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Numri i familjeve pa uje te pijshem dhe 
pa kanalizime te ujrave te zeza

Rreth 150 familje të komunitetit rom dhe 
egjiptian të skeduara jetojnë në kushte shume 
te veshtira. në banesat e tyre nuk ka uje te 
pishem dhe mungojne kanalizimet e ujrave te 
zeza.

Sigurimi i ujit te pijshem dhe administrimi/kanalizim i 
ujërave të zeza për rreth 150 familje të komunitetit rom 
dhe egjiptian qw jetojnw përtej Urës së Bunës.

Projektimi dhe planifikimi i nderhyrjeve te tjera 
infrastrukturore me synim permiresimin e kushteve te 
banimit dhe te jeteses per komunitetin Rom&Egjiptian 

Sigurimi i finanacimeve te nevojshme per realizimin dhe 
zbatimin e projekteve te pergatitura per permiresimin e 
insfrastruktures sw kushteve te banimit dhe te 
insfrastruktures publike.

P10.F1.O1.A1 Ndertimi i kanalizimeve 
te ujrave te zeza dhe ngritja e 
cezmave publike

                                     -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -      

Numri i jetimeve qe jetojne në konviktet e 
shkollave te mesme në Shkoder dhe te 
grave kryefamiljare në veshtiresi 
ekonomike.

30 apartamente sociale në ndertim për jetimet 
dhe grate kryefamiljare 

30 apartamente sociale funksionale dhe në administrim  
për jetimët dhe gratë kryefamiljare pa asnje perkrahje.  

Sherbime integruese dhe zhvilluese per jetemet dhe 
grate kryefamiljare te akomoduara në apartamente 
sociale funksionale dhe në administrim te Bashkise se 
Shkodres.  

Sherbime integruese dhe zhvilluese per jetemet dhe 
grate kryefamiljare te akomoduara në apartamente 
sociale funksionale dhe në administrim te Bashkise se 
Shkodres.  

P10.F1.O1.A2  Administrimi i 
apartamenteve sociale, të krijuar për 
personat e dalë nga institucionet e 
përkujdesit rezidencial dhe gratë 
kryefamiljare me probleme social-
ekonomike.

                       789                           789                           805                           805                       821                       821    1,000            1,000            1,200            1,200            1,400             1,400                                                  -                                           -                                    1,789                                         -                                    1,789                                         -                                           -                                           -                                    2,005                                         -                                    2,005                                         -                                           -                                           -                                    2,221                                         -                                    2,221                                         -                                           -                                           -      

Bashkia e Shkodrës, gjatw viteve 2012-2016 
nuk wshtw mbwshtetur pwrmes  programeve 
qeveritare lehtesuese për te mundesuar 
strehimin e familjeve në nevojë.

Vlersimi i situates se pronesise se truallit në Bashkine e 
Shkodres dhe aplikimi per pjesmarrje në programet 
lehtesuese qeveritare si: bonus qeraje, banesa sociale 
me kosto tw ulwt, banesa sociale me qera per familjet 
në nevoje strehimi., etj.                                                                    
                Aplikim per pjesmarrje në programet 
lehtesuese qeveritare si: bonus qeraje, banesa sociale 
me kosto tw ulwt, banesa sociale me qera per familjet 
në nevoje dhe administrimi e ketij sherbimi. 

Vleresim nw vazhdimwsi dhe aplikim per pjesmarrje në 
programet lehtesuese qeveritare si: bonus qeraje, 
banesa sociale me kosto tw ulwt, banesa sociale me 
qera 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 tw banesave 
sociale me qera, me kosto tw ulwt dhe 
trajtimi me bonus qeraje.

300               300                                                    -                                           -                                       300                                         -                                       300                                         -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -      

Komuniteti rom dhe egjiptian jeton në kushte 
shume te veshtira infrastrukturore, në shume 
nga banesat e tyre mungon uji i pishem dhe 
kanalizimet e ujrave te zeza.

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.

P.10.F1.O2.A2   Pergatitja e studimit 
te fizibilitetit mbi permiresimin e 
kushteve te banimit per komunitetin 
Rom&Egjiptian në Bashkine e 
Shkodres

                                     -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -      

P10.F2.O1.Mbulimi sa më i plotё i 
territorit, tё Bashkisë, me shёrbime 
sociale duke u harmonizuar me 
interesat dhe nevojat e komunitetit.

