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Numri i familjeve pa uje te 

pijshem dhe pa kanalizime 

te ujrave te zeza.            

Numri I familjeve perfituese 

nga nderhyrjet ne 

infrastrukture.

Sigurimi i ujit te pijshem 

dhe 

administrimi/kanalizim i 

ujërave të zeza për rreth 

150 familje të komunitetit 

rom dhe egjiptian që 

jetojnë përtej Urës së 

Bunës.

Projektimi dhe 

planifikimi i 

nderhyrjeve te tjera 

infrastrukturore me 

synim permiresimin e 

kushteve te banimit 

dhe te jeteses per 120 

familje të komunitetit 

Rom&Egjiptian 

Sigurimi i financimeve 

te nevojshme per 

realizimin dhe 

zbatimin e projekteve 

te pergatitura per 

permiresimin e 

insfrastruktures së 

kushteve te banimit 

dhe te 

insfrastruktures 

publike për  120 

familje të komunitetit 

Rom&Egjiptian 

Realizimi i projekteve sipas 

qëllimeve të përcaktuara 

dhe sigurimi i 

qëndrueshmërisë së 

ndërhyrjeve të kryera për 

përmirësimin e kushteve të 

banimit dhe infrastrukturës 

publike.

P10.F1.O1.A1 Projektim 

dhe nderhyrje ne 

infrastrukture me synim 

permiresimin e jeteses per 

komunitetin rom dhe 

egjiptian.

10430
Bashkia 

Shkoder
-                 -                   -                  -                         

Numri i jetimeve qe jetojne 

në konviktet e shkollave te 

mesme në Shkoder dhe te 

grave kryefamiljare në 

veshtiresi ekonomike; 

Numri i apartamenteve 

sociale funksionale për 

jetimët dhe gratë 

kryefamiljare pa asnjë 

përkrahje;Numri i 

shërbimeve integruese të 

ofruara.

26 apartamente sociale 

funksionale dhe në 

administrim  për jetimët 

dhe gratë kryefamiljare pa 

asnje perkrahje.  30 

fëmijë jetimë janë 

identifikuar që jetojnë në 

kushtëe jo të mira në 

konvikte.

Sherbime integruese 

dhe zhvilluese per 

rreth 30 jetimë dhe 

grate kryefamiljare te 

akomoduara në 

apartamente sociale 

funksionale dhe në 

administrim te 

Bashkise se 

Shkodres. 26 

apartamente sociale 

funksionale dhe në 

administrim  për 

Sherbime integruese 

dhe zhvilluese per 

rreth 30 jetimë jetime 

dhe grate 

kryefamiljare te 

akomoduara në 

apartamente sociale 

funksionale dhe në 

administrim te 

Bashkise se 

Shkodres. 26 

apartamente sociale 

funksionale dhe në 

Mirë administrimi i kushteve 

fizike të apartamenteve 

sociale dhe fuqizimi socio-

ekonomik i individëve dhe 

familjeve përfituese, me 

qëllim integrimin e tyre; 

punësimin, edukimin për 

krijimin e autonomisë 

familjare.

P10.F1.O1.A2  Sherbime 

integruese & zhvilluese 

dhe administrimi i 

apartamenteve sociale, të 

krijuar për personat e dalë 

nga institucionet e 

përkujdesit rezidencial 

dhe gratë kryefamiljare 

me probleme social-

ekonomike, prane Qendes 

Komunitare "Per Familjen" 

nr 6.

10430
Bashkia 

Shkoder
                   789                      805                  821                  837                     1,000                        1,200               1,400               1,400               1,789                 2,005                2,221                        2,237   

Është identifikuar dhe 

vënë në dispozicion për 

zhvillim për programe 

strehimi sipërfaqaja e 

truallit prej 66 000 m2 në 

Bashkine e Shkodres dhe 

është aplikuar per 

pjesmarrje në programet 

lehtesuese qeveritare si: 

bonus qeraje, banesa 

sociale me kosto të ulët, 

banesa sociale me qera, 

banesa me kosto te ulet, 

apo programin e 

subvencionimit te 

interesave te kredive nga 

shteti per familjet në 

nevoje strehimi., etj.                                               

Vleresim në 

vazhdimësi dhe 

aplikim per pjesmarrje 

në programet 

lehtesuese qeveritare 

si: bonus qeraje, 

banesa sociale me 

kosto të ulët, banesa 

sociale me qera, 

banesa me kosto te 

ulet, apo programin e 

subvencionimit te 

interesave te kredive 

nga shteti. per familjet 

në nevoje dhe 

administrimi e ketij 

sherbimi, 

Vleresim dhe aplikim 

per pjesmarrje në 

programet lehtesuese 

qeveritare si: bonus 

qeraje, banesa 

sociale me kosto të 

ulët, banesa sociale 

me qera, banesa me 

kosto te ulet, apo 

programin e 

subvencionimit te 

interesave te kredive 

nga shteti per familjet 

në nevoje dhe 

administrimi e ketij 

sherbimi. Ndertimi 

dhe administrimi i 

banesave sociale per 

familjet në nevoje.

Vleresim dhe aplikim per 

pjesmarrje në programet 

lehtesuese qeveritare si: 

bonus qeraje, banesa 

sociale me kosto të ulët, 

banesa sociale me qera, 

banesa me kosto te ulet, 

apo programin e 

subvencionimit te interesave 

te kredive nga shteti. per 

familjet në nevoje dhe 

administrimi e ketij 

sherbimi.Ndertimi dhe 

administrimi i banesave 

sociale per familjet në 

nevoje.

P.10.F1.O2.A1 Strehim 

social sipas programeve 

qeveritare të banesave 

sociale me qera, me kosto 

të ulët dhe trajtimi me 

bonus qeraje. 

6180
Bashkia 

Shkoder
                     300                           600                  600                  600                  300                    600                   600                           600   

është kryer vleresimi 

infrastruktures se banimit 

dhe kostimi i nderhyrjeve 

me synim  permiresimin e 

kushteve te jeteses se 

komunitetit 

Rom&Egjiptian.

Aplikimi prane 

qeverise dhe 

donatoreve potencial  

per nderhyrje në 

infrastrukture me 

qellim permiresimin e 

kushteve te jeteses 

per komunitetin rom 

dhe egjiptian.

Aplikim  prane 

qeverise dhe 

donatoreve potencial 

per nderhyrje në 

infrastrukture me 

qellim permiresimin e 

kushteve te banimit 

per komunitetin rom 

dhe egjiptian.

