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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE, STREHIMIT DHE SHËNDETIT PUBLIK 

 

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

 

Lënda:  Kthim përgjigje kërkesës për informacion 

 

_____________________ 

______________ 

 

Në përgjigje të kërkesës suaj për informacion administruar pranë Bashkisë Shkodër me Nr. 9015 

Prot., dt. 29.06.2020, sipas pyetjeve të drejtuara nga ana juaj, ju bëjmë me dije si më poshtë: 

 

1. Sa fonde ka alokuar Bashkia nga buxheti i vet për ndihma ushqimore e paketa 

humanitare? 

Bashkia Shkodër ruan rezervat e saj ushqimore në rast të emergjencave civile (tërmet, përmbytje, 

apo situata të tjera të paparashikuara) ndaj ka qenë e mundur ndërhyrja e menjëhershme në 

familjet në nevojë, sapo kanë filluar të shfaqen rastet e para të koronavirusit në Shqipëri dhe 

kanë filluar kufizimet e para datë 11.03.2020. 

Këshilli i Ministrave me Vendim Nr. 243, dt. 24.03.2020 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë 

natyrore” ka shpallur gjendjen e fatkeqësisë natyrore në të gjithë Republikën e Shqipërisë, për 

shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19. Ministria e Mbrojtjes me shkresën Nr. 1650, dt. 

24.03.2020, “Kërkesë për marrjen e masave urgjente për përdorimin e fondeve për mbrojtjen 

civile”, ka dërguar vendimin e Komisionit Qendror për Ofrimin e Asistencës Nr. 2, dt. 

24.03.2020 “Për përcaktimin e masës së produkteve ushqimore dhe jo-ushqimore minimale dhe 

llojet e procedurave të asistencës ndaj shtresave në nevojë”, duke dhënë orientimin që të 

përdoren fondet e planifikuara nga Bashkitë për mbrojtjen civile. 

Në vazhdimësi, me Vendim Nr. 87, me Nr. 5073/3 Prot., dt.25.03.2020, është miratuar nga 

Bashkia Shkodër rishpërndarja e fondit të zërave të shpenzimeve korente, brenda programit 

“Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile” me burim financimi transfertë e pakushtëzuar, për 

shkak të shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Kjo rishpërndarje është kryer nga aktiviteti 

“Zvogëlimi i riskut nga fakeqësitë dhe mbrojtjen civile” dhe fondi prej 4,915,000 lekë është 

përdorur për blerjen e produkteve ushqimore dhe jo-ushqimore  për shtresat në nevojë sipas 

referencës përkatëse në Vendimin Nr. 2 të lartpërmendur, i cili në shtojcën 1 të tij përcakton edhe 
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masën minimale të produkteve për një periudhë dy-javore. Gjithsej ky fond ka mbuluar pako per 

839 familje në nevojë. 

Në proces e sipër, mbetet një tjetër fond i alokuar me të njëjtën bazë ligjore dhe për të njëjtin 

qëllim me vlerë 5,219,312 lekë. 

Për më tepër, bashkëpunimi i afërt me organizata si (Unicef, UNDP, World Vision, Terre des 

hommes, Fundjavë Ndryshe, Foodbank, Mirësia, Shpresë për Botën, etj.) ka bërë të mundur 

mbulimin më të gjërë të familjeve në nevojë me pako ushqimore dhe higjienike. 

Gjithashtu, në proces e sipër mbeten dy dhurime financiare nga UNICEF me vlerë 2,333,600 që 

planifikohet t`u shpërndahet 553 familjeve në nevojë sipas numrit të anëtarëve dhe nga World 

Vision me vlerë 250,000 që planifikohet t`u shpërndahet 50 familjeve në nevojë. 

2. Sa fonde u janë alokuar Bashkive ose Prefekturës nga Ministria e Mbrojtjes (nëse ka 

ndodhur kjo) nga qeveria për këto ndihma sipas VKM-së? 

Nga Ministria e Mbrojtjes, nga qeveria nuk janë alokuar fonde me vlerë monetare Bashkisë apo 

Prefekturës së Shkodrës. Më poshtë, si vijon mund të gjeni informacionin e plotë mbi ndihmën 

me pako që ata kanë ofruar. 

Nga Ministria e Mbrojtjes, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit janë 

transferuar: 

Me Urdhër Nr. 132, dt. 28.03.2020, “Për dhënie ndihmë me mallra ushqimore, në ndihmë të 

familjeve të Bashkisë Shkodër, të Qarkut Shkodër”, në mbështetje të Ligjit Nr. 9900, dt. 

10.04.2008 “Për rezervat material të shtetit” dhe VKM-së Nr. 236, dt. 19.03.2020 “Për marrjen 

e masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë, në kushtet e epidemisë së 

shkaktuar nga COVID-19”, ndihmë si më poshtë: 

- 5200 kg “Miell gruri”, 627 kg “Oriz”, 627 litra “Vaj ushqimor”, 1254 kg “Makarona”, 

627 kg “Sheqer”, 209 kg “Kripë” dhe 70 copë “Ajvar”, në përgjegjësi administrimi të 

DRRMSH Tiranë. 

Me Urdhër Nr. 225, dt. 19.05.2020, “Për dhënie ndihmë me mallra ushqimore, në ndihmë të 

familjeve të Bashkisë Shkodër, të Qarkut Shkodër”, në mbështetje të Ligjit Nr. 9900, dt. 