Numri i fwmijwve nw situatw rruge të 
mbwshtetur; Numri i familjeve nw situatw 
rruge tw mbwshtetura;

Në Bashkinë e Shkodrës qe nga muaji prill 
2016 është hartuar dhe po zbatohet plani 
veprimit per Identifikimin dhe mbrojtjen e 
femijeve në situate rruge.  Skuadrat e terrenit 
kane identifikuar rreth 100 femije në situatë 
rruge.

Shtrirje e sherbimeve  në te gjithe territorin e bashkise 
se Shkodres ku jane identifikuar femije në situate rruge;                                             
                                            Ofrimi i sherbimeve per 
femijet dhe familjet në situate rruge me qellim 
permiresimin e kushteve tyre te jeteses.

Shtrirjen e sherbimeve  në te gjithe territorin e bashkise 
se Shkodres ku jane identifikuar femije në situate rruge.                                          
                                         Fuqizim i familjeve te ketyre 
femijeve.

Shtrirjen e sherbimeve  në te gjithe territorin e bashkise 
se Shkodres ku jane identifikuar femije në situate rruge;                                          
                                         Fuqizimi i familjeve dhe 
qendrueshmeri e sherbimeve te ofruara.

P10.F2.O1.A1 Zbatimi i Planit lokal të 
Veprimit për Identifikimin dhe 
mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge

                                     -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -      

Numri i familjeve me kryefamiljarw 
gra/burra te asistuara me ndihme 
ekonomike ; Numri i personave te 
asistuar me pagese  paaftesie dhe 
invaliditeti; 

Nr. i familjeve qe jane trajtuar me ndihme 
ekonomike, dhjetor 2016 eshte 4200, 
(kryefamlijarw gra XXXX/burra YYYY);     Nr 
personave trajtuar me pagese paaftesie, 
eshte 4100.                                           Nr. 
Inv.Pune trajtuar me shtese Kempi 3300;

Lehtesimi i situates ekonomike-sociale per famijet në 
nevoje;                                                          Nr. i 
familjeve qe trajtohen me ndihme ekonomike, 
(kryefamlijarw gra /burra );                Nr i personave 
trajtuar me pagese paaftesie;      Nr. Inv.Pune trajtuar 
me shtese Kempi;

Lehtesimi i situates ekonomike-sociale per famijet në 
nevoje;                                                          Nr. i 
familjeve qe trajtohen me ndihme ekonomike, 
(kryefamlijarw gra /burra );                Nr i personave 
trajtuar me pagese paaftesie;      Nr. Inv.Pune trajtuar 
me shtese Kempi;

Lehtesimi i situates ekonomike-sociale per famijet në 
nevoje;                                                          Nr. i 
familjeve qe trajtohen me ndihme ekonomike, 
(kryefamlijarw gra /burra );                Nr i personave 
trajtuar me pagese paaftesie;      Nr. Inv.Pune trajtuar 
me shtese Kempi;

P10.F2.O2.A1. Ndihma ekonomike 
dhe PAK. 958,758                      958,758                      990,123                      990,123                      1,010,000                   1,010,000                                                        -                                           -                                958,758                                         -                                           -                                           -                                           -                                958,758                              990,123                                         -                                           -                                           -                                           -                                990,123                          1,010,000                                         -                                           -                                           -                                           -                            1,010,000    

Sistemi i referimit për viktimat e dhunës 
në familje;

Bashkia e Shkodres ka koordinuar takimet 
nder institucionale per nenshkrimin e 
marreveshjes per sistemin e referimit te 
rasteve per viktimat e dhunes në familje

Riorganizimi dhe funksionimi i sistemit tw referimit pwr 
viktimat e dhunws nw familje;

Funksionimi e konsolidimi  i sistemit te referimit te 
rasteve per viktimat e dhunes në familje

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 te gjithe territorin e bashkise se Shkodres.

P10.F2.O2.A2. Zbatimi i sistemit të 
referimit të rasteve për viktimat e 
dhunës në familje.

300               300               300               300               300                300                                                     -                                           -                                       300                                         -                                       300                                         -                                           -                                           -                                       300                                         -                                       300                                         -                                           -                                           -                                       300                                         -                                       300                                         -                                           -                                           -      

Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese Nevojë për informimin dhe ndërgjegjësimin e 
komunitetit për shërbimet ndaj familjes; Organizim i një aktiviteti ditor sensibilizues për familjen. Organizim i një aktiviteti ditor sensibilizues për familjen. Organizim i një aktiviteti ditor sensibilizues për familjen. P10.F2.O2.A3. Dita ndërkombëtare 

për familjen – 15 maj 50                  50                  50                  50                  50                  50                                                       -                                           -                                          50                                         -                                          50                                         -                                           -                                           -                                          50                                         -                                          50                                         -                                           -                                           -                                          50                                         -                                          50                                         -                                           -                                           -      

Numri i familjeve në nevojë të shërbyera. 
Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën 
mësimore për çështjet sociale në Bashki.