Realizimi i Projekteve te 

aplikuara dhe potencialisht 

te miratuara  prane qeverise 

dhe donatoreve potencial 

per nderhyrje në 

infrastrukture me qellim 

permiresimin e kushteve te 

banimit per komunitetin rom 

dhe egjiptian dhe vazhdimi i 

aplimeve per projekte te te 

tjera

P.10.F1.O2.A2   Pergatitja 

e studimit te fizibilitetit mbi 

permiresimin e kushteve 

te banimit per komunitetin 

Rom&Egjiptian në 

Bashkine e Shkodres

10430
Bashkia 

Shkoder
                  -                         -                        -                                -     

P10.F2.O1.Mbulimi sa më i 

plotё i territorit, tё 

Bashkisë, me shёrbime 

sociale duke u harmonizuar 

me interesat dhe nevojat e 

komunitetit.

Ekzistenca e Planit Lokal 

të Veprimit dhe objektivave 

strategjikë për fëmijët në 

situatë rruge. Numri i 

fëmijëve në situatë rruge të 

mbështetur; Numri i 

familjeve në situatë rruge 

të mbështetura;

Ka një PLV që zbatohet 

në Bashkinë Shkodër. 

është shtrirë shërbimi   në 

territorin e bashkise se 

Shkodres per identifikimin 

e femije në situate rruge; 

Janë ofruar sherbimet per 

125 femije dhe 53 familje 

në situate rruge me qellim 

permiresimin e kushteve 

Ka një PLV që 

zbatohet në Bashkinë 

Shkodër.Shtrirje e 

sherbimeve  në  

territorin e bashkise se 

Shkodres per 

identifikimin e femije 

në situate 

rruge.Fuqizim i 

familjeve te ketyre 

Ka një PLV që 

zbatohet në Bashkinë 

Shkodër. Shtrirje e 

sherbimeve  në te 

gjithe territorin e 

bashkise se Shkodres 

ku jane identifikuar 

femije në situate 

rruge; Fuqizimi i 

familjeve dhe 

Qëndrueshmëria e 

shërbimeve të krijuara në të 

gjithë territorin e Bashkisë 

së Shkodrës.Fuqizimi i 

familjeve në vështirësi 

social ekonomike. 

Perditesimi i PLV dhe 

objektivave strategjikë të tij.

P10.F2.O1.A1 Zbatimi i 

Planit lokal të Veprimit për 

Identifikimin dhe mbrojtjen 

e fëmijëve në situatë rruge.

10430
Bashkia 

Shkoder
                        100                  100                  100                     -                      100                   100                           100   

Numri i familjeve me 

kryefamiljarë gra/burra te 

asistuara me ndihme 

ekonomike ; Numri i 

personave te asistuar me 

pagese  paaftesie dhe 

invaliditeti; 

Lehtesimi i situates 

ekonomike-sociale per 

famijet në nevoje;  

Familjeve qe trajtohen me 

ndihme ekonomike, (xxxx 

kryefamlijarë gra /burra );  

YYYY persona trajtohen 

me pagese paaftesie;   

zzz Invalide te Punes qe 

trajtohen me shtese 

Lehtesimi i situates 

ekonomike-sociale per 

famijet në nevoje;  

Familjeve qe trajtohen 

me ndihme 

ekonomike,  (xxxx 

kryefamlijarë gra 

/burra );  YYYY 

persona trajtohen me 

pagese paaftesie;   zzz 

Lehtesimi i situates 

ekonomike-sociale 

per famijet në nevoje;  

Familjeve qe trajtohen 

me ndihme 

ekonomike,  (xxxx 

kryefamlijarë gra 

/burra );  YYYY 

persona trajtohen me 

pagese paaftesie;   

Lehtesimi i situates 

ekonomike-sociale per 

famijet në nevoje;  Familjeve 

qe trajtohen me ndihme 

ekonomike,  (xxxx 

kryefamlijarë gra /burra );  

YYYY persona trajtohen me 

pagese paaftesie;   zzz 

Invalide te Punes qe 

trajtohen me shtese Kempi;

P10.F2.O2.A1. Ndihma 

ekonomike dhe PAK.
10430

Bashkia 

Shkoder
        958,758           990,123        1,010,000                1,030,200           958,758             990,123         1,010,000                 1,030,200   

Sistemi i referimit për 

viktimat e dhunës në 

familje i riorganizuar dhe 

funksional.    Nr i rasteve te 

referuara.                          

Nr i perfituesve nga 

funksionimi i sistemit te 

referimit.                                 

Riorganizimi dhe 

funksionimi i sistemit të 

referimit për viktimat e 

dhunës në familje;  xxx 

është Nr i perfituesve nga 

funksionimi i sistemit te 

referimit.  Yyy është Nr i 

takimeve te organizuara 

Funksionimi e 

konsolidimi  i sistemit 

te referimit te rasteve 

per viktimat e dhunes 

në familje.Shtrirja e 

sherbimeve ne 

territorin e Bashkise

Funksionimi dhe 

koordinimi i sistemit 

te referimit te rasteve 

per viktimat e dhunes 

në familje dhe 

permiresimi i situates 

se viktimave te 

dhunes në familje në 

Mirë funksionimi i sistemit 

te referimit te rasteve per 

viktimat e dhunes në familje 

me qëllim fuqizimin e 

viktimave nëpërmjet 

koordinimit ndërinstitucional 

në ofrimin e shërbimeve në 

përputhje me nevojat e rastit. 

P10.F2.O2.A2. Zbatimi i 

sistemit të referimit të 

rasteve për viktimat e 

dhunës në familje.

10430
Bashkia 

Shkoder
                     300                           300                  300                  300                  300                    300                   300                           300   

Nr. i aktiviteteve 

ndërgjegjësuese.             

Nr i pjesmarresve ne 

aktivitete.

Janë organizuar për 5 ditë 

9 aktivitete sensibilizuese 

me qëllim promovimin e 

vlerave të familjes dhe 

shërbimeve që ofrohen në 

fuqizim të familjes 

biologjike, promovimit të 

shërbimeve alternative 

me qëllim 

deinstitucionalizimin dhe 

parandalimin e 

Planifikimi dhe 

organizimi i 

aktiviteteve 

sensibilizuese te 

shtrira pergjate javes 

se cilesuar "Java e 

Familjes" 

Planifikimi dhe 

organizimi i 

aktiviteteve 

sensibilizuese te 

shtrira pergjate javes 

se cilesuar  "Java e 

Familjes" 

Organizim i aktiviteteve 

sensibilizuese për familjen 

dhe rëndësinë e saj në 

edukimin e individit dhe 

shoqërisë.

P10.F2.O2.A3. Dita 

ndërkombëtare për 

familjen – 15 maj

10430
Bashkia 

Shkoder
                       50                             50                    50                    50                    50                      50                     50                             50   

Numri i studentëve që 

zhvillojnë praktikën 

mësimore  në Bashki.

11  studente kanë 

zhvilluar  praktiken 

profesionale në bashkine 

e Shkodres ne perputhje 

me nevojat e territorit, në 

sherbim te komunitetit. 6 

nga dega psiokologjise 

dhe 5 nga puna sociale.

