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I. Hyrje  

Plani Social i Bashkisë Shkodër ka përcaktuar objektivat dhe prioritetet strategjike         

         katër vjecare 2018-2021                 sigurojë dhe ofrojë shërbime të kujdesit 

shoqëror, të cilat ndihmojnë në mirëqenien dhe përfshirjen shoqërore të individëve e të familjeve 

që kanë nevojë për kujdes shoqëror
1
  

Ky plan social udhëheq zhvillimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror të bashkisë Shkodër 

duke ndërtuar mbi eksperiencën dhe tëresinë e shërbimve ekzistuese dhe duke i pasuruar ato me 

shërbime të reja të domosdoshme për territorin e mbuluar. Ai është dokumenti kryesor që do të 

orientojë punën për ngritjen dhe administrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror si dhe do të 

bashkërendojë përpjekjet e aktorëve të ndryshëm. Zhvillimi i shërbimeve kryhet në përputhje me 

kornizën ligjore, të politikave apo strategjive kombëtare si dhe ato rajonale e vendore.  

Plani Social i zonës përfaqëson një instrument thelbësor nëpërmjet të cilit Bashkia e Shkodrës, 

në bashkëpunim me të gjithë institucionet publike, individët, organizatat e shoqërisë civile 

dhe sektorin privat, harton sistemin e integruar të ndërhyrjeve dhe të shërbimeve sociale. Ai 

është një instrument bazë për vlerësimin e nevojave, planifikimin e aktiviteteve, realizimin e 

monitorimin e vazhdueshëm të shërbimeve sociale, si dhe për hartimin e politikave lokale 

sociale dhe planifikimin e projekteve sociale.  

Planifikimi strategjik i shërbimeve të kujdesit social në Shkodër është bazuar në prioritetet dhe 

nevojat kryesore për shërbime të kujdesit shoqëror të përcjella nga vetë komuniteti dhe aktor kyc 

të bashkisë, në funksionet e bashkisë në fushën e shërbimeve sociale
2
, në llojet e shërbimeve të 

kujdesit shoqëror 
3
, në analizën e të dhënave aktuale të bashkisë dhe shërbimeve ekzistuese, në 

praktikat më të mira ndër vite, të cilat cojnë drejt përmbushjes së vizionit të përcaktuar nga 

Bashkia Shkodër për këtë katër vjecar: 

“Shërbime sociale multisektoriale të qëndrueshme dhe të standrtizuara 

pranë komunitetit në mbështetje dhe fuqizim të familjes si qeliza bazë e 

shoqërisë”. 

Me tërësinë e veprimtarisë së detajuar në Planin Social Shkodër do të përmbushen nevojat për 

mbrojtje, përkujdesje, rehabilitim, përfshirje sociale dhe riintegrim të individëve në 

përmbushje të përgjegjësive të reja që rrjedhin për bashkitë nga reforma administrive territoriale 

si dhe ligji i ri për shërbimi i kujdesit shoqëror në republikën e Shqipërisë.  

E drejta për mbrojtjen shoqërore është reflektuar në Kushtetutën e Shqipërisë
4
. Neni 9 i 

Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore njeh të drejtën e 

secilit për të pasur mbrojtje shoqërore. Në mënyrë të ngjashme, në Konventat e Kombeve të 

                                                           
1
 LIGJ Nr. 121/2016 “PËR SHËRBIMET E KUJDESIT SHOQËROR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” 

2
LIGJ Nr. 139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”  

3
 LIGJ Nr. 121/2016 “PËR SHËRBIMET E KUJDESIT SHOQËROR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” 

4N    52.2.    kso  s  “Ç o    so  që për arsye të mos dëshirës së tij/saj humbet punën dhe nuk ka mjete të tjera mbështetjeje, 

ka                       soc a  , s  as k s   v      a as  ko    g  ” 



Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijëve dhe mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 

njohin gjithashtu të drejtat e veçanta për mbrojtjen shoqërore
5
. 

 

Vizioni i Strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale (2015-2020) synon një shoqëri në të 

cilën individët dhe grupet më të cenueshme e të përjashtuar, duke filluar që nga lindja dhe 

përgjatë moshës së rritur dhe më tej në moshën e tretë, të jenë të mbrojtur dhe në gjendje për të 

marrë pjesë tërësisht në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë.  

 

Sipas Ligjit për Vetëqeverisjen vendore
6
 funksionet e bashkive për sherbimet sociale 

përfshijnë: 

1. Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, 

personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima 

të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar 

me ligj. 

2. Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar 

me ligj. 

3. Ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. 

4. Krijimin, në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, të fondit social 

për financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

Qëllimi kryesor dhe përfundimtar i reformës administrative territoriale është rritja e 

efikasitetit të administratës vendore, cilësisë dhe standardeve të ofrimit të shërbimeve si dhe 

zhvillimi I drejtë i territorit duke mundësuar burime më të mëdha njerëzore dhe financiare, duke 

shtuar përgjegjësitë dhe kompetencat në nivel lokal dhe duke u orientuar drejt një 

vendimmarrjeje më transparente dhe me më shumë pjesëmarrje7. Ndarja e re territoriale shton 

përgjegjësinë në nivel vendor për zhvillimin e planit social bazuar në vlerësimin e nevojave me 

pjesëmarrjen edhe të grupeve të interesit për të garantuar një rrjet të qëndrueshëm e cilësor të 

shërbimeve shoqërore.  