Deri tani, studentet e punes sociale, 
psikologjise, etj. kane zhvilluar praktike 
formale në institucione duke mos kryer keshtu 
qellimet dhe objektivat e bashkepunimit 
institucional

Studentet zhvillojne praktiken në bashkine e Shkodres 
duke mbeshtetur edhe nevojat e bashkise në sherbim 
te komunitetit

Studentet zhvillojne praktiken në bashkine e Shkodres 
duke mbeshtetur edhe nevojat e bashkise në sherbim 
te komunitetit

Studentet zhvillojne praktiken në bashkine e Shkodres 
duke mbeshtetur edhe nevojat e bashkise në sherbim 
te komunitetit

P10.F2.O2.A4. Partneriteti me 
departamentin e psikologji-punës 
sociale dhe departamentin e 
infermierisë

                                     -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -      

Nr i qenve në rrugë

Gjatë vitit 2016 është realizuar sterilizimi dhe 
vaksinimi e matrikulimi i rreth 150 qenve të 
rrugës; Nuk ka një kanile për grumbullim dhe 
trajtim të qenve të rrugës.

Sterilizim dhe vaksinimi e matrikulimi në vazhdimwsi 
pwr qentë e rrugës;      

Sterilizim dhe vaksinimi e matrikulimi në vazhdimwsi 
pwr qentë e rrugës;                                             Krijimi 
dhe administrimi i një kanileje për grumbullimin e qenve 
të rrugës;                  Administrimi i një kanileje për 
grumbullimin e qenve të rrugës

Sterilizim dhe vaksinimi e matrikulimi në vazhdimwsi 
pwr qentë e rrugës;                                                             
   Administrimi i një kanileje për grumbullimin e qenve të 
rrugës

P10.F2.O2.A5. Trajtimi i qenve të 
rrugës 800               800               1,000            1,000            1,000             1,000                                                  -                                           -                                       800                                         -                                       800                                         -                                           -                                           -                                    1,000                                         -                                    1,000                                         -                                           -                                           -                                    1,000                                         -                                    1,000                                         -                                           -                                           -      

Karta për barazi gjinore si dokument 
strategjik

Nuk kemi një dokument strategjik për 
barazinë gjinore, dhe gjithashtu nuk ka të 
dhëna statistikore të sakta mbi pa/barazinë 
gjinore

Të dhëna statistikore me bazë gjinore për bashkinë e 
Shkodrës me një vëmendje e vecantë ndaj cështjeve 
gjinore dhe krijimi i mundësive për barazi gjinore në 
punësim, etj.

Konsolidimi i  te dhënave statistikore me bazë gjinore 
për bashkinë e Shkodrës. Vëmendje e vecantë ndaj 
cështjeve gjinore dhe krijimi i mundësive për barazi 
gjinore në punësim, etj.

Situatë e matshme në kendveshtrimin gjinor pwrsa i 
pwrket indikatorwve gjiinorw nw: buxhetimin gjinor, 
mundesitë e barabarta te krijuara per punesim, etj. 

P10.F2.O2.A6. Nënshkrimi dhe 
zbatimi i kartës evropiane për barazi 
gjinore.

100               100               200               200               200                200                                                     -                                           -                                       100                                         -                                       100                                         -                                           -                                           -                                       200                                         -                                       200                                         -                                           -                                           -                                       200                                         -                                       200                                         -                                           -                                           -      

Nr. i takimeve periodike të tryezës 
konsultative

Gjate vitit 2016 janë organizuar një sërë 
takimesh periodike të tryezës konsultative me 
perfaqesues te shoqerise civile sipas 
prioriteteve;

Konsolidimi i tryezes konsultative dhe organizimi i se 
pakut 4 Takime periodike.

Zhvillimi dhe organizimi i tryezave konsultative, se 
pakut 6 Takime periodike.

Qendrueshmeria dhe vazhdimesia e tryezave 
konsultative, organizimi i se pakut 6 Takimeve periodike.

P10.F2.O3. A1. Tryeza konsultative 
me organizatat që veprojnë në 
sektorin social në Bashkinë e 
Shkodrës;

                                     -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -      

Çdo vit, Bashkia e Shkodres në bashkepunim 
te ngushte me institucionet dhe organizatat 
partnere, organizon aktivitete 
ndergjegjesuese në kuader te dites 
nderkombetare per te drejtat e femijeve. 