Studentet zhvillojne 

praktiken profesionale 

në bashkine e 

Shkodres ne perputhje 

me nevojat e territorit, 

në sherbim te 

komunitetit

Studentet zhvillojne 

praktiken profesionale 

në bashkine e 

Shkodres ne 

perputhje me nevojat 

e territorit, në sherbim 

te komunitetit

Zhvillimi i një praktike 

mësimore profesionale, në 

pjesëmarrje në aktivitete 

konkrete, sipas nevojave të 

shërbimit social të bashkisë, 

në shërbim të komunitetit.

P10.F2.O2.A4. Partneriteti 

me departamentin e 

psikologji-punës sociale 

dhe departamentin e 

infermierisë

10430
Bashkia 

Shkoder
                  -                         -                        -                                -     

Nr i qenve në rrugë qe 

perfitojne sherbime dhe 

trajtohen.                 

Ekzistenca dhe funksionimi 

i një strehëze për qent e 

rrugës.

138 qen të rrugës janë  

sterilizuar dhe vaksinuar, 

e matrikulluar në proces 

kryerje.

Trajtimi, sterilizim dhe 

vaksinimi e matrikulimi 

në vazhdimësi për 

qentë e rrugës;                                             

                                

Projektimi dhe 

ndërtimi i strehezes 

per grumbullimin e 

Trajtimi, sterilizim dhe 

vaksinimi e 

matrikulimi në 

vazhdimësi për qentë 

e rrugës.                                          

                    

Funksionimi dhe 

administrimi I 

Trajtimi, sterilizim dhe 

vaksinimi e matrikulimi në 

vazhdimësi për qentë e 

rrugës.          

Mireadministrimi I strehezes 

per grumbullimin e trajtimin 

e qenve të rrugës;

P10.F2.O2.A5. Projektimi, 

ndërtimi i strehëzës dhe 

trajtimi i qenve të rrugës.

10430

Bashkia 

Shkoder (230 

dhe 231)

                     800                           200               1,000               1,020                     800                  800                 1,000                1,000                        1,020   

Karta për barazi gjinore 

pjese e dokumenteve 

strategjike që zbatohet në 

Bashkine e Shkodres. Plan 

veprimi "Për Barazi"; 

Sistem të dhënasht 

statistikore me bazë gjinore.

Karta për barazi gjinore e 

firmosur dhe pjese e 

dokumenteve strategjike 

te Bashkise se 

Shkodres.Të dhëna 

statistikore me bazë 

gjinore për bashkinë e 

Shkodrës me një 

vëmendje te vecantë ndaj 

Hartimi, miratimi dhe 

zbatimi  I Planit te 

Veprimit "Për 

Barazi”.Buxhetim 

gjinor dhe me 

pjesëmarrje për 

buxhetin e bashkisë. 

Përditësim i të 

dhënave statistikore 

Zbatimi ne 

vazhdimesi I "Planit te 

veprimit per barazi". 

Buxhetim gjinor dhe 

me pjesëmarrje për 

buxhetin e bashkisë. 

Përditësim i të 

dhënave statistikore 

me bazë gjinore për 

Krijimi i databaze me të 

dhëna statistikore me bazë 

gjinore. Buxhetim gjinor dhe 

me pjesëmarrje në buxhetin 

e bashkisë. Perditesimi i 

planit të veprimit për 

zbatimin e kartës evropiane 

për barazinë mes grave dhe 

burrave.  

P10.F2.O2.A6. Zbatimi i 

kartës evropiane për 

barazi gjinore.

10430
Bashkia 

Shkoder
                     100                           200                  200                  200                  100                    200                   200                           200   

Konsolidim i tryezës 

konsultative me organizata 

e shoqërisë civile, 

institucionet dhe aktorët e 

tjerë. Nr. i takimeve 

periodike të tryezës 

konsultative. Nr I 

organizatave pjesmarrese. 

Janë realizuar 13 takime 

konsultative. 25 

organizata të shoqërisë 

civile kanë marrë pjesë 

në këto takime. Ka një 

proces të vazhdueshëm 

dhe qëndrueshëm të 

konsultimit përmes 

takimeve.

Konsolidimi i tryezes 

konsultative dhe 

organizimi i takimeve 

periodike, se pakut se 

pakut 4 tryezave ne vit.

Qendrueshmeria dhe 

vazhdimesia e 

tryezave konsultative.

Qendrueshmeria dhe 

vazhdimesia e tryezave 

konsultative me shoqërinë 

civile, koordinimin e 

shërbimeve në territor.

P10.F2.O3. A1. Tryeza 

konsultative me 

organizatat që veprojnë në 

sektorin social në 

Bashkinë e Shkodrës;

10430
Bashkia 

Shkoder
                  -                         -                        -                                -     

Janë organizuar 6  

aktivitete ndergjegjesuese 

me synim promovimin, 

mirëqenien e fëmijëve 

dhe parandalimin e çdo 

forme dhune apo abuzimi 

ndaj tyre. 380 është numri 

i fëmijëve dhe familjeve 

përfituese nga aktivitetet 

e zhvilluara.

Planifikimi e 

organizimi I 

aktiviteteve informuese 

dhe ndergjegjesuese 

per respektimin e te 

drejtave te femijes me 

pjesemarrjen aktive te 

femijeve.

Planifikimi e 

organizimi I 

aktiviteteve 

ndergjegjesuese ne 

qendrat komunitare te 

shtrira ne territorin e 

bashkise se Shkodres 

per ndergjegjesimin e 

te drejtave te femijeve 

dhe per te inkurajuar 

Planifikimi dhe organizimi i 

një sërë aktivitetesh 

ndërgjegjësuese, të shtrira 

gjatë javës 16 - 20 nëntor, 

në bashkëpunim me 

institucionet dhe organizatat 

që në fokusin e punës së 

tyre kanë familjen dhe 

fëmijët. 

P10.F2.O3. A2. Aktivitet 

ndërgjegjësues në kuadër 

të ditës ndërkombëtare 

për mbrojtjen e të drejtave 

të fëmijëve, 20 nëntori.

10430
Bashkia 

Shkoder
                       50                             50                    50                    50                    50                      50                     50                             50   

Është organizuar dhe 

kthyer në traditë "Shkodra 

n'fest", aktivitet një mujor 

social-kulturor, i 

organizuar në 

bashkëpunim me 

P10.F2.O3. A3. “Shkodra 

n’fest”
10430

Bashkia 

Shkoder
                     500                  500                       -                        -                                -     

Janë organizuar 4 

aktivitete informuese dhe 

ndergjegjesuese ne 

kuader te dites 

nderkombetare per te 

moshuarit. Rreth 38 është 

Organizim i 

aktiviteteve informuese 

dhe ndergjegjesuese 

ne kuader te dites 

nderkombetare per te 

moshuarit.

Organizim i 

aktiviteteve 

informuese dhe 

ndergjegjesuese ne 

kuader te dites 

nderkombetare per te 

Organizimi  dhe zhvillimi i 

aktiviteteve sensibilizuese 

për moshën e tretë, sipas 

nevojave dhe specifikave të 

kësaj moshe.

