
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P10. Strehimi dhe shërbimet sociale 

 
 

"Shërbime sociale multisektoriale, të qëndrueshme dhe të standartizuara 
pranë komunitetit, në mbështetje dhe fuqizim të familjes si qeliza bazë e 

shoqërisë”  
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P10. Strehimi dhe Shërbimet sociale 
 
1. Hyrje 
Shkodra sot ёshtё njё nga qytetet nё tё cilin ndodhen e funksionojnё shumё institucione e qendra 
sociale nё mbështetje tё grupeve sociale nё nevojë. Pёrveç qendrave e institucioneve publike dhe 
private, tradita e njohur bamirëse shkodrane ka krijuar njё klimë nxitёse e pozitive pёr krijimin e 
shёrbimeve tё shumta, tё reja e alternative nga organizat jofitimprurёse vendase e tё huaja, nga 
institucionet fetare dhe individë. Nevojat e mёdha tё shkaktuara nga tranzicioni i tejzgjatur dhe 
“klima” humanitare e qytetarëve tanë kanё krijuar njё rrjet mbёshtetjeje, shёrbimesh e pёrkujdesi 
pёr grupet sociale më nё rrezik.   
Gjatë vitit 2016 filloi krijimi i rrjetit të shërbimit social në komunitet, Për herë të parë u ngritën 
qendrat komunitare “Për familjen”, të cilat ofrojnë shërbime sociale si informim, orientim, këshillim, 
shërbim në familje, mbështetje psikosociale, etj. Këto qendra u ngritën në pesë lagje të qytetit dhe 
në njësinë administrative Dajç dhe Guri i zi.  
Duke u mbёshtetur nё shёrbimet e ekzistuese, eksperiencën e krijuar dhe nevojat sociale nё 
komunitet,  Bashkia e Shkodrёs synon të mbёshtesë zhvillimin e integruar dhe të vazhdueshёm të 
mirёqenies sociale tё familjes si qeliza bazё e komunitetit tonё të shtrirë në të gjithë territorin. 
 
2. Politikat e zhvillimit 
 

Programi i sherbimeve sociale, strehimit dhe shën detit publik bazohet në pesë politika themelore : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mbulimi sa më të plotё të territorit me Shërbime 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.: 

Bashkёrendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me strategjitё dhe politikat kombёtare, me 
instiucionet nё varёsi tё pushtetit qёndror, bashkitё fqinje dhe shtetet kufitare: 

Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqёrinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe 
biznesin social nё veçanti. 

Me qëllim fuqizimin e Shërbimeve Sociale në Bashkinë e Shkodrës synojmë që shërbimi i 
Strehimit të bëhet pjesë e Shërbimit Social, duke sjellë harmonizimin dhe bashkërendimin më 

efikas të shërbimeve sociale në mbështetje të grupeve sociale më në nevojë. 

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 
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Në kuadër të ligjit nr.139/2015 “Për qeverisjen Vendore” Bashkia Shkodër ka përgjegjësinë të punojë 
për kryerjen e funksioneve si më poshtë. Për periudhën 2016-2019, kemi objektiva të qartë për 
punën tonë në përmbushjeve të detyrave funksionale. Këto objektiva janë dakordësuar me 
organizatat e shoqërisë Civile, Institucionet në  varësi të Bashkisë Shkodër, ekspertët dhe specialistët 
e organizatave partnere ndërkombëtare dhe vendore me të cilat punojnë, ekspertë të Institucioneve 
në nivel rajonal gjatë diskutimeve për hartimin e Planit social të zonës së  Shkodër.  
 
3. Funksionet: 
 
3.1. F1.Ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar 

me ligj. 

F1.O1.Permiresimi i kushteve te banimit per shtresat në nevoje; 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2016: 
 27 apartamente po përshtaten në ish konviktin e pyjores për strehimin e personave të dalë nga 

institucionet e perkujdesit rezidencial dhe janë pa asnjë përkrahje.   
 30 apartamente sociale në ndertim për jetimet dhe grate kryefamiljare; 
 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. 
 Janë përmirësuar i kushteve të banimit per 9 (nëntë) banesa, ku jetojnë 51 banorë  të 

komunitetit rom dhe egjptian. 
 

Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 

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 
komunitetin Rom&Egjiptian  

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

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.   

 
3.1.1. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F1.O1 
 

Aktiviteti Buxheti në 
mijë lekë 

Kontributi i 
donatorëve 

P10.F1.O1.A1 Ndërtimi i kanalizimeve të ujërave të zeza dhe ngritja 
e çezmave publike 
 

  

P10.F1.O1.A2 Administrimi i apartamenteve sociale dhe ngritja e 
qendres komunitare në mbështetje të jetimeve dhe nënave 
kryefamiljare në vështirësi ekonomike sociale. 

1789  
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F1.O2. Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, për individët dhe 
familjet në nevojë,përmes ofrimit të alterna vave për njëstrehim të gatshëm, të arritshëm, të 
përballueshëm dhe të përshtatshëm. 
 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2016: 
 Bashkia e Shkodrës, gjatë viteve 2012-2016 nuk është mbështetur përmes  programeve 

qeveritare lehtesuese për te mundesuar strehimin e familjeve në nevojë. 
 Komuniteti rom dhe egjiptian jeton në kushte shume te veshtira infrastrukturore, në shume nga 

banesat e tyre  
  Situata e 
synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 

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. 

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. 

 
  

3.1.2. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të  objektivit F1.O2 
 
Aktiviteti Buxheti në 

mijë lekë 
Kontributi i 
donatorëve 

P.10.F1.O2.A1 Strehim social sipas programeve qeveritare të 
banesave sociale me qera, me kosto të ulët dhe trajtimi me bonus 
qeraje. 

300  

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

  

 
3.2. F2. Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi 

të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
 
F2.O1.Mbulimi sa më i plotё i territorit tё Bashkisë me shёrbime sociale duke u harmonizuar me 
interesat dhe nevojat e komunitetit. 
 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2016: 
 
 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. 

 Është hartuar dhe zbatuar Plani local i veprimit për fëmijët në situatë rruge;  
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 Është hartuar plani Social vendor për sorientimin e shërbimeve Sociale në bashkinë Shkodër. 
 

Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 

Shtrirje e sherbimeve  në te 
gjithe territorin e bashkise se 
Shkodres ku jane identifikuar 
femije në situate rruge;               
 

Shtrirjen e sherbimeve  në te 
gjithe territorin e bashkise se 
Shkodres ku jane identifikuar 
femije në situate rruge.              

Shtrirjen 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. 

Fuqizim i familjeve te ketyre 
femijeve. 

Fuqizimi i familjeve dhe 
qendrueshmeri e sherbimeve te 
ofruara. 

 
  

3.2.1. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O1. 
 

Aktiviteti Buxheti në 
mijë lekë 

Kontributi i 
donatorëve 

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

  

 
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 
 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2016: 
 Jane trajtuar me ndihme ekonomike, gjatë 2016 eshte 4095 familje, (kryefamlijarë gra 420/burra 

3675); 
 4100 individë janë trajtuar me pagese paaftesie.                                            
 3300 Inv.Pune janë trajtuar me shtese Kempi; 
 Bashkia e Shkodres ka koordinuar takimet nder institucionale per nenshkrimin e marreveshjes 

per sistemin e referimit te rasteve per viktimat e dhunes në familje; 
 Nevojë për informimin dhe ndërgjegjësimin e komunitetit për shërbimet ndaj familjes; 
 Deri tani, studentet e punes sociale, psikologjise, etj. kane zhvilluar praktike formale në 

institucione duke mos kryer keshtu qellimet dhe objektivat e bashkepunimit institucional; 
 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; 
 Nuk kemi një dokument strategjik për barazinë gjinore, dhe gjithashtu nuk ka të dhëna 

statistikore të sakta mbi pa/barazinë gjinore 
 

Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 

Lehtesimi i situates 
ekonomike-sociale per famijet 
në nevoje;                                                          
Nr. i familjeve qe trajtohen me 
ndihme ekonomike, 
(kryefamlijarë gra /burra );                
Nr i personave trajtuar me 

Lehtesimi i situates 
ekonomike-sociale per famijet 
në nevoje;                                                          
Nr. i familjeve qe trajtohen me 
ndihme ekonomike, 
(kryefamlijarë gra /burra );             
Nr i personave trajtuar me 

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

pagese paaftesie;      Nr. 
Inv.Pune trajtuar me shtese 
Kempi; 

Inv.Pune trajtuar me shtese 
Kempi; 

Riorganizimi dhe funksionimi i 
sistemit të referimit për 
viktimat e dhunës në 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. 

Organizim i një aktiviteti ditor 
sensibilizues për familjen. 

Organizim i një aktiviteti ditor 
sensibilizues për familjen. 

Organizim i një aktiviteti ditor 
sensibilizues për familjen. 

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 

Sterilizim dhe vaksinimi e 
matrikulimi në vazhdimësi për 
qentë e rrugës;       

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

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 përsa i 
përket indikatorëve gjiinorë në 
buxhetimin gjinor, mundesitë e 
barabarta te krijuara per 
punesim, etj.  

 
 

3.2.2. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O2. 
 

Aktiviteti Buxheti në 
mijë lekë 

Kontributi i 
donatorëve 

P10.F2.O2.A1. Ndihma ekonomike dhe PAK.  958758     
P10.F2.O2.A2. Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për 
viktimat e dhunës në familje.  300     

P10.F2.O2.A3. Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj  50     
P10.F2.O2.A4. Partneriteti me departamentin e psikologji-
punës sociale dhe departamentin e infermierisë  -       

P10.F2.O2.A5. Trajtimi i qenve të rrugës 800     
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P10.F2.O2.A6. Nënshkrimi dhe zbatimi i kartës evropiane për 
barazi gjinore. 100  

 
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. 
 
 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2016: 
 
 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; 

 “Shkodra n’fest” është organizuar për herë të parë për festat e fund vitit 2015; 
 Deri tani nuk eshte organizuar asnje aktivitet sensibilizues në kuader te dites nderkombetare për 

të moshuarit; 
 Është organizuar aktiviteti sensibilizues në kuadër të ditës "3 dhjetori" , dita ndërkombëtare të 

personave me aftësi ndryshe; 
 Deri tani nuk eshte organizuar asnje aktivitet sensibilizues në kuader te dites nderkombetare për 

Femijet; 
 Janë organizuar aktivitete me rastin e  Ditës Ndërkombëtare të Gruas; 
 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; 

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

 Gjatë vitit 2016, në territorin e Bashkise se Shkodres, një sërë aktivitetesh janë organizuar në 
partneritet me OJF "Sos, Fshatrat e Fëmijëve"  në ofrimin e sherbimeve dhe mbeshtetjen per 
fuqizimin e familjes. 

 Janë organizuar 4 Takime periodike të tryezës Konsultative  

Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 

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.  

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 

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

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

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

Organizim i aktivitetit 
sensibilizues në kuadër të 
ditës "3 dhjetori" , dita 

Organizim i aktivitetit 
sensibilizues në kuadër të ditës 
"3 dhjetori" , dita 

Organizim i aktivitetit 
sensibilizues në kuadër të ditës 
"3 dhjetori" , dita 
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ndërkombëtare për personat 
me aftësi ndryshe, kete vit 
aktiviteti do organizohet nga 
bashkia me pjesemarrje te 
gjere të  institucioneve, 
organizatave dhe individëve; 

ndërkombëtare për personat 
me aftësi ndryshe me 
pjesemarrje te gjere 
institucioneve, organizatave 
dhe individëve; 

ndërkombëtare për personat me 
aftësi ndryshe me pjesemarrje 
te gjere institucioneve, 
organizatave dhe individëve; 

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 

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  

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. 

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. 

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. 

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. 



 
 

10 
 

 
3.2.3. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O3. 
 
Aktiviteti Buxhetit në 

mijë lekë 
Kontributi i 
donatorëve 

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

50 
 

P10.F2.O3. A3. “Shkodra n’fest” 500     
P10.F2.O3. A4. Dita ndërkombëtare e të moshuarve. -  
P10.F2.O3. A6. Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës 
ndërkombëtare për Personat me Aftësi Ndryshe, më 3 Dhjetor. 100       

P10.F2.O3. A7. Dita ndërkombëtare e fëmijëve, 1 Qeshori   
P10.F2.O3. A8. Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi 150  
P10.F2.O3. A9 Bashkëpunimi me Save the Children -  
P10.F2.O3. A10 Bashkëpunimi me Fondacionin “Shpresë për 
botën”, për përmirësimin e cilësisë së jetesës për personat që 
jetojnë në institucionet rezidenciale dhe familjet në nevojë. 

                       -      
 

P10.F2.O3. A11: Dita ndërkombëtare e romëve 100       
P10.F2.O3. A13. Bashkëpunimi me organizatën "Sos, Fshatrat e 
Fëmijëve." -  

 
F2.O4. Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundёsive tё Barabarta dhe Mosdiskrimini pёr shkak 
tё aftёsive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinёs, minoritetit. 
 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2016: 
 

 Aktiviteti "Lojra Popullore" eshte kthyer në nje tradite per territorin e bashkise se Shkodres; 
 Gjate vitit 2016 eshte arritur marreveshja e bashkepunimit midis bashkise se Shkodres dhe 

PNUD. Gjithashtu eshte filluar zbatimi i aktiviteteve sipas kesaj marreveshje. 
 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. 
 

Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 

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.    

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. 
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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. 

  
3.2.4. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O4. 
 
Aktiviteti Buxheti  

në mijë lekë 
Kontributi i 
donatorëve 

P10.F2.O4.A1. Lojra Popullore Fest, edicioni 9-të                     
207    

 

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

                       
-      

 

P10.F2.O4.A4. Shpërblim për jetimët me rastin e festave të 
fundvitit 

                    
400    

 

 
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. 
 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2016: 
 

 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; 
 

Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 

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 të 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. 

 
3.2.5. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F2.O5. 
  
Aktiviteti Buxheti 

në mijë lekë 
Kontributi i donatorëve 

P10.F2.O5.A1 Informimi dhe promovimi për 
një komunitet më të shëndeteshëm 
 

                       -      
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3.3. F3. Ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale lokale. 
 

F3.O1.Fuqizimi i Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orjentin Promovimin dhe Zhvilliin 
e Sherbieve Alternative. 
 
Situata e vleresuar në fund te vitit 2016: 
 

 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; 

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

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

 
Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 

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. 

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. 

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.  

 
3.3.1. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F3.O1. 
 
Aktiviteti Buxhetit i planifikuar  

në mijë lekë 
Kontributi i donatorëve 

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

              8658    
 

P10.F3.O1.A2  Çerdhet               34152     
P10.F3.O1.A3. Shërbimi i Kujdestarisë 
Familjare                     100     
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3.4. F4.Në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, krijojnë fondin social 

për financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
 
F4.O1.Krijimi i fondit te dedikuar per mbeshtetjen e personave me AN në bashkerendim me 
Shoqerine Civile. 

Situata e vleresuar në fund te vitit 2016: 
 

 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. 

 “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. 

 Banda e PAN, trupë e mbeshtetur nga bashkia e Shkodres, per here te pare në vitin 2016. 
 
Situata e synuar 2017 Situata e synuar 2018 Situata e synuar 2019 

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. 

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; 

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. 

 
3.4.1. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit F4O1. 
 

Aktiviteti Buxheti në mijë 
lekë 

Kontributi i 
donatorëve 

P10.F4.O1.A1. Projekti “Shpresa” për përsonat e braktisur 
dhe me aftësi ndryshe;               17385     

P10.F4.O1.A2. “Asnjë Fëmijë Jashtë”                     266     
P10.F4.O1.A3. Mbështetja e trupës muzikore të Personave 
me Aftësi Ndryshe”                     348     

 
 
 
 



 
 

14 
 

4. Buxhetimi i programit të Strehimit dhe Shërbimeve sociale 
Për realizimin e aktiviteteve/projekteve të Strehimit dhe Shërbimeve sociale planifikohet buxheti me 
vlerë totale 824,513 mijë lekë ndër të cilat 94 % transferta, 4 % paga dhe sigurime shoqërore, 2 % 
shpenzime operative. 
 
Tabelë  1 Planifikimi për strehimin dhe shërbimet Sociale 

Programi 
P10 

Paga + 
Sigurime  

Shpenzime 
Operative 

Subvensioni Transferta Investime  Totali 

P10 25,673 14,108 0 184,128 6,947 230,857 
P10. i 

ndryshuar 27,180 14,283   979,248 4,838 1,025,549 

I pritshmi 
2016-12-

mujor 
23,105 10,317   973,911 4,098 1,011,431 

Plani 2017 32,589 14,572 0 976,627 725 1,024,513 
Plani 2018 36,797 14,174 0 1,008,340 670 1,059,981 
Plani 2019 37,517 14,384 0 1,028,571 640 1,081,112 

 

Grafik 1 Planifikimi i shpenzimeve për strehimin dhe shërbimet Sociale 

 

Grafik 2 Burimet e financimit për financimin për strehimin dhe shërbimet sociale 
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5. Projektet dhe aktivitetet e planifikuara për strehimin dhe shërbimet Sociale; 
 

Nr. 01 

 
P10.F1.O1.A1 
Ndërtimi i kanalizimeve të ujërave të zeza dhe 
ngritja e çezmave publike. 
 

Llojet e programit: P 10.  Strehimi dhe Shërbimet 
sociale 
 
Funksioni: P10.F1.O1.Përmirësimi i kushteve të 
banimit për shtresat në nevojë. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
 
Komuniteti Rom&Egjiptian në Bashkine e Shkodrës jeton në kushte të veshtira ekonomike dhe sociale. Papunësia, mungesa  
frekuentimit të edukimit të detyruar, mungesa e ujit të pijshëm, e kanalizimeve të ujrave te pijshëm vështiresojnë me tej jeten e 
tyre.  Situata është më e vështirë në lagjen përtej ures së Bunës në të cilën nuk ka sisitem të kanalizimit të urjave të zeza dhe 
kjo lagje nuk është pjesë e rrjetit publik të furnizimit me uje të pishëm.  
Gjatë vitit 2016 Bashkia e Shkodrës aplikoj pranë MZHU rikonstruksionin e disa banesave pranë këtij komuniteti duke sjelle 
sigurimin e finanancimit te duhur për rikonstruksionin e 9 banesave ne lagjen përtej ures. 
Njëkohësisht gjatë vitit 2016 Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me UNDP filloj zbatimin e projektit “Fuqizimi Ekonomik dhe 
Social për Romët dhe Egjiptianët një shtysë për përfshirjen sociale” (FESRE). Objektivat kryesore të ketij projekti janë:  
Rritja e punësimit dhe zhvillimin e aftësive e mundësive të grave dhe burrave Rom dhe Egjiptian me qëllim zvogëlimin e 
hendekut të punësimit në mes të komuniteteve rome dhe egjiptiane me shumicën e popullsisë. 
Zhvillimi Lokal i Udhëhequr nga Komuniteti për përfshirjen e Romve dhe Egjiptianëve në nivel lokal përmes zhvillimit të 
integruar, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm. 
Vendos dhe  kryen procedurat, modelet, mjetet dhe udhëzuesit bazuar në Trajtime të Integruara dhe në një Model të Ndryshuar 
të Sjelljes në mënyrë që të mbështesë më mirë komunitetet Rome dhe Egjiptiane në të drejtën e përfitimit të shërbimeve bazë 
dhe të kujdeset për një shoqëri gjithëpërfshirëse në Shqipëri. 
Mbështet implementimin, monitorimin dhe vlerësimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve 
në Shqipëri, 2016-2020  në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal. 
Gjatë vitit 2016 u përgatit projekti për furnizimin e kësaj lagje me uje të pishëm dhe për ndërtimin e sistemit të kanalizimit e 
sistemimin të ujrave të zeza. Për finanacimin e këtij projekti është aplikuar pranë projektit FESRE.   

ii. Synimi i projektit  
 
Përmirësimi i kushteve të banimit dhe të jetësës së komunitet Rom&Egjiptian në Bashkinë e Shkodrës. 
Furnizimin me uje të pijshëm dhe ndërtimin e kanalizimeve e sistemimin e ujrave të zeza. 
Përmirësimi I infrast rrugore dhe rritja e sigurisë së komunitetit 
Përfshirjen dhe mosdiskriminimi i tyre në shërbimet ekonomike dhe sociale publike dhe private.  
 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Komunikimi dhe informimi I komunitetit R&E pertej ures së Bunes për projektin për të siguruar furnizimin me uje të pishëm dhe 
ndërtimin e KUB e KUZ. 
Aplikimi i projektit pranë UNDP dhe sigurimi i financimin të nevojshëm për  realizimin e këtij projekti. 
Realizimi I projektit për sigurimin e ujit te pishëm dhe administrimin të KUB e KUZ. 
Sistemimi i trotuarve, mbjedhja e pemeve dhe vizimi i rruges. 

b) Rezultatet që prisni  

Sistemi i kanalizimit dhe administrimit të ujrave të zeza I gatshem dhe ne funksion. 
Ndërtimi i çezmave publike dhe furnizimi me uje te pijshem të komunitetit. 
Infrastruktura rrugore më e sigurte prane komunitet R&E. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
Komuniteti i lagjes përtej ures sa Bunes, 
 
 
 

OJF,  
UNDO, 
Institucione publike të edukimit, shëndetesisë e edukimit. 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Sistemim sheshi, i kanalizimeve të       
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ujesjellësit dhe të ujerave të zeza. 