Vazhdimi i tradites se zhvillimit te aktiviteteve per 
sensibilizimin e komunitetit per te drejtat e femijeve. 

Vazhdimi i tradites se zhvillimit te aktiviteteve per 
sensibilizimin e komunitetit per te drejtat e femijeve. 

Vazhdimi i tradites se zhvillimit te aktiviteteve per 
sensibilizimin e komunitetit per te drejtat e femijeve. 

P10.F2.O3. A2. Aktivitet 
ndërgjegjësues në kuadër të ditës 
ndërkombëtare për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.

50                  50                  50                  50                  50                  50                                                       -                                           -                                          50                                         -                                          50                                         -                                           -                                           -                                          50                                         -                                          50                                         -                                           -                                           -                                          50                                         -                                          50                                         -                                           -                                           -      

“Shkodra n’fest” është organizuar për herë të 
parë për festat e fund vitit 2015

Organizimi dhe kthimi në tradite i Shkodra n'fest , 
aktivitet një mujor social-kulturor, i organizuar në 
bashkëpunim me organizatat dhe bizneset

Organizimi i aktivitetit  Shkodra n'fest , aktivitet një 
mujor social-kulturor, i organizuar në bashkëpunim me 
organizatat dhe bizneset, tashme i kthyer në nje tradite 
per qytetin e Shkodres

Organizimi i aktivitetit  Shkodra n'fest , aktivitet një 
mujor social-kulturor, i organizuar në bashkëpunim me 
organizatat dhe bizneset, tashme i kthyer në nje tradite 
per qytetin e Shkodres

P10.F2.O3. A3. “Shkodra n’fest” 500               500               500               500               500                500                                                     -                                           -                                       500                                         -                                       500                                         -                                           -                                           -                                       500                                         -                                       500                                         -                                           -                                           -                                       500                                         -                                       500                                         -                                           -                                           -      

Deri tani nuk eshte organizuar asnje aktivitet 
sensibilizues në kuader te dites 
nderkombetare për të moshuarit.

Organizim i  njw aktiviteti sensibilizues ne kuader te 
dites nderkombetare per te moshuarit.

Organizim i  njw aktiviteti sensibilizues ne kuader te 
dites nderkombetare per te moshuarit.

Organizim i  njw aktiviteti sensibilizues ne kuader te 
dites nderkombetare per te moshuarit.

P10.F2.O3. A4. Dita ndërkombëtare e 
të moshuarve                                      -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -      

Wshtw organizuar aktiviteti sensibilizues nw 
kuadwr tw ditws "3 dhjetori" , dita 
ndwrkombwtare tw personave me aftwsi 
ndryshe; 

Organizim i aktivitetit sensibilizues nw kuadwr tw ditws 
"3 dhjetori" , dita ndwrkombwtare për personat me 
aftësi ndryshe, kete vit aktiviteti do organizohet nga 
bashkia me pjesemarrje te gjere tw  institucioneve, 
organizatave dhe individwve;

Organizim i aktivitetit sensibilizues nw kuadwr tw ditws 
"3 dhjetori" , dita ndwrkombwtare për personat me 
aftësi ndryshe me pjesemarrje te gjere institucioneve, 
organizatave dhe individëve;

Organizim i aktivitetit sensibilizues nw kuadwr tw ditws 
"3 dhjetori" , dita ndwrkombwtare për personat me 
aftësi ndryshe me pjesemarrje te gjere institucioneve, 
organizatave dhe individëve;

P10.F2.O3. A5. Aktivitet 
ndërgjegjësues në kuadër të ditës 
ndërkombëtare për Personat me Aftësi 
Ndryshe, më 3 Dhjetor.

100               100               100               100               100                100                                                     -                                           -                                       100                                         -                                       100                                         -                                           -                                           -                                       100                                         -                                       100                                         -                                           -                                           -                                       100                                         -                                       100                                         -                                           -                                           -      

Deri tani nuk eshte organizuar asnje aktivitet 
sensibilizues në kuader te dites 
nderkombetare për Femijet. 