P10.F2.O3. A4. Dita 

ndërkombëtare e të 

moshuarve

10430
Bashkia 

Shkoder
                  -                         -                        -                                -     

Është organizuar 1 

aktivitet sensibilizues në 

kuadër të ditës "3 

dhjetori", dita 

ndërkombëtare për 

personat me aftësi 

ndryshe, me synim 

perfshirjen dhe integrimin 

Organizim i aktivitetit 

sensibilizues në 

kuadër të ditës "3 

dhjetori" , dita 

ndërkombëtare për 

personat me aftësi 

ndryshe me 

pjesemarrje te gjere 

Organizim i aktivitetit 

sensibilizues në 

kuadër të ditës "3 

dhjetori" , dita 

ndërkombëtare për 

personat me aftësi 

ndryshe me 

pjesemarrje te gjere 

Koordinimi i aktiviteteve 

ndërgjegjësuese në 

bashkëpunim me 

institucionet publike dhe 

organizatat me qëllim 

integrimin e personave me 

aftësi ndryshe në jetën 

socio-ekonomike.

P10.F2.O3. A5. Aktivitet 

ndërgjegjësues në kuadër 

të ditës ndërkombëtare 

për Personat me Aftësi 

Ndryshe, më 3 Dhjetor.

10430
Bashkia 

Shkoder
                     100                           100                  100                  100                  100                    100                   100                           100   

Është organizuar 1 (një)  

aktivitet sensibilizues per  

promovimin e Dites 

Nderkombetare te 

femijeve. Rreth 500 është 

Organizimi dhe 

zhvillimi i aktivitetit 

sensibilizues per  

promovimin e Dites 

Nderkombetare te 

Planifikojme dhe 

organizojme aktivitete 

ndërgjegjësuese dhe 

argëtuese për fëmijët, 

në çdo qendër 

Planifikojme dhe 

organizojme aktivitete 

ndërgjegjësuese dhe 

argëtuese për fëmijët, në 

çdo qendër komunitare.

P10.F2.O3. A6. Dita 

ndërkombëtare e fëmijëve, 

"1 Qeshor"i

10430
Bashkia 

Shkoder
                  -                         -                        -                                -     

Janë organizuar 6  

aktivitete ndërgjegjësuese 

per te drejtat e grave, 

njohjen dhe respektimin e 

tyre. Rreth 65 është numri 

i pjesëmarrësve në këto 

aktivitete.

Organizimi I nje sere 

aktivitetesh te shtrira 

pergjate javes ne 

qendrat komunitare 

per te informuar dhe 

promovuar te drejtat e 

grave ne jeten sociale, 

ekonomike, politike, 

Organizimi i nje sere 

aktivitetesh te shtrira 

pergjate javes ne 

qendrat komunitare  

për të drejtat e grave 

dhe për t`i mbështetur 

ato në njohjen e 

statusit të tyre në 

Organizim të aktiviteteve 

ndërgjegjësuese për të 

drejtat e grave si të drejta 

themelore të individit.

P10.F2.O3. A7. Dita 

ndërkombëtare e gruas, 8 

marsi 

10430
Bashkia 

Shkoder
                     150                           150                  150                  150                  150                    150                   150                           150   

BASHKIA SHKODER

"Shkodra, me njerëzit kreativ, historinë e kulturën, mikpritjen e burimet natyrore, një komunitet që jeton e zhvillohet, derë ë hapur për integrim"

P10.F1.O1.Permiresimi i 

kushteve te banimit per 

shtresat në nevoje

2018

 PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2018-2020

2019 2020 202020182018Funksione
2019

Situata e synuar 2020 Aktivitete/Projekte Institucioni
202020182020

Situata e vleresuar/e 

pritshme në fund te vitit 

2017

Situata e synuar 2018
202020172017 2018Situata e synuar 2019

Shpenzime operative  Paga dhe sigurime shoqerore 

PROGRAMI 2017 20192017

 Investime  

2020

 Transferime   Subvencione 

Objektivat Specifik
Nr. I 

Funksioneve
2019

Treguesi/Indikatori 20172018 2019

 Totali 

2017 2019

Mbulim sa mё 

të plotё të 

territorit me 

Shёrbime 

Sociale duke 

u 

harmonizuar 

me nevojat 

dhe interesat 

e komunitetit.  

 

Gjithëpërfshirj

a, 

pjesëmarrja, 

krijimi i 

Mundёsive tё 

Barabarta 

dhe 

Mosdiskrimini

mi pёr shkak 

tё aftёsive 

ndryshe, 

gjinisë, 

origjinёs, 

minoritetit 

etj.:Partneritet

i i ngushtë 

ligjor me 

shoqёrinë 

civile, 

organizata jo-

fitimprurëse, 

biznesin 

privat dhe 

biznesin 

social nё 

veçanti.

S
tr
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h
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i 

d
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e
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0
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Nr. Programi Programe 
Politikat 

Vendore

P10.F1.

P10.F1.O2. Vlerësimi, 

planifikimi dhe sigurimi i 

kushteve të përshtatshme 

të banimit, për individët 

dhe familjet në 

nevojë,përmes ofrimit të 

alternativave për 

njëstrehim të gatshëm, të 

arritshëm, të 

përballueshëm dhe të 

përshtatshëm

Nr. i aktiviteteve 

ndërgjegjësuese; Nr. i 

fëmijëve dhe familjeve 

përfitues të shërbimeve 

ekzistuese dhe atyre 

alternative; Nr. 

partneriteteve me 

shoqёrinë civile, 

organizatat jo-fitimprurese, 

Ekzistenca e studimeve, 

raporteve te vlerësimit të 

situatës  së strehimit të 

komunitetit Rom&Egjyptian.

Ndërtimin 

dhe 

administrimin 

e banesave 

për strehimin 

social, sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj.

Krijimin dhe 

administrimin 

e shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, gratë, 

të moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj.

P10.F2.O3.Partneriteti i 

ngushtë me shoqёrinë 

civile, organizatat jo-

fitimprurese, biznesin 

privat dhe biznesin social 

nё veçanti per ofrimin e 

sherbimeve sociale per 

shtresat në nevoje.

P10.F2

P10.F2.O2 Bashkёrendimi 

dhe harmonizimi i 

aktiviteteve lokale me 

Strategjitё dhe politikat 

kombёtare, me institucionet 

nё varёsi tё pushtetit 

qendror, bashkitё fqinje 

dhe shtetet kufitare



18 marëveshje  

partneriteti dhe 

bashkëpunimi me 

shoqёrinë civile, 

organizatat jo-

fitimprurese. Marëveshje 

dhe bashkëpunim me 

UNDP, Terre des 

Homme, Save The 

Children, MalteseR, 

Projekti «Shpresa», 

Konsolidimi i 

sherbimeve 

parandaluese dhe te 

kujdestarise familjare 

me synim 

parandalimin e 

institucionalizimit te 

femijeve, 

deinstitucionalizimi i 

femijeve, identifikimi 

dhe trajnimi i familjeve 

Konsolidimi i 

sherbimeve 

parandaluese, 

deinstitucionalizimi i 

femijeve dhe te 

kujdestarise familjare 

me synim 

parandalimin e 

institucionalizimit te 

femijeve. Lista e 

familje kujdestare e 

P10.F2.O3. A8 

Bashkëpunimi me Save 

the Children.

