastet e mësipërme janë pajisur me urdhër mbrojtjeje nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër. 

Gjatë së njëjtës periudhë të vitit 2019 Bashkia Shkodër ka trajtuar 4 raste të reja me urdhër 

mbrojtjeje. 

 

7. Cilat janë masat e marra për komunitetit rom dhe egjiptian  pas datës 9 mars 2020? Sa është 

numri i familjeve rome dhe egjiptiane, ku janë vendosur ata në Bashkinë Shkodër dhe cilët 

janë shërbimet dhe mbështetja që ata marrin nga Bashkia? 

 

Nr. i familjeve Rome e Egjiptiane Jetojnë në zonë urbane/rurale  Njësia administrative  

   

 

Janë mbështetur me paketa ushqimore dhe paketa higjenike 135 familje të komunitetit rom të 

vendosur në vendqëndrimet pranë Prokurorisë, Zallit të Kirit, përtej Bunës, pranë lumit Drin, 

Tophanë dhe në Beltojë. Gjithashtu rreth 352 familje egjiptiane janë mbështetur me paketa 

ushqimore dhe paketa higjenike, të vendosur në lagjen Liria dhe përtej urës së Bunës. 

8. Pas vendosjes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore nga Qeveria Shqiptare shoqëruar me izolim 

të detyrueshëm, a keni identifikuar persona të moshës së tretë që jetojnë, që nuk kanë askënd 

të afërm apo që i kanë fëmijët jashtë vendit? Sa është numri i tyre i ndarë sipas gjinisë? Cilat 

janë masat që ka marrë Bashkia Shkodër për këtë kategori? 

 

Nr. i personave të 

moshës së tretë 

Burra  Gra  Jetojnë në 

zonë 

urbane/rurale  

Njësia 

administrative  

100     

 

Nga të dhënat që kemi në qendrat Komunitare “Për Familjen” në territorin e Bashkisë sonë dhe 

të dhënave që kanë ardhë në nr e telefonit të vënë në funksion gjatë emergjencës Covid_19 janë 

identifikuar rreth 100 përsona të moshës së tretë që jetojnë të vetëm dhe në vështirësi.   

Specialistët e tanë janë në kontakt të vazhdueshëm me këto përsona dhe sipas nevojës kemi 

afruar, pako ushqimore dhe higjenike, shërbimin e blerjeve të produkteve të ndryshme sipas 

nevojës, informacion për procedurën e tërheqjes se pensionit, të sigurimit të medikamenteve, etj. 

 

9. Sa është numri i individëve me statusin e jetimit të ndarë sipas gjinisë, që jetojnë në Bashkinë 

Shkodër? A po marrin trajtim të vecantë nga Bashkia? Nëse po, cilat janë masat e ndërmarra? 
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Nr. I personave jetimë Burra  Gra  Jetojnë në 

zonë 

urbane/rurale  

Njësia 

administrative  

     

 

Jetimët me dhe pa status, janë pjesë e vazhdueshme e punës sonë, dhe veçanërisht gjatë 

emergjencës Covid-19.  Gjatë kësaj periudhe, është ofruar mbështetje për mbi 30 familje me 

produktet bazë të shportës, por edhe këshillim për fëmijët e tyre sipas nevojës. 

 

10. Sa vajza-nëna ka në Bashkinë Shkodër? Në cilat njësi administrative janë të vendosura? A po 

marrin trajtim të vecante nga Bashkia? Nëse po, cilat janë masat e ndërmarra? 

 

Vajza nëna Jetojnë në zonë urbane/rurale  Njësia administrative  

   

 

Si, individët me statusin e jetimit dhe vajzat nëna janë ndër kategoritë në nevojë me prioritet të 

lartë për Bashkinë Shkodër. Si të gjithë grupet e tjera në nevoje ata kanë marrë mbështetje me 

produktet bazë të shportës. Gjithashtu specialistet e shërbimit sociale “Për Familjen” kanë vënë 

në shërbim një numër telefonik për të ofruar mbështetje psikologjike për individët në nevojë, 

duke lëhtësuar situatën e tyrë në këtë kohë të vështirë. Gjithashtu me prioritet të lartë po 

asistojmë edhe familjet që janë në risk të institucionalizimit te fëmijëve  ose i kanë fëmijët në 

institucione rezidenciale. Mbështetja vazhdueshme me pako ushqimore e higjenike dhe 

informimi për të kërkuar pagesën nga punëdhenësi janë ndër shërbimet kryesore të ofruara.  

11. Në sa familje keni dërguar ndihma dhe në cilat zona e fshatra? Sa është rritur numri i 

familjeve që kanë nevojë për ndihma pas datës 9 mars 2020? Cfarë përmbajnë këto ndihma? 

Sa është sasia normale për një familje dhe si dhe sa herë bëhet shpërndarja e tyre? 

 

Nr. i familjeve që kanë marrë ndihma Jetojnë në zonë urbane/rurale  Njësia administrative  

2270 1351/919  

 

Aktualisht po punojmë intensivisht në sigurimin e produkteve bazë të shportës, në bashkëpunim 

me donatorë e ojq por gjithashtu po financohen edhe nga burime financiare të emërgjencës së 

buxhetit të Bashkisë.  

 

12. A ka patur ndryshim të buxhetit të Bashkisë Shkodër pas vendosjes së masave të marra për 

situatën COVID-19. Nëse jo, si po përballohet kjo situatë nga Bashkia dhe nëse po si dhe ku 

janë reflektuar këto ndryshime? 

 

Nisur nga situata e krijuar nga COVID-19, Bashkia Shkodër për të përballuar sa më mirë këtë 

situatë, ka bërë propozime për ndryshim të buxhetit, të cilin mund ta gjeni në 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Projektvendimet_297_1.php 
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13. Referuar kategorisë së të rinjve, a ka ndonjë masë ose kërkesë specifike të ndërmarrë nga 

Bashkia Shkodër? A ka të rinj të rikthyer nga jashtë Shqipërisë së fundmi pas datës 9 Mars? 

Çfare shërbimi po ju ofrohet atyre? 

 

Bashkia Shkodër, nuk ka informacion për numrin e të rinjve të rikthyer nga jashtë në Shqipëri. 

Ky informacion nuk na eshte dhene nga Ministria e Brendshme apo Drejtoria e Kufirit. Si të gjith 

kategoritë në nevojë dhe të rinjtë janë në fokusin e Bashkisë Shkodër 

 

14. Cilat janë mjetet dhe mënyrat që komunikoni me qytetarët në njësi administrative dhe në 

qytet për shërbimet që ofroni gjatë periudhës së izolimit/vetëkarantinimit të detyrueshëm? 

 

Qytetarët, informacionin e nevojshëm mund ta gjejnë duke klikuar në faqen e internetit 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Bashkia_155_1.php ose ne rrjetin social facebook 

 

 

KRYETAR 

 

                                                                                                                            Voltana ADEMI 
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