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit  
janar 2017 –dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorise se Sherbimeve Sociale, Strehimit dhe Shendetit Publik 
UNDP 
Drejtoria e Studimit Planifikimit dhe Kordinimit te Investimeve 
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Nr. 02 

 
Projekti: P10.F 1.O1 A.2 
 
Administrimi i apartamenteve sociale dhe 
ngritja e qendres komunitare në mbështetje të 
jetimeve dhe nënave kryefamiljare në 
vështirësi ekonomike sociale. 

Llojet e programit: P10. Strehimi dhe Sherbimet Sociale. 
 
Funksioni: P10.F1.O1. Përmirësimi i kushteve të banimit 
për shtresat në nevojë. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata  
Gjatë vitit 2016 Bashkia Shkoder përgatiti dhe aplikoj pranë Ministrise së Zhvillimit Urban një projekt me objektiv përmirësimin e 
kushteve te banesës për jetimet të cilët jetojnë në konviktet e shkollave të mesme të qytetit dhe për ato jetime që dalin nga 
institucionet rezidenciale pas moshës 18 vjecare. 
Pas vleresimit të aseteve të saja Bashkia e Shkodrës vuri në dispozicion të ketij projekti godinën e ish konviktit të shkolles 
pyjore, si godinë ku do të zbatohej ky projekt. Një grup projektimi me ingjinier dhe arkitekte pranë Bashkisë së Shkodrës 
përgatitën projektin dhe u aplikua për financim pranë Ministrisë së Zhvillimit Urban e cila e përzgjodhi si fitues duke mundësuar 
finanacimin e këtij projekti.  Ne bazë të këtij projekti është rikonstruksimi i godinës duke sjelle përgatitjen e 30 apartamenteve 
për akomodimin e jetemëve dhe të grave kryefamiljare me fëmijë në situatë të rënduar ekonomike dhe sociale. 
Pjesë e këtij projekti do të jetë edhe mbështetja në integrimin social të këtij grupi social qe vuan efektet e institucionalizimit dhe 
vështirësi ne integrimin social, duke ngritur një Qendre Komunitare në katin e parë të godinës. Në përberje të qenders 
komunitare është planifikuar ngritja e një kopshti, cerdhe, qender shëndetëore për banoret e godinës dhe te komunitetit 
perreth. 
Punimet për realizimin e këtij projekti filluan ne muajin nëntor 2016 dhe parashikohet që të jenë të gatshme në janar 2017  

ii. Synimi i projektit  
 Përmirësimi i kushtë të banimet të jetimevë që jetojnë prej shumë vitesh në konviktet e shkollave të mesme në 

Shkodër. 
 Sigurimi i akomodimit të përshtatshëm të jetimeve që pas moshës 18 vjecare largohen nga jetimorja.  
 Mbështetja e jetimëve në përmirësimin e jetese dhe socializimit të tyre, nëpërmjet krijimit dhe funksionimit te qëndres 

komunitare. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Ngritja e grupit të punës për vlerësimin e kushteve sociale e ekonomike të jetemive që jetojnë në konvikte. 
2. Ngritja dhe vënia në funksion të qendres komunitare me shërbime mbështetese dhe integruese. 
3. Vënia ne funksion qendres komunitare dhe ofrimit të shërbimeve, të këshillimit, orjentimit, integrimit,  të kopshtit, 

cerdhe e qendres shëndetësore. 
4. Bashkepunime dhe Marreveshje me OJF, institucione publike, biznes privat, në mbështetje të përmirësimit dhe 

integrimit sociale të përfituesve të këtij projekti. 

b) Rezultatet që prisni  
 Të gjithë jetimët qe jetojnë në konvikte do të akomodohen ne kushte optimale. 
 Jetimet pas moshes 18 vjecar do të kenë akomodim të siguruar dhe të përshtatshëm.  
 Nënat kryefamiljare me fëmijë në kushtë të veshtira ekonomike sociale do të kenë mundësi  
 Shërbime individuale mbështesëse dhe integruese të krijuara dhe funksionale për të mundesuar integrimin 

përfituesve.  

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  
Jetimet që jetojnë ne konvikte, 
Jetimet që dalin nga instituconet pas moshës 18 vjecare, 
Gratë kryefamiljare që jetojnë në kushtë të vështira 
ekonomike e sociale. 
Komuniteti, 

OJF, 
Ministria e Zhvillimit Urban 
Institucionet publike në territor. 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurim
e Operative Transferim

e Kapitale 

A.2.1 Punonjës menaxhimi qendrës 
komunitare 789 680 109    

A.2.2 Uje 200   200   

A.2.3 Energjia 800   800   

 Shuma 1789 680 109 1000   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali ( mije 
lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurim
e Operative Transferim

e Kapitale 
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A.2.1 Punonjës menaxhimi qendrës 
komunitare  805 690 115    

A.2.2 Uje 210   210   

A.2.3 Energjia 990   990   

 Shuma 2005 690 115 1200   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurim
e Operative Transferim

e Kapitale 

A.2.1 Punonjës menaxhimi qendrës 
komunitare 821 703 118    

A.2.2 Uje 250   250   

A.2.3 Energjia 1150   1150   

 Shuma 2221 703 118 1400   

f) Periudha e zbatimit  
 
janar 2017 – dhjetor 2019 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
-Stafi i Drejtorise se Sherbimeve Sociale dhe strehimit 
-Stafi i Drejtorise se Sherbimeve Publike 
-Stafi i Ministrise se Zhvillimit Urban  
-Stafi i Konviktit te Pyjores 
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Nr. 03 

P10.F1.O2.A1 
Strehim Sociale sipas programeve të banesave 
sociale me qira, me kosto të ulet dhe trajtimi me 
bonus qiraje.  

 
Llojet e programit: P10.   
Funksioni: 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. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
Kërkesa për strehim sociale pranë Bashkise se Shkodrës rezultaton e larte prej shume vitesh dhe sipas nevojave e gjëndjes së 
familjeve dhe aplikimi në forma te ndryshme për strehim social.  
Aktualisht në Bashkinë e Shkodrës janë të rregjtistruara rreth 1814 kërkesa për strehim social. Keto kërkesa jane që nga viti 
2005 deri ne vitin 2016. Gjate viteve ka psë kërksa për forma të ndryshme të strehimit sociale si për banese ma kosto të ulet, 
banesa social, dhe bonus strehimit. 
Gjatë vitit 2016 jane realizuar disa projekte me synim lehtesimin e situatës së vështirë të strehimit për grupet më në vështirësi 
sociale e ekonomike. Janë realizuar rikonstruksioni i 9 banesave të komunitetit rom dhe egjiptian, është ne proces realizimi 
ndërtimi i apartamenteve sociale pranë ishkonviktit të shkollës pyjore, për jetimet dhe gratë kryefamiljare në situatë të vështirë 
ekonomike sociale. Njëkonësisht janë vleresuar asestet në pronësi të Bashkisë së Shkodrës me qëllim vënien ne dispozicion të 
projekteve për të financuar realizimin e formave të ndryshme të strehimit social. 

ii. Synimi i projektit  
 Lehtesimin e kushteve të strehimit për familjet e pastreha nëpërmjet harmonizimit dhe bashkërendimit më efikas të 

shërbimeve sociale në mbështetje të grupeve sociale më në nevojë. 
 Bashkërendimin dhe koordinimin e afërt me qeverinë qëndrore për përgatitjen dhe zbatimin e projekteve të strehimit 

social me qëllim zbutjen e kësaj plage sociale. 
 Vlerësimin e inventarit të aseteve e pronave të palujtshme të Bashkisë së Shkodrës me objektiv kthimin e këtyre 

asesteve në banesa sociale 
 Rivlerësimin e situatës dhe nevojave aktuale për strehim dhe përditësimin e listës së aplikimeve për strehim social, 

duke përcaktuar edhe llojin e aplikimit. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

1. Konsolidimi i shërbimit të stehimit sociale pranë Bashkisë së Shkodrës. 
2. Rivleresimi i aplikimeve të kryera në vite për strehim social me qëllim njohjen sa më të mirë e të plotë të nevojave 

aktuale. 
3. Percaktimi I listes së aplikuesve për strehim social sipas llojeve të aplikimit dhe të mundësive për të përfituar, banese 

sociale me kosto të ulet, me qera dhe trajtimi me bonus qeraje. 
4. Përgatitja projekteve për strehim social në përputhje me nevojat e komunitetit dhe listën e aseteve të Bashkisë së 

Shkodrës. 
5. Përgatitjen e programit afat mesëm të strehimit social në Bashkinë e Shkodrës. 

b) Rezultatet që prisni  
 Shërbim i strehimit sociale i konsoliduar dhe efektiv. 
 Informacion i plotë mbi nevojat për stehim sociale në Bashkinë e Shkodrës.  
 Strehimi social pjesë e shërbimeve sociale dhe e mbështëtjes së familjeve në vështirësi ekonomike e sociale. 
 Projekte të stehimit sociale të përgatitura dhe të gatshme për financim. 
 Gjëndja e pronave dhe aseteve publike të vlerësuara dhe sipas mundësive të projektuara për strehim social. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Individe dhe familje në vështirësi ekonomike e sociale,  
 
 
 

Donatore,  
OJF, 
Ministria e Zhvillimit Urban, 
Enti Kombetar i Banesave  
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtim me bonus qeraje  300   300   

 Shuma 300   300   

f) Periudha e zbatimit  
 
Janar – Dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e sherbimit social, strehimit dhe shëndetit publik,  
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Nr. 04 

 
P10.F1.O2.A2 
Përgatitja e studimit të fizibilitetit mbi përmirësimi i 
kushteve të banimit dhe kushteve sociale për 
komunitetin Rom dhe Egjiptian 
 

Llojet e programit: P10. Strehimi dhe sherbimet sociale   
 
Funksioni: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. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
Situata e komuniteti Rom dhe Egjiptian në territorin e Bashkisë së Shkodrës është mjaft problematike. Në mënyre të vecante 
komuniteti Rom jeton në kushtë shumë të vështira, në baraka të cilat nuk ofrojnë anjë kusht minimal të një jetesa normale. 
Shumica e banesave te tyre nuk kane uje te pijshem, as banjo dhe probleme te theksuara ndertimore.  
Romet kryesisht jane te vendosure ne kater kampe informale në periferi te qytetit prane Prokurorise, Tophane, prane bar-
restorant Dubai dhe pertej Ures se Bunes duke arrite një popullësi rreth 500 banorë. Ndersa komuniteti egjiptian ështe me 
stabel dhe jeton prej disa shekujsh në qytetin tone dhe ndodhet kryesisht pranë Kalase me nje popullësi prej 1200 banoresh. 
 
Aktualisht Bashkia e Shkodrës është bërë pjesë e disa projekteve të ndryshme që po zhvillohen në mbështetje dhe fuqizim të 
këtyre komuniteteve në bashkëpunim me MZHU dhe me donatore e OJF të ndryshme si UNDP, Malteser, Yëca, Save the 
Children, Tdh, SOS, etj.   

ii. Synimi i projektit  

 Përgatitja e planit te fizibilitetit për zgjidhje afatgjate të vendosjes e kushteve të banimit të komunitetit Rom&Egjiptian 
që banojnë në territorin e Bashkisë së Shkodrës. 

 Kostifikimi I këtij plani dhe përgatitja e tij për të përgatite plane te detajuar për sigurimin e finanacimev dhe për 
zbattimin e tyre. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Intervistim i komuniteti Rom&Egjiptian në lidhje me përberjen familjare, kushtet ekonimie e sociale dhe kushte e 
banimit. 

 Vlerësimi I situatës së pronësisë, infrastructures ekzistuese dhe nevojat për vendbanimet aktuale ku banon 
komuniteti Rom&Egjiptian. 

  Vlerësimi i asesteve infrastrukturore dhe truall në pronësi të Bashkisë së Shkodrës me synim vlerësimi i mundësive 
për akomodim e ngritjen e banesave sociale për komunitetin R&E.   

 Analizimi i të dhënave dhe përgatitja e planit të fizibilitetit.   

b) Rezultatet që prisni  

 Përmirësimi I kushteve te banimit të komunitetit R&E. 
 Database e përditësuar për komunitetin R&E dhe kushtet e banimit të tyre. 
 Plani i fizibilitetit për komunitetitn R&E i përgtitur dhe gatshëm për tu zbatuar  

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Komuniteti R&E,  
Banorët e Bashkisë së Shkodrës, 

 UNDP,  
OJF,  
Institucionet publike, 
 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali ( 
mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

        

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit  
janar – dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, strehimit dhe shëndetit publik 
Enti kombëtar i banesave 
Ministria e Zhvillimit Urban 
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Nr. 05 

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

 
Llojet e programit: P10.  Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2.O1.Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi I shkurtër I projektit: 

i. Situata  
Në kuadrin e nënshkrimit të Marrëveshjes Bashkëpunimit midis MMSR, MAS dhe MPB “Për identifikimin dhe mbrojtjen e 
fëmijëve në situatë rruge dhe Planit Kombëtar të Veprimit “Ndihmë për Familjet dhe Fëmijët në situatë rruge”, është hartuar dhe 
po zbatohet plani lokal të veprimit, ku bashkia (NJMF), ka përgjegjësinë kryesore për të siguruar mbrojtjen e fëmijëve dhe 
koordinimin e punës ndërmjet institucioneve përgjegjëse, brenda territorit të qytetit. 
Në zbatim të Planit Lokal të Veprimit për identifikimin dhe Mbrotjen e fëmijëve Bashkia Shkodër në bashkëpunim me 
organizatat partnere në Prill 2016 është realizuar lanҫimi i fushatës Sensibilizuese për parandalimin dhe shfrytëzimin e fëmijëve 
me qëllim informimin dhe ndërgjegjësimin e komunitetit për të drejtat e fëmijëve. 
Janë krijuar skuadrat e terrenit me përfaqësues të Bashkisë Shkodër, stafi i qëndrave komunitare, përfaqësues të Policisë dhe 
organizatave partnere të shoqërisë civile të cilët janë trajnuar, kanë qënë dhe janë prezent në territor sipas një kalendari të 
paracaktuar. 
Gjatë punës në terren janë identifikuar rreth 70 fëmijë në situatë rruge, të cilët janë të komunitetit rom dhe egjiptian. 
Vetëm 3 nga këto fëmijë janë të rregjistruar në gjendjen civile të Bashkisë Shkodër.  
Për secilen familje të identifikuar janë ofruar ndihma në veshmbathje, ushqime, asistencë ligjore, ndërmjetësim për punësim, 
ndihmë ekonomike, rregjistrim i fëmijëve në shkollë dhe kopshte, monitorim për frekuentimin dhe ecurinë e fëmijeve në shkollë. 
Në zbatim të ligjit 10347 datë 4.11.2010 “Për mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve”, Bashkia Shkodër po koordinon Mbledhjet e 
Grupit Teknik Multidisiplinar me përfaqësues nga të gjitha institucionet publike vendore dhe organizatat partnere ku janë 
diskutuar rastet për cdo familje të fëmijëve në situatë rruge. 
Gjithashtu janë hartuar plane individuale ndërhyrjeje për fëmijët në situatë rruge me qëllim mbështetjen dhe përmirësimin e 
situatës së këtyre fëmijëve dhe familjeve të tyre.  
Me synim përmirësimin e gjendjes së këtyre fëmijëve, është i rëndësishëm të vazhdoje të zbatohet plani lokal i veprimit i cili 
përmban detyrat, përgjegjësitë dhe proçedurat standarte për institucionet dhe strukturat kryesore përgjegjëse si dhe organizatat 
publike apo private të cilat punojnë me fëmijët në rrezik, për ofrimin e shërbimeve lidhur me mbrojtjen e të drejtave të fëmijës 
dhe përmirësimin e situatës së këtyre fëmijëve në qytetin e Shkodrës. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë uljen e numrit të fëmijëve në situatë rruge në bashkinë e Shkodrës. 
- Synojmë ofrimin e shërbimeve mbrojtëse dhe rehabilituese për fëmijët në situatë rruge.  
- Synojmë përmirësimin e situatës së fëmijëve dhe familjeve në vështirësi të theksuar social-ekonomike në bashkinë e 

Shkodrës. 
- Synojme rritjen e aksesit të fëmijëve dhe familjeve për të përfituar shërbime të përkujdesit, shërbim në arsim, 

shëndetësi dhe punësim. 
- Synojmë parandalimin e fenomenit “fëmijë në situatë rruge” në qëndër të qytetit dhe në zonat ku është konstatuar 

numër i madh i fëmijëve në rruge. 
- Synojmë parandalimin e fenomenit “fëmijë në situatë rruge” gjatë sezonit të verës dhe në zonën e plazhit të 

Velipojës. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Zbatimi i Planit lokat të Veprimit. 
 Bashkëpunim i ngushtë me institucionet/strukturat përgjegjëse. 
 Përditësimi dhe zbatimi i kalendarit për grupet e terrenit, sipas njësive administrative të bashkisë Shkodër. 
 Puna e grupeve të terrenit qëndër të qytetit dhe gjatë sezonit të verës në Plazhin e Velipojës, ne zonën kufitare të 

Muriqanit dhe tek kryqëzimi i hyrjes së qytetit të Shkodrës. 
 Menaxhimi i rasteve emergjente të fëmijëve në bashkëpunim me policinë, shërbimin social shtetëror, etj. 
 Organizim i punës të drejtpërdrejtë me fëmijët dhe familjen duke përfshirë këshillim dhe mbështetje. 
 Koordinimi dhe lehtësimi i GTM për të diskutuar për çdo fëmijë të konsideruar në rrezik. 
 Zhvillimi dhe shqyrtimi i planeve individuale të mbrojtjes dhe përkujdesjes. 
 Hartimi i raporteve dhe të dhënave sipas Udhëzuesit të Procedurave për Identifikimin, Ndihmën e Menjëhershme dhe 

Referimin e Fëmijëve në Situatë Rruge, mbi situatën e fëmjëve në territorin e bashkisë së Shkodrës.  
 Informimi dhe sensibilizimi i komunitetit.  
 Organizim i aktivitetit ndërgjegjësues në ditën ndërkombëtare kundër shfrytëzimit për punë të fëmijëve (12 qeshor), 

në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat. 
b) Rezultatet që prisni  

 Numri i fëmijëve në situatë rruge i zvogëluar. 
 Shërbime mbrojtëse dhe rehabilituese për fëmijët në situatë rruge të ngritura dhe funksionale. 
 Fëmijë në situatë rruge të përfshirë në sistemin e mbrotjes sociale.  
 Kushtet e familjeve të fëmijëve në situatë rruge të përmirësuara. 
 Rritje e numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin arsimor. 
 Shërbime parandaluese mbi fenomenin “fëmijë në situatë rruge”. 
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c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Fëmijët në situatë rruge 
Familjet në vështirësi social-ekonomike 
Institucionet publike 
Organizatat  
 

Bashkia  
Organizatat  
Institucionet publike 
Komuniteti 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për 
çdo aktivitet 
2017 

Totali ( lekë) 
 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

        

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit  
janar - dhjetor 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve, Bashkia Shkodër 
Administratorët shoqërorë 
Kryetarët e njësive administrative 
Stafi i qendrave komunitare 
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Nr. 06 
P10.F2.O2.A1. 
Ndihma ekonomike dhe PAN 
 

Llojet e programit P10: Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
Funksioni P10,F2,02: Administrimi i ndihmës 
ekonomike dhe  shërbimeve shoqërore për shtresat në 
nevojë dhe përsonat me aftësi të kufizuar. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Në zbatim të legjislacionit në fuqi për ndihmën ekonomike, pagesën për personat me aftësi të kufizuar, ligjit nr. 9355, datë 
10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, VKM-së nr. 618, datë 07. 09. 2006, “Për përcaktimin e kritereve të 
dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar”, Vendimit nr. 277 datë 18.6.1997 “Për 
përfitimet nga statusi i të verbërit”, bashkia  Shkodër ka trajtuar me ndihmë ekonomike dhe pagesë paaftësie të gjithë personat 
dhe familjet në nevojë. Kështu, gjatë vitit 2016 Bashkia Shkodër ka trajtuar mesatarisht 4200 familje (në muaj) me ndihmë 
ekonomike. Fondi total i kësaj ndihme ka qenë 204308 lekë. Gjithashtu për vitin 2016, janë trajtuar 4100 përsona me pagesën 
e paaftësisë me një fond total prej 754450 lekë. Për vitin 2016, Bashkia Shkodër ka në dispozicion një fond prej 958 milion 
lekësh nga fondet e deleguara nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, për trajtimin e familjeve me ndihmë sociale dhe 
pagesë paaftësie. 

ii. Synimi i projektit  

- Identifikimi i individëve dhe grupeve në nevojë të cilët nuk mund të plotësojnë nevojat bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe të 
mundësive personale dhe ruajtjen e integritetit e përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara 
ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore, mbështetja me ndihmë e këtyre familjeve duke respektuar parimet bazë mbi të cilat 
funksionon  skema e ndihmës ekonomike dhe shërbimeve shoqërore.  (fondi sigurohet nga shteti). 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

Aplikimet dhe pagesat për përfitim të ndihmës ekonomike apo pagesës paaftësisë për çdo muaj, pranë bashkisë së Shkodrës.   
Vlerësimi i aplikimeve  pas marrjes së konfirmimeve nga institucionet. 
Shpallja e përfituesve të ndihmës sociale dhe pagesës paaftësisë  
Përditësimi i listave të përfituesve të ndihmës ekonomike dhe pagesës paaftësisë për çdo muaj nga punonjësit e ndihmës 
ekonomike dhe administratorët shoqërorë. 
Pagesat vjetore te ndihmesekonomike arrijne ne vleren 200000 leke. 

b) Rezultatet që prisni  

Përmirësimi i cilësisë së jetesës së personave dhe familjeve në vështirësi social, ekonomike. Ndërjgjegjësimi i familjeve për 
punësim dhe bashkëpunim me institucionin e zyrës rajonale të punësimit dhe qendrën e formimit profesional, si një mundësi 
më e mirë për përmirësimin e kushteve ekonomike të personave dhe familjeve. 

c) Aktorët e mundshëm (grupet që lidhen me 
projektin dhe qëndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do të kontribojë për këtë 
projekt, financiarisht, etj.) 