 

Autoritetet e qeverisjes vendore kanë një njohje shumë të thellë të problemeve sociale të 

komuniteteve të tyre, dhe mbajnë përgjegjësi për menaxhimin dhe administrimin e shërbimeve 

lokale, kështu që ata mund të luajnë një rol kryesor në drejtimin dhe koordinimin e procesit të 

planifikimit social. Planifikimi social është një proces që përfshin një hartëzim të nevojave të 

popullësisë nëpërmjet mbledhjes dhe vlerësimit të të dhënave me qëllim që të shpërndahen 

fondet në zonat dhe grupet që kanë nevoja më të mëdha, dhe që kërkon një monitorim dhe 

vlerësim të vazhdueshëm dhe një përfshirje të aktorëve të ndryshëm.  

Pas ndarjes se re territorial Bashkia e Shkodrës e ka pothuajse dyfishuar popullsinë, duke 

arrite 204,954 banorësh, dhe ka një rritje prej rreth 52 here,te territorit duke u  shtrire në 

një sipërfaqe prej 872.71 km2 dhe ka nën administrimin e saj një qytet dhe 93 fshatra. 

 

Bashkia e Shkodrës kufizohet në veri me Bashkinë e Malësisë së Madhe, në perëndim me Malin 

e Zi, në lindje me Bashkinë Tropojë, në jug me Bashkinë Vau i Dejës dhe një pjesë e saj me 

                                                           
5Nenet 26 dhe 28 respektivisht 
6Ligji për Vetëqeverisjen Vendore, Nr. 139/2015, neni 24 
7Strategjia ndërsekstoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore 2015 – 2020. 



Bashkinë Lezhë. Qendra e kësaj bashkie është qyteti i Shkodrës. Bashkia e re e Shkodrës ka në 

përbërjen e saj 11 njësi administrative, të cilat janë: Shkodër, Ana e Malit, Bërdicë, Dajç, Guri i 

Zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh dhe Velipojë.  

 

 

 

 

 

S ko  a so  ёs  ё   ё  ga  y       ё  ё c       o       f  ks o o  ё s   ё   s    c o      ё   a 

soc a    ё  b s        ё g    v  soc a    ё   vo  . Pё v ç      av      s    c o  v    b  k      

   va  ,   a   a     o    ba    s  s ko  a   ka k    a    ё k      x  ёs     oz   v   ё  k          

s ё b   v   ё s    a,  ё    a   a     a  v   ga o ga  za   of        ёs  v   as     ё   a a,  ga 

  s    c o    f  a           v   . N vo a     ё  a  ё s kak  a a  ga   a z c o        zg a        

“k   a”    a   a      y   a  v   a   ka ё k    a    ё        bёs        , s ё b   s     ё k    s  

 ё  g      soc a       ё    z k.   

Në fillim të viteve 90 organizata të ndryshme filluan ngritjen e shërbimeve të para sociale për 

grupet me në vështirësi, si motrat e Nane Terezës për përsonat me Aftësi të Kufizuar (AK), Red 

Barnet në mbështetje të familjeve, Opera Maddonni del grappa në mbështetje të jetimeve dhe të 

përsonave me aftësi të kufizuar. 

Të gjithë,   of s o  s ё    f s ёs soc a       o ga  za a   of        ёs            ë kur 

   kso  ё s   ё S ko ё     g       a a Q      D  o    ё  Fё   ё     AK  ё S    ё        ё  a a 

S  ё   Fa       ё  fё   ё    b ak  s      af  s     k f z a   ga O   a Ma o    a     G a  a. 

D k     bёs        ё s ё b        kz s   s ,  ks      c     k    a        vo a  soc a    ё 

ko       ,  Bas k a   S ko  ёs sy o  të mbёshtesë zhvillimin e integruar dhe të vazhdueshёm 

të mirёqenies sociale tё familjes si qeliza bazё e komunitetit tonё. 



Ndërkohë që Plani Social i Shkodrës tregon rrugën për zhvillimin e shërbimeve të kujdesit 

shoqëror në katër vite 2018-2021, Plani i Veprimit detajon ndërhyrjet në një fazë të ndërmjetme 

2 vjecare. Pas një rishikimi të progresit të planit social përkundrejt objektivave dhe indikatorëve 

të vendosur,  në fillim të vitit 2020 do të përpilohet dhe plani i veprimit për përiudhën e dytë të 

këtij plani. Po ashtu ky plan social përmban disa fisha projekti për nevoja specifike, për të cilat 

ka vulnerabilietet të lartë, oportunitete për të ngritur shërbime shtesë me gjetjen e vullnetit të 

përbashkët me parterë dhe bashkëpunëtor kyc.  

Plani social vendor Shkodër ka modeluar një mekanizëm për zbatimin e tij, në përputhje me 

funksionet dhe përgjegjësitë e përcaktuara në ligj, duke sjellë së bashku të gjithë sektorët dhe 

aktorët në një mënyrë të koordinuar për ofrimin e shërbimeve të integruara, si dhe për të bërë 

realitet në mënyrë sa më eficente objektivat strategjik të këtij plani. 

Risi e këtij plani social është gama e gjerë e shërbimeve sociale të parashikuara për herë të parë 

në këto përmasa në bashkinë Shkodër, zgjerimi dhe konsolidimi i rrjetit të shërbimeve sociale në 

territorin e ri administrativ të bashkisë i cili është shumë më i zgjeruar dhe me dinamika dhe 

nevoja të reja, projektimi I një mekanizmi implementimi të këtij plani që është pararojë e 

mënyrës së ofrimit të shërbimeve sociale në territorin e Shqipërisë si dhe një angazhim I 

bashkisë për zhvillimin në vazhdimësi të kapaciteteve të stafeve që administrojnë apo ofrojnë 

lloje te ndryshme të shërbimeve të kujdesit shoqëror në mënyrë që të sigurohet cilësia e tyre duke 

rritur njëkohësisht financimin me buxhetin e bashkisë për shërbimet sociale kosotve operative 