10.04.2008 “Për rezervat material të shtetit” dhe VKM-së Nr. 236, dt. 19.03.2020 “Për marrjen 

e masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë, në kushtet e epidemisë së 

shkaktuar nga COVID-19”, ndihmë si më poshtë: 

- 711 kg “Oriz”, 711 litra “Vaj ushqimor”, 829.5 kg “Makarona”, 474 kg “Sheqer”, 474 kg 

“Fasule”, 237 kg “Kripë”, 284.4 kg “Konserva mishi”, 474 kg “Hurma Arabe”, 592.5 kg 

“Detergjent” dhe 1185 copë “Sapunë”, në përgjegjësi administrimi të DRRMSH Tiranë. 
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Me Urdhër Nr. 298, dt. 04.06.2020, “Për dhënie ndihmë me mallra ushqimore, në ndihmë të 

familjeve të Bashkisë Shkodër, të Qarkut Shkodër”, në mbështetje të Ligjit Nr. 9900, dt. 

10.04.2008 “Për rezervat material të shtetit” dhe VKM-së Nr. 236, dt. 19.03.2020 “Për marrjen 

e masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë, në kushtet e epidemisë së 

shkaktuar nga COVID-19”, ndihmë si më poshtë: 

- 400 kg “Miell”, 711 kg “Oriz”, 711 litra “Vaj ushqimor”, 829.5 kg “Makarona”, 474 kg 

“Sheqer”, 474 kg “Fasule”, 237 kg “Kripë”, 284.4 kg “Konserva mishi”, 474 kg “Hurma 

Arabe” dhe 474 kg “Detergjent”, në përgjegjësi administrimi të DRRMSH Tiranë. 

3. Sa ishte numri i njerëzve në nevojë për t`u ndihmuar gjatë pandemisë, të identifikuar në 

rang bashkie? 

Një grup i posaçëm, brenda strukturës së Bashkisë Shkodër, është ngritur për verifikimin e 

familjeve më në nevojë, përgatitjen e planit për shpërndarjen sipas prioriteteve dhe menaxhimin 

e kontakteve me donatorë të organizatave / shoqatave / fondacioneve të ndryshme, të cilët kanë 

shprehur gadishmërinë e tyre për bashkëpunim.  

 

Gjithashtu mbledhja, përpunimi dhe shpërndarja e informacionit transparent për qytetarët ka 

qenë një pjesë e rëndesishme për ndërgjegjesimin mbi seriozitetitin e situatës, sensibilizimin e 

opinionit publik dhe ndërmarrjen e masave higjieno-sanitare nga gjithsecili. 

 

Numri i njerëzve të identifikuar në rang bashkie si persona në nevojë për mbështetje ka qënë 

rreth 6,200 persona. Nisur nga kufizimet për efekt të përhapjes së epidemisë COVID-19, 

mbështetja me pako ushqimore dhe higjienike ka filluar me datë 17.03.2020, me familjet më në 

nevojë, në komunitetin Rom në vendqëndrimet e tyre: Prokurori, Tophanë, Buzë Drinit, Zalli i 

Kirit dhe Beltojë.  

 

4. Sa pako ushqimore janë shpërndarë deri tani në total, nga fillimi i pandemisë 11 mars – 

23 qershor 2020? 

Nga data 11.03.2020 deri 23.06.2020, janë mbështetur me pako ushqimore dhe higjienike 4,962 

famije në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër, sipas prioriteteve. Territori i Bashkisë Shkodër 

shtrihet nga Njësia Administrative Theth deri në Njësinë Administrative Velipojë dhe më poshtë 

është e paraqitur shpërndarja sipas Njësive. 

Njësia Administrative Familje total 

Shkodër 3520 

Nj. A. Rrethina 370 
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Nj. A. Ana e Malit 92 

Nj. A. Postribë 148 

Nj. A. Guri i Zi 142 

Nj. A. Dajҫ 50 

Nj. A. Velipojë 72 

Nj. A. Berdicë 119 

Nj. A. Shosh 170 

Nj. A. Pult 142 

Nj. A. Shalë 137 

 

5. Sa herë janë shpërndarë pako 1, 2, 3, apo asnjë?  

Pako ushqimore dhe jo-ushqimore janë shpërndarë çdo ditë gjatë periudhës kohore në fjalë. 

Intensiteti ka qenë më i lartë gjatë muajve Mars – Maj, ndërsa me hapjen graduale të aktiviteteve 

numri i familjeve kërkuese ka shkuar drejt rënies. Familjet e identifikuara me prioritet të lartë 

janë ndihmuar disa herë dhe vazhdojnë të mbeten në vëmendjen e shërbimeve tona. 

Grupi më i ndjeshëm, ku mbështetja është ofruar në mënyrë të vazhdueshme kanë qenë familjet 

(140) e Komunitetit Rom dhe herë pas here familjet në nevojë të Komunitetit Egjiptian. 

Ndërkohë, janë asistuar rreth 25-30 të moshuar që jetojnë vetëm, në kryerjen e pazarave, blerjen 

e ilaçeve apo shërbimeve të tjera që kanë kërkuar. 

Për informacion më të detajuar, vizitoni faqen web të Bashkisë Shkodër, ku mund të gjeni 

raporte të detajuara ditore për punën që është bërë gjatë periudhës së epidemisë COVID-19. 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, 

 

 

KRYETAR 

                                                                                                                                 Voltana Ademi 

 

 