Organizimi dhe zhvillimi i nje aktiviteti sensibilizues per  
promovimin e Dites Nderkombetare te femijeve

Organizimi dhe zhvillimi i nje aktiviteti sensibilizues per  
promovimin e Dites Nderkombetare te femijeve

Organizimi dhe zhvillimi i nje aktiviteti sensibilizues per  
promovimin e Dites Nderkombetare te femijeve

P10.F2.O3. A6. Dita ndërkombëtare e 
fëmijëve, 1 Qeshori                                      -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -      

Janë organizuar aktivitete me rastin e  Ditës 
Ndërkombëtare të Gruas

Organizim aktiviteti ndërgjegjësues me rastin e  Ditës 
Ndërkombëtare të Gruas 

Organizim aktiviteti ndërgjegjësues me rastin e  Ditës 
Ndërkombëtare të Gruas 

Organizim aktiviteti ndërgjegjësues me rastin e  Ditës 
Ndërkombëtare të Gruas 

P10.F2.O3. A7. Dita ndërkombëtare e 
gruas, 8 marsi 150               150               150               150               150                150                                                     -                                           -                                       150                                         -                                       150                                         -                                           -                                           -                                       150                                         -                                       150                                         -                                           -                                           -                                       150                                         -                                       150                                         -                                           -                                           -      

Gjate vitit 2016 Bashkia e Shkodres ka 
nënshkruar marreveshje 3 vjecare me 
organizaten  Save the Children me synim 
krijimin dhe shtrirjen sherbimeve 
parandaluese dhe kujdestarise per femijet,  
perfshirje sociale per komunitetin rom dhe 
egjiptian, etj

Konsolidimi i sherbimeve parandalues dhe te 
kujdestarise familjare me synim parandalimin e 
institucionalizimit te femijeve.; 

Konsolidimi i sherbimeve parandaluese dhe te 
kujdestarise familjare me synim parandalimin e 
institucionalizimit te femijeve, identifikimi dhe trajnimi i 
familjeve te gatshme kujdestare.

Konsolidimi i sherbimeve parandalues dhe te 
kujdestarise familjare me synim parandalimin e 
institucionalizimit te femijeve. Lista e familje kujdestare 
e gatshme per te ofruar sherbim alternativ perkunder 
institucionalizimit.

P10.F2.O3. A8 Bashkëpunimi me 
Save the Children                                      -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -      

Gjate viti 2016 Bashkia e Shkodres ka 
nwnshkruar marreveshje tw bashkepunimit 
ndermjet OJF-ve, Shprese per Boten dhe 
Shtepive te Femijeve te moshes 0-3 dhe 6-18 
vjecare.

Realizimi i Marreveshjes në mes Bashkise se Shkodres 
dhe Shprese per Boten per vtitin 2017 me synim 
perfshirjen në kete Marreveshje edhe institucionin 
Qendren e Zhvillimit.

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 
bashkepunimin në sherbime te tjera per familjet në 
nevoje.

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 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.

                                     -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -      

Deri tani nuk eshte organizuar asnje aktivitet 
sensibilizues në kuader tw "11 Prill", dites 
nderkombetare për Romet, 

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.

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.

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 100               100               100               100               100                100                                                     -                                           -                                       100                                         -                                       100                                         -                                           -                                           -                                       100                                         -                                       100                                         -                                           -                                           -                                       100                                         -                                       100                                         -                                           -                                           -      

Gjatw vitit 2016, në territorin e Bashkise se 
Shkodres, njw swrw aktivitetesh janw 
organizuar nw partneritet me OJF "Sos, 
Fshatrat e Fëmijëve"  në ofrimin e sherbimeve 
dhe mbeshtetjen per fuqizimin e familjes. 

Marreveshje bashkepunimi 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.

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.

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."

                                     -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -      

Aktiviteti "Lojra Popullore" eshte kthyer në nje 
tradite per territorin e bashkise se Shkodres.

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 207               207               207               207               207                207                                                     -                                           -                                       207                                         -                                       207                                         -                                           -                                           -                                       207                                         -                                       207                                         -                                           -                                           -                                       207                                         -                                       207                                         -                                           -                                           -      

Gjate vitit 2016 eshte arritur marreveshja e 
bashkepunimit midis bashkise se Shkodres 
dhe PNUD. Gjithashtu eshte filluar zbatimi i 
aktiviteteve sipas kesaj marreveshje.

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.

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.

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.

P10.F2.O4.A3 Fuqizimi socio – 
ekonomik i komunitetit rom dhe 
egjiptian

                                     -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -      

Nr. i jetimwve tw mbwshtetur me rastin e 
festave tw fundit tw vitit;

Jetimët që jetojnë në kushte të vështira socio-
ekonomike, çdo fund viti, janë mbështetur nga 
Bashkia e Shkodrës, me një ndihmë 
monetare, për festat e fundvitit.

Krijimi i një atmosfere më të mirë festive për jetimët 
gjatë festave të fundvitit.