Ndërkohë kufizimet e këtij plani social janë të lidhura me: a) Mungesën e akteve nënligjore dhe 

udhëzimeve për zbatimin të lidhura me ligjin ppër kujdesin shoqëror në Republikën e Shqipërisë 

si dhe ligjin për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve, b) Periudha e decentralizmit të shërbimeve, 

kompetencave dhe fondeve përkatëse nga niveli qendror në bashki për të cilin nuk ka një process 

dhe modalitet të qartë në momentin e përpilimit të planit, c) Mekanizmi i financimit (fondi 

social) dhe mekanizmi i përdorimit të fondit (prokurimi i shërbimeve sociale)  

 

II. Metodologjia  

Përcaktimi i “planit social të zonës” që ka udhëhëqur përgatitjen e këtij dokummenti: 

 

• Planit Social të Zonës, është një instrument bazë për vlerësimin e nevojave, 

planifikimin e aktiviteteve, realizimin e monitorimin e vazhdueshëm të shërbimeve 

sociale, si dhe për hartimin e politikave lokale sociale dhe planifikimin e projekteve 

sociale. 

• PSZ përfaqëson një instrument thelbësor nëpërmjet të cilit Bashkia e Shkodrës, në 

bashkëpunim me të gjithë institucionet publike, individët, organizatat e shoqërisë 

civile dhe sektorin privat, harton sistemin e integruar të ndërhyrjeve dhe të shërbimeve 

sociale. 

Parimet e reflektuara në planin social të Shkodrës: 



Në harmoni me L g     121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë” 

plani social i Shkodrës inkorporon këto parime themelore përmbledhur si mëposhtë: 

a)  Parimi  i  universalitetit:  Zbatimi  në  mënyrë  të  njëjtë për përfituesit që ndodhen në të 

njëjtat kushte. b)  Parimi  i  drejtësisë  sociale. Sigurimi i  kushteve bazë  të  jetesës  dhe 

reduktimin e gjendjes së varfërisë veçanërisht fëmijëve dhe anëtarëve të tjerë që nuk janë në 

gjendje të kujdesen për veten e tyre. c)  Parimi  i  subsidiaritetit.  Shërbimet  sa  më  pranë  

qytetarëve  dhe  për  sa  është e mundur nga strukturat vendore.ç) Parimi  i  mbështetjes  

shoqërore. E drejta e përdorimit të tyre në mënyrën e përcaktuar me ligj dhe për aq kohë sa janë 

në kushtet e vështirësisë e të pamundësisë. d) Parimi i deinstitucionalizimit. Shërbimet pranë  

familjes  ose  komunitetit  të  përfituesit  të  shërbimit dh)   Parimi   i   partneritetit. Bashkëpunim  

i  ngushtë  midis  qeverisjes  qendrore  dhe  vendore,  e)  Parimi  i  respektimit  të  të  drejtave  të  

njeriut  dhe  integritetit  të  përfituesit.  ë) Parimi i mosdiskriminimit. Ndalohet çdo formë e 

diskriminimit të përfituesit të shërbimeve të kujdesit  shoqëror f) Parimi i konfidencialitetit dhe 

mbrojtjes së të dhënave personale.   

 

Hapat e ndjekur për hartimin e Planit Social Vendor janë: 

 

Prezantimi i fillimit të punës për përgatitjen e Planit Social Vendor 

Procesi i konsultimit: Fokus grupet me komunitetin 

- Tryeza e parë -  diskutime mbi situatën aktuale 

- Tryeza e dytë – listimi i nevojave dhe problematikave 

- Tryeza e tretë – prioritizimi i nevojave  

Takime me përfaqësues të bashkive Tiranë dhe Durrës 

Mbledhja dhe analiza e të dhënave statistikore 

Planifikimi strategjik duke përfshirë projektimin e shërbimeve sociale, mekanizimin e 

implementimit, monitorimit dhe elementet e qëndrushmërisë  

Konsultimi i dokumentit të Planit Social Vendor 

Për një pjesëmarrje sa më të gjerë të aktorëve të ndryshëm  (përfaqësues nga institucione 

shtetërore dhe private, OJF lokale dhe kombëtare) në zhvillimin e planit social të zonës, bashkia 

Shkodër zhvilloj një takim institucional. Kryetarja e bashkisë Shkodër qartësoi rëndësinë që ka 

procesi i hartimit të planit social të zonës dhe domosdoshmëria e ndërhyrjeve të integruara 

sociale. Të gjithë pjesëmarrësit u njohën me hapat nëpër të cilat do të kalojë hartimi i planit 

social dhe rolin që do të kenë të gjithë së bashku në këtë proces.  

 

Aktorët që morën pjesë në takim u ndanë sipas fushave të tyre të interesit dhe diskutuan rreth 

problematikave dhe cfarë ato propozojnë për të ndryshuar situatën e këtyre grupeve në nevojë. 

Disa nga fushat që mbuluan grupet e punës ishin: Gratë dhe burrat, komuniteti Rom dhe 

Egjyptian, personat me aftësi të kufizuara, të moshuarit, fëmijët dhe të rinjtë.  

 

Secili grup sipas fushave të tyre të interesit zhvilloi edhe dy takime të tjera për të thelluar më tej 

analizën e nevojave. Diskutimet në grupe u fokusuan në analizën e nevojave dhe në identifikimin 

e ndërhyrjeve që adresojnë këto nevoja.  

 

Stafi i bashkisë Shkodër ka marrë pjesë në tre ëorkshope të zhvilluara në bashkëpunim me stafet 

e bashkisë së Tiranës dhe Durrësit.  

 



Mbledhja dhe analiza e të dhënave statistikore është realizar në bashkëpunim me aktorët lokal.  

Gjatë takimeve të zhvilluara janë ftuar të gjithë aktorët lokal që të sjellin të dhënat që ata 

disponojnë.  Ndërkohë vetë të dhënat  e zotruara nga bashkia kanë përbërë një bazë për analizën 

e situatës dhe shërbimeve të zonës. 