1. Familjet në nevojë. 
2. Jetimët, të cilët nuk janë në institucione. 
3. Prindërit me më shumë se 2 fëmijë të lindur 
njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë. 
4. Viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e 
përkujdesit shoqëror, deri në çastin e punësimit të 
tyre. 
5. Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, për 
periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose 
të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes. 
Personat me aftësi ndryshe 

Bashkia  
Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë  
Dr. Rajonale Shërbimit Social  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapital
e 

A.1 Ndihmë ekonomike dhe 
PAK 

    958758  

 Shuma     958758  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali ( 
mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapital
e 

A.1 Ndihmë ekonomike dhe 
PAK 

    990123  

 Shuma     990123  
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapital
e 

A.1 Ndihmë ekonomike dhe 
PAK 

    1010000  

 Shuma     1010000  

f) Periudha e zbatimit  
Janar - Dhjetor 2017  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
stafi i drejtorisë së shërbimit social, shëndetit publik dhe strehimit stafi i zyrës së 
ndihmës ekonomike 

 
  



 
 

25 
 

 

N r. 07 
Projekti: P10.F2.O2.A2.  
Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve të dhunës në 
marrëdhëniet familjare. 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2.A2.Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
Njësitë e qeverisjes vendore, si autoritete përgjegjëse në luftën kundër dhunës në familje, kanë detyrim ligjor ngritjen dhe 
funksionimin e sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje. (ligji nr. 9669 “Për masa ndaj dhunës në 
marrëdhëniet familjare, i ndryshuar dhe VKM nr. 334, datë 17. 02. 2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës për 
referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit tij”). Në bashkinë e Shkodrës, gjatë vitit 
2016, kanë iniciuar takimet me pjesëmarrjen e drejtuesve të institucioneve përgjegjëse për nënshkrimin e marrëveshjes për 
ngritjen dhe funksionimin e sistemit të referimit, takime të cilat do të vazhdojnë edhe gjatë vitit 2017 me firmosjen e 
marrëveshjes. Nëpërmjet riorganizimit dhe funksionimit të sistemit të referimit, Bashkia e Shkodrës do të koordinojë të gjitha 
shërbimet dhe aktivitetet që ofrohen nga institucionet dhe organizatat që veprojnë me rastet e dhunës në familje në territorin e 
Bashkisë së Shkodrës. 

ii. Synimi i projektit  
- Synojmë institucionalizimin e bashkëpunimit ndër institucional në referimin dhe trajtimin e rasteve të dhunës në 

familje. 
- Synojmë fuqizimin e partneritetit në drejtim të luftës kundër dhunës në marrëdhëniet familjare.  
- Synojmë përmirësimin e ndërhyrjes në mënyrë të koordinuar me ekipe ndër-disiplinare, për një trajtim sa më efektiv 

të rasteve të dhunës në familje. 
- Synojmë të përmirësojmë ofrimin e shërbimeve për të mbijetuarat ndaj dhunës në familje. 
- Synojmë shtrirjen e shërbimeve për rastet e dhunës në familje në njësitë administrative të bashkisë së Shkodrës. 
- Synojmë zhvillimin e aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë 

gjinore. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Organizimi i tryezave konsultative për riorganizimin dhe funksionimin e sistemit të referimit.  
 Përgatitja e marrëveshjes për sistemin e referimit të rasteve të dhunës në familje 
 Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit nga të gjithë institucionet përgjegjëse dhe organizatat e shoqërisë civile 

që veprojnë me këtë target. 
 Zbatimi i aktiviteteve të parashikuara në marrëveshje nga të gjithë institucionet përgjegjëse. 
 Koordinim i referimit e trajtimit të rasteve të dhunës në familje dhe aktiviteteve të organizuara nga institucionet dhe 

organizatat mbi këtë fenomen. 
 Koordinim të aktiviteteve sensibilizuese në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. 

b) Rezultatet që prisni  
 Fuqizimi i sistemit të referimit të rasteve të dhunës në familje, në territorin e bashkisë Shkodër.  
 Përmirësimi i ndërhyrjes së koordinuar në identifikimin, mbrojtjen dhe trajtimin e rasteve të dhunës në familje  
 Përmirësimi i shërbimeve që ofrohen në territorin e bashkisë Shkodër për viktimat e dhunës në familje 
 Ndërgjegjësim dhe sensibilizim i viktimave të dhunës në familje për denoncimin e dhunës të ushtruar ndaj tyre 
 Parandalim i fenomenit dhunë në familje 
 Zhvillim i aktiviteteve gjatë ditëve të aktivizmit me pjesëmarrje aktive të komunitetit, institucioneve publike dhe 

organizatave. 
 Ndërgjegjësim i komunitetit.  

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Familjet, viktima të dhunës 
Komuniteti  
Institucionet publike 
OJF-të 

Bashkia, Policia, Gjykata, Përmbarimi, Prokuroria, Spitali, Zyra 
Rajonale e Punësimit, Drejtoria Rajonale Arsimore, Drejtoria 
Shëndetit Publik, Shërbimi Social Rajonal, Mjekësia ligjore,  
Organizatat.  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operativ
e 

Transferi
me 

Kapital
e 

A.1 Materiale 
Promocionale 300   300   

 Shuma 300   300   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali  Nga kjo: 
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( mije lekë) Paga Sigurime Operativ
e 

Transferi
me 

Kapital
e 

A.1 Materiale 
Promocionale 300   300   

 Shuma 300   300   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operativ
e 

Transferi
me 

Kapital
e 

A.1 Materiale 
Promocionale 300   300   

 Shuma 300   300   

f) Periudha e zbatimit  
Janar – Dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i Drejtorisë së Shërbimit Social, Strehimit dhe Shëndetit Publik. 
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Nr. 08 P10.F2.O2.A3 
Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj 

 
Llojet e programit: P10. Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
Funksioni:P10.F2.A2 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve 
sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të 
moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi I shkurtër I projektit: 

i. Situata  
 
Në Ditën Botërore të Familjes në gjithë botën organizohen aktivitete në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar, që kanë në 
fokus familjen, duke e përqëndruar vemëndjen tek proceset shoqërore, ekonomike dhe demografike që prekin familjet. 
Gjithashtu fokusi i kësaj dite është promovimi i vlerave të familjes, nxitja e barazisë midis grave dhe burrave në familje, mbrojtja 
e familjes si njësi bazë e shoqërisë dhe mundësia për të ndihmuar familjet për të përmbushur përgjegjësinë e tyre për 
komunitetin ku bëjnë pjesë.  
Në territorin e bashkisë së Shkodrës, ekziston një numër i madh familjesh në vështirësi të theksuara sociale e ekonomike. 
Situata në të cilën ndodhen këto familje vjen si shkak i ndikimit të një sërë faktorësh si: niveli i ulët arsimor, kulturor, ekonomik, 
etj. Për pasojë të faktorëve të lartpërmendur, këto familje shpesh herë kanë mungesë informacioni, nuk marrin interesim për 
shërbimet sociale që ofrohen në territor dhe jetojnë në kushte ekstreme varfërie.  
Në 2016, në kuadër të kësaj dite, drejtoria e shërbimit social, strehimit dhe shëndetit publik, mori pjesë në panairin kombëtar të 
organizuar nga MMSR, në Tiranë. Në këtë aktivitet bashkia e Shkodrës së bashku me organizatat e shoqërisë civile që 
veprojnë në territorin e bashkisë, institucionet e përkujdesit rezidencial dhe shërbimin social rajonal prezantuan shërbimet që 
ofrohen në qarkun e Shkodrës dhe shkëmbyem informacion dhe eksperienca me të gjitha qarqet e tjera të Shqipërisë. 
Gjithashtu në këtë ditë, u prezantua Strategjia e Mbrojtjes Sociale 2015 – 2020.  
Aktivitetet ndërgjegjësuese, mbi rëndësinë e familjes dhe ndikimit të saj në zhvillimin e individit dhe komunitetit të shëndetshëm, 
do të vazhdojnë edhe gjatë viteve në vazhdim. 

ii. Synimi i projektit  

 
 Ndërgjegjësimi i komunitetit  nëpërmjet  takimeve  sensibilizuese në kuadër të ditës ndërkombëtare për familjen, në 

njësitë administrative të bashkisë së Shkodrës. 
 Informimi i komunitetit për shërbimet që ofrohen në Qendrat Komunitare ”Për  Familjen”, në çdo lagje të qytetit të 

Shkodrës. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

  Organizimi i takimit ndërgjegjësues dhe informues në Qendrën Komunitare ”Për Familjen” në Njësitë Administrative 
Qendër, Gur i Zi dhe Dajç. 

 Planifikimi i takimeve në bashkëpunim  me përfaqësues të institucioneve publike si: DSHP, Policia, Zyra e punës, 
QFP, SHSSH, etj. 

 Organizimi i takimeve me pjesëmarrje aktive të komunitetit. 
 Përgatitje e posterave informues e ndërgjegjësues mbi shërbimet për familjen. 
 Shpërndarja e posterave në Qendrat Komunitare.  
 Pjesëmarrje në median vizive dhe sociale. 

b) Rezultatet që prisni  
 

 Informimi i komunitetit 
 Ndërgjegjësimi i komunitetit 
 Rritje e numrit të përfituesve  
 Përmirësimi i cilësisë së jetës për familjet në vështirësi social –ekonomike 

 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Komuniteti 
Institucionet publike 
OJF-të 
 

  
Bashkia 
Institucionet publike 
OJF-të 
Bizneset private  
Komuniteti 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
( 000 lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Materiale promocionale  50  50   

 Shuma  50  50   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 Totali  Nga kjo: 
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( 000 lekë)) Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Materiale promocionale  50  50   

 Shuma  50  50   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
( 000 lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Materiale promocionale  50  50   

 Shuma  50  50   

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
prill – maj 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit public dhe 
strehimit 
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Nr. 09 

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

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
 
Funksioni:P10.F2.O2 Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata ( Shpjego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 
Në universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, në degët e psikologjisë, punës sociale, fizioterapisë dhe infermierisë, çdo vit 
regjistrohen rreth 50 studentë në secilën degë. Në vitin e tretë të studimeve bachelor, gjatë gjithë vitit akademik, studentët 
zhvillojnë lëndën e “Praktikumit”. Një lëndë e tillë është me shumë rëndësi për përfitimin e njohurive praktike në fushat 
përkatëse. Gjithashtu pas përfundimit të studimeve në ciklin bachelor, ka shumë rëndësi praktika e njohurive të marra gjatë 
viteve të studimit.   
Në bashkinë e Shkodrës, ekziston një numër i madh familjesh në vështirësi të theksuara social-ekonomike, dhe nganjëherë, si 
pasojë e vështirësive në të cilën ata ndodhen dhe si pasojë e nivelit të ulët kulturor e arsimor, nuk arrijnë të jenë përfitues të 
disa shërbimeve që ofrohen në territor. Gjithashtu Bashkia e Shkodrës, ka për qëllim mbulimin dhe shtrirjen e shërbimeve 
sociale në të gjithë territorin e saj. Me qëllim realizimin e synimeve shohim me shumë rëndësi bashkëpunimin me studentët e 
degëve të lartpërmendura. Nëpërmjet institucionaliziit të këtij bashkëpunimi, studentët ofrojnë ofrojnë njohuritë e tyre në 
shërbim dhe në përputhje me nevojat e komunitetit. 

ii. Synimi i projektit  
- Në partneritetit me departamentin e psikologji-punë sociale dhe departamentin e infermieri-fizioterapisë, synojmë të 

bashkërendojmë punën për mbulimin dhe ofrimin e shërbimeve sociale ndaj familjeve në nevojë. 
- Synojmë informimin për shërbimet në territor dhe përmirësimin e kushteve sociale të familjeve në nevojë, duke ofruar 

shërbimin në komunitet, në bashkëpunim me studentët. 
- Synohet kryerja e detyrimeve të praktikës mësimore të studentëve në mënyrë më efektive. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 Thirrja për studentët 
 Pranimi i kërkesave nga studentët dhe universiteti 
 Përzgjedhja e studentëve 
 Përgatitje dhe trajnim i studentëve për punën që do zhvillojnë 
 Supervizim i studentëve në komunitet 
 Ndihmë për familjet në vështirësi social-ekonomike 

b) Rezultatet që prisni  
 Bashkëpunim i afërt bashki – universitet - student  
 Ofrim i shërbimeve në territor 
 Informim, orientim, këshillim për individët dhe familjet në vështirësi soc-ekonomike 
 Përmirësim i kushteve social-ekonomike të familjeve në nevojë 
 Zhvillim i aftësive praktike të studentëve të univeristetit të Shkodrës. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Studentët 
Universiteti i Shkodrës 
Komuniteti 
Bashkia 

 Bashkia  
Universiteti i Shkodrës  
Studentët 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurim
e Operative Transferi

me 
Kapital
e 

  
   

   

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit  
janar - dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social dhe strehimit 
Departamenti i psikologji – punë sociale 
Departamenti i infermieri - fizioterapisë 
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Nr. 10 P10.F2.O2.A5 
Trajtimi i qenve të rrugës 

Llojet e programit: P10. Strehimi dhe sherbimet 
sociale   
Funksioni:P10.F2.O2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Aktualisht janë rreth 700 qenë në rrugët e qytetit, të cilët janë pa pronarë e të lirë, jashtë cdo kontrolli. Këto qenë endacakë janë 
prezent kryesisht në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodës por në mënyrë të vecantë në qytet. Aktualisht në grupe janë 
prezent në qendër dhe në lagjet periferike të qytetit duke u bërë shqetësim për sigurinë e qytetarëve dhe njëkohësisht rrezik i 
përhapjes së sëmundjeve ngjitëse. 
Aktualisht nuk ekziston një qendër për grumbullimin, trajtimin dhe kujdesjen ndaj tyre. Gjatë vitit 2016 është zhvilluar një projekt 
në të cilin janë grumbulluar rreth 150 qenë të rrugës, për sterilizimin, matrikulimin dhe trajtimin e tyre. 
 

ii. Synimi i projektit  
 Sterilizimin, matrikulimin dhe trajtimin e qenve të rrugës. 
 Vaksinimin dhe trajtimin e tyre 
 Përgatitjen e një plani afat gjatë për largimin nga rruga dhe grumbullimin e qenve endacake në një ambjent të sigurtë 

dhe të kufizuar, 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Grumbullimi i qenve të rrugës, sterilizimi, vaksinimi dhe trajtimi i tyre. 
 Grumbullimi, largimi nga rruga e qenve endacakë dhe vendosja e tyre në ambjent të përshtatshëm. 
 Sigurimi i ambjentit të përshtatshëm për grumbullimin dhe trajtimin e qenve të rrugës.  

b) Rezultatet që prisni  

o Qentë e rrugës të larguar nga rruga dhe të vendosur në një ambjent të përshtatshëm për t’u trajtuar. 
o Qentë e rrugës nuk do të jenë shqetësim për qytetarët në rrugë. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Komuniteti  
 

  
Bashkia Shkodër 
OJF-të 
Donator privatë 
Biznesi  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurim
e Operative Transferi

me 
Kapital
e 

A.1 Kapjen dhe transportimi i qenjve  të 
rrugës 

   100   

A.2 Sterilizimin&kastrimi     328   

A.3 Vaksinimi/ Dehelmintizimi     97   

A.4 Matrikulimi/regjistrimi /trajtimi    275   

 Shuma 800   800   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali  
( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurim
e Operative Transferi

me 
Kapital
e 

A.1 Kapjen dhe transportimi i qenjve të 
rrugës, 150 qenë X 1000 leke 

   150   

A.2 Sterilizimin&kastrimi 150 x 2520    378   

A.3 Vaksinimi/Dehelmintizimi (150x647)    97   

A.4 Matrikulimi/regjistrimi /trajtimi (150x2500) 
   

375   
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 Shuma 1000   1000   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali ( 
mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurim
e Operative Transferi

me 
Kapital
e 

A.1 Kapjen dhe transportimi i qenjve të 
rrugës, 150 qenë X 1000 leke 

   150   

A.2 Sterilizimin&kastrimi 150 x 2520    378   

A.3 Vaksinimi/Dehelmintizimi (150x647)    97   

A.4 Matrikulimi/regjistrimi /trajtimi 
(150x2500) 

   
375   

 Shuma 1000   1000   

f) Periudha e zbatimit  
janar – dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë shërbimeve sociale, strehimit dhe shëndetit publik 
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Nr. 11 
Projekti:P10.F2.O2.A6.  
Planifikimi dhe zhvillimi aktiviteteve sipas kartës 
evropiane për barazinë gjinore 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
 
Funksioni:P10.F2.O2. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
Ndër prioritetet e rëndësishme të shërbimit social dhe bashkisë së Shkodrës janë cështjet e barazisë gjinore. Barazia e grave 
dhe burrave përbën një të drejtë themelore për të gjithë dhe një vlerë thelbësore për çdo demokraci. Për t’u arritur kjo e drejtë, 
duhet që ajo jo vetëm të njihet me ligj, por edhe të zbatohet me efektivitet në të gjitha sferat e jetës: politike, ekonomike, 
shoqërore dhe kulturore. Me gjithë rastet e shumta të njohjes zyrtare dhe përparimin e bërë, barazia e grave dhe burrave në 
jetën e përditshme ende nuk është bërë realitet. Gratë dhe burrat nuk gëzojnë të drejta të njëjta në praktikë. Ende vazhdojnë të 
ekzistojnë pabarazitë shoqërore, politike, ekonomike dhe kulturore. Këto pabarazi janë rezultat i disa nocioneve shoqërore të 
ndërtuara mbi bazën e stereotipave të shumta të pranishme në familje, arsim, kulturë, mjetet e komunikimit, në botën e punës, 
në organizimin e shoqërisë. Janë aq të shumta fushat e jetës në të cilat mund të veprohet, përmes përdorimit të një qasjeje të 
re dhe realizimit të ndryshimeve strukturore. Për këtë, Bashkia e Shkodrës, për vitin 2017 planifikon nënshkrimin e kartës 
evropiane për barazi gjinore dhe hartimin e planit vendor për ndërhyrjet e bashkisë në arritjen e barazisë gjinore dhe gjithashtu 
buxhetimin gjinor. 

ii. Synimi i projektit  

- Të luftojmë vazhdimësinë dhe riprodhimin e pabarazive. 
- Të promovojmë një shoqëri me të vërtetë të barabartë. 
- Të ndërmarrim veprime konkrete në favor të barazisë së grave dhe burrave. 
- Të marrim parasysh plotësisht përmasën gjinore në politikat, organizimin, dhe në praktikat e tyre të punës. 
- Mbajtjen parasysh të këndvështrimit gjinor në hartimin e politikave, metodave dhe instrumenteve që ndikojnë në jetën 

e përditshme të popullatave vendore. 
- Të hartojmë plane dhe programe veprimi për barazinë, së bashku me mjetet dhe burimet financiare e njerëzore të 

nevojshme për zbatimin e tyre. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Planifikimi i aktivitetit për nënshkrimin e kartës evropiane. 
 Nënshkrimi i kartës evropiane për barazi gjinore. 
 Hartimi, miratimi dhe zbatimi i një Plan Veprimi të Barazisë, që parashtron përparësitë, veprimet dhe burimet që do të 

përdoren për këtë qëllim. 
 Bashkëpunimi me të gjitha institucionet dhe organizatat në territorin e bashkisë, me synimin për të nxitur arritjen e një 

barazie të vërtetë në praktikë. 
 Buxhetimi gjinor 
 Mbledhja dhe administrimi i të dhënave statistikore me fokus në çështjet gjinore. 