Krijimi i një atmosfere më të mirë festive për jetimët 
gjatë festave të fundvitit.

Krijimi i një atmosfere më të mirë festive për jetimët 
gjatë festave të fundvitit.

P10.F2.O4.A4. Ndihme për jetimët me 
rastin e festave të fundvitit 400                              400                              400                              400                              400                              400                                                                   -                                           -                                       400                                         -                                       400                                         -                                           -                                           -                                       400                                         -                                       400                                         -                                           -                                           -                                       400                                         -                                       400                                         -                                           -                                           -      

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 
shëndetsësor

Numri i aktiviteteve informuese dhe 
promovuese per shendetin

Per here te pare prane Bashkise se Shkodres 
eshte ngritur sherbimi i Shendetit Publik me 
qellim planifikimin dhe organizimin e 
aktiviteteve edukuese e promovuese te 
shendetit

Organizimi i se pakut 12 takimeve informuese dhe 
sensibilizuese në vit me komunitetin. Pergatitja e 
database e gjendjes infrastrukturore te qendrave 
shendetesore në komunitet.  Vlerësim i nevojës dhe 
funksionalitetit tw qendrave shendetesore paresore e 
gatshme, me te dhenat aktuale dhe nevojat per 
nderhyerje.

Organizimi i se pakut 12 takimeve informuese dhe 
sensibilizuese në vit me komunitetin.  Database i 
qendrave shendetesore paresore e gatshme, me te 
dhenat aktuale dhe nevojat per nderhyerje.

Organizimi i se pakut 12 takimeve informuese dhe 
sensibilizuese në vit me komunitetin.   Permiresim i 
kushteve te qendrave shendetesore paresore në territor.

P10.F2.O5.A1Informimi dhe 
promovimi për një komunitet më të 
shëndeteshëm

                                     -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -      

Nr. i Qendrave sociale komunitare 
funksionale;

 - Gjatë vitit 2016 janë krijuar 7 qendra 
komunitare "Për Familjen"; 5 qendra në qytet 
dhe 2 përkatësisht në Nj.A Dajç dhe Gur i Zi

Synojme konsolidimin e qendrave te krijuara dhe 
ngritjen e funksionimin e 3 qendrave te tjera komunitare 
perkatesisht në njesite administrative Velipoje, Rrethina 
dhe Shale.

Synojme konsolidimin e qendrave komunitare te 
krijuara, ngritjen e funksionimin e 2 qendrave te reja në 
dy njesi administrative Postribe dhe Ana e Malit dhe 
gjithashtu ngritjen e sherbimit levizes në njesite 
administrative Pult dhe Shosh.

Synojme konsolidimin e qendrave komunitare te 
krijuara dhe gjithashtu te sherbimit mobile dhe krijimin e 
konsolidimit te qendres komunitare në NJ.Ad. Berdice.

P10.F3.O1.A1. Ngritja dhe vendosja 
nё funksion e  Qendrave Sociale 
Komunitare “Pёr Familjen”

                   6,758                       5,643                           664                           451                       8,933                       7,949                   677                   307                    9,111                    8,420                       691    1,650            849               801               1,000            183               817               1,000             166                834                                             250                                     250                                     270                                     270                                     290                                     290                                         -                                           -                                    8,658                                     250                                  6,492                                  1,465                                     451                                         -                                  10,203                                     270                                  8,132                                  1,494                                     307                                         -                                  10,401                                     290                                  8,586                                  1,525                                         -                                           -      

Nr. cerdheve dhe nr foshnjeve qe 
frekuentojne cerdhet.

Bashkia e Shkodres administron 3 cerdhe. 
Nurmi i foshnjeve qe frekuentojne keto cerdhe 
eshte rreth 143 femije. 

Vlerësimi i nevojave aktuale, krijimin e kushteve sa me 
te pershtatshme per foshnjet dhe krijimi i Çerdheve te 
reja në permbushje nevojave te komunitetit.

Vlerësimi i nevojave aktuale, krijimin e kushteve sa me 
te pershtatshme per foshnjet dhe krijimi i Çerdheve te 
reja në permbushje nevojave te komunitetit.

Vlerësimi i nevojave aktuale, krijimin e kushteve sa me 
te pershtatshme per foshnjet dhe krijimi i Çerdheve te 
reja në permbushje nevojave te komunitetit.