10430
Bashkia 

Shkoder
                  -                         -                        -                                -     

Realizimi i Marreveshjes 

në mes Bashkise se 

Shkodres dhe Shprese 

per Boten per vtitin 2017 

per krijimin dhe ofrimin e 

mundesive me te mira per 

147 personat qe jetojne 

në institucionet 

rezidenciale dhe 

gjithashtu me synim 

bashkepunimin në 

Realizimi i 

Marreveshjes në mes 

Bashkise se Shkodres 

dhe Shprese per 

Boten per vtitin 2018 

per krijimin dhe ofrimin 

e mundesive me te 

mira per personat qe 

jetojne në institucionet 

rezidenciale dhe 

gjithashtu me synim 

Realizimi i 

Marreveshjes në mes 

Bashkise se 

Shkodres dhe 

Shprese per Boten 

per vitin 2019 per 

krijimin dhe ofrimin e 

mundesive me te 

mira per personat qe 

jetojne në 

isntitucionet 

Realizimi i Marreveshjes në 

mes Bashkise se Shkodres 

dhe Shprese per Boten per 

vitin 2020 per krijimin dhe 

ofrimin e mundesive me te 

mira per personat qe jetojne 

në isntitucionet rezidenciale 

dhe gjithashtu me synim 

bashkepunimin në sherbime 

te tjera per familjet në 

nevoje.

P10.F2.O3. A9 

Bashkëpunimi me 

Fondacionin “Shpresë për 

botën”, për përmirësimin e 

cilësisë së jetesës për 

personat që jetojnë në 

institucionet rezidenciale 

dhe familjet në nevojë.

10430
Bashkia 

Shkoder
                  -                         -                        -                                -     

Janë organizuar 2 (dy) 

aktivitete për 

ndërgjegjësimin e 

komunitetit, institucioneve 

publike dhe organizatave  

për t’u bërë pjesë dhe për 

t’u përfshirë në proçesin e 

integrimit të komunitetit 

Ndërgjegjësimi i 

komunitetit, 

institucioneve publike 

dhe organizatave  për 

t’u bërë pjesë dhe për 

t’u përfshirë në 

proçesin e integrimit të 

komunitetit rom  në 

Ndërgjegjësimi i 

komunitetit, 

institucioneve publike 

dhe organizatave  për 

t’u bërë pjesë dhe për 

t’u përfshirë në 

proçesin e integrimit 

të komunitetit rom  në 

Ndërgjegjësimi i komunitetit, 

institucioneve publike dhe 

organizatave  për t’u bërë 

pjesë dhe për t’u përfshirë 

në proçesin e integrimit të 

komunitetit rom  në jetën, 

sociale, ekonomike e 

kulturore.

P10.F2.O3. A10: Dita 

ndërkombëtare e romëve
10430

Bashkia 

Shkoder
                     100                           100                  100                  100                  100                    100                   100                           100   

Zbatimi i aktiviteteve te 

percaktuara në 

marreveshjen e 

bashkepunimit me 

organizaten "Sos, 

Fshatrat e Femijeve" me 

qellim permiresimin e 

ofrimit te sherbimeve per 

familjet në nevoje në 

bashkine e Shkodres në 

kuader te shtrirjes se 

sherbimeve komunitare. 

37 është numri i familjeve 

Zbatimi i aktiviteteve te 

percaktuara në 

marreveshjen e 

bashkepunimit me 

organizaten "Sos, 

Fshatrat e Femijeve" 

me qellim 

permiresimin e ofrimit 

te sherbimeve per 

familjet në nevoje në 

bashkine e Shkodres 

në kuader te shtrirjes 

se sherbimeve 

Zbatimi i aktiviteteve 

te percaktuara në 

marreveshjen e 

bashkepunimit me 

organizaten "Sos, 

Fshatrat e Femijeve" 

me qellim 

permiresimin e ofrimit 

te sherbimeve per 

familjet në nevoje në 

bashkine e Shkodres 

në kuader te shtrirjes 

se sherbimeve 

Zbatimi i aktiviteteve te 

percaktuara në 

marreveshjen e 

bashkepunimit me 

organizaten "Sos, Fshatrat e 

Femijeve" me qellim 

permiresimin e ofrimit te 

sherbimeve per familjet në 

nevoje në bashkine e 

Shkodres në kuader te 

shtrirjes se sherbimeve 

komunitare.

P10.F2.O3. A11. 

Bashkëpunimi me 

organizatën "Sos, Fshatrat 

e Fëmijëve."

10430
Bashkia 

Shkoder
                  -                         -                        -                                -     

Aktiviteti "Lojra Popullore" 

eshte kthyer në nje tradite 

per territorin e bashkise 

se Shkodres. Rreth 250 

është numri i 

pjesëmarrësve në këtë 

aktivitete.

Ruajtje dhe promovimi 

i traditave te Veriut te 

Shqiperise nepermjet 

zhvillimit dhe shfaqjes 

se lojrave popullore.   

Ruajtje dhe 

promovimi i traditave 

te Veriut te Shqiperise 

nepermjet zhvillimit 

dhe shfaqjes se 

lojrave popullore.   

Ruajtje dhe promovimi i 

traditave te Veriut te 

Shqiperise nepermjet 

zhvillimit dhe shfaqjes se 

lojrave popullore.   

P10.F2.O4.A1. Lojra 

Popullore Fest, edicioni 9-

të

10430
Bashkia 

Shkoder
                      -                       -                          207                  207                       -                        -                                -     

35 aktivitete te 

organizuara në 

marreveshje me UNDP 

me synim fuqizimin e 

komunitetit rom dhe 

egjiptian dhe gjithashtu 

krijimin e kushteve me te 

mira te jeteses per kete 

komunitet, me rreth 200 

persona perfitues. Fillimi I 

Vazhdimi i aktiviteteve 

te planifikuara në 

marreveshje me synim 

fuqizimin e komunitetit 

rom dhe egjiptian dhe 

gjithashtu krijimin e 

kushteve me te mira te 

jeteses per kete 

komunitet. Venia ne 

funksion te plote e 

Konsolidimi i 

shërbimeve të ofruara 

në qendrën dhe 

vazhdimesia e 

funksionimit te 

qendres. 

Konsolidimi i shërbimeve të 

ofruara në qendrën dhe 

vazhdimesia e funksionimit 

te qendres. 