b) Rezultatet që prisni  
 Kartë evropiane për barazinë gjinore e fimosur dhe plan veprimi konkret për arritjen e barazisë gjinore. 
 Plane dhe programe veprimit, të mbështetura me burimet e duhura, si instrumente të nevojshme për çuarjen përpara 

të barazisë së burrave dhe grave.  
 Integrimi i këndvështrimit gjinor në të gjitha veprimtaritë e organeve të qeverisjes vendore. 
 Planifikimi i buxhetit të bashkisë duke u mbështetur gjithashtu në këndvështrimit gjinor.  
 Të dhëna të sakta statisktikore mbi çështjet e pa/barazisë gjinore. 
 Planifikimi I ndërhyrjeve në kordinim të nevojave dhe mundësive në territor. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Komuniteti 
Bashkia 
Organizatat  
Institucionet publike 

 Komuniteti 
Bashkia 
Organizatat  
Institucionet publike  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurim
e Operative Transferi

me 
Kapital
e 

A.1 Materiale promocionale 100   100   

 Shuma 100   100   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 
Totali  
( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurim
e Operative Transferi

me 
Kapital
e 

A.1 Materiale promocionale 100   100   
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A.2 Refreshments 100   100   

 Shuma 200   200   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurim
e Operative Transferi

me 
Kapital
e 

A.1 Materiale promocionale 100   100   

A.2 Refreshments 100   100   

 Shuma 200   200   

f) Periudha e zbatimit  
janar – dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë shërbimeve sociale, strehimit dhe shëndetit publik 
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Nr. 12 
P10.F2.O3.A1 
Tryeza konsultative me organizatat që 
veprojnë në qytetin e Shkodrës 

 
Llojet e programit: P10.  Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
Funksioni:P10.F2.O3 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve 
sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të 
moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi I shkurtër I projektit: 

i. Situata  
 
Në qytetin e Shkodrës, ndodhen e funksionojnё shumё organizata të shoqërisë civile që ofrojnë shërbim nё mbështetje tё 
grupeve sociale nё nevojë. Këto organizata ofrojnë shërbime për fëmijët, të rinjtë, gratë, burrat, të moshuarit, familjet në 
vështirësi social-ekonomike, komunitetin rom dhe egjiptian, personat me aftësi ndryshe, etj.  
Viti 2016 ishte një vit i rëndësishëm i bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile dhe institucionalizimit të partneritetit. 
Gjithashtu gjatë vitit 2016 është filluar dhe zbatuar projekti për Planin Social Vendor, si një instrument shumë i rëndësishëm në 
orientimin e shërbimeve sociale që ofrohen në territorin e bashkisë së Shkodrës nga institucionet publike dhe organizatat e 
shoqërisë civile. Kështu, gjatë vitit 2016, janë realizuar 4 tryeza konsultative. Qëllimi i këtyre tryezave ka qenë ndërhyrja e 
integruar në ofrimin e shërbimeve, përmirësimi i cilësisë së shërbimeve dhe mbulimi i territorit me shërbime. 
Për vitin 2017 synohet konsolidimi i këtyre tryezave konsultative dhe zhvillimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile. 

ii. Synimi i projektit  

 
- Synojmë konsolidimin e tryezave konsultative me pjesëmarrjen e shoqërisë civile. 
- Synojmë të integrojmë dhe koordiojmë shërbimet që ofrohen në territor. 
- Synojmë të përmirësojmë situatën e familjeve në vështirësi social -ekonomike të qytetit të Shkodrës nëpërmjet 

bashkëpunimit institucion – organizatë – biznes privat - komunitet. 
 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimetqë do tëndërmerrnipërtëprodhuarrezultate) 

 Përgatitja e kalendarit të aktiviteteve për zhvillimin e tryezave konsultative. 
 Zhvillimi i tryezave konsultative. 
 Zbatimi dhe koordinimi i punës, sipas tematikave dhe nevojave, produkte të takimeve konsultative 
 Propozime të reja për ofrimin e shërbimeve sociale sipas nevojave të territorit. 

b) Rezultatet që prisni  
 

 Bashkëpunim i afërt dhe partneritet bashki – OJF – institucione publike – biznes privat – komunitet. 
 Shpërndarje më e mirë e shërbimeve në territor 
 Informacion mbi projektet dhe shërbimet që zbatohen në qytet 
 Përmirësim i situatës së familjeve në nevojë në qytetin e Shkodrës 

 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshmenëprojekt  

Komuniteti  
Institucionet publike 
Organizatat 

 
 Bashkia  
Organizatat  
Institucionet publike 
Komuniteti 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2017 

Totali  
(000 lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferi
me kapitale 

        

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit  
janar - dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social, shëndetit publik dhe 
strehimit 
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Nr. 13 
P10.F2.O3.A2 
Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare 
për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori. 

 
Llojet e programit: P10.  Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2.O3 Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-
të, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës 
së përcaktuar me ligj. 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
20 Nëntor,i Dita Ndërkombëtare e të drejtave të Fëmijëve synon të promovojë mirëqenien e fëmijëve kudo, të parandalojë çdo 
formë dhune apo abuzimi ndaj Fëmijëve. 
Në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve Bashkia Shkodër në bashkëpunim me organizatat 
partnere kanë organizuar aktivitete për ndërgjegjësimin e komunitetit mbi të drejtat e fëmijëve dhe mbi mundësitë dhe 
shërbimet që ofrohen në territor.  
Në këtë ditë gjithashtu është inaguruar dhe qëndra komunitare nr.3 për familjen ku do ofrohen shërbime informuese, 
këshiluese dhe orientuese sipas nevojave të komunitetit për familjet në nevojë. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë organizimin e aktiviteteve informuese, ndërgjegjësuese, orientuese për komunitetin dhe rritjen e numrit të 
përfituesve të shërbimeve që ofrohen në territorin e bashkisë me synim zbatimin e të drejtave. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Organizim aktiviteti sensibilizues 
 Bashkëpunim me institucionet publike, OJF-të, bizneset private dhe komunitetin 

b) Rezultatet që prisni  

 Zhvillimi i aktivitetit 
 Bashkëpunim i ngushtë me institucionet dhe organizatat dhe komunitetin. 
 Ndikim në parandalimin e fenomeneve sociale (dhuna në familje, shfrytëzimi, neglizhimi, abuzimi i fëmijëve) 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Komuniteti  
Institucionet publike 
OJF-të 
Bizneset private  
ASHMDF 

Njësia e mbrotjes së fëmijëve 
Institucionet publike 
OJF-të 
ASHMDF 
Bizneset private 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Tran
sferi
me 

kap
ital
e 

A.1 
Refreshments për pjesëmarrësit i 
përgatitur nga kateringu i 
organizatave 

50   
50 

 
 

 Shuma 50   50   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Tran
sferi
me 

kap
ital
e 

A.1 
Refreshments për pjesëmarrësit i 
përgatitur nga kateringu i 
organizatave 

50   50   

 Shuma 50   50   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Tran
sferi
me 

kap
ital
e 
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A.1 
Refreshments për pjesëmarrësit i 
përgatitur nga kateringu i 
organizatave 

50   50   

 Shuma 50   50   

f) Periudha e zbatimit  
Tetor - Nëntor  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe 
strehimit 
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Nr. 14 P10.F2.O3.A3 
“Shkodra n’fest” 

 
Llojet e programit: P10.  Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale 
 
Funksioni:P10.F2.O3  Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
“Shkodra n’fest”, është një aktivitet social-kulturor, i organizuar në bashkëpunim me organizatat dhe bizneset, me rastin e 
festave të fundvitit. Ky aktivitet do organizohet përgjatë muajit të festave, në qendrën e qytetit të Shkodrës, me qëllim 
promovimin dhe zhvillimin e jetës social-kulturore në qytetin e Shkodrës. 
Një aktivitet i tillë është organizuar për herë të parë për festat e fund vitit 2015.  
Duke qenë se ky aktivitet ka patur impakt pozitiv në komunitet, është menduar të kthehet në traditë për festimin e festave të 
fundvitit, me qëllim sensibilizimin e komunitetit dhe gjallërimin e jetës social-kulturore nëpërmjet aktiviteteve kulturore, 
aktiviteteve sociale, duke përfshirë të gjithë komunitetin e Shkodrës. 
Aktiviteti Shkodra n’fest ka veçantësinë e tij, sepse përveç pjesës argëtuese dhe kulturore ka të përfshirë edhe pjesën sociale, 
informimin, ndërgjegjësimin e komunitetit për shërbimet sociale që ofrohen në territorin e bashkisë, përgjatë gjithë vitit.  
Në këtë aktivitet gjatë muajit Dhjetor 2016 janë zhvilluar programe për fëmijë me animacione të ndryshme me elfë dhe 
babagjyshë, programe për të rritur me muzikë dhe lojra, gjithashtu është realizuar dhe panairi i organizatave dhe ndërmarrjeve 
sociale.  

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë të ndërgjegjësojmë dhe informojmë komunitetin mbi shërbimet sociale që ofrohen në territor dhe rëndësinë 
e përfshirjes tyre, në shërbimet që ofrohen, si përfitues direkt apo indirekt, por edhe si kontribues në përmirësimin e 
cilësisë së shërbimeve sociale. 

- Zhvillimi i jetës social-kulturore në Shkodër dhe krijimi i atmosferës festive në qytet, për të gjithë komunitetin. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Panairi i OJF-ve 
 Aktivitet në kuadër të ditës kombëtare të rinisë 
 Aktivitete kulturore (koncert nga/për fëmijë, koncert me grupe të ndryshme muzikore) 
 Aktivitete social-kulturore në bashkëpunim me organizatat që veprojnë në qytetin e Shkodrës me pjesëmarrje të 

animatorëve socialë 
 Aktivitete ndërgjegjësuese 

b) Rezultatet që prisni  
 Ndërgjegjësim i komunitetit.  
 Zhvillimi dhe promovimi i të rinjve, vullnetarizmit, gjithpërfshirjes në aktivitetet që organizohen në territorin e bashkisë 

së Shkodrës. 
 Përmirësimi i jetës social-kulturore të komunitetit.  

 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Komuniteti  
Institucionet publike 
Organizatat  
 

Bashkia  
Organizatat  
Komuniteti 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 
Honorare per cdo animatore, 
kengetar, muzikante, etj (50 
persona x 10 mije leke) 

   500   

 Shuma 500   500   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Honorare (50x10 mije leke)    500   

 Shuma 500   500   



 
 

38 
 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Honorare (50x10 mije leke)    500   

 Shuma 500   500   

f) Periudha e zbatimit  
Nëntor - dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e shërbimit social, shëndetit publik dhe strehimit 
Drejtoria e kulturës 
Organizatat  
Drejtoria e financës 
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Nr. 15 P10.F2.O3.A4 
Dita ndërkombëtare e të moshuarve 

 
Llojet e programit: P10. Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
 
Funksioni:P10.F2.A4 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale 
për shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi I shkurtër I projektit: 

i. Situata  
 
Dita Ndërkombëtare e të Moshuarve është një ditë e veçantë për personat e moshës së tretë në të gjithë botën. Pleqëria është 
një prej rregullave të pandryshueshme të krijimit dhe një nga periudhat e rëndësishme të ciklit të jetës. Diskutimet janë 
përqëndruar në tema të tilla si: plakja e popullsisë dhe ofrimi i kujdesit shëndetësor për personat e kësaj moshe, puna 
vullnetare, kujdesi social dhe gjetja e mënyrave sa më përfshirëse për personat e moshuar, në fuqinë punëtore. 
Një problem shqetësues në vendin tonë është ndryshimi i dinamikave brenda familjes shqiptare, ku si pasojë e ndryshimeve 
dhe zhvillimeve social-ekonomike, kulturore, etj, fëmijët kanë prirje për të jetuar vetëm, për të emigruar dhe për t’u shkëputur 
nga familja. Një ndryshim i tillë në konceptin dhe traditën e familjes shqiptare, ka bërë që të kemi një rritje të të moshuarve që 
jetojnë vetëm, pa përkujdesjen dhe vëmendjen e nevojshme.  
Në qytetin e Shkodrës trajtohen me pension pleqërie rreth 17.952 të moshuar. Nuk ka të dhëna mbi numrin e saktë të të 
moshuarve që jetojnë në territorin e bashkisë së Shkodrës. Një pjesë e madhe e kësaj kategorie jetojnë në shtëpi, vetëm, 
shpesh pa përkujdesje të veçantë dhe në varfëri e në kushte shumë të papërshtatshme. 
Gjatë vitit 2016, ka filluar puna për përgatitjen e Planit Social të Zonës, si një instrument i rëndësishëm në njohjen dhe 
vlerësimin e situatës dhe orientimin e shërbimeve sipas nevojave të komunitetit. Kategoria e të moshuarve, është pjesë e këtij 
instrumenti, ku dhe janë hartuar dhe planifikuar një sërë ndërhyrjesh. Një nga këto është organizimi i aktiviteteve 
ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të të moshuarve. 
ii. Synimi i projektit  

 
 Synojmë organizim dhe zhvillim të aktiviteteve sensibilizuese, në kuadër të ditës ndërkombëtare të të moshuarve, duke 

bashkëpunuar me të gjitha institucionet publike dhe organizatat që veprojnë në qytetin e Shkodrës. 
 Synojmë rritjen e numrit të vullnetarëve dhe kontribimi nga ana e tyre në përmirësimin e cilësisë së jetës të shtresës së 

tretë. 
 Synojmë ndërgjegjësimin e komunitetit për krijimin e mundësirave dhe hapësirave të nevojshme për moshën e tretë. 

 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Thirrje për bashkëpunim institucioneve publike dhe organizatave. 
 Organizim i aktivitetit të përbashkët me temë “Rëndësia e përfshirjes aktive të moshuarve në jetën edukative , sociale e 

kulturore” 
 Propozimi i mënyrave për përfshirje aktive të të moshuarve në shoqëri. 
 Përfshirja e vullnetarëve në ndihmë të moshës së tretë. 
 Kujdesi social ndaj moshës së tretë. 
 Diskutimi i mundësive për ofrim të shërbimeve në shtëpi, për të moshuarit që jetojnë vetëm. 
 Bashkëpunimi me institucionet publike, organizatat, biznesin privat dhe komunitetin për krjimin e mundësive në 

përmbushje të nevojave tyre. 

b) Rezultatet që prisni  

 Aktivitet gjithëpërfshirës, për nga diversiteti i institucioneve, organizatave pjesëmarrëse dhe komunitetit. 
 Sensiblizim i komunitetit dhe institucioneve.  
 Përmirësim i cilësisë së jetës për të moshuarit e bashkisë së Shkodrës. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Komuniteti 
Institucionet publike; DSHP; OJF-të 
 

 Bashkia 
Institucionet publike; DSHP; OJF-të; Bizneset private;Komuniteti 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo 
aktivitet 2017 Totali ( lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1        

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit (kurfillon, kurpërfundon) 
shtator – tetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe strehimit. 
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Nr. 16 

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

Llojet e programit: P10.  Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
Funksioni:P10.F2.O3 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve 
sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të 
moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Në kuadër të “3 Dhjetorit” ditës ndërkombëtare për Personat me Aftësi Ndryshe janë organizuar aktivitete ndërgjegjësuese nga 
institucionet publike, organizat, donatorët, si dhe nga vetë përfituesit, me qëllim integrimin e personave me AN në jetën, 
sociale, ekonomike e kulturore të zhvilluara në territorin e bashkisë së Shkodrës. 
Në territorin e bashkisë së Shkodrës PAN ndihen të përjashtuar jo vetëm për shkak të aftësive tyre ndryshe, por edhe për 
shkak të barrierave fizike që ekzistojnë në insitucionet publike dhe private. 
Për këtë është me rëndësi organizimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese, sensibilizuese për PAN-të për t’i dhënë mundësinë këtij 
target grupi të shfaqin aftësitë e tyre në prezantimin e punimeve të realizuara nga vetë ata, në mënyrë që komuniteti t’i 
vlerësojë dhe t’i konsiderojë si pjesë e rëndësishme e shoqërisë. 

ii. Synimi i projektit  

 Synojmë ndërgjegjësimin e komunitetit, institucioneve publike dhe organizatave por edhe të përfituesve për t’u bërë 
pjesë dhe për t’u përfshirë në proçesin e integrimit të personave me aftësi ndryshe në jetën, sociale, ekonomike e 
kulturore. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Panair me punime nga vetë PAN, në hollin e bashkisë së Shkodrës. 
 Performacë e Bandës muzikore të PAN 
 Organizim i aktivitetit social – kulturor nga fëmijët e qendrës kulturore/nxënësit e shkollave 

b) Rezultatet që prisni  
 Ndërgjegjësimi i komunitetit, institucioneve dhe organizatave 
 Zhvillimi i aktivitetit social – kulturor me pjesëmarrjen e PAN-ve dhe fëmijëve të qendrës kulturore dhe nxënësve të 

shkollave. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Personat me aftësi ndryshe 
Komuniteti; Institucionet publike; OJF-të 

Bashkia  
Institucionet publike; OJF-të; Bizneset private; Komuniteti 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2017 Totali ( lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurime 

 

Operativ
e 

Transferi
me kapitale 

A.1 Aktivitet sensibilizues 
(refreshments)    100  

 

 Shuma 100   100  
 

Shpenzimet për çdo aktivitet  
2018 Totali (lekë) 

Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurime 

 

Operativ
e 

Transferi
me kapitale 

A.1 Aktivitet sensibilizues 
(refreshments)    100  

 

 Shuma 100   100  
 

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2019 Totali (lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 

 

Sigurime 

 

Operativ
e 

Transferi
me kapitale 
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A.1 Aktivitet sensibilizues 
(refreshments)    100  

 

 Shuma 100   100  
 

f) Periudha e zbatimit  
Nëntor – Dhjetor 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe strehimit 
Stafi i Qendrës së Zhvillimit 
Organizatat 
Qendra kulturore e Fëmijëve 
DAR 
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Nr. 17 
P10.F2.O3.A6 
Dita ndërkombëtare e fëmijëve 
 

 
Llojet e programit: P10.  Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
 
Funksioni:P10.F2.O3 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve 
sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të 
moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
Një Qeshori është dita ndërkombëtare e fëmijëve. Këtë ditë fëmijët e të gjitha moshave kërkojnë që të jenë të lumtur e të 
festojnë me familjen, me prindërit, me vëmendjen dhe përkujdesjen e nevojshme për realizimin e dëshirave tyre. 
Është dita kur vetë fëmijët ngrenë zërin për të drejtat e tyre, por në ndryshim nga të rriturit, protesta e tyre bëhet me lojra 
festive. 
Kjo ditë përveç se është një ditë festive, duhet të jetë një ditë sensibilizimi për promovimin dhe respektimin e të drejtave të 
fëmijëve. 
Bashkia Shkodër në bashkëpunim me institucionet publike, organizatat partnere për ditën ndërkombëtare të fëmijëve kanë 
zhvilluar aktivitete të larmishme sociale, kulturore, sportive dhe panaire me punime artistike nga vetë fëmijët e institucioneve të 
përkujdesjes sociale në Shkodër.  
Zhvillimi i këtyre aktiviteteve kanë si qëllim të rrisin vëmendjen në drejtim të mirëqenies së fëmijëve. 

ii. Synimi i projektit  

 Synojmë organizim dhe zhvillim të aktivitete sensibilizuese, në kuadër të ditës ndërkombëtare të fëmijëve, duke 
bashkëpunuar me të gjitha institucionet publike dhe organizatat që veprojnë në qytetin e Shkodrës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Thirrje për bashkëpunim institucioneve publike dhe organizatave. 
 Organizim i aktiviteteve social kulturore dhe promovuese për të drejtat e fëmijëve në ditën ndërkombëtare të 

fëmijëve 
 Propozimi i mënyrave për përfshirjen e fëmijëve në vendimarrje. 

b) Rezultatet që prisni  

 Aktivitet social kulturor i realizuar në bashkëpunim me institucionet publike dhe organizatat partnere. 
 Sensibilizim i komunitetit dhe institucioneve për respektimin e të drejtave të fëmijëve. 
  Përmirësim i kushteve të jetës për fëmijët dhe familjet e tyre. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Fëmijët  
Komuniteti  
Institucionet publike 
OJF-të 

Bashkia  
Institucionet publike 
OJF-të 
Bizneset private  
Komuniteti 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e kapitale 

A.1        

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit  
Maj – Qershor   

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe 
strehimit. 
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Nr. 18 P10.F2.O3.A7 
Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi 

 
Llojet e programit: P10.  Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
Funksioni:P10.F2.O3 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale 
për shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi I shkurtër I projektit: 

i. Situata  
 
8 Marsi njihet si "Dita e Gruas", në të gjithë botën. Në këtë ditë reflektohet  mbi kurajon dhe veprimet e grave të thjeshta të cilat 
luajtën një rol të rëndësishëm në historinë e të drejtave të grave. Në Ditën Botërore të Gruas, në ditët e sotme, ashtu si në të 
shkuarën, punohet për barazinë gjinore të gruas, pavarësinë e saj, eliminimin e padrejtësive politike, për kushte më të mira 
pune dhe jetese. Për herë të parë 8 Marsi në Shqipëri u kremtua në vitin 1942 të shekullit të XX-të në grupe të vogla grash. 
 