P10.F3.O1. A2  Çerdhet                  25,042                     12,521                     12,521                     27,059                     13,530                     13,529                 27,585                 13,793                 13,792    8,551            8,551            8,541            8,541            8,541             8,541             84                                84                                84                                84                                84 84                                  475                                     475                                     400                                     400                                     350                                     350                                         -                                           -                                  34,152                                12,996                                21,156                                         -                                           -                                           -                                  36,084                                13,930                                22,154                                         -                                           -                                           -                                  36,560                                14,143                                22,417                                         -                                           -                                           -      

Ofrimi i Sherbimeve Alternative dhe 
Numri i familjeve të mundshme 
kujdestare.

Bashkia e Shkodrës është në hapat e parë të 
shërbimit të kujdestarisë familjare për fëmijët 
dhe familjet në nevojë.

Krijimi i Qendres se Sherbimeve Alternative, Ditore, 
Emergjente  dhe Familje të përzgjedhura dhe të 
trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë.                                                                 

Funksionimi i Qendres se Sherbimeve Alternative, 
Ditore, Emergjente  dhe Familje të përzgjedhura dhe të 
trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë.    

Funksionimi i Qendres se Sherbimeve Alternative, 
Ditore, Emergjente  dhe Familje të përzgjedhura dhe të 
trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. 

P10.F3.O1. A3. Shërbimi i 
Kujdestarisë Familjare 100               100               100               100               100                100                                                     -                                           -                                       100                                         -                                       100                                         -                                           -                                           -                                       100                                         -                                       100                                         -                                           -                                           -                                       100                                         -                                       100                                         -                                           -                                           -      

Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-
familje;
Nr. i rasteve të parandaluara drejt 
institucionalizimit të personave me AN.;
Nr. i klientëve të mbështetur me 
shërbime;

Per here te pare, gjatë vitit 2016, Bashkia e 
Shkodres pervec pages per personelin 
kujdestar, ka mbështetur projektin “Shpresa” 
me kuoten ushqimore për fëmijët dhe paga 
per administraten e kesaj organizate.

Qendrueshmeri e sherbimeve shtepi - familje per 
personat me AN në territorin e bashkise se Shkodres 
dhe permiresimi i cilesise se ofrimit te sherbimeve në 
perputhje me standartet kombetare.

Qendrueshmeria e sherbimeve shtepi - familje per 
personat me AN në territorin e bashkise se Shkodres 
dhe permiresimi i cilesises se ofrimit te sherbimeve në 
perputhje me standartet kombetare.

Qendrueshmeri e sherbimeve shtepi - familje per 
personat me AN në territorin e bashkise se Shkodres 
dhe permiresimi i cilesises se ofrimit te sherbimeve në 
perputhje me standartet kombetare.

P10.F4.O1. A1. Projekti “Shpresa” për 
përsonat e braktisur dhe me aftësi 
ndryshe;

17,385                        17,385                        17,733                        17,733                        18,087                        18,087                                                             -                                           -                                  17,385                                         -                                           -                                  17,385                                         -                                           -                                  17,733                                         -                                           -                                  17,733                                         -                                           -                                  18,087                                         -                                           -                                  18,087                                         -                                           -      

“Asnjë fëmijë jashtë”, aktivitet social-kulturor 
me qellim gjithperfshirjen e femijeve qe vijne 
nga familje në veshtiresi sociale dhe 
ekonomike, qe mbeshtetet nga Bashkia e 
Shkodres.

Mbajtja dhe ruajtja e tradites se aktivitetit “Asnjë fëmijë 
jashtë”, si një aktivitet social – kulturor gjithpërfshirës;

Mbajtja dhe ruajtja e tradites se aktivitetit “Asnjë fëmijë 
jashtë”, si një aktivitet social – kulturor gjithpërfshirës;

Mbajtja dhe ruajtja e tradites se aktivitetit “Asnjë fëmijë 
jashtë”, si një aktivitet social – kulturor gjithpërfshirës; P10.F4.O1. A2. “Asnjë Fëmijë Jashtë” 266               266               266               266               266 266                                      -                                           -                                       266                                         -                                       266                                         -                                           -                                           -                                       266                                         -                                       266                                         -                                           -                                           -                                       266                                         -                                       266                                         -                                           -                                           -      

Banda e PAN, trupë e mbeshtetur nga 
bashkia e Shkodres, per here te pare në vitin 
2016.

Qendrueshmeria dhe vazhdimesia e funksionimit te 
kesaj bande muzikore ku anetare jane 30 fëmijë dhe te 
rinj me AN.

Qendrueshmeria dhe vazhdimesia e funksionimit te 
kesaj bande muzikore ku anetare jane 30 fëmijë dhe te 
rinj me AN.