P10.F2.O4.A2 Fuqizimi 

socio – ekonomik i 

komunitetit rom dhe 

egjiptian

10430
Bashkia 

Shkoder
                  -                         -                        -                                -     

Nr. i jetimëve të mbështetur 

me rastin e festave të 

fundit të vitit;

50 është Nr. i jetimëve që 

kanë përfituar 

perkujdesje, lehtesim dhe 

permiresim te kushteve 

socio-ekonomike ne prag 

te festave te fundvitit.

Perkujdesje, lehtesim 

dhe permiresim te 

kushteve socio-

ekonomike ne prag te 

festave te fundvitit.

Perkujdesje, lehtesim 

dhe permiresim te 

kushteve socio-

ekonomike ne prag te 

festave te fundvitit.

Perkujdesje, lehtesim dhe 

permiresim te kushteve 

socio-ekonomike ne prag te 

festave te fundvitit.

P10.F2.O4.A3. Shpërblim 

për jetimët me rastin e 

festave të fundvitit

10430
Bashkia 

Shkoder
               400                  400                  400                          400                  400                    400                   400                           400   

Nr. I femijeve dhe familjeve 

qe marrin sherbim ne 

qendrën e specializuar për 

diagnostimin e hershem ë 

fëmijëve me autizem. 

Mbeshtetje dhe

bashkepunim per krijimin

e Qendres të Specializuar

për diagnostimin e

hershem ë fëmijëve me

autizem. 

Venia ne funksion te 

plote te qendres se 

specializuar per 

autizmin dhe ofrimi I 

sherbimeve integruese 

dhe rehabilituese per 

femijet me autizem 

Ofrimi i sherbimeve 

integruese dhe 

rehabilituese per 

femijet me autizem 

dhe familjet e tyre

Ofrimi i sherbimeve 

integruese dhe rehabilituese 

per femijet me autizem dhe 

familjet e tyre

P10.F2.O4.A4. Shërbime 

mbështetëse dhe 

riaftësuese për integrimin 

e fëmijëve me aftësi 

ndryshe në sistemin 

edukativ

10430
Bashkia 

Shkoder
                  1,000               1,000                       -                        -                                -     

Plani I Zhvilllimit lokal per 

komunitetin rom dhe 

egjiptian i miratuar dhe 

pjese e dokumenteve 

strategjike te Bashkise se 

Shkodres

Hartimi dhe miratimi I

Planit te Zhvillimit lokal

per komunitetin rom dhe

egjiptian

Planifikimi, koordinimi 

dhe zhvillimi I 

nderhyrjeve te 

integruara ne zbatim 

te Planit lokal.

Planifikimi, koordinimi 

dhe zhvillimi I 

nderhyrjeve te 

integruara ne zbatim 

te Planit lokal.

Planifikimi, koordinimi dhe 

zhvillimi I nderhyrjeve te 

integruara ne zbatim te 

Planit lokal.

P10.F2.O4.A5. Plani I 

zhvillimit lokal per 

komunitetin rom dhe 

egjiptian

10430
Bashkia 

Shkoder
                  -                         -                        -                                -     

Nr. I Temave të zhvilluara. 

Nr. i  aktiviteteve 

informuese dhe 

promovuese pёr shёndetin. 

Nr. i pjesёmarrёsve nё 

takime e aktivitete.

Janë organizuar 13 tema 

dhe  54 takimeve 

informuese dhe 

sensibilizuese me 

komunitetin. Nr. i 

pjesёmarrёsve nё takime 

e aktivitete ka qenë rreth 

150 persona.

Organizimi i sё pakut 

12 takimeve 

informuese dhe 

sensibilizuese në vit 

me komunitetin.  

Organizimi i sё pakut 

12 takimeve 

informuese dhe 

sensibilizuese në vit 

me komunitetin.   

Informimin dhe 

ndërgjegjësimi i komunitetit 

mbi rëndësinë e sjelljeve të 

shëndetshme nëpërmjet 

takimeve periodike të 

realizuara përgjatë gjithë 

vitit, me tema të ndryshme 

si: kanceri i qafës së mitrës, 

autizmi, higjiena e gojës, 

aktiviteti fizik, duhanpirja, etj.

P10.F2.O5.A1 Informimi 

dhe promovimi për një 

komunitet më të 

shëndetshëm 

10430
Bashkia 

Shkodёr
                  -                         -                        -                                -     

Nr. i qendrave 

shendestesore funksionale. 

Nr. i qendrave 

shёndetёsore tё ndёrtuara( 

tё reja) dhe tё 

rikonstrukturuara; Nr. i 

personave qё marrin 

shёrbim nё kёto qendra 

shёndetёsore 

Një qendër e re 

shëndetësore është 

ndërtuar në qytetin e 

Shkodrës, në lagjen nr. 3; 

Janë krijuar kushtet për 

funksionimin normal të 

qendrës shëndëtësore të 

lagjes nr. 4 përmes 

vënies në dispozicion të 

hapësirës së nevojshme; 

Përgatitja e njё database 

tё gjendjes 

infrastrukturore tё 

qendrave shёndetёsore 

Database i qendrave 

shëndetesore 

parësore të gatshme, 

me të dhënat aktuale 

dhe nevojat për 

ndërhyrje. Projektimi 

dhe përmirësimi i 

kushteve të qendrave 

shëndetësore në 

territor.

Projektimi dhe 

përmirësimi i 

kushteve të qendrave 

shëndetësore 

parësore në territor.

Projektimi, përmirësimi i 

kushteve të qendrave 

shëndetësore parësore në 

territor dhe mirëadministrimi 

i infrastrukturës së ndërtuar.

P 10.F2.O5.A2 Projektimi 

dhe pёrmirёsimi i 

infrastrukturёs sё 

shёrbimit shёndetёsor 

parësor

10430
Bashkia 

Shkodёr
                  -                         -                        -                                -     

Nr. i Qendrave sociale 

komunitare funksionale; 

Numri I perfituesve te 

sherbimeve ne qendrat.

9 qendra komunitare janë 

ndërtuar dhe janë 

funksionale në Bashkinë 

e Shkodrës (6 në lagjet e 

qytetit, 1 në Dajç, 1 në 

Gurin e Zi, 1 në Theth, 

Shalë). Ngritja e dy 

qendrave në Velipojë, 

Rrethina  është në proces. 

Synojme konsolidimin 

e qendrave komunitare 

te krijuara, ngritjen e 

funksionimin e 2 

qendrave te reja në dy 

njesi administrative 

Postribe, Ana e Malit 

dhe Bërdicë, dhe 

gjithashtu ngritjen e 

Synojme konsolidimin 

e qendrave 

komunitare te krijuara 

dhe te sherbimit 

levizes.  Krijimin e 

konsolidimin e 

qendrave komunitare.

Shërbime sociale 

komunitare "Për Familjen" 

të konsoliduara dhe të 

qëndrueshme në të gjithë 

territorin e bashkisë së 

Shkodrës.