Në qytetin e Shkodrës, dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi është një ditë feste, ku të gjitha gratë planifikojnë aktivitete në 
ambjetin e tyre familjar, shoqëror, staf pune, etj. Organizimet në këtë ditë janë dreka apo darka festive, udhëtime turistike, etj. 
Por 8 Marsi, nuk është një ditë feste, është një ditë proteste, protestë për të drejtat e gruas, si të drejta themelore të njeriut, 
protestë për arritjen e barazisë gjinore. 8 marsi është një ditë sensiblizimi. Në këtë koncept, gjatë vitit 2016 është realizuar 
përkthimi dhe përshtatja në shqip e këngës “One Ëoman”, e realizuar për herë të parë në vitin 2013, me pjesëmarrje të 25 
artistëve nga 20 vende të botës, në kuadër të sensibilizimit ndërkombëtar për të drejtat e grave dhe barazinë gjinore. 
Gjithashtu gjatë vitit 2016 është realizuar përgatitja dhe transmetimi i një spoti televiziv me mesazhe sensibilizuese. Po kështu, 
gjatë vitit 2017, synojmë zhvillimin e aktiviteteve me karakter ndërgjegjësimi dhe sensiblizimi për të drejtat e njeriut, për të 
drejtat e grave. Synojmë zhvillimin e aktiviteteve të tilla, me synim për të ndikuar sado pak në ndryshimin e mentalitetit për 
këtë ditë. 

ii. Synimi i projektit  

 
- Synojmë të ndërgjegjësojmë komunitetin e Shkodrës, në ditën ndërkombëtare të gruas, si një ditë proteste dhe jo 

feste. 
- Synojmë të ndikojmë në traditën e krijuar në qytet, mbi 8 marsin, nuk është një ditë feste, por është një ditë 

ndërkombëtare ku lobohet fuqishëm për të drejtat e gruas dhe jo vetëm. 
- Synojmë përfshirjen e meshkujve (të rinj, intelektualë) në aktivitetet e kësaj dite. 

 
iii. Aktivitetetkryesoretëprojektit (Veprimetqë do tëndërmerrnipërtëprodhuarrezultate) 
 

 Mbledhja e tryezës konsultative per  të diskutuar mbi organizimin e aktiviteteve në ditën ndërkombëtare të gruas. 
 Organizim takimesh paralele ne Qendrat Komunitare per Familjen  me teme  “8 marsi, ditë proteste, jo feste”. 

Synohet  pjesëmarrja e barabartë gjinore, për të diskutuar mbi të drejtat njerëzore, barazinë, situatën sociale në 
bashkinë e Shkodrës, çfarë mund të bëjmë më tej, etj. 

 Transmetimi i spotit televiziv me mesazhe sensibilizuese. 
 Përgatitja dhe shpërndarja e kartolinave Mania Card, për ndërgjegjësimin e mbarë komunitetit, në ditën 

ndërkombëtare të gruas. 
 Bashkëpunim i ngushtë me median, institucionet publike, organizatat, biznesin privat dhe komunitetin. 

 
b) Rezultatet që prisni  

 Sensibilizimi i komunitetit per te drejtat e gruas. 
 Pjesëmarrje aktive e komunitetit (meshkuj dhe femra) në aktivitete ndërgjegjësuese. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

 
Komuniteti  
Institucionet  
Organizatat 
Muzikantët e bashkisë së Shkodrës 

  
Bashkia  
Organizatat  
Institucionet  
Komuniteti 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
( 000 lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e kapitale 

A.1 

 
Materiale promocionale 
(baner, kartolinat mania 
card, etj 
 

   150   
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 Shuma 150   150   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali  
(000 lekë) 

Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e kapitale 

A.1 

 
Materiale promocionale 
(baner, kartolinat mania 
card, etj 
 

   150   

 Shuma 150   150   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
(000 lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operative 

Transferim
e kapitale 

A.1 

 
Materiale promocionale 
(baner, kartolinat mania 
card, etj 
 

 

  150   

 Shuma 150   150   

f) Periudha e zbatimit  
shkurt – mars 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social, strehimit dhe shëndetit publik 
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Nr. 19 
P10.F2.O3.A8 
Bashkëpunimi me Save the 
Children 

 
Llojet e programit: P10. Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
 
Funksioni:P10.F2.O3 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale 
për shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
Në zbatim të VKM 89 datë 26. 01 2012 në Bashkinë Shkodër është i ngritur dhe funksionon komisioni multidisiplinar i 
kujdestarisë, i cili shqyrton kërkesat e familjeve kujdestare dhe vendos caktimin e fëmijës pa kujdes prindëror në familje 
kujdestare. 
Qëllimi i këtij shërbimi është zgjerim  i i formave alternative në strukturat rezidenciale për fëmijët drejt deinsitucionalizimit të 
shërbimeve të përkujdesjes. Sistemimi i fëmijëve në familjen kujdestare organizohet dhe mbikqyret nga Bashkia nëpërmjet 
komisionit multidisiplinar të kujdestarisë.  
Sigurimi i mbrojtjes shoqërore për fëmijët pa kujdes prindëror dhe i të drejtave të tyre janë sfida për Bashkinë e Shkodrës, por 
edhe për shoqërinë civile, duke kërkuar një vëmendje më të veçantë për këtë target grup. 
Gjatë vitit 2016 Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Save the Children kanë realizuar një sërë aktivitetesh dhe trajinimesh në 
zbatim të programit të mbrotjes së fëmijëve. 
Është duke u punuar në bashkëpunim me organizatat partnere për ngritjen e një baze të dhënash për të gjithë përfituesit e 
shërbimeve sociale dhe e ofruesve të shërbimeve. 
Është ngritur një strukturë, specialist në Drejtorinë e Shërbimeve Sociale për kujdesin alternativ ku Save the Children ka 
mbuluar shpenzimet e pagës për vitin 2016. 
Bashkia Shkodër në bashkëpunim me Save the Children ka mundësuar materiale promocionale për kujdesin alternativ ( spot 
televiziv  dhe radiofonik, city light, banera, postera dhe fletëpalosje) 
Gjithashtu në bashkëpunim me organizatën partnere Sos Fshatrat e fëmijëve janë përfshirë në projektin për fuqizimin e familjes 
20 familje të cilat rrezikojnë humbjen e kujdesit prindëror. 
Nga specialistja për kujdesin alternative, gjatë vitit 2016 janë identifikuar 7 familje të mundshme kujdestare dhe është në 
proҫes vlerësimi i këtyre familjeve kujdestare. 
Janë realizuar nje sërë trajnimesh me stafet e institucioneve që ofrojnë shërbime sociale dhe shërbime të përkujdesit të 
përkujdesit social për fushën e mbrotjes së fëmijëve dhe kujdesit alternative. 
Gjithashtu në zbatim të kësaj marrëveshje është aplikuar modeli i shkollës komunitare për integrimin e komunitetit Rom dhe 
Egjiptian në kopshte dhe shkolla nëpërmjet ofrimit të shërbimit të transportit dhe subvencionit të ushqimit në kopësht. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë rregullimin e marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Save the Children për zbatimin e 
programit të bashkëpunimit në mbështetje të të drejtave të fëmijëve për mbijetesë, mbrojte e zhvillim. 

- Synojmë krijimin e mundësive dhe zbatimin e të drejtës themelore të fëmijëve për të jetuar e rritur në një ambjent të 
përshtatshëm familjar, qoftë kjo familja biologjike apo familja kujdestare. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 Ngritja e kapaciteteve të profesionistëve për vlerësimin e nevojave të grupeve në nevojë dhe ndërtimin e planeve të 

ndërhyrjes. 
 Ndërtimi i mekanizmave monitorues të cilësisë së shërbimeve duke ngritur kapacitetet e tyre në matjen e 

indikatorëve të cilësisë. 
 Krijimi i një bazë të dhënash, me qëllim raportimin periodik të gjithë përfituesve të shërbimeve sociale në territorin e 

bashkisë së Shkodrës. 
 Krijimi i një bazë të dhënash në nivel bashkie për të gjithë ofruesit e shërbimeve, tipologjisë së shërbimeve, 

kapaciteteve të tyre dhe grupeve të përfituesve. 
 Organizim të fushatave të ndërgjegjësimit dhe komunikimi me publikun e gjerë për promovimin e shërbimit të 

kujdestarisë dhe kulturës së solidaritetit ndaj fëmijëve dhe familjeve në nevojë si dhe fëmijëve në kujdes rezidencial. 
 Krijimi i programeve mbështetëse për familjet biologjike me synim parandalimin e braktisjes dhe rikthimin e fëmijëve, 

nga kujdesi rezidencial pranë familjeve të tyre. 
 Mbështetje teknike dhe financiare e specialistëve të Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Specialistin për De-

institucionalizimin dhe Kujdesin Alternativ në menaxhimin e rasteve të fëmijëve në rrezik që janë identifikuar apo 
referuar dhe ndjekjes së planit të ndërhyrjes. 

 Identifikimi i familjeve të mundshme kujdestare. 
 Krijimi i regjistrit të kujdestarisë në Bashkinë e Shkodrës për familjet kujdestare. 
 Trajnime mbi zbatimin e programeve të ngritjes së kapaciteteve të prindërimit pozitiv si me prindër të familjeve në 

situatë krize ashtu dhe me prindër të mundshëm kujdestarë. 
 Menaxhimi i rasteve emergjente të fëmijëve në bashkëpunim me policinë, shërbimin social shtetëror, etj. 

b) Rezultatet që prisni  
 Punonjës socialë për vlerësimin e nevojave të grupeve në nevojë dhe në ndërtimin e planeve të ndërhyrjes, të 

trajnuar. 
 Ofrim i shërbimeve sociale cilësore për kategoritë në nevojë. 
 Të dhëna statistikore për përfituesit e shërbimeve sociale në territorin e bashkisë së Shkodrës. 
 Hartëzimi i shërbimeve sociale. 
 Shërbime të përkujdesjes alternative sipas standarteve të përcaktuara në ligj. 
 Realizim i aktiviteteve sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese me publikun e gjerë për promovimin e shërbimit të 

kujdestarisë dhe kulturës së solidaritetit ndaj fëmijëve dhe familjeve në nevojë si dhe fëmijëve në kujdes rezidencial. 
 Ulje e numrit të fëmijëve në insitucionet rezidenciale. 
 Ulje e numrit të fëmijëve në situatë rruge. 
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 Familje të mundshme kujdestare të identifikuara. 
Familje kujdestare të trajnuara për të ofruar shërbimin e kujdestarisë. 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Fëmijët pa kujdes prindëror 
Familjet kujdestare 
Familjet në vështirësi social-ekonomike 
Institucionet publike 
Organizatat  
Familjet dhe fëmijët në situatë rruge 

Bashkia  
Organizatat  
Institucionet publike 
Komuniteti  
 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 

A.1        

A.2        

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit  
janar - dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social, strehimit dhe shëndetit publik 
Save the children 
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Nr. 20 

 
P10.F2.O3.A9 
Bashkëpunimi me Fondacionin “Shpresë 
për botën” për përmirësimin e cilësisë së 
jetetës për personat që jetojnë në 
institucionet rezidenciale dhe familjet në 
nevojë. 
 

Llojet e programit: P10. Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
Funksioni: P10.F2.O3 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve 
sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të 
moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 
i. Situata  
Shtëpia e foshnjes ofron shërbim rezidencial për foshnjet dhe fëmijët e braktisur, jetimë biologjik ose social. Gjithashtu ofron 
shërbim ditor për foshnjet e fëmijët në nevojë. Shërbimet e ofruara janë nga më të ndryshmet duke filluar nga trajtimi mjekësor, 
psikosocial për foshnjet, përkujdesje, mirërritje dhe  këshillim për nënat, etj. 
Kapaciteti i këtij institucioni është 35 fëmijë rezidencial dhe aktualisht numri i fëmijëve që marrin shërbim në këtë institucion 
është 10 në shërbimin rezidencial dhe 20 të shërbimit ditor. 
 
 Shtëpia e fëmijës Shkollor ofron shërbim rezidencial për fëmijët e moshës 6 -18 vjeç. Kategoritë e fëmijëve janë kryesisht 
fëmijë të braktisur, fëmijë që vijnë nga familje në vështirësi dhe pamundësi ekonomike për të përkujdesur dhe jetimë biologjik. 
Fëmijët marrin shërbime të tilla siç janë: mirërritja dhe edukimi, shërbimi psikosocial, mjekësor, integrimi në komunitet, rikthim 
pranë familjeve biologjike, ndjekje të rasteve pas daljes nga insitucioni, veprimtari te tjera edukuese dhe argëtuese. 
Kapaciteti i shtëpisë së fëmijës është 70 dhe aktualisht numri i fëmijëve që marrin shërbim në këtë institucion është 28. 
 
Qendra e Zhvillimit është një institucion I përkujdesit shoqëror, qëllimi I të cilit është përkujdesi dhe riaftësimi fizik dhe mendor I 
personave me aftësi të kufizuar. Institucioni ofron kushte optimal për të gjithë personat e sistemuar ën të si dhe kushtet 
ambjentale, pajisjeme mjete të përshtatshme për realizimin e reabilitimit, trajtimit dhe integrimit të personave me aftesi ndryshe 
që marrin shërbim në qendër. 
 
Për përmirësimin e shërbimeve ndaj fëmijëve dhe personave me aftësi ndryshe për krijimin e një atmosfere sa më të këndshme 
dhe sa më të përshtatshme për çdo grup-moshë që jeton në secilin institucion të përkujdesit rezidencial, me mbështetjen e 
fondacionit “Shpresë për botën”, mendohet të organizohen festimet e festave zyrtare, festimet e ditëlindjeve të secilit fëmijë dhe 
gjithashtu t’i plotësohen nevojat specifike të fëmijëve. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë institucionalizimin e bashkëpunimit midis Bashkisë së Shkodrës dhe fondacionit “Shpresë për botën”. 
- Synojmë përmirësimin e kushteve  për foshnjet, fëmijët dhe PAN që janë të sistemuar në institucionet e përkujdesit 

rezidencial. 
- Përmirësimin I shërbimit të përkujdesjes në institucionet rezidenciale në varësi të Bashkisë Shkodër. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 Organizime për kremtimin e festave ndër vjetore në Shtëpitë e fëmijëve. 
 Mbështetje me transport për realizimin e takimeve të fëmijëve me familjet biologjike me qëllim përmirësimin dhe 

forcimin e marrëdhënies prind-fëmijë. 
 Furnizim me veshmbathje sipas nevojave të fëmijëve të Shtëpisë së Fëmijës Shkollore/ furnizim me pampers sipas 

nevojave  që ka Shtëpia e Foshnjes,  në mënyrë që të ndihmohet në përmirësimin e cilësisë së shërbimit të ofruar 
për mirërrritjen e fëmijëve të këtyre institucioneve. 

 Organizimi i festave të ditëlindjeve të fëmijëve në dy institucionet dhe blerja e dhuratave të ndryshme për ta.  
 Organizimi i aktiviteteve të ndryshme me fëmijët e Institucioneve. 
 Rikostruksion i ambjenteve të Shtëpisë së Foshnjës/ Shtëpisë së fëmijës Shkollore. 
 Mbështetje për nevoja emergjente për Shtëpinë e fëmijës.  
 Hartimi i projekteve të veçanta që mund të paraqiten nga Shtëpia e Fëmijës ose projekte që mund të paraqiten nga 

vetë fondacioni për Shtëpinë e fëmijës. 
b) Rezultatet që prisni  
 

 Përmirësimi i shërbimit të përkujdesjes, mirërritjes dhe edukimit të fëmijëve të Shtëpisë së Foshnjes dhe Shtëpisë se 
Fëmijës Shkollor, Shkodër. 

 Integrimi social kulturor I fëmijëve duke synuar përfshirjen e tyre në aktivitete social kulturore 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Insitucioni Shtëpia e Foshnjes 
Insitucioni Shtëpia e Fëmijës Shkollor 
Qendra e Zhvillimit, Shkodër 
Bashkia Shkodër 
Fëmijët dhe personat me aftësi ndryshe te sistemuar në 
insitucionet e përkujdesit 
Familjet e fëmijëve të sistemuar në institucione 

 Fondacioni “Shpresë për botën” 
Bashkia e Shkodrës 
 
 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 
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A.1        

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit  
janar - dhjetor 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, strehimit dhe shëndetit publik 
Fondacioni “Shpresë për botën” 
Stafi i Shtëpisë se Foshnjes 
Stafi i Shtëpisë së Fëmijës Shkollor 
Stafi i Qendrës se Zhvillimit 
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Nr. 21 P10.F2O3.A10 
Dita ndërkombëtare e romëve 

Llojet e programit: P10.  Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
Funksioni:  P10.F2.O3 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve 
sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të moshuarit 
etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
 
Në mungesë të aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të “8 Prill” ditës ndërkombëtare të Romëve, Bashkia Shkodër do 
organizojë aktivitete për ndërgjegjësimin e institucioneve publike, organizatave, donatorëve, por edhe të komunitetit rom për t’u 
bërë pjesë dhe për t’u përfshirë në proçesin e integrimit të komunitetit rom në jetën sociale, ekonomike e kulturore që 
zhvillohen në territorin e Bashkisë së Shkodrës. 
 
Në Bashkinë Shkodër numerohen 400 romë, nga të cilët 195 janë fëmijë,  të cilët banojnë të organizuar në 4 kampe në lagjet 
periferike të Shkodrës.  
 
Bashkia Shkodër ka ndërmarrë disa inisiativa të rëndësishme për përmirësimin e kushteve social ekonomike të këtij 
komunitetit, në zbatim të Planit local për fëmijët në situatë rruge dhe në bashkëpnim me organizta që kanë si focus 
mbështetjen e këtij komuniteti. 
Kjo ditë vjen si apel për shumë të drejta, integrim dhe përmirësim të kushteve social ekonomike të këtij komuniteti në territorin e 
Bashkisë. 

ii. Synimi i projektit  

 Synojmë ndërgjegjësimin e institucioneve publike dhe organizatave për mbështetjen dhe fuqizimin e komunitetit 
komunitetit rom . 

 Synojmë ndërgjegjësimin e strukturave publike përgjegjëse për një  akses të barabartë në shërbimet publike që 
ofrohen në territor si në strehim, arsim, shëndetësi, formim professional dhe punësim 

 Synojmë ndërgjegjësimin e komunitetit rom per te kontribuar dhe  bashkepunuar dhe për t’u përfshirë në proçesin e 
integrimit të në jetën, sociale, ekonomike e kulturore 

 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 

 Takime ne komunitet me mbështetjen e UNDP 
 Organizimi i aktivitetit social kulturor me pjesëmarrjen e fëmijëve të komunitetit Rom duke përfshirë fëmijët në situatë 

rruge, fëmijë të institucioneve rezidenciale dhe fëmijë romë të shkollave të tjera publike. 
 Përfshirja e Shkollës Liria si qendër komunitare në mbështetje të këtij komuniteti 
 Panair me punime nga komuniteti rom 
 Performacë e trup akrobatike me fëmijë rom e mbështetur nga qendra rinore Arka/ 

 
b) Rezultatet që prisni  

 Ndërgjegjësimi i komunitetit, institucioneve dhe organizatave mbi integrimin e komunitetit rom 
 Zhvillimi i aktivitetit social – kulturor me pjesëmarrjen e komunitetit rom 
 Integrimi I komunitetit rom në jetën sociale kulturore të qytetit 

c) Aktorët e mundshëm (grupetqëlidhen me 
projektindheqëndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do 
tëkontribuojëpërkëtëprojekt, financiarisht, etj.) 