 

Planifikimi strategjik me objektivat strategjik, objektivat specifik si dhe aktivitetet e planit social 

janë bazuar në: 

1. Prioritetet dhe nevojat kryesore për shërbime të kujdesit shoqëror të përcjella nga vetë 

komuniteti dhe aktor kyc të bashkisë,  

2.  Në analizën e të dhënave statistikore të bashkisë dhe të dhënave mbi shërbimet ekzistuese, si 

dhe shembujt e  praktikave më të mira ndër vite, 

3. Në funksionet e bashkisë në fushën e shërbimeve sociale sipas ligjit  Nr. 139/2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore” të cilat përfshijnë 

 

- Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në 

nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e 

dhunuara, viktima të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj. sipas 

mënyrës së përcaktuar me ligj. 

- Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së 

përcaktuar me ligj. 

-  Ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. 

- Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit me synimin “njerëz të 

shëndetshëm për një komunitet të shëndetshëm”.
8
 

-  Krijimin, në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, të fondit  

social për financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj 

 

4- Në llojet e shërbimeve të kujdesit shoqëror sipas ligjit Nr. 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit 
shoqëror në Republikën e Shqipërisë”  

 

 - Shërbimet parashoqërore; 

- Shërbimet në qendrat komunitare, përfshirë qendrat e zhvillimit; 

- Shërbimet në qendrat rezidenciale, përfshirë strehëzat; 

- Shërbimet shoqërore në situatë emergjence; 

- Shërbimet e kujdesit alternativ për fëmijët pa kujdes prindëror; 

- Shërbimet e specializuara; 

- Shërbimi i këshillimit me telefon ose on-line. 

 

5- Në poltikat sociale qendrore  

Strategjia Kombëtare të Mbrojtjes Sociale (2015-2020) 

Strategjia Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore (2015 – 2020) 

Strategjia Kombëtare e Strehimit Social 2016-2025 

Axhenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2016 – 2020 
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 Bazuar në nenin 23, pika 13 e ligjit 139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore” 



6- Në vijimësinë dhe harmonizimin e Planit të Përgjithshëm Vendor dhe planeve lokale të 

veprimit për cështje apo target grupe në fokus të vecantë si komuntieti Rom dhe Egjiptian, 

barazia gjinore, fëmijët në situatë rruge, aftësia ndryshe 

 

7- Bazuar në programin politik të Kryetares Voltana Ademi në qershor 2015 përsa i përket 

politkave sociale dhe kulturore dhe shërbimit ndaj qytetarit. 

 

 

Ky plan social përbën një bazë të mirë për plotësimin e nevojave prioritare të banorëve në nevojë 

për kujdes social në bashkinë Shkodër si dhe përmbush funksionet e qeverisjes lokale për ofrimin 

e shërbimeve të kujdesit social sipas kategorive të reja të shërbimeve të tilla në Shqipëri të 

vendosura nga viti 2016, duke krijuar paralelisht edhe nje vijimësi të shërbimeve ekzistuese dhe 

praktikave të mira vendore.  

Plani Socail i Shkodrës është realizar me mbështetjen dhe në bashkëpunim të ngushtë me Terre 

des hommes dhe Unicef.  

 

III. Përshkrim i përgjithshëm i situatës  

3.1 Përshkrimi I situatës së përgjithshme në nivel kombëtar: Konteksti ligjor, poltika dhe 

strategji kombëtare 

Qëllimi kryesor dhe përfundimtar i reformës administrative territoriale është rritja e efikasitetit të 

administratës vendore, cilësisë dhe standardeve të ofrimit të shërbimeve si dhe zhvillimi I drejtë i 

territorit duke mundësuar burime më të mëdha njerëzore dhe financiare, duke shtuar 

përgjegjësitë dhe kompetencat në nivel lokal dhe duke u orientuar drejt një vendimmarrjeje më 

transparente dhe me më shumë pjesëmarrje
9
. 

 

E drejta për mbrojtjen shoqërore është reflektuar në Kushtetutën e Shqipërisë
10

. Neni 9 i 

Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore njeh të drejtën e 

secilit për të pasur mbrojtje shoqërore. Në mënyrë të ngjashme, në Konventat e Kombeve të 

Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijëve dhe mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 

njohin gjithashtu të drejtat e veçanta për mbrojtjen shoqërore
11

. 

 

Lig      . 121/2016 “P   s   b       k    s   s o   o     R   b  k     S       s ”, ka s   ëllim 

sigurimin dhe ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror, të cilat ndihmojnë në mirëqenien dhe 

përfshirjen shoqërore të individëve e të familjeve që kanë nevojë për kujdes shoqëror. Shërbimet 

e kujdesit shoqëror të parashikuara në këtë ligj përfshijnë një sistem të integruar dhe të 

organizuar përfitimesh dhe lehtësish, të cilat ofrohen nga profesionistë të fushave përkatëse të 

subjekteve publike ose jopublike, me qëllim sigurimin e mirëqenies, pavarësisë dhe përfshirjes 

shoqërore të individëve e të familjeve që kanë nevojë për kujdes shoqëror. Shërbimet mund të 

jenë rezidenciale, komunitare, parashoqërore, në familje, apo të specializuara. 