P10.F3.O1.A1. Ngritja dhe 

vendosja nё funksion e  

Qendrave Komunitare “Pёr 

Familjen”

10430
Bashkia 

Shkoder
                6,758                   7,376               8,893               9,262                     1,650                        3,484               1,180               1,463                  250                     670                  690                  400               8,658               11,530              10,763                      11,125   

Nr. cerdheve dhe nr 

foshnjeve qe frekuentojne 

cerdhet. Nr. i fëmijëve 

(vajza/djem që frekuentojnë 

çerdhet për çdo 

çerdhe.Sipërfaqe 

funksionale për fëmijë;

3 është numri i çerdheve; 

Rreth 155 fëmijë, ndër to 

75 femra marrin 

shërbimin në çerdhe. 

është ofuar shërbimi në 

çerdhe për fëmijët e 

familjeve në Shkodër. 

Janë përmirsuar  kushtet 

Ofrimi i shërbimit në 

çerdhet për fëmijët e 

familjeve në Shkodër. 

Vlerësim i nevojave 

aktuale për shtimin e 

shërbimit për fëmijët 

në çerdhe. Përmirësim 

i shërbimit në çerdhe 

Ofrimi i shërbimit në 

çerdhet për fëmijët e 

familjeve në Shkodër.  

 Përmirësim i 

shërbimit në çerdhe 

për fëmijët e familjeve 

në Shkodër. 

.Permirsimin e  

Ofrimi i shërbimit në çerdhet 

për fëmijët e familjeve në 

Shkodër. Përmirësim i 

shërbimit në çerdhe për 

fëmijët e familjeve në 

Shkodër. .Permirsimin e  

cilesise se ushqimit dhe 

kujdesit ndaj femijeve. 

P10.F3.O1. A2  

Administrimi dhe 

funksionimi i Çerdheve 

10140

Drejtoria e 

Cerdheve dhe 

Kopshteve

              25,042                 26,186             26,720             27,254                     8,551                        8,541               8,541               8,541                    84                    84                    84                            84                  475                     400                  350                  350             34,152               35,211              35,695                      36,229   

Nr. i Sherbimeve 

Alternative te ofruara.  

Numri I femijeve dhe 

familjeve perfituese.

Krijimi i dhe ofrimi i 

Sherbimeve Alternative, 

ditore, emergjente me 

synim fuqizimin e 

familjeve biologjike ne 

veshtiresi socio-

ekonomike dhe 

parandalimin e 

Krijimi dhe funksionimi 

i Qendres se 

Sherbimeve 

Alternative, ditore, 

emergjente.  Familje 

tëpërzgjedhura dhe të 

trajnuara për të ofruar 

shërbimin e 

Funksionimi i 

Qendres se 

Sherbimeve 

Alternative, Ditore, 

Emergjente  dhe 

Familje të 

përzgjedhura dhe të 

trajnuara për të ofruar 

Qendër për shërbimet 

alternative funksionale, në 

shërbim të komunitetit.  

Lista e familje kujdestare e 

gatshme per te ofruar 

sherbim alternativ perkunder 

institucionalizimit. 

Monitorimi I familjeve 

P10.F3.O1. A3. Shërbime 

alternative per femijet dhe 

familjen. 

10430
Bashkia 

Shkoder
                     100                           100                  100                  100                  100                    100                   100                           100   

Nr. i jetimeve perfitues te 

sherbimeve qe ofrohen. Nr 

I famijeve dhe femijeve 

perfitues te sherbimeve. 

Numri i personelit te 

trajnuar të institucioneve 

perfitues.

Krijimi dhe venia ne 

funksion e qendres 

komunitare nr. 6 per 

ofrimin e sherbimeve 

integruese dhe fuqizuese 

per femijet e te rinjte 

jetim, ne institucione 

rezidenciale dhe pas 

daljes nga institucioni.

Përfshirje sociale të 

fëmijëve dhe të rinjve 

jetimë të Bashkisë 

Shkodër, duke 

promovuar fuqizimin 

social dhe ekonomik 

të tyre. Ndertimi I 

"Shtepise familje" 

publike per femijet pa 

perkujdes prinderor.

Venia ne funksion e 

shtepi - familjes, si 

nje sherbim alternativ 

per femijet pa 

perkujdes prinderor.

Konsolidimi I sherbimeve 

prane shtepi-familjes dhe 

sherbime te gatshme per 

integrimin dhe mbeshtetjen 

e femijeve dhe te rinjve 

jetime.

P10.F3.O1. A4. Nderhyrje 

te integruara per 

perfshirjen dhe integrimin  

socio-ekonomik te 

femijeve dhe te rinjve. 

10430 MAE                   -                         -                        -                                -     

P10.F3.O2 Krijimi i qendres 

komunitare rinore per 

nxitjen dhe promovimin e 

pjesemarrjes aktive ne 

formim profesional e 

edukim, aktivitete artistike, 

kulturore dhe sociale për të 

Qendër rinore 

multifunksionale publike në 

Shkodër. Nr. i të rinjve 

perfitues ne sherbimet e 

Qendres Rinore. Nr. i 

sherbimeve te ofruara në 

qendër për të rinjtë.

është realizuar plani i 

komunikimit për qendren 

Rinore dhe database për 

mbledhjen e infromacionit 

mbi shërbimet ne territor. 

është në proces zbatimi  

Rikonstruksioni dhe 

arredimi i ambjenteve per 

Funksionimi, 

konsolidimi i 

sherbimeve si: 

informim, edukim dhe 

trajnime profesionale 

prane qendres rinore 

publike.   

Qender rinore publike 

ne funksion te plote 

per ofrimin e 

sherbimeve per te 

rinjte.

Qender rinore publike ne 

funksion te plote per ofrimin 

e sherbimeve per te rinjte.

P10.F3.O2.A1 Qendra 

Rinore "Po të Ardhmes"
10430 IADSA                 5,227                      562                        665                             80                    80                    80               2,308             37,559                  1,156             43,451                 4,106                     80                             80   

Nr. i shtëpive familje 

funksionale dhe në 

shërbim të PAN. Shërbimet 

e ofruara për PAN-të në 

shtëpi-familje;

Nr. i rasteve të 

parandaluara drejt 

institucionalizimit të 

6 shtëpi familje 

funksionale dhe në 

shërbim të PAN.               

Shërbimet e ofruara për 

PAN-të në shtëpi-familje 

janë përkujdes shoqëror, 

rehabilitim, shëndetesor, 

këshillim, integrim.

Qendrueshmeri e 

sherbimeve shtepi - 

familje per personat 

me AN në territorin e 

bashkise se Shkodres 

dhe permiresimi i 

cilesise se ofrimit te 

sherbimeve në 

Qendrueshmeri e 

sherbimeve shtepi - 

familje per personat 

me AN në territorin e 

bashkise se Shkodres 

dhe permiresimi i 

cilesise se ofrimit te 

sherbimeve në 

Shtëpi Familje që ofrojnë 

shërbime të standartizuara 

për personat me aftësi 

ndryshe, që synojnë 

zhvillimin dhe krijimin e 

kushteve optimale në 

përputhje me nevojat e tyre.