Komuniteti rom dhe egjiptiane 
Institucionet publike 
OJF-të 

 Bashkia  
Institucionet publike 
OJF-të 
Bizneset private 
Komuniteti 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurim
e 

Operati
ve 

Transferi
me Kapitale 

A.1 Honorare per amatoret rom te grupit te 
muzikes dhe valleve( 20 x 5 mije leke) 100   100    

 Shuma 100   100   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali  
(mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurim
e 

Operati
ve 

Transferi
me Kapitale 

A.1 Honorare ( 20 x 5 mije leke) 100   100   

 Shuma 100   100   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali   Nga kjo: 
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(mije lekë) 
Paga Sigurim

e 
Operati
ve 

Transferi
me Kapitale 

A.1 Honorare ( 20 x 5 mije leke) 100   100   

 Shuma 100   100   

f) Periudha e zbatimit  
Mars -Prill 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe strehimit 
Organizatat 
DAR 
Shkolla Liria 
Qendra ditore per fëmijët në situatë rruge 
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Nr. 22 

Projekti: P10.F2.O3.A11 
 
Bashkëpunimi me organizatën 
SOS, Fshatrat e Fëmijëve 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
 
Funksioni:P10.F2.O3 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale 
për shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj. 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

i. Situata ( Shpego problemin, aspektet negative, të dhëna për zonën) 

Ndër politikat vendore sociale të bashkisë së Shkodrës është mbulimi dhe shtrirja e shërbimeve në të gjithë territorin, me qëllim 
përmirësimin e situatës social – ekonomike të familjeve në kushte shumë të vështira. Për zbatimin e këtyre politikave, Bashkia 
e Shkodrës, gjatë vitit 2016 ka krijuar dhe vënë në funksion qendrat komunitare “Për familjen”. Këto Qendra mbulojnë me 
shërbime çdo lagje të qytetit. Për vitin 2017 dhe në vazhdim, synojmë shtrirjen e shërbimit komunitar edhe në njësitë 
administrative ku nuk ekziston ky shërbim dhe gjithashtu synojmë konsolidimin e qendrave ekzistuese duke ofruar shërbime sa 
më cilësore për komunitetin, familjet dhe çdo individ në nevojë.  
 
Për arritjen e synimeve në ofrimin e shërbimeve, për vitin 2017 planifikojmë mundësinë e bashkëpunimit me organizatën Sos, 
Fshatrat e Fëmijëve, si një organizatë me eksperiencë shumë të mirë në fuqizimin e familjes në nivel kombëtar dhe vendor. 

ii. Synimi i projektit  
- Synojmë rregullimin e marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe organizatës Sos, Fshatrat e 

Fëmijëve për zbatimin e programit të bashkëpunimit në mbështetje të të drejtave të fëmijëve për mbijetesë, mbrojte e 
zhvillim. 

- Synojmë ofrimin e shërbimeve parandaluese për fëmijët që janë në rrezik për të humbur kujdesin prindëror. 
- Synojmë mbështetje për fëmijët që kanë humbur kujdesin prindëror të vendosur në familje kujdestare me ose pa 

lidhje gjaku. 
- Synojmë bashkëpunimin përgjatë procesit gradual dhe sistematik të deinstitucionalizimit të institucioneve të 

përkujdesjes shoqëror, në territorin e bashkisë së Shkodrës. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Nënshkrimi i një marrëveshje bashkëpunimi midis bashkisë së Shkodrës dhe organizatës Sos, Fshatrat e 
Fëmijëveme qëllim rregullimin e marrëdhënieve institucionale dhe zbatimin e programit të bashkëpunimit. 

 Ngritja e kapaciteteve të profesionistëve për vlerësimin e nevojave të grupeve në nevojë dhe ndërtimin e planeve të 
ndërhyrjes. 

 Forcimi i kapaciteteve në lidhje me kujdesin alternativ me bazë familjen. 
 Organizim të fushatave të ndërgjegjësimit në kuadër të mbrojtjes dhe fuqizimit të familjes. 
 Krijimi i programeve mbështetëse për familjet biologjike me synim parandalimin e braktisjes dhe rikthimin e fëmijëve, 

nga kujdesi rezidencial pranë familjeve të tyre. 
 Identifikimi i familjeve në nevojë. 
 Menaxhimi i rasteve emergjente të fëmijëve në bashkëpunim me policinë, shërbimin social shtetëror, etj. 
 Advokimi për sigurimin e të drejtave të targrt grupit – fëmijët pa kujdes prindëror dhe ata ne rrezik për ta humbur atë. 
 Përgatitja e një shporte shërbimesh në dispozicion të fëmijëve dhe familjeve në rrezik institucionalizimi. 
 Bashkëpunim në hartimin e planit të veprimit për çdo rast me fokus të veçantë në identifikimin e mbështetjes lidhur 

me fuqizimin e familjeve për të tejkaluar situatën e riskut. 
b) Rezultatet që prisni ( shërbimet apo produktet që u dorëzoni përfituesve të synuar) 

 Shtrirje e mbulim i territorit me shërbime dhe gjithashtu shërbime cilësore për familjet në nevojë. 
 Ofrim i shërbimeve sociale cilësore për familjet në nevojë. 
 Shërbime të përkujdesjes alternative sipas standarteve të përcaktuara në ligj. 
 Realizim i aktiviteteve sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese me publikun e gjerë për promovimin e shërbimit të 

kujdestarisë dhe kulturës së solidaritetit ndaj fëmijëve dhe familjeve në nevojë si dhe fëmijëve në kujdes rezidencial. 
 Ulje e numrit të fëmijëve në insitucionet rezidenciale. 
 Ulje e numrit të fëmijëve në situatë rruge. 
 Përmirësim i kushteve të jetesës për familjet në nevojë. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do të 
kontribuojë për këtë projekt, financiarisht etj.) 

Fëmijët pa kujdes prindëror 
Fëmijët në rrezik institucionalizimi 
Familjet në vështirësi social-ekonomike 
Institucionet publike 
Organizatat  
Familjet dhe fëmijët në situatë rruge 

Bashkia  
Organizatat  
Institucionet publike 
Komuniteti  
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurim
e 

Operativ
e 

Transferi
me Kapitale 

A.1        

 Shuma       
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f) Periudha e zbatimit 
 
janar - dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social, strehimit dhe shëndetit publik 
Organizata Sos, Fshatrat e Fëmijëve 
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Nr. 23 P10.F2.O4.A1 
“Lojra Popullore Fest, edicioni 10-të” 

Llojet e programit: P10.  Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
Funksioni:P10.F2.O4 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale 
për shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., 
sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi I shkurtër I projektit: 

i. Situata  
 “Lojra Popullore Fest” është një aktivitet  me karakter social-kulturor për të rinjtë i cili synon jo vetëm  të pasurojë jetën e të 
rinjve por edhe ti njohë ata me traditat tona kombëtare me anën këngëve, valleve dhe lojrave popullore.  
 
Qëllimi I aktivitetit është promovojë paqen, tolerancën, miqësinë në mes të trupave pjesëmarrëse pjesëmarrëse. Lojra popullore 
fest gjithashtu synon që të pasurojë jetën e të rinjve duke I angazhuar ato në identifikimin e vlerave njerëzore e vlerave 
folklorike e kombëtare e ndërkombëtare. Vetë të rinjtë konkurojnë me performance me lojra popullore, këngë e valle të 
traditave kombëtare dhe enografike. Projekti nxit rininë për promovimin e vlerave turistike. 
 
Është viti i dhjete që realizohet ky aktivitet, i cili tashmë mund të themi se është bërë traditë për qytetin e Shkodrës. Këtë vit do 
ketë pjesëmarrje të fëmijëve nga gjithë territori i bashkisë. Ky aktivitet do realizohet në amfiteatrin natyror Ana e Malit, Oblikë, 
në fermën eko sociale. 

ii. Synimi i projektit  

 
- Aktiviteti synon të pasurojë jetën social kulturore të të rinjve. 
-  Te promoje dhe t’i njohë ata me traditat e njesive administrative pjese te Bashkise se Shkodres dhe me tej me anë 

të performimeve të këngëve, valleve dhe lojrave popullore. 
- Synojmë përfshirjen e të gjithë njësive administrative të Bashkisë së Shkodrës, nëpërmjet përfaqësimit nga të rinjtë e 

këtyre njësive. 
 

iii. Aktivitetetkryesoretëprojektit (Veprimetqë do tëndërmerrnipërtëprodhuarrezultate) 

 Përcaktimi i kritereve pjesëmarrëse në këtë aktivitet 
 Përzgjedhja e trupave kandidate për pjesëmarrje 
 Ngritja e bashkëpunimit me trupat e përzgjedhura 
 Përgatitja e ambjentit ku do zhvillohet aktiviteti: skena, sigurimi i nevojave bazë. 
 Zhvillimi i aktivitetit 

b) Rezultatet që prisni  

 Gjithëpërfshirje dhe promovim i të rinjve  
Promovimi i vlerave dhe traditave kulturore të njësive administrative të Bashkisë së Shkodrës. 

c) Aktorët e mundshëm (grupetqëlidhen me 
projektindheqëndikohen) 

d) Kontributet e mundshmenëprojekt (kush do 
tëkontribuojëpërkëtëprojekt, financiarisht, etj.) 

Komuniteti  
Institucionet publike 
Organizatat 

 Bashkia  
Organizatat  
Komuniteti 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali ( 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Honorare për trupat 
pjesëmarrëse (10x5 mije leke) 50   50   

A.2 Transport 30   30   

A.3 Juria (4x5 mije leke) 20   20   

A.4 Kryetar jurie 7   7   

A.5 2 konferencierë (2x10 mije leke) 20   20   

A.6 Skenografia,  60   60   

A.7 Diploma 5   5   
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A.8 Te  tjera 15   15   

 Shuma 207   207   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali (lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Honorare për trupat 
pjesëmarrëse (10x5 mije leke) 50   50   

A.2 Transport 30   30   

A.3 Juria (4x5 mije leke) 20   20   

A.4 Kryetar jurie 7   7   

A.5 2 konferencierë (2x10mije leke) 20   20   

A.6 Skenografia,  60   60   

A.7 Diploma 5   5   

A.8 Te  tjera 15   15   

 Shuma 207   207   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Honorare për trupat 
pjesëmarrëse (10x5 mije leke) 50   50   

A.2 Transport 30   30   

A.3 Juria (4x5 mije leke) 20   20   

A.4 Kryetar jurie 7   7   

A.5 2 konferencierë (2x10 mije leke) 20   20   

A.6 Skenografia,  60   60   

A.7 Diploma 5   5   

A.8 Te  tjera 15   15   

 Shuma 207   207   

f) Periudha e zbatimit  
prill - maj 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social,shëndetit publik dhe strehimit 
Stafi i organizatës The Door 
Drejtoria e financës 
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Nr. 24 

Projekti:P10.F2.O4.A2. 
 
Fuqizimi socio – ekonomik i 
komunitetit rom dhe 
egjiptian 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
 
Funksioni:P10.F2.O4 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për 
shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Komuniteti rom dhe egjiptian, është ndër grupet më të varfra, më të margjinalizuara dhe më të përjashtuara që jetojnë në të 
gjithë Shqipërinë, përfshi edhe në qytetin e Shkodrës. 
Romët dhe egjiptianët përballen me pengesa direkte dhe indirekte në qasjen në shërbimet sociale, shëndetësore, publike, etj. 
Studimet tregojnë se niveli i varfërisë të këtij komuniteti, është dy herë më i lartë sa shumica e popullsisë së vetë komunitetit. 
Frekuentimi i ulët i shkollës dhe braktisjes shumë herët, pa përfunduar arsimin e detyruar, janë rezultat i nivelit të ulët arsimor, 
dhe më konkretisht analfabetizmit dhe për pasojë edhe nivelit të ulët ekonomik të këtij komuniteti. Me qëllim përfshirjen e këtij 
komuniteti dhe lehtësimin e problematikave tyre, gjatë vitit 2016, bashkia e Shkodrës ka arritur memorandumin e mirëkuptimit 
me Programin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (PNUD). Ky bashkëpunim synon ndërhyrjet e integruara në përmirësimin 
e kushteve të komunitetit rom dhe egjiptian dhe përfshirjen e tyre në sistemin arsimor, në punësim, etj. 
Gjatë vitit 2016 është bërë lançimi i projektit dhe gjithashtu është filluar me zbatimin e aktiviteteve të parashikuara. Disa nga 
aktivitetet e zhvilluara gjatë vitit 2016 janë: vlerësimi i situatës aktuale të komunitetit rom dhe egjiptian, zhvillimi i trajnimeve dhe 
takimeve me fokus në rëndësinë e punësimit, përfshirjes në kurse profesionale, është hartuar projekti për sistemimin e sheshit, 
kanalizimet e ujërave të zeza dhe sigurimin e ujit të pijshëm, në zonën përtej urës së Bunës, është bërë pastrimi i zonës 
“Tophanë”, zonë ku jeton komunitet rom, janë mundësuar vizita mjekësore dhe trajtim mjekësor për disa raste emergjente, etj. 
Duhet të theksohet se të gjitha ndërhyrjet janë bërë në bashkëpunim të ngushtë Komunitet – Bashki – PNUD. 
ii. Synimi i projektit  

- Synojmë të promovojmë fuqizimin ekonomik dhe social të komunitetit rom dhe egjiptian nëpërmjet standartizimit të 
një qasje të re inovative dhe të integruar në niveli politik dhe programimi dhe të ofrojë modele të integruara të 
përfshirjes sociale në nivel vendor. 

- Synojmë të përmirësojmë aksesin në shërbime dhe respektimin e të drejtave njerëzore për komunitetin rom dhe 
egjiptian. 

- Synojmë të kontribuojmë në fuqizimin ekonomik dhe social të komunitetit rom dhe egjiptian. 
- Synojmë vazhdimësinë e aktiviteteve të planifikuara në memorandumin e mirëkuptimit, me qëllim fuqizimin dhe 

arritjen e autonomisë për këtë komunitet. 
- Synojmë ngritjen dhe funksionimin e një qendre komunitare pranë këtij komuniteti, me qëllim shtrirjen e shërbimeve 

të nevojshme sociale, edukative, mjekësore, etj. në komunitet. 
 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Krijimi i modeleve të reja dhe iniciativave për rritjen e mundësive për punësim të komunitetit rom dhe egjiptian. 
 Krijimi i lehtësirave për bashkëpunim (horizontal, vertikal) ndërmjet institucioneve publike, organizatave, etj. 
 Fuqizim/ngritje të kapaciteteve. 
 Krijimin e mekanizmave mbështetëse për personat që jetojnë në kushte ekstreme varfërie. 
 Vazhdimësia e projekteve infrastrukturore. 
 Bashkëpunimi i ngushtë me organizatat partnere që veprojnë në territorin e bashkisë së Shkodrës për komunitetin 

rom dhe egjiptin. 
 

b) Rezultatet që prisni  

 Integrimi i komunitetit rom dhe 
egjiptian 

 Fuizimi socio-ekonomik i komunitetit 
rom dhe egjiptian. 

 Krijimi i aksesit në shërbime për 
komunitetit rom dhe egjiptian. 

 Përmirësimi i cilësisë së jetës për 
komunitetin rom dhe egjiptian. 

 Rritja e punësimit dhe zhvillimin e 
aftësive e mundësive të barabarta 
për gratë dhe burrat e komuitetit 
rom dhe egjiptian. 

 Qendër komunitare funksionale në 
komunitet në shërbim të këtij 
komuniteti. 

d) Kontributet e mundshmenëprojekt (kush do tëkontribuojëpërkëtëprojekt, 
financiarisht, etj.) 

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt  

Komuniteti rom dhe egjiptian 
Komuniteti  
Bashkia  
Institucionet Publike 
Organizatat  
 

PNUD 
Bashkia 
Komuniteti    
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Shpenzimet për 
çdo aktivitet 2017 

Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga  
Sigurime 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1        

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit  
Janar – dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social,shëndetit publik dhe strehimit 
Stafi i organizatës The Door 
Drejtoria e financës 
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Nr. 25 

 
P10.F2.O4.A3 
Ndihme për jetimët me rastin e festave të fundvitit 
 

Llojet e programit: P10. Strehimi dhe Shërbimet 
Sociale   
Funksioni: P10.F2.O4. Krijimi dhe administrimi i 
shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, PAN-të, 
fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi I shkurtër I projektit: 

i. Situata  
Në territorin e Bashkisë së Shkodrës ofrojnë shërbim rezidencial për fëmijë pa përkujdes prindëror 3 institucione të ndryshme të 
ndarë sipas grupmoshave. Këto institucione ofrojnë shërbime për të rinjtë deri në moshën 18 vjeçare. Deri në vitin 2016 këto të 
rinj, pasi mbushnin moshën janë akomoduar në konviktet e shkollave të mesme, në mungesë të strukturave të përshtatshme 
për to. Në konvikte, kanë jetuar në kushte shumë të papërshtatshme. Bashkia e Shkodrës në vitin 2016 ka aplikuar, fituar dhe 
zbatuar projektin për ristrukturimin e godinës së ish konviktit të shkollës pyjore, pranë MZHU, me qëllim strehimin dhe ofrimin e 
kushteve sa më të mira banimi për këtë kategori. Gjithashtu, në ndihmë të kësaj shtrese, çdo vit Bashkia e Shkodrës, në prag 
të festave të fundvitit, parashikon një ndihmë monetare, për jetimët në kushte shumë të vështira social-ekonomike. Qëllimi i 
kësaj ndihme është lehtësimi i situatës tyre ekonomike dhe krijimi i një atmosfere sa më të mirë festive. 

ii. Synimi i projektit  

 Synojmë të ndikojmë në përmirësimin e kushteve të jetesës për jetimët. 
 Synojmë të krijojmë një atmosferë më të mirë në ditë festive por jo vetëm për këtë kategori. 
 Synojmë krijimin e mundësive për fuqizimin e jetimëve me qëllim arritjen e autonomisë për edukim, formim, punësim, 

etj. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Përgatitja dhe sjellja e listës së jetimëve në situatë të vështirë social – ekonomike nga shoqata e jetimëve, dega 
Shkodër. 

 Vlerësimi i situatës social – ekonomike për personat e përfshirë në listë, nga punonjësit e qendrave komunitare. 
 Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për lëvrimin e fondit të parashikuar. 
 Shpërndarja e fondit për secilin nga personat, në prag të festave të fundvitit. 

b) Rezultatet që prisni  
Përmirësimi i kushteve të jetesës për jetimët që jetojnë në konvikte ose të sapo dalë nga strukturat rezidenciale. 
Krijimi i mundësive të përshtatshme për fuqizimin social dhe ekonomik të kësaj kategorie. 
Krijimi i atmosferës më të mirë festive për jetimët. 
Paketa shërbimesh lehtësuese për përmirësimin e situatës së jetimëve në territorin e bashkisë së Shkodrës. 

c) Aktorët e mundshëm (grupetqëlidhen me 
projektindheqëndikohen) 

d) Kontributet e mundshmenëprojekt (kush do 
tëkontribuojëpërkëtëprojekt, financiarisht, etj.) 

Jetimët 
Shoqata e jetimëve 
Bashkia e Shkodrës 
Institucionet publike 
Organizatat  

Bashkia e Shkodrës 
Shoqata e jetimëve 
Organizatat partnere 
Komuniteti  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali ( lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Ndihme me rastin e festave të 
fundvitit 

    400  

 Shuma 400    400  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali (lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime kapitale 

A.1 Ndihme me rastin e festave të 
fundvitit 

    400  

 Shuma     400  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime kapitale 
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A.1 Ndihme me rastin e festave të 
fundvitit 

    400  

 Shuma     400  

f) Periudha e zbatimit  
Shtator – Dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Shërbimit Social, Strehimit dhe Shëndetit Publik 
Drejtoria e Financës 
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Nr. 26 
P10.F2.O5.A1 
“Së bashku për shëndetin 
tuaj” 

Llojet e programit: P10.  Strehimi dhe sherbimet sociale 
Funksioni:P10.F2.O5. Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për 
shtresat në nevojë, PAN-të, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Ne kuader te rioganizimit te ri administrativ dhe kompetencave te reja te pushtetit vendor qe rrjedhin nga ligji 139/2015 eshte 
krijuar per here të parë pranë Bashkisë së Shkodrës, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik. Shërbimi i 
shendetit publik pjese e kesaj drejtorie do të zhvilloje aktivitete dhe veprimtari për përmirësimin e shëndetit e përmirësim e 
cilësisë së jetës në komunitetit në bashkëpunim me institucionet përgjegjese të shërbimit shëndetesor, si DRSH, DSR, 
DRFSDKSH. 
Qendrat Komunitare ”Per Familjen” do të jenë mbështetje e rëndësishme për zhvillimimin e aktiviteteve promovuese dhe 
edukuese për shëndetin pranë komunitetit.  

ii. Synimi i projektit  

 Të promovojë dhe informoje komunitetin për një jetë të shëndëtëshme në bashkëpunim të ngushtë me qendra 
komunitare ‘Për Familjen”, qendrat shendetesore të shërbimit parësor, shkollat, OJF, etj. 

 Të organizojë aktivitete periodike me tema të ndryshme me synim përësimin e shëndetit, cilësine e jetës dhe 
parandalimin e sëmundjeve në komunitet.   

 Të vleresojë dhe monitorojë kushtet infrastrukturpre dhe funksionimin e qendrave dhe ambulancave shëndetësore të 
shërbimit parësore.  

 Të promovojë zgjerimin e mëtejshem të shërbimit shëndetesor parësor me qëllim mbulimin sa më të madh te 
popullësisë dhe territorit. 

 Të nxisë dhe mbështesin përqasjen multi-sektoriale në zhvillimin e shëndetit komunitar, se me sektorin social, 
arsimor, sportive, etj. 