                                                           
9Strategjia ndërsekstoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore 2015 – 2020. 
10Neni 52.2. thekso  s  “Ç o    so         a sy      os   s    s s     /sa     b               k ka              a  b s        , 

ka                       soc a  , s  as k s   v      a as  ko    g  ” 
11Nenet 26 dhe 28 respektivisht 



Sipas këtij ligji përkundrejt shërbimeve të kujdesit shoqëror:  

1. Bashkia ofron dhe administron shërbimet e kujdesit shoqëror brenda territorit të saj: 

a) duke identifikuar nevojat;b) duke vlerësuar nevojat në bazë të hartës së vulnerabilitetit; c) 

duke hartuar planin social vendor; ç) duke programuar buxhetet vendore; d) duke planifikuar 

shportën bazë të shërbimeve shoqërore; dh) duke kontraktuar ofrimin e shërbimeve të kujdesit 

shoqëror me anë të procedurave të prokurimit, sipas legjislacionit në fuqi për prokurimin publik; 

e) duke bashkërenduar me Shërbimin Social Shtetëror shërbimet e nevojshme të kujdesit 

shoqëror.  

2. Për administrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror pranë bashkive ngrihen struktura të 

posaçme për shërbimet e kujdesit shoqëror. 

3. Pranë çdo njësie administrative, në varësi të bashkisë, ngrihet njësia e vlerësimit të nevojave 

dhe referimit.  

4. Bashkia cakton nga një punonjës social të njësisë së qeverisjes vendore për gjashtë deri në 

dhjetë  

mijë banorë.  

5. Bashkitë, me numër popullsie më pak se gjashtë mijë banorë, orientohen dhe mbështeten në 

funksionet e tyre nga zyrat rajonale të Shërbimit Social Shtetëror.  

 

Sipas Ligjit për Vetëqeverisjen vendore
12

 bashkitë janë përgjegjëse për krijimin dhe 

administrimin e shërbimeve shoqërore, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me 

aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të trafikut, nëna 

apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; Ndërtimin 

dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 

Ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e shërbimeve shoqërore vendore.  

 

Ligji për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve. Ky ligj përcakton të drejtat dhe mbrojtjen që gëzon 

çdo fëmijë, mekanizmat dhe autoritetet përgjegjëse, që garantojnë me efektivitet ushtrimin, 

respektimin, promovimin e këtyre të drejtave, si dhe mbrojtjen e veçantë të fëmijës. 

Ai ka për qëllim: a) mbrojtjen e fëmijës; b) parashikimin e parimeve bazë ku mbështeten 

politikat kombëtare për të drejtat e fëmijës, mekanizmat efikasë, si dhe autoritetet përgjegjëse në 

nivel qendror e vendor dhe kompetencat e tyre në fushën e të drejtave dhe të mbrojtjes së 

fëmijës; c) garantimin e mirëqenies dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijës, duke 

promovuar e mundësuar zhvillimin e tyre në shoqëri, ndihmën dhe përkujdesin efektiv për 

fëmijën, shëndeti dhe mirëqenia e të cilit janë në rrezik;ç) marrjen e masave për t'i siguruar 

fëmijës ushtrimin e të drejtave, në përputhje me zhvillimin e personalitetin, bazuar në interesin 

më të lartë të tij; d) marrjen e masave për të siguruar jetesën, mbijetesën dhe zhvillimin e 

fëmijës; dh) sigurimin e bashkëpunimit ndërmjet strukturave dhe autoriteteve qendrore e 

vendore, si dhe organizatave që mbrojnë të drejtat e fëmijës; e) parashikimin e mekanizmave 

efektivë dhe funksionimin e institucioneve të ngarkuara me marrjen e masave konkrete për 

promovimin, respektimin e mbrojtjen e të drejtave të fëmijës, si dhe për ngritjen e një sistemi të 

integruar e funksional të mbrojtjes së fëmijës, për parandalimin dhe përgjigjen efikase ndaj të 

gjitha formave të dhunës, abuzimit, shfrytëzimit e neglizhimit. 

Ligji i ri për strehimin social. Objekt   i   këtij   ligji   është   përcaktimi   i   rregullave   dhe   

procedurave   administrative  për  mënyrat  e  sigurimit,  të  shpërndarjes,  administrimit  dhe  

                                                           
12Ligji për Vetëqeverisjen Vendore, Nr. 139/2015 



planifikimit  të  programeve  sociale  për  strehimin,  me  qëllim  krijimin  e  mundësive   për   

strehim   të   përshtatshëm   dhe   të   përballueshëm,   duke   u   mbështetur në aftësitë paguese të 

familjeve që kanë nevojë për strehim dhe në ndihmën e institucioneve shtetërore. 

Strategjia Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore (2015 – 2020) cilëson 

shërbimet e përkujdesit shoqërore si funksion i vet i pushtetit vendor, në përputhje me 

parashikimet e Ligjit organik të Qeverisjes Vendore (nr. 8652/2000) në fuqi. Gjithashtu strategjia 

shpreh synimin e qeverisë për decentralizimin e plotë të shërbimeve të përkujdesit shoqërorë, 

përkundrejt mbështetjes teknike, institucionale dhe financiare nga burimet e buxhetit të shtetit. 

Në mbështetje të këtij synimi MMSR ka përgjegjësi dhe rol kryesor në ofrimin e mbështetjes së 

vazhdueshme gjatë këtij procesi 

 

Vizioni i Strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale (2015-2020) synon një shoqëri në të cilën 

individët dhe grupet më të cenueshme e të përjashtuar, duke filluar që nga lindja dhe përgjatë 

moshës së rritur dhe më tej në moshën e tretë, të jenë të mbrojtur dhe në gjendje për të marrë 

pjesë tërësisht në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë. Strategjia Kombëtare e 

Mbrojtjes Sociale 2015 – 2020 synon reformimin e  Programit të Mbrojtjes Shoqërore nëpërmjet 

transformimit të Ndihmës Ekonomike në një skemë aktive të riintegrimit social; rishikimin e 

sistemit të vlerësimit të aftësisë kufizuar; ndërhyrjes dhe riintegrimit të fëmijëve në familje e 

komunitet duke treguar kujdes të veçantë për fëmijët jetimë social dhe biologjikë dhe ofrimin e 

shërbimeve të integruara. Prioritet është sigurimi i burimeve të nevojshme për grupet më të 

rrezikuara nëpërmjet Fondit Kombëtar për Shërbimet Shoqërore dhe Fondeve Rajonale për 