Qendrueshmeria dhe vazhdimesia e funksionimit te 
kesaj bande muzikore ku anetare jane 30 fëmijë dhe te 
rinj me AN.

P10.F4.O1. A3.Mbështetja e trupës 
muzikore të Personave me Aftësi 
Ndryshe”

348               348               410               410               420 420                                      -                                           -                                       348                                         -                                       348                                         -                                           -                                           -                                       410                                         -                                       410                                         -                                           -                                           -                                       420                                         -                                       420                                         -                                           -                                           -      

                 27,180                     23,105                     32,589                     12,521                     18,953                           664                           451                              -                       36,797                     13,530                     22,283                   677                   307               -                   37,517                 13,793                 23,033                       691                          -                            -                   14,283                 10,317                 14,572                          -                   13,771                       801                          -                            -                   14,174                          -                   13,357                       817                   -                      -                    14,384                           -                    13,550                    834               -                       -                        -                             -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                 -                 -                 -                     -                 -                 -                 -                 -                 -                           979,248                         973,911                              976,627                                         -                                       484                                17,385                                         -                                958,758                          1,008,340                                         -                                       484                                17,733                                         -                                990,123                          1,028,571                                         -                                       484                                18,087                                         -                            1,010,000                                  4,838                                  4,098                                     725                                     725                                         -                                           -                                           -                                           -                                       670                                     670                                         -                                           -                                           -                                           -                                       640                                     640                                         -                                           -                                           -                                           -                            1,025,549                          1,011,431                          1,024,513                                13,246                                33,208                                18,850                                     451                              958,758                          1,059,981                                14,200                                36,124                                19,227                                     307                              990,123                          1,081,112                                14,433                                37,067                                19,612                                         -                            1,010,000    

BASHKIA SHKODER

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

 Paga + Sigurime  Shpenzime Operative  Subvensioni Politikat Vendore Situata e vleresuar/e pritshme në fund te 
vitit 2016 Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019

2017 2018 2019 2016 2017 2016

Në bashkëpunim me ministrinë 
përgjegjëse për mirëqenien sociale, 
krijojnë fondin social për financimin e 
shërbimeve, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj.

 Transferta 
20192018 2019 2016 2016

 Investime   Total 
2017 20182017 2018 20192017

Numri i familjeve në nevoje per strehim 
social: 

Funksione

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.

Ndërtimin dhe administrimin e 
qendrave për ofrimin e shërbimeve 
sociale lokale.

P10.F2.O4. Gjithpërfshirja, 
Pjesëmarrja, krijimi i Mundёsive tё 
Barabarta dhe Mosdiskrimini pёr 
shkak tё aftёsive ndryshe, gjinisë, 
moshës, origjinёs, minoritetit

P10.F3.O1.Fuqizimi i Institucioneve qe 
ofrojne Sherbime Sociale me orjentin 
Promovimin dhe Zhvilliin e Sherbieve 
Alternative.

P10.F4.O1.krijimi i fondit te dedikuar 
per mbeshtetjen e personave me AN 
në bashkerendim me Shoqerine Civile.

Objektivat Specifik

P10.F1.O1.Permiresimi i kushteve te 
banimit per shtresat në nevoje

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

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

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.

Mbulim sa mё të plotё të 
territorit me Shёrbime Sociale 

duke u harmonizuar me 
nevojat dhe interesat e 

komunitetit.  Gjithëpërfshirja, 
pjesëmarrja, krijimi i 

Mundёsive tё Barabarta dhe 
Mosdiskriminimi pёr shkak tё 

aftёsive ndryshe, gjinisë, 
origjinёs, minoritetit 

etj.:Partneriteti i ngushtë ligjor 
me shoqёrinë civile, 

organizata jo-fitimprurëse, 
biznesin privat dhe biznesin 

social nё veçanti.

Nr. 
Programi 

P1
0.

Programe 

St
re

hi
m

i d
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 S
hë
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et
 s

oc
ia

le

 TOTAL 

Nr. i 
Funksioneve

P10.F1.

P10.F2

P10.F3.

P10.F4.

Treguesi/Indikatori

Numeri i aktiviteteve te zhvilluara per 
Krijimin e mundesive te barabarta dhe 
mosdiskriminimin;

Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese; Nr. i 
fwmijwve dhe familjeve pwrfitues tw 
shwrmbieve ekzistuese dhe atyre 
alternative;

Nr. i  fëmijëve në nevojë që  marrin pjesë 
dhe performojnë në aktivitet.

Aktivitete/Projekte 
2016 2019 2018 20192017