 Të bashkëpunojë me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetëtor për të organizuar aktivitet e saj, si me  DRSH, 
DSR, DRFSDKSH. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 Të përgatisë prezantime dhe materialeve promovuese për shëndetin bazuar në ditët ndërkombetare, si psh 

HIV/AIDS, kanceri i gjirit, diabetit, HTA, vaksinimi, mireushqyerja, higjena e pergjithshme, etj 
 Organizimi i së pakut 12 temave (nga 1teme/muaj) dhe organizimi I aktiviteteve promovuese dhe edukuese në 

komunitet. 
 Organizimi I tryezave të rrumbullakta në komunitet dhe media me synim promovimin e jetës së shëndetetshme. 
 Bashkëpunimi i ngushtë me Agjensinë e Kontrollit Ushqimor (AKU), DSHP dhe Inspektoriatin shëndetësor Shtetëror 

për përmbushjen e rregullave higjeno-sanitare, në prodhimin e tregtimin e produkteve ushqimore.  
 Vleresim dhe monitorim periodik i abjenteve të qendrave shëndetësore të shërbimit shëndetësor parësor në gjithë 

territon e Bashkisë së Shkodrës me synim prioritarizimin e ndërhyerjeve në rikonstruksion dhe projektim të 
ndërtimeve të reja. 

 Bashkëpunimi I afërt me OJF, organizata dhe biznesin privat në projekte që synojnë përmirësimin e shëndetit 
komunitar dhe fuqizimin e sistemit shëndetësor në përgjithësi.  

b) Rezultatet që prisni (shërbimet apo produktet që u dorëzoni përfituesve të synuar) 
 

 Komuniteti më i informuar dhe më aktiv në mbrojtje të shëndetit. 
 Qendrat komunitare “Për  Familjen” pjesë aktive në koordinimin e aktivitete promovuese të shëndetit ne bashkëpunim 

të afert me qendrat shëndetësore dhe shkollat pranë komunitetit. 
 Përgatitja e database të situatës së qendrave Shëndetësore të shërbimit parësor në territoin e Bashkisë së Shkodrës 
         dhe përgatitja e projekteve për ndërhyerje. 

c) Aktorët e mundshëm . 
 d) Kontributet e mundshme në projekt  

Komunitetit,  
Mjek dhe infermier të sherbimit shëndetësor parësor. 
Mesues dhe nxënës të shkollave. 
Personel i Drejtorise së Shëndetit Publik. 
OJF,    

 OJF, 
DSHP. 
DSR,  
DRFSDKSH 
Biznes provat,  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 

A.1        

 Shuma       
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f) Periudha e zbatimit  
Janar – Dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Specialis i Shëndetit Publik, 
Stafi i qendrave komunitare, 
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Nr. 27 
P10.F3.O1.A1 
Ngritja dhe vendosja në funksion e qendrave 
komunitare “Për Familjen” 

Llojet e programit: P10. Strehimi dhe sherbimet 
sociale   
Funksioni:P10.F3.O3. Ndërtimin dhe administrimin e 
qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale lokale.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
Gjatë vitit 2016 për herë të parë janë ngritur 7 (shtatë) Qendra Komunitare ”Për Familjen”. 5 nga të cilat u ngriten nga një në 5 
lagjet e qytetit dhe nga 1 në Njësinë Administrative Guri i Zi dhe Dajc. Këto qendra ofrojnë shërbimet e tyre sociale në territorin 
e Bashkisë Shkodër, duke përfshirë: këshillim, informim, orientim, monitorim, planifikim dhe përgatitje të ashërbimev sociale në 
komunitet,etj.  
Këto qendra janë ndërtuar rreth viteve 2005-2006 nga financime të bankës botërore dhe qeverisë italiane.  Gjatë këtyre viteve, 
këto qendra janë adminsitruar nga organizata të ndryshme jo qeveritare. Në disa raste, si rezultat i keq menaxhimit të këtyre 
qendrave është krjiuar borxhe në pagesat e energjisë elektrike në vlerën 450 mijë lekë (Q.K Kiras 58 450 leke dhe Q.K Mark 
Lula 391.550 leke)  dhe ujit të pijshëm me vlerën  prej 100 lekë ( Q.K Kiras 12631 leke, Q.K. Mark Lula 87 369 leke). Në vitin 
2016 është llogaritur vlera e borxheve dhe në vazhdim po vlerësohen përgjegjësitë ligjore për të siguruar likujdimin e këtyre 
borxheve.    
Çdo Qendër Komunitare ka në përbërje një staf prej 2 (dy) punonjësish specialist të finanacuar nga Bashkia e Shkodrës e cila 
do të finoncojë edhe kostot operative të funksionimit të këtyre qendrave. Me qëllim mbështetjen dhe rritjen efikasitetit të 
aktiviteteve në qendrat Komunitare jane ofruar e po bashkëpunohet me OJF me eksperience e kapacitete ne ofrimin e 
shërbimeve sociali komunitare. 

ii. Synimi i projektit  

 
 Konsolidimi i 7 Qendrave Komunitare në ofrimin e sherbimeve ne komunitet. 
 Ngritja e 3 Qendrave Komunitare te reja, ne Njesine administrative Velipoje, Rrethina dhe në Shale. 
 Mbulimin me sherbimeve komunitare në një territor sa më gjërë të Bashkisë së Shkodrës 
 Vleresim te situates sociale e ekonomike, statistika te sakta per nevojat dhe mbi perfituesit, dhe planifikimi te 

aktiviteteve ne perputhje me nevojat reale. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimetqë do tëndërmerrni per të prodhuar rezultate) 

 
 Shërbimet Parashoqërore, që përfshijnë: (informim, këshillim, shërbime në familje, mbështetetje psikologjike, psiko-

sociale. tj).  
 Shërbime Komunitare të plota dhe gjysmëditore, që përfshijnë: (shërbimet ndërmjetëse lidhur me punësimin, 

asistencë sociale dhe aspektet ligjore).  
 Shërbime të mirëmbajtjes dhe paisjes së ambjenteve në të cilat do të krijohen dhe do të fuksionojnë qendrat 

komunitare.  
 Takime informim dhe promovuese për shëndetin, në bashkepunim të ngushte me shkollat, qendra shëndetësore dhe 

OJF aktive në territor. 
b) Rezultatet që prisni  

 
 Qendrat komunitare te gatshme nga ana infrastrukturale per te ofruar sherbimee sociale. 
 7 Qendra Komunitare  të konsoliduara dhe funksionale në shërbime sociale komunitare. 
 3 Qendra Komunitare te reja te ngritura dhe operative ne njesite administrative.   

c) Aktorët e mundshëm  d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do të 
kontribuo jë për këtë projekt, financiarisht, etj.) 

Komunitetit, 
(OJF-organizatat jofitimprurëse),  
Institucionet rajonale të shërbimit social, shëndetesisë, arsimit, 
etj. 
 
 

OJF,  
DAR-DrejtoriaArsimoreRajonale,  
DSHP-Drejtoria e ShëndetitPublik,  
DVP-DrejtoriaVendore e Policisë. 
Biznes privat, 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali ( mije 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operativ
e 

Transferi
me 

Kapi
tale 

A.1 Punonjës menxhimi i qendres 
komunitare ( 14 ne total). 6758 5757 1001    

A.2 Energji elektrike dhe lidhje e 
kontratës së re në QK nr. 4 950   950   

A.3 Uje  300   300   

A.4 Mirembajtje  400   400   
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A.5 Desktop+printer 150     150 

A.6 Paisje zyre 100     100 

 Shuma 8658 5757 1001 1650  250 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2018 Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operativ
e 

Transferi
me 

Kapi
tale 

A.1 Punonjës menxhimi i qendres 
komunitare ( 14 ne total). 8933 7655 1278    

A.2 Energji 400   400   

A.3 Uje  200   200   

A.4 Mirembajtje  400   400   

A.5 Desktop+printer 150     150 

A.6 Paisje zyre 120     120 

 Shuma 10,203 7655 1278 1000  270 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operativ
e 

Transferi
me Kapitale 

A.1 Punonjës menxhimi i qendres 
komunitare ( 14 ne total). 9111 7807 1304    

A.2 Energji 400   400   

A.3 Uje  200   200   

A.4 Mirembajtje  400   400   

A.5 Desktop+printer 150     150 

A.6 Paisje zyre 140     140 

 Shuma 10,401 7807 1304 1000  290 

f) Periudha e zbatimit  
Janar – Dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Drejtoria e Sherbimit Social, Strehimit dhe Shendetit Publik. 

 

Nr. 28 Projekti:P10.F3.O1.A2 
Çerdhet 

Llojet e programit: P10. Strehimi  dhe Sherbimet 
sociale 
Funksioni:P10.F3.O1. Ndertimin dhe administrimin e 
qendrave per ofrimin e sherbimeve sociale lokale. 

a) Përshkrimi I shkurtër I projektit: 

i. Situata  
Drejtoria e Çerdheve administron   3 çerdhe(çerdhen ”1 Qershori me vendodhje tek stadiumi,çerdhen ”Perash” me vendodhje 
ne ”Perash dhe çerdhen ” Manush Alimani vendodhja Bahçja e.Çakajve,Deri me dt.30.9.2016 drejtoria  ka patur ne administrim 
edhe  çerdhen ”10 Korriku” objekt  i marre me qera,por nga kjo  date e ne vazhdim  kjo çerdhe nuk funksionon me.Aresyeja e  
prishjes se kontrates me qeradhenesin   eshte se  nuk ishin kushtet e favorshme per te qendruar femijet ne kete 
ambjent.Frekuentimi i femijeve ne kete çerdhe filloj te binte.Per keto aresye femijet  dhe personeli i kesa çerdheje  i perbere 
prej10 vete  jane shperndare ne 3 çerdhet e tjera.Kater  punonjese te kesaj çerdheje jane transferuar tek kopshtin  i ri” ”Edit 
Durham” .Kjo levizje dhe ky ndryshim strukture jane bere ne baze te  vendimit nr.623 dt.14.09.2016 me nr.Prot. 11356 ”Per 
miratimin e ndryshimeve ne vendimin nr.605 dt.01.09.2016” ”Per miratimin e struktures dhe listes emerore te administrates dhe 
te institucioneve ne varesi te  Bashkise Shkoder , per vitin 2016.Tri çerdhet e tjera jane ne pronesi te Bashkise 
Shkoder.Çerdhja ”1 Qershori nuk eshte godine ne vete por eshte ne nje godine te perbashket me  kopshtin ”Bep Tusha.Kjo 
çerdhe  ka nje kapacitet(nr.vendesh prej  55 vete dhe numri mestar i frekuentimit   te femijeve  eshte 53.Per ngrohjen e 
ambjenteve  te çerdhes perdoret kaldaja e cila eshte e perbashket me kopshtin,por kjo nuk eshte e mjaftueshme prandaj per 
kete aresye perdoret gaz per ngrohje dhe per gatim. Personeli i kesaj çerdheje nga  17 vete eshte bere 19 vete.  ( 1 
pergjegjese,,1 infermiere,1 kuzhiniere.,1 n/g,12 kujdestare,2 sanitare dhe 1 roje.Çerdhja ”Perash me nje kapacitet ( nr 
vendesh) pre  60 vete dhe numri mestar i frekuentimit eshte 55 femije.Per ngrohjen e ambjenteve te kesaj çerdheje perdoret 
dru zjarri,ndersa per gatim perdoret gaz.Personeli i kesaj çerdheje  nga  18 veta eshte bere 21 vete.( 1 pergjegjese,2 
ihfermiere,13 kujdstare,1 kuzhiniere,,1 n/guzhiniere, 2 sanitare dhe 1 roje.) Çerdhja ” Manush  Alimani ka nje kapacitet ( nr. 
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Vendesh prej 40 vete)  dhe numri mestar i frekuentimit shkon deri  35 femije. Meqenese kjo çerdhe   godine 2 kateshe   dhe me 
oborr eshte  prone e Bashkise , por  kati i dyte eshte leshuar me qera nga ana e Bashkise me nje shume  shume te voges, 
kerkojme nga ana e juaj te lirohet sa me pare qe te perdoret per  çerdhe..  Per ngrohjen e kesaj çerdheje perdoret dru zjarri 
ndersa per gatim perdoret gaz..Personeli i kesaj çerdheje nga  11 vete  eshte bere 12 vete (1 pergjegjese,1 infermiere, 7 
kujdestare,1 guzhiniere,1 sanitare dhe 1 roje.) Personeli i 3 çerdheve  gjithsejt eshte 52 vete ,ndersa administrata perbehet prej 
5 vete (Drejtore,Pergj.zyre Finance, Jurist,specialist per te ardhurat  dhe llogaritar i mesem).Ne llogaritjen e pagave eshte 
marre per baze paga e 5 punonjesve  zevendsuese  qe do te rrine ne dispozicion per te zevendsuar punonjeset me paaftesi te 
perkohshme ne pune.Perveç ketyre kemi  perfshire ne llogaritjen e pagave edhe pagen e nje shoferi,meqenese  drejtoria 
eshte  zgjeruar dhe ka kontakte me te gjitha komunat e Bashkise Shkoder.Per kete aresye eshte bere llogaritja e fondit 
te pages  per shoferin dhe per shpenzimet e transportit.qe nevojiten. Gjithsejt struktura e çerdheve perbehet prej 58 
vete . 
Llogaritje e pagave  per vitin 2017 eshte bere mbi bazen e  vendimit nr. 623 dt.14.09.2016  ”Per miratimin e ndryshimeve ne 
vendimin nr.605 dt.01.09.2016” Per miratimin e struktures dhe listes emerore te administrates dhe institucioneve ne varesi te 
Bashkise Shkoder ,per vitin 2016.” 
Duke krahasuar me vitin 2016  llogaritja e fondit te pagave per vitin 2017  del me nje vlere me te madhe se viti parardhes ,per 
aresye te marrjes per baze  ne llogaritje te ” vjetersise ne pune ” te gjithe punonjesve te çerdheve.) Per vitin 2017  jane 
planifikuar shpenzime per blerje materjale pastrimi.furnizim  me gaz per gatim..Kjo behet per te krijuar kushte sa me te 
pershtatshme  higjenike ne ambjentet e çerdheve.Per zyret eshte e domosdoshme  furnizimi me kancelari e  materjale te tjera 
zyre. Furnizimi me ushqime do te behet per 3 çerdhe.Çerdhet frekuentohen  mesatarisht prej 140 femije.Per ushqyerjen e 
ketyre femijeve pergaditet menyja ditore sipas normativave  te caktuara.Duke bazuar tek menyja  hartohet situacioni dhe sipas 
dite ngrenjeve del edhe kuota ditore..Kjo kuote eshte llogaritur 120 leke ne dite.Per kete aresye behet lidhja e kontrates me 
firmen  fituese dhe njekohsisht do te behet  ndjekja  e zbatimit te” kontrates te furnizimit  me ushqime.Per krijimin e kushteve sa 
me te favorshme per qendrimin e femijeve eshte e domosdoshme blerja e materjaleve si:( ene guzhine,çarçafa , jesteke, 
batanije etj.)Eshte bare planifikim per energjine elektrike ne baze te kë te konsumuara ne çerdhe.Eshte bere nje planifikim  per 
konsumin e ujit per çerdhet.Ndjekja e  zbatimit te kontrates  te furnizimit me dru nga komisjoni qe dote ngrihet nga 
drejtoria.Eshte bere planifikim per mirembajtjen e zakonshme te ndertesave si : bojatisje çerdheve  si dhe riparime te  
ndryshme  te  hidrolikeve. Po keshtu jane llogaritur shpenzime per mirembajtjen e aparateve e paisjeve teknike. Per te 
zevendsuar paijet e amortizuara eshte e domosdoshme blerja e paisjeve te reja si:kondicioner 3 cope, fshese me korrent 2 
cope, rafta per çerdhet 2 cope dhe banak per guzhine.,Po keshtu  jane planifikuar per tu  blere  paisje dhe orendi per zyre 
si:tavoline e madhe per drejtorine,raft dhe  12 karrige, dhe  blerjen e nje kompjuteri per zyren juridike. 

ii. Synimi i projektit  

Permirsimin  e infrastruktures per krijimn e kushteve sa me te  pershtatshme per qendrimin e femijeve. Permirsimin e  
cilesise se ushqimit dhe kujdesit ndaj femijeve. 

iii. Aktivitetetkryesoretëprojektit (Veprimetqë do tëndërmerrnipërtëprodhuarrezultate) 
 Procedurat per verifikimin e nevojave 
 Tenderimi  
 Shpenzimet sipas zërave 

 Shpenzimet për pagat dhe sigurimet e punonjësve 
 Materjale e shërb. zyre të përgjithshme 
 Furnizime me ushqime 
 Materjale te tjera 
 Energji elektrike 
 Uje 
 Internet 
 Lënde djegese (dru zjarri) 
 Mirembajte e zakonshme (Ndertesa) 
 Mirembajtje te aparateve te paisjeve teknike 
 Mirembajtje te paisjeve te zyres 
 Transferta buxhetore per individe (kompensimet) 
 Rikonstruksion te çerdhes ”Perash” 
 Rikonstruksion te çerdhes ”1 Qershori” 
 Rikonstruksion te çerdhes ”1 Manush Alimani” 
 Blerje paisje (orendi) 
 Blerje paisje zyre dhe vendosje interneti 

Monitorimi i procesit 
b) Rezultatet që prisni  
Realizimin e te gjitha sherbimeve per krijimin e kushteve  te pershtatshme ne te gjitha çerdhet. Rritjen e numrit te femijeve qe 
frekuentojne çerdhet. 
 
Femijet ne te gjitha çerdhet ne Bashkine Shkoder te kene kushte sa me te favorshme per qendrimin e tyre. 

c) Aktorët e mundshëm (grupetqëlidhen me 
projektindheqëndikohen) 

d) Kontributet e mundshmenëprojekt (kush do 
tëkontribuojëpërkëtëprojekt, financiarisht, etj.) 

Femijet qe frekuentojne çerdhet ne Bashkine  
Familjet e femijeve qe frekuentojne cerdhet 
Komuniteti 

 Bashkia Shkoder 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  
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Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali ( lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime kapita

le 

A.3.1 Shpenzime per paga dhe  sigurime  e 
punon jesve 25042 21772 3270    

A.3.2 Matrejale  e sherbime zyre te 
pergjithshme 1125   1125   

A.3.3 Furnizime me ushqime 4300   4300   

A.3.4 Materjale te tjera 300   300   

A.3.5 Energji elektrike 750   750   

A.3.6 uji 980   980   

A.3.7 Internet 36   36   

A.3.8 Lende djegese(dru zjarri) 400   400   

A.3.9 Shpenzime transporti 180   180   

A.3.10 Mirembajtje e zakonshme (ndertesa) 400   400   

A.3.11 Mirembajtje e aparateve e paisjeve 
teknike 50   50   

A.3.12 Mirembajtje te paisjeve te zyres  30   30   

A.3.13 Transferta buxhetore per individe 84    84  

A.3.14 Blerje paisje  dhe orendi 90     90 

A.3.15 Blerje  kondicionere 105     105 

A.3.16 Orendi per zyre 200     200 

A.3.17 Blerje kompjuter  80     80 

 Shuma 34152 21772 3270 8551 84 475 

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali (lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime Kapit

ale 

A.3.1 Shpenzime per paga dhe  sigurime  e 
punon jesve 27059 23341 3718    

A.3.2 Matrejale  esherbime zyre te 
pergjithshme 1115   1115   

A.3.3 Furnizime me ushqime 4300   4300   

A.3.4 Materjale te tjera 300   300   

A.3.5 Energji elektrike 750   750   

A.3.6 uji 980   980   

A.3.7 Internet 36   36   

A.3.8 Lende djegese(dru zjarri) 400   400   

A.3.9 Shpenzime transporti 180   180   

A.3.10 Mirembajtje e zakonshme (ndertesa) 400   400   

A.3.11 Mirembajtje e aparateve e paisjeve 
teknike 50   50   

A.3.12 Mirembajtje te paisjeve te zyres 30   30   

A.3.13 Transferta buxhetore per individe 84    84  

A.3.14 Blerje paisje  dhe orendi 350     350 

A.3.15 Blerje paisje zyre 50     50 

 Shuma 36084 23341 3718 8541 84 400 

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (lekë)  Nga kjo: 
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Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operative Transferime kapita

le 

A.3.1 Shpenzime per paga dhe  sigurime  e 
punon jesve 27585 23795 3790    

A.3.2 Matrejale  e sherbime zyre te 
pergjithshme 1115   1115   

A.3.3 Furnizime me ushqime 4300   4300   

A.3.4 Materjale te tjera 300   300   

A.3.5 Energji elektrike 750   750   

A.3.6 uji 980   980   

A.3.7 Internet 36   36   

A.3.8 Lende djegese(dru zjarri) 400   400   

A.3.9 Shpenzime transporti 180   180   

A.3.10 Mirembajtje e zakonshme (ndertesa) 400   400   

A.3.11 Mirembajtje e aparateve e paisjeve 
teknike 50   50   

A.3.12 Mirembajtje te paisjeve te zyres 30   30   

A.3.13 Transferta buxhetore per individe 84    84  

A.3.13 Blerje paisje  dhe orendi 350     350 

 Shuma 36560 23795 3790 8541 84 350 

f) Periudha e zbatimit  
janar – dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorise se sherbimeve sociale, strehimit dhe 
shendetit publik 
Drejtoria e Çerdheve 
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Nr. 29 
P10.F3.O1.A3 
 
Shërbimi i Kujdestarisë Familjare 

Llojet e programit: P 10.  Strehimi dhe Shërbimet Sociale 
Funksioni: P10.F3.O1.A3 Ndërtimin dhe administrimin e 
qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale lokale. 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  
 
Mbështetja dhe promovimi i të drejtave të fëmijëve për mbijetesë, mbrojte e zhvillim; si dhe të drejtën për të jetuar e rritur në një 
ambjent familjar, qoftë ky familja biologjike apo familje alternative është një nga prioritetet qe Bashkia Shkodër ka ndërmarrë 
duke bashkëpunuar edhe me organizata jo qeveritare që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve. 
 