Shërbimet Shoqërore si pjesë e Fondit Shoqëror. Sipas Strategjisë së Mbrojtjes Shoqërore në 

nivel vendor, bashkitë janë përgjegjëse për vlerësimin dhe planifikimin e nevojave, si dhe 

shpërndarjen e shërbimeve 

Strategjia Kombëtare e Strehimit Social 2016-2025 ka si vizion përfshirjen sociale dhe 

ekonomike nëpërmjet ofrimit të alternativave të strehimit të cilat janë të gatshme, të arritshme, të 

përballueshme dhe të përshtatshme, për më shumë se 60% të popullsisë shqiptare e cila nuk ka 

mundësi financiare të përballojë strehimin në treg dhe në veçanti grupet të cilat janë në pozita të 

pafavorizuara. Prioritetet strategjike të parashikuara në këtë strategji përfshijnë forcimin e 

kapaciteteve vendore në lidhje me grumbullimin dhe menaxhimin e të dhënave rreth strehimit 

social, përmirësimin e qasjes në strehim të grupeve të pafavorizuara përmes rishikimit të kuadrit 

ligjor dhe institucional, rritjen e numrit të përfituesve në pozita të pafavorizuara përmes zgjerimit 

të instrumenteve financiar si dhe sigurimi i strehimit të përballueshëm nëpërmjet zgjerimit dhe 

riorientimit të programe të strehimit social 

 

Axhenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2016 - 2020 (në vijim Agjenda) shpreh 

angazhimin e qeverisë shqiptare për promovimin, mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të 

fëmijëve. Misioni i Agjendës është të arrijë mbrojtjen dhe promovimin më efektiv të të drejtave 

të fëmijëve në Republikën e Shqipërisë, duke zbatuar standardet kombëtare dhe ndërkombëtare 

në fushën e të drejtave të fëmijëve, me një qasje gjithëpërfshirëse dhe integruese/sistemike ndaj 

të drejtave të fëmijëve. Agjenda paraqet një kuadër shumëdisiplinor dhe sistematik, i cili 

duhet/do të integrohet në të gjitha dokumentet, planet dhe veprimtaritë e tjera kombëtare dhe 

lokale të lidhura me fëmijët, në frymën e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e 

Fëmijëve (KKBDF). Shtyllat strategjike të Agjendës janë: (i) Qeverisja për të drejtat e fëmijëve; 



(ii) Eleminimi i të gjitha formave të dhunës; dhe (iii).Shërbime miqësore për fëmijët: zhvillimi 

dhe arsimimi, drejtësia, shëndetësia dhe mbrojtja sociale.  

 

3.2 Politikat sociale vendore të Bashkisë Shkodër 

Plani I Përgjithshëm Vendor I Bashkisë Shkodër përmban një sërë objektivash dhe programesh 

strategjike të cilat ndërlidhen apo drejtojnë zhvillimet në politikat sociale vendore. Një nga 

objektivat strategjik synon integrimin territorial dhe barazinë në shërbime si dhe aksesin në to. 

Kjo do të realizohet me antë të krijimit dhe specializimit të qëndrave te reja lokale (njësive 

asmnistrative) për rritjen e kohezionit social si dhe përmirësimin e shërbimeve sociale edhe me 

programin strategjik për ngritjen e Qëndrave Mulifunksionale dhe shërbimet SocialeNjë program 

tjetër synon ngritjen e kapaciteteve lokale dhe formimin e qëndrave me një ndalesë në mënyrë që 

të përmirësohen sa më shumë shërbimet administrative në ndihmë të komuniteteve përfshirë ato 

sociale. Po ashtu programi për qeverisjen e elektronike synon të rrisë transparencës ndaj publikut 

dhe të përmirësojë shërbimet duke modernizuar dhe dixhitalizuar një sërëshërbimesh të cilat 

lidhen me Bashkinë.  

Do të mbështetet veçanërisht krijimi i shkollave me bazë komunitare si një element integral I 

përmirësimit të cilësisë së jetesës në zonat informale ku ndihet dhe mungesa e shërbimeve. 

Ndikimi i kësaj politike do të jetë si në aspektin e cilësisë së shërbimt ashtu dhe në atë social, ku 

do të përmirësojë bashkëjetesën komunitare dhe frymën e komunitetit në këto zona. 

Ndërkohë objektivi strategjik për cilësinë ë lartë të jetës dhe zhvilimin urban do të synojë 

përmirësimin e kushteve të jetesës dhe Integrimi e Komuniteteve Rome, Strehimin Social dhe të 

Përballueshëm si dhe rubanizimin e zonave informale. Integrimi I komunitetit Rom lidhet me 

përmirësimin e kushteve të jetesës si përmirësimi i banesave, përmirësimi i infrastrukturës së 

kanalizimeve, futjen e ujit, përmirësimin e kushteve sanitare, ndërkohë që do të shoqërohen me 

hapjen e hapësirave për integrim social, krijimin e kushteve për punësim, zhvillimin e 

aktiviteteve të bazuara në komunitetet Rome të cilat përfshijnë edhe qytetarët e tjerë.  