P10.F4.O1. A1. Projekti 

“Shpresa” për përsonat e 

braktisur dhe me aftësi 

ndryshe;

10430
Bashkia 

Shkoder
          17,385             17,385             17,385                     18,620             17,385               17,385              17,385                      18,620   

Planifikimi dhe organizimi 

I aktivitetit “Asnjë fëmijë 

jashtë”, si një aktivitet 

artistik e kulturor 

gjithpërfshirës me 

pjesemarrje aktive te 

femijeve, per femijet dhe 

familjet e tyre. Femijet 

npm performances se 

tyre artistike, sjellin vlerat 

njerezore, nevojat e tyre 

dhe problematikat 

kryesore.

Planifikimi dhe 

organizimi I aktivitetit 

“Asnjë fëmijë jashtë”, 

si një aktivitet artistik e 

kulturor gjithpërfshirës 

me pjesemarrje aktive 

te femijeve, per femijet 

dhe familjet e tyre. 

Femijet npm 

performances se tyre 

artistike, sjellin vlerat 

njerezore, nevojat e 

tyre dhe problematikat 

kryesore.

Planifikimi dhe 

organizimi I aktivitetit 

“Asnjë fëmijë jashtë”, 

si një aktivitet artistik 

e kulturor 

gjithpërfshirës me 

pjesemarrje aktive te 

femijeve, per femijet 

dhe familjet e tyre. 

Femijet npm 

performances se tyre 

artistike, sjellin vlerat 

njerezore, nevojat e 

tyre dhe 

problematikat 

kryesore.

Nëpërmjet zhvillimit të 

aktivitetit “Asnjë fëmijë 

jashtë”, synojmë përfshirjen 

e një numri të lartë fëmijësh 

që vijnë nga familje në 

vështirësi sociale dhe 

ekonomike, në aktivitete 

sociale, kulturore, etj, me 

qëllim integrimin e tyre.

P10.F4.O1. A2. “Asnjë 

Fëmijë Jashtë”
10430

Bashkia 

Shkoder
                     266                           266                  266                  271                  266                    266                   266                           271   

Qendrueshmeria dhe 

vazhdimesia e 

funksionimit te kesaj 

bande muzikore me 

synim promovimin dhe 

përfshirjen të fëmijëve me 

aftësi ndryshe ne 

aktivitete artistiko 

Qendrueshmeria dhe 

vazhdimesia e 

funksionimit te kesaj 

bande muzikore me 

synim promovimin dhe 

përfshirjen të fëmijëve 

me aftësi ndryshe ne 

aktivitete artistiko 

Qendrueshmeria dhe 

vazhdimesia e 

funksionimit te kesaj 

bande muzikore me 

synim promovimin 

dhe përfshirjen të 

fëmijëve me aftësi 

ndryshe ne aktivitete 

Qendrueshmeria, 

vazhdimesia e funksionimit 

te kesaj bande muzikore ku 

anetare jane 30 fëmijë dhe 

te rinj me AN dhe gjithashtu 

rritja e numrit të 

performancave nëpërmjet 

zhvillimit dhe mbështetjes të 

P10.F4.O1. A3.  

Mbështetja e trupës 

muzikore të Personave 

me Aftësi Ndryshe”

10430
Bashkia 

Shkoder
                     348                           355                  362                  369                  348                    355                   362                           369   

              37,816                 34,929             36,434             37,353                   16,237                      15,876             14,579             14,894                     -                       -                       -                       -             976,627        1,010,300        1,027,869                1,049,304             38,284                  3,026               1,040                  750        1,068,964          1,064,131         1,079,922                 1,102,301   

Mbulim sa mё 

të plotё të 

territorit me 

Shёrbime 

Sociale duke 

u 

harmonizuar 

me nevojat 

dhe interesat 

e komunitetit.  

 

Gjithëpërfshirj

a, 

pjesëmarrja, 

krijimi i 

Mundёsive tё 

Barabarta 

dhe 

Mosdiskrimini

mi pёr shkak 

tё aftёsive 

ndryshe, 

gjinisë, 

origjinёs, 

minoritetit 

etj.:Partneritet

i i ngushtë 

ligjor me 

shoqёrinë 

civile, 

organizata jo-

fitimprurëse, 

biznesin 

privat dhe 

biznesin 

social nё 

veçanti.
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P10.F4.

Ndërtimin 

dhe 

administrimin 

e qendrave 

për ofrimin e 

shërbimeve 

sociale lokale.

Nr. i aktiviteteve 

ndërgjegjësuese; Nr. i 

fëmijëve dhe familjeve 

përfitues të shërbimeve 

ekzistuese dhe atyre 

alternative; Nr. 

partneriteteve me 

shoqёrinë civile, 

organizatat jo-fitimprurese, 

Nr. i  fëmijëve në nevojë që  

 marrin pjesë dhe 

performojnë në aktivitetin 

artistiko-kulturor.

P10.F3.O1.Fuqizimi i 

Institucioneve qe ofrojne 

Sherbime Sociale me 

orjentin Promovimin dhe 

Zhvillimin e Sherbimeve 

Alternative.

Krijimin dhe 

administrimin 

e shërbimeve 

sociale për 

shtresat në 

nevojë, 

personat me 

aftësi të 

kufizuar, 

fëmijët, gratë, 

të moshuarit 

etj., sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj.

P10.F4.O1.krijimi i fondit te 

dedikuar per mbeshtetjen e 

personave me AN në 

bashkerendim me 

Shoqerine Civile.

Në 

bashkëpunim 

me ministrinë 

përgjegjëse 

për 

mirëqenien 

sociale, 

krijojnë 

fondin social 

për 

financimin e 

shërbimeve, 

sipas 

mënyrës së 

përcaktuar 

me ligj.

P10.F2.O3.Partneriteti i 

ngushtë me shoqёrinë 

civile, organizatat jo-

fitimprurese, biznesin 

privat dhe biznesin social 

nё veçanti per ofrimin e 

sherbimeve sociale per 

shtresat në nevoje.

P10.F2.O4. Gjithpërfshirja, 

Pjesëmarrja, krijimi i 

Mundёsive tё Barabarta 

dhe Mosdiskrimini pёr 

shkak tё aftёsive ndryshe, 

gjinisë, moshës, origjinёs, 

minoritetit

P10.F2.O5 Përmirësimi i 

shëndetit, cilësisë së jetës 

së komunitetit përmes 

aktiviteteve të edukimit e 

promocionit shëndetësor, 

parandalimit të sëmundjeve 

dhe shërbimeve të tjera 

shëndetësore në 

bashkëpunim me 

institucionet përgjegjëse të 

shërbimit shëndetësor

 TOTAL 

P10.F2