Në zbatim të VKM 89 datë 26. 01 2012 në Bashkinë Shkodër është i ngritur dhe funksionon komisioni multidisiplinar i 
kujdestarisë, i cili shqyrton kërkesat e familjeve kujdestare dhe vendos caktimin e fëmijës pa kujdes prindëror në familje 
kujdestare. 
 
Qëllimi i këtij shërbimi është zgjerimi i formave alternative në strukturat rezidenciale për fëmijët drejt deinsitucionalizimit të 
shërbimeve të përkujdesjes. Sistemimi i fëmijëve në familjen kujdestare organizohet dhe mbikqyret nga Bashkia nëpërmjet 
komisionit multidisiplinar të kujdestarisë. 
 
Sigurimi i mbrojtjes shoqërore për fëmijët pa kujdes prindëror dhe i të drejtave të tyre janë sfida për Bashkinë e Shkodrës, por 
edhe për shoqërinë civile, duke kërkuar një vëmendje më të veçantë për këtë target grup. 
Gjithashtu dhe numri në rritje i fëmijëve që punojnë ose lypin, i fëmijëve që janë braktisur ose janë lënë përkohësisht nën 
kujdesin e të afërmve, nevojitet të trajtohet si një problem serioz si nga Bashkia ashtu dhe shoqëria civile. 

ii. Synimi i projektit  

- Ofrimi i shërbimeve parandaluese në mbështetje të famljeve në vështirësi 
- Deinstitucionalizimi dhe fuqizim i familjes qe kane femijet ne institucionet e përkujdesit 
- Synojmë krijimin e mundësive dhe zbatimin e të drejtës themelore të fëmijëve për të jetuar e rritur në një ambjent të 

përshtatshëm familjar, qoftë kjo familja biologjike apo familja kujdestare. 
iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Fuqizimin e strukturave të shërbimeve sociale në menaxhimin e gjithë procesit të kujdestarisë që nga identifikimi, 
selektimi, trajnimi i familjeve kujdestare, ndjekja e vendosjes së fëmijës në kujdestari dhe përshtatja me familjen 
kujdestare. 

 Krijimin e një grupi ekspertesh që do trajnojnë në vijim gjithë punonjësit socialë të përfshirë në këtë iniciativë 
 Ndërhyrje në fuqizimin e familjeve me qëllim parandalimin apo re-integrimin e fëmijëve nga kujdesi rezidencial 
 Advokim për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe proçedurial për shërbimin e kujdestarisë 
 Fushata sensibilizimi 
 Përgatije të fletëpalosjeve për ndërgjegjësim dhe informim të komunitetit 

b) Rezultatet që prisni  
 Ngritje e kapaciteteve në ofrimin e shërbimit të kujdestarisë 
 Rritje e numrit të familjeve të mundshme kujdestare 
 Përmirësimi i situatës së fëmijëve në rrezik 
 Fuqizim i familjeve biologjike të fëmijëve 
 Deinstitucionalizimi 

c) Aktorët e mundshëm (grupetqëlidhen me 
projektindheqëndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt (kush do 
tëkontribuojëpërkëtëprojekt, financiarisht, etj.) 

Fëmijët pa kujdes prindëror 
Familjet kujdestare 
Familjet në vështirësi social-ekonomike 
Institucionet publike 
Organizatat  
Familjet dhe fëmijët në situatë rruge 

Bashkia  
Organizatat  
Institucionet publike 
Komuniteti  
 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali  
( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 

A.1 Materiale promocionale    100   

 Shuma 100   100   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali  
( mije lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim Kapitale 
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e 

A.1 Materiale promocionale    100   

 Shuma 100   100   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  
( mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferim
e Kapitale 

A.1 Materiale promocionale    100   

 Shuma 100   100   

f) Periudha e zbatimit  
janar – dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social, strehimit dhe shëndetit publik 
Save the children 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

68 
 

 
 

Nr. 30 
P10.F4.O1.A1 
Projekti “Shpresa” për personat e 
braktisur dhe me aftësi ndryshe 

 
Llojet e programit: P10.  Strehimi dhe Shërbimet sociale 
Funksioni:P10.F4.O1 Në bashkëpunim me ministrinë 
përgjegjëse për mirëqenien sociale, krijojnë fondin social 
për financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar 
me ligj. 

a) Përshkrimi I shkurtër I projektit: 

i. Situata  
Projekti Shpresa, është një organizatë e liçensuar që ofron shërbim të përkujdesit social të tipit shtëpi-familje, për PAN-të e 
braktisur nga familja dhe të deinstitucionalizuar. Kjo organizatë, është krijuar dhe vepron në qytetin e Shkodrës që prej vitit 
1995. Projekti “Shpresa” ka 7 shtëpi-familje, të shpërndara në komunitet dhe aktualisht marrin shërbim 57 persona me aftësi 
ndryshe. 
Projekti “Shpresa”, duke ofruar shërbime alternative për personat me aftësi ndryshe, të cilët janë pa asnjë përkujdes dhe 
interesim familjar, dhe me problematika të ndryshme, ka nevojë për mbështetje financiare dhe vëmendje të shtetit. 
Mbështetja e projektit “Shpresa” është një domosdoshmëri, për të ofruar shërbimin sipas standarteve të përcaktuara në ligj 
për personat me aftësi ndryshe dhe përmbushjen e nevojave sipas rasteve specifike.  
Në vitin 2016, bashkia Shkodër, projektit “Shpresa”, i ka mbuluar përvec fondit për paga dhe sigurime shoqërore për 24 
punonjës të personelit, gjithashtu ka mbular dhe pagat për administratorin e shtëpi familjes, si dhe psikologun klinik dhe 
infermierin. 
Përvec pagesës për personelin, Bashkia Shkodër ka mbështetur Projektin Shpresa duke mbuluar mbuluar, kutoën ushqimore 
për personat me aftësi ndryshe të sistemuar pranë kësaj shtëpi Famije dhe energjinë elektrike sipas marrveshjes së 
bashkëpunimit mes Bashkisë Shkodër dhe Projektit Shpresa me datë 4.5.2016 dhe Nr. 5087 Prot. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë ofrimin e shërbimeve alternative për PAN-të, si shërbimin e deinstitucionalizimit dhe parandalimin e 
institucionalizimit për PAN-të në rrezik, në shtëpi – familjet e projektit “Shpresa” sipas standarteve të shërbimeve të 
përkujdesit shoqëror për personat me aftësi ndryshe. 

- Synojmë t’i japim siguri dhe jetëgjatësi shërbimeve alternative pranë projektit “Shpresa” për PAN-të e braktisur dhe 
pa përkujdes familjar dhe në vështirësi ekonomiko-sociale. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  
 Kërkesa nga projekti “Shpresa” për mbështetje me fond për vitin 2017. 
 Parashikimi i fondit për projektin “Shpresa” në buxhetin e shtetit për vitin 2017, nga ministria e linjës.  
 Nënshkrimi i marrëveshjes midis bashkisë Shkodër dhe projektit “Shpresa” për fondin e parashikuar dhe lëvrimin e 

tij. 
 Përgatitja e dokumentacionit nga projekti “Shpresa” dhe sjellja e dokumentacionit pranë zyrës së shërbimit social, 

cdo fillim muaji. Pagat e punonjësve të projektit “Shpresa” janë të llogaritura sipas sipas Vendimit nr. 690, datë 
09.10.2012 “për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.77, datë 23.06.2009 të Këshillit të Ministrave “për pagat 
e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, të 
ndryshuar”. Gjithashtu kuota ushqimore e parashikuar për personat që jetojnë në këto shtëpi-familje të projektit 
“Shpresa”, është e llogaritur sipas Udhëzimit nr. 5, datë 01.08.2012 “Për nivelin e kuotave të shpenzimeve për 
ushqime në institucionet publike rezidenciale e komunitare të përkujdesit shoqëror”. Aktualisht në shtëpitë-familje 
të projektit “Shpresa” jetojnë 57 persona me aftësi ndryshe, nga të cilët 33 prej tyre përfitojnë pensionet e 
invaliditetit, për të cilët nuk kërkohet kuotë ushqimore nga organizata. 25 persona janë pa pensione invaliditeti për 
shkak të problematikave dhe mungesave të dokumentacionit.  Ne baze të udhëzimit Nr.5 datë 1.8.2012 , Për 
nivelin e kuotave të shpenzimeve për ushqime , duke u mbeshtetur në pikën 4 të nenit të kushtëtutës së 
Republikës të Shqipërise në zbatim të nenit 24 të ligjit 9355 , datë 10.3.2005, konkretisht pika d ku përcakton: 
kuota ushqimore për përsonat e vendosur në qendrat e zhvillimit është 340 lekë në ditë. ( 365 ditë x 25 persona x 
340 leke/ditë = 3102500 leke/vit) 

 Përgatitja e relacionit dhe shkresës përcjellëse për lëvrimin e fondit, për drejtorinë e financës. 
 Monitorimi dhe vlerësimi i ofrimit të shërbimeve në projektin “Shpresa”. 

b) Rezultatet që prisni  
 Përmirësim i shërbimit të ofruar për PAN-të qe jetojnë në shtëpi-familjet e projektit “Shpresa”. 
 Parandalimi i institucionalizimit të personave me AN. 
 Mbështetje afatgjatë e sigurtë për klientët që jetojnë në shtëpi – familjet e projektit “Shpresa”. 
 Bashkëpunim i ngushtë me organizatën projekti “Shpresa”. 
 Përmirësim i situatës së PAN-ve të qytetit të Shkodrës, që janë të braktisur nga familja, duke i sistemuar në 

projektin “Shpresa”. 
c) Aktorët e mundshëm (grupetqëlidhen me projektin 
dhe që ndikohen) d) Kontributet e mundshme në projekt  

PAN-të që jetojnë në shtëpi-familjet e projektit 
“Shpresa”  
Komuniteti  
Institucionet publike 
Organizatat  

MMSR 
Bashkia  
Projekti “Shpresa” 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet Totali ( lekë)  Nga kjo: 
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2017 
Paga 

 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transferi
me kapitale 

A.1 Paga për 24 kujdestarë 13 305    13 305  

A.2 
Paga për admistratorin, 
psikologun klinik dhe 
infermierin 

2 840    2 840  

A.3 Kuota ushqimore 1 240    1240  

 Shuma 17 385    17 385  

Shpenzimet për çdo aktivitet  
2018 Totali (lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transferi
me kapitale 

A.1 Paga për 24 kujdestarë 13 571    13 571  

A.2 
Paga për admistratorin, 
psikologun klinik dhe 
infermierin 

2 900    2900  

A.3 Kuota ushqimore 1262    1262  

 Shuma 17 733    17 733  

Shpenzimet për çdo aktivitet 
2019 Totali (lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurime 

 
Operativ
e 

Transferi
me kapitale 

A.1 Paga për 24 kujdestarë 13 842    13 842  

A.2 
Paga për admistratorin, 
psikologun klinik dhe 
infermierin 

2958    2958  

A.3 Kuota ushqimore 1287    1287  

 Shuma 18 087    18 087  

f) Periudha e zbatimit  
janar – dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social dhe strehimit 
Stafi i drejtorisë së financës 
Projekti “Shpresa” 
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Nr. 31 P10.F4.O1.A2 
“Asnjë Fëmijë Jashtë” 

Llojet e programit: P10.  Strehimi dhe Shërbimet sociale 
Funksioni:P10.F4. Në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse 
për mirëqenien sociale, krijojnë fondin social për financimin e 
shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi I shkurtër I projektit: 

i. Situata  

 “Asnjë fëmijë jashtë” është një aktivitet social-kulturor që organizohet që nga viti 2005, me rastin e festave të fundvitit. Ky 
aktivitet organizohet nga organizata “The Door” me mbështetjen e Bashkisë së Shkodrës. Protagonistë të këtij aktiviteti janë 
fëmijët e familjeve në vështirësi social-ekonomike. 
 
Ky aktivitet përfshin të gjitha kategoritë e fëmijëve të familjeve në vështirësi të theksuara social-ekonomike, gjithashtu përfshin 
aktivisht PAN-të, fëmijë të komunitetit rom dhe egjiptian, fëmijët e ngujuar, fëmijë të institucioneve rezidenciale , fëmijë në 
situatë rruge duke përfshirë edhe fëmijë nga të gjitha njësitë administrative  të Bashkisë Shkodër, duke i përgatitur në fusha të 
ndryshme artistike si; muzikë, recitim, vegla muzikore, teatër, etj dhe synon gjithëpërfshirjen e fëmijëve në fusha të ndryshme të 
artit duke qenë vetë ata protagonist. 

ii. Synimi i projektit  

- Gjithpërfshirje e fëmijëve të familjeve në nevojë, në aktivitetet social-kulturore. 
- Synojmë të ndikojmë në përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijëve të qytetit të Shkodrës dhe familjeve tyre. 
- Bashkëpunim dhe mbështetje të organizatave që veprojnë në qytetin e Shkodrës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimetqë do të ndërmerrni për të prodhuar rezultate) 
 Thirrja për pjesëmarrje në “Asnjë fëmijë jashtë”. 
 Përgatitja e fëmijëve për pjesëmarrjen në “Asnjë fëmijë jashtë”. 
 Perzgjedhja e perfituesve ne bashkepunim me Bashkinë Shkodër 
 Organizimi dhe zhvillimi i eventit. 
 Kryerja e procedurave për lëvrimin e fondit. 

b) Rezultatet që prisni  
 Përmirësimi i situatës së fëmijëve dhe familjeve në vështirësi social dhe ekonomik në qytetin e Shkodrës. 
 Gjithëpërfshirja e fëmijëvë në aktivitet social kulturor. 
 Bashkëpunim i afërt dhe mbështetje e organizatave. 
 “Asnjë fëmijë jashtë”, një aktivitet social – kulturor gjithpërfshirës me pjesëmarrje aktive të fëmijëve të Bashkisë 

Shkodër. 

c) Aktorët e mundshëm (grupet që lidhen me projektin 
dh eqëndikohen) d) Kontributet e mundshme në projekt  

Komuniteti  
Institucionet publike 
Organizatat 

 Bashkia  
Organizatat  
Komuniteti 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 Totali ( lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapit
ale 

A.1 Honorare per inspektorët e muzikës (10 x 4 
mije leke) 40   40   

A.2 Honorare 2 Konferencierë (2 x 7 mije leke) 14   14   

A.3 Punëtorë skene (10x3 mije leke) 30   30   

A.4 transport 30   30   

A.5 Transmetim teleziv/montazh/foni 80   80   

A.7 Te tjera 9   9   

 Shuma 266   266   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali (lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapit
ale 

A.1 Honorare per inspektorët e muzikës (4x10) 40   40   

A.2 Honorare 2 Konferencierë (2x7) 14   14   
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A.3 Punëtorë skene (10x3) 30   30   

A.4 transport 30   30   

A.5 Transmetim /montazh/foni 80   80   

A.6 Materiale promocionale, dhurata per femije, 
Diploma (25x0.1) 63   63   

A.7 Te tjera 9   9   

 Shuma 266   266   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali (lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferi
me 

kapit
ale 

A.1 Honorare per inspektorët e muzikës (4x10) 40   40   

A.2 Honorare 2 Konferencierë (2x7) 14   14   

A.3 Punëtorë skene (10x3) 30   30   

A.4 transport 30   30   

A.5 Transmetim /montazh/foni 80   80   

A.6 Materiale promocionale, dhurata per femije, 
Diploma (25x0.1) 63   63   

A.7 Te tjera 9   9   

 Shuma 266   266   

f) Periudha e zbatimit  
Nentor - Dhjetor  

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social,shëndetit publik 
dhe strehimit 
Stafi i organizatës The Door 
Drejtoria e financës 
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Nr. 32 
P10.F4.O1.A3 
Mbështetja e Trupës muzikore të Personave me Aftësi 
Ndryshe” 

Llojet e programit: P10.  Strehimi dhe Shërbimet 
sociale 
Funksioni:P10.F4. Në bashkëpunim me 
ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, 
krijojnë fondin social për financimin e shërbimeve, 
sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

a) Përshkrimi I shkurtër I projektit: 

i. Situata  
 
Që nga viti 2005 në qytetin e Shkodrës zhvillon veprimtarinë e saj trupa muzikore The DOOR Albania, e vetmja në rajonin e 
Ballkanit  
“Trupa muzikore e PAN-ve” përbëhet nga një grup të rinjsh me aftësi ndryshe, të gjithë ish nxënës të shkollës special “3 
Dhjetori”. 
Kjo trupë muzikore angazhohet  në aktivitete të ndryshme që realizohen nga organizata The Door, por jo vetëm. Kursi synon 
integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe të cilët janë shumë të aftë në veglat frymore dhe përmes angazhimit përcjellin mesazhin : 
Mundësi integrimi për të gjithë Lista e aktiviteteve të parashikuara për pjesëmarrje gjatë vitit 2017 është: 

Festa e karnavaleve, shkurt 2017 
Festa e Lojra Popullore fest, edicioni nëntë, prill 2017 
Dita ndërkombëtare e PAK, 3 Dhjetori 

                Asnjë fëmijë jashtë, dhjetor 2016. 

ii. Synimi i projektit  

- Synojmë promovimin dhe gjithpërfshirjen e PAN në aktivitete social-kulturore. 
- Synojmë sensiblizimin e familjeve të PAN-ve dhe komunitetit, për aftësitë e veçanta dhe mundësitë e kësaj kategorie 

iii. Aktivitetetkryesoretëprojektit (Veprimetqë do tëndërmerrnipërtëprodhuarrezultate) 

 Zhvillimi i provave sipas një kalendari të paracatuar gjatë gjithë vitit 
 Angazhimi dhe perfshirja e vazhdueshme e trupës nfa stafi drejtues 
 Pjesëmarrja në aktivitetet e lartpërmendura dhe jo vetëm 

b) Rezultatet që prisni  
 Promovimi dhe gjithëpërfshirja e PAN-ve në aktivitetet social - kulturore  
 Sensiblizimi i komunitetit dhe familjeve të PAN-ve 
 Përmirësimi i cilësisë së jetës social-kulturore të PAN-ve 
 Përfshirja e personave me aftësi të kufizuar 

c) Aktorët e mundshëm (grupetqëlidhen me projektindheqëndikohen) d) Kontributet e mundshmenëprojekt (kush do 
tëkontribuojëpërkëtëprojekt, financiarisht, etj.) 

Personat me aftësi ndryshe 
Familjet e personave me aftësi ndryshe 
Komuniteti  
Institucionet publike 
Organizatat 

Bashkia  
Organizatat  
Komuniteti  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2017 
Totali  
(mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferim
e 

kapital
e 

A.1 Honorar për punonjëse sociale part-time (12x12 mije 
leke) 144   144   

A.2 Honorar për 2 inspektorët e muzikës (12 X 14,5 mije 
leke) 174   174   

A.3 Transport 30   30   

 Shuma 348   348   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2018 Totali 
(lekë) 

Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferim
e 

kapital
e 

A.1 Honorar për punonjëse sociale part-time (12x12 mije 
leke) 144   144   

A.2 Honorar për 2 inspektorët e muzikës (12 X 14,5 mije 
leke) 174   174   



 
 

73 
 

A.3 Transport  92   92   

 Shuma 410   410   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 (mijë 
lekë) 

 Nga kjo: 

Paga 
 
Sigurim
e 

 
Operativ
e 

Transferim
e 

kapital
e 

A.1 Honorar për punonjëse sociale part-time (12x12 
mije leke) 144   144   

A.2 Honorar për 2 inspektorët e muzikës (12 X 14,5 
mije leke) 174   174   

A.3 Transport  102   102   

 Shuma 420   420   

f) Periudha e zbatimit  
janar – dhjetor 2017 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
Stafi i drejtorisë së shërbimit social,shëndetit publik 
dhe strehimit 
Stafi i organizatës The Door 
Drejtoria e financës 

 