Zonat e ndryshme të qytetit do të zhvillohen dhe integrohen duke u bazuar në konceptet si: 

Lagjia Kiras (buzë liqeni) me koncepSn e qytetit kopësht (duke qënë se ndodhet pranë hapësirës 

  k  a  v / a k     k  ac o a ). R      a     ko c      “  ba  ag  c      /ag  c     a  ga    ) 

duke qënë se ndodhen pranë tregut rajonal të bujqësisë. Lagjia Mark Lula (integrim duke 

përdorur rikualifikimin e stacionit të trenit apo dhe prania me zonën industriale/ekonomike e cila 

do të gjenerojë punësim). Shfrytëzimi i Hapësirave të cilat nuk kanë përfunduarndërtimin është 

një tjetër prioritet për zonat informale. Në këtë kontekst nxitja e partneriteteve midis qytetarëve, 

bashkisë dhe organizatave të ndryshme për të ofruar shërbime në këto ngrehina është një 

mundësi e mirë për të konsoliduar territorin dhe ofruar njëkohësisht shërbimet e munguara. 
 
Bashkia Shkodër ka zhvilluar Politikat Sociale për territorin ku vepron të cilat përfshijnë: 

o   Mbulimni sa më të plotё i territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat 
dhe interesat e komunitetit. 
o   Gjithëpërfshirjen, Pjesëmarrjen, krijimin e Mundёsive tё Barabarta dhe Mosdiskriminimin 
pёr shkak tё aftёsive ndryshe, gjinisë, origjinёs, minoritetit etj. 
o   Bashkёrendimin dhe harmonizimin e aktiviteteve lokale me strategjitё dhe politikat 
kombёtare, me instiucionet nё varёsi tё pushtetit qёndror, bashkitё fqinje dhe shtetet kufitare. 
o   Partneritetin e ngushtë ligjor me shoqёrinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat 
dhe biznesin social nё veçanti. 



o   Me qëllim fuqizimin e Shërbimeve Sociale në Bashkinë e Shkodrës shërbimi i Strehimit është 
pjesë e Shërbimit Social, duke sjellë harmonizimin dhe bashkërendimin më efikas të shërbimeve 
sociale në mbështetje të grupeve sociale më në nevojë. 
o   Përmirësimin ei 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 
 

Ndërhyrje më të targetuara për grupet prioritare për mbështetje në Bashki janë zbërthyer në 

Plane Veprimi specifike, të cilat përfshijnë Planin e Veprimit për Barazinë Gjinore 2018-2020, 

Planin e Zhvillimit të Komunitetit Rom dhe Egjiptian. 

3.3 Hartëzimi evidentimi I nevojave, grupeve vulnerabël dhe prioritetet për shërbime sociale 

Procesi i vlerësimit të nevojave ka evdinetuar grupet e mëposhtme të fokusit, me prioritet për 

targetimin e shërbimeve sociale:  

 

Komuniteti Rom dhe Egjiptian 

Komuniteti rom dhe egjiptian në territorin e bashkisë së Shkodrës ka një sërë problematikash 

komplekse, të cilat së bashku ndikojnë në cilësinë e jetës tyre. Këtu përmendim regjistrimin në 

gjendjen civile, strehimin, arsimimin dhe punësimin. Është shumë e rëndëishme që të zhvillohen 

shërbime të qëndrueshme që adresojnë problematikat dhe rrisin mundësinë që kjo popullatë të 

plotësojë nevojat bazë dhe jo vetëm shërbime që adresojnë nevojat më emergjente të kësaj 

popullate.  

 

Grate: 

Ka një nevojë shumë të madhe për të adresuar problematikat që lidhen me dhunën ndaj grave, 

duke rritur më shumë mundësitë për fuqizimin e tyre si në planin e ndërgjegjësimit për të drejtat 

e tyre, zhvillimin e aftësive për të qenë pjesë aktive e tregut të punës, si dhe përfshirja në 

sistemin arsimor të grave dhe vajzave. D   a   a  g av  ko s    o         s      ç s        va   

fa    a          s   o  a         s  a   so  . Ky  s          ob    ko    ks   c       ko  

  ga  v s      s o    ,   k    k  a    vo              s               s       s   a  s,  o 

v          v     g o ,  o   b     g    a    a     ak  k.  

 

Personat me AK 

S   a a ak  a     P  so av     Af  s     k f z a    k     b s    a  z         o              av  

        v        o      k s       ba aba  a             . S        o      g    a s b  k    

   s    c o      b  k         va  )  a      g  g  s      ga a         k sa              c  a a       

v       k         a  ç o   o     g s      ba          k   o  v s     s       s  k         a      

    os-  sk            a     so av     af  s     k f z a a.  

 

Fëmijët  

Zhvillimi i shërbimeve të përkujdesit alternativ është shumë i rëndësishëm. Gjithashtu 

deinstitucionalizimi i kujdesit rezidencial për fëmijët është një domosdoshmëri. Modeli i 

shtëpive-familje është një model i suksesshëm, që ka nevojë të përsëritet. Duke njohur 

problematikat e territorit është e nevojshme të bëhet identifikimi i familjeve dhe fëmijëve në 

rrezik institucionalizimi dhe të punohet për fuqizimin e familjes për të parandaluar 



institucionalizimin e fëmijëve. Minoritetet etnike, veçanërisht popullata Rome dhe egjiptiane, 

vazhdojnë të jenë më të varfra dhe kanë përfituar më pak nga rritja ekonomike e vendit. 

 

Të moshuarit 

Ës       o os os     ’  k s  o        v              a        os  a v ,  as  s   b     

ekzistuese që iu ofrohen janë shumë të kufizuara. Është e nevojshme që të krijohen qendra të 

cilat ofrojnë shërbime bazë shëndetësore dhe aktivitete socializuese, si dhe të ofrohen shërbime 

në shtëpi për personat të cilët e kanë të pamundur lëvizjen.  

 

3.4 Sfidat dhe mundësitë për t’iu përgjigjur nevojave për shërbime 

Disa nga sfidat dhe nevojat që lidhen me ofrimin e shërbimeve shoqërore, të identifikuara nga 

procesi i  konsultimit për planin social janë: 

 

 Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik është një strukturë e re, 

e krijuar në Bashkinë e Shkodrës dhe synon fuqizimin e mëtejshëm dhe zhvillimin e 

shërbimeve shoqërore dhe edukative në të gjithë territorin e saj. Synimi i Drejtorisë së 

Shkodrës është të punojë si lidhur me shërbimet shoqërore, ashtu dhe me përfshirjen 

shoqërore, gjë që është e nevojshme në kuadrin e përgjegjësive të shtuara të bashkive në 

këtë drejtim, me reformën e re territoriale. Ndër shërbimet aktuale që Bashkia ofron janë 

edhe shërbimet ditore, alternative, rezidenciale dhe komunitare. 

 Ka nevojë për diversifikim dhe zgjerimin e shërbimeve shoqërore në Qendrat Komunitare 

me qëllim që të mbulohen edhe nevojat e gjithë popullatës së Shkodrës dhe në veçanti të 

familjeve të dhe të kategorive me vulnerabël si: romët, egjyptianët, PAK, fëmijët në 

situatë rruge, të moshuarit, gratë e dhunuara.  

 Vlerësohet e rëndësishme zgjerimi i qasjes së e shërbimeve të kujdesit shoqërorë sipas 

një qasje multidisiplinare të menaxhimit të rastit, duke u fokusuar tek individi dhe 

nevojat e tij të shumta. Mbështetja dhe rritja e kapaciteteve të punonjësve socialë që 

punojnë në komunitet do të sigurojë ofrimin e shërbimeve të konsoliduara që sigurojnë 

koordinim, supervizim dhe monitorim të nevojave të komunitetit. (institucionet dhe 

sektoët e ndryshëm) 

 Sfida kryesore në procesin e ofrimit të shërbimeve shoqërore me reformën territoriale 

është vlerësimi i nevojave  

Përditësimi dhe konsolidimi i sistemit dhënave (për shërbime sociale sipas grupeve të 

synuara), përditësim i hartës sociale të shërbimeve në zonë, përcaktimi i prioriteteve dhe 

bashkëpunim e koordinimi mes institucioneve dhe organizatave që ofrojnë shërbime në 

fushën sociale për ofrimin efektiv të shërbimeve publike. 

 Përshkrimet zyrtare të punës që reflektojnë ndryshimet legjislative, të shoqëruara me 

udhëzimet përkatëse janë të domosdoshme për punonjësit e DSHSSSHP . Përshkrimet e 

punës qartësojnë linjat horizontale të përgjegjësisë, dhe sigurojnë një njohje të mirë të 

gjithë legjislacionit relevant që lidhet me shërbimet e përkujdesit shoqërorë. 

 Përshkrimet e punës ndihmojnë për qartësimin e linjave të përgjegjësisë, duke përfshirë 

detyrimin për të punuarin ndërsektorial dhe si një ekip, duke përdorur menaxhimin e 

rasteve dhe qasje multidisiplinare, dhe të jenë të njohur me të gjithë legjislacionin 

përkatës nga fusha e kujdesit shoqërorë.  Punonjësit e bashkisë kanë nevojë për të 



qartësuar linjat vertikale të përgjegjësisë, dhe marrëdhëniet midis tyre duke punuar si një 

ekip brenda një sektori. Këto elelemente duhet të jenë pjesë e vlerësimit të performancës 

së stafit. 

 Të dy nivelet, si ai menaxherial dhe stafi i DSHSSSHP raportojnë mbingarkesë në punë 

pas reformës së re territoriale si dhe ndryshimeve legjislative që lidhen me shërbimet e 

kujdesit shoqëror. 

 DSHSSSHP dhe aktorë të tjerë shikojnë si një nga sfidat kryesore edhe fuqizimin e rolit 

të administratorit social ose punonjës social në njësitë administrative për vlerësimin e 

nevojave në terren dhe për të referuar informacione, statistika ose raste në DSHSSSHP. 

Të gjithë aktorët theksojnë se qasja e shërbimeve të kujdesit shoqëror duhet të ndryshojë. 

Është i domosdoshëm kalimi nga thjesht ofrimi i ndihmës ekonomike kesh për familjen, 

tek fokusimi te individi dhe nevojat e tij të shumta, gjë e cila kërkon një menaxhim të 

rasteve dhe qasje multidisiplinare. 

 Një nga sfidat kryesore është buxheti i pamjaftueshëm për të ofruar shërbime të 

drejtpërdrejta për grupe të ndryshme (psh për të garantuar ndihmë ligjore, psikologjike, 

strehimin e grave të dhunuara, grave të trafikuara)  

 Mungesa e të dhënave të sakta është një tjetër problem i madh për vlerësimin e 

nevojave dhe ofrimin e shërbimeve. Bashkia ka inicuar një proces konsultimi me aktorë 

të ndryshëm që ka si qëllim mbledhjen e sa më shumë informacioneve për problemet dhe 

të dhënat që ata disponojnë rreth grupeve të ndryshme në nevoje. 

 Bashkia e Shkodrës planifikon mbulimin me shërbime shoqërore të gjithë territorit të 

bashkisë së re. Një nismë e tillë përfshin rritjen e fondeve për shërbime të reja duke u 

mbështetur në buxhetin e bashkisë dhe donatorëve të ndryshëm që veprojnë në këtë zonë. 

Gjithashtu, kjo ofron mundësinë për të zbatuar projekte të reja në fushën sociale dhe 

ofrimin e shërbimeve shoqërore. Gjithashtu, synohet që duke adresuar problemet 

territoriale të identifikohen edhe familjet dhe fëmijët në rrezik për tu institucionalizuar 

dhe të punohet për fuqizimin e familjeve dhe për parandalimin e institucionalizimit të 

fëmijëve. Gjithashtu, është planifikuar për të ndërtuar qendra ditore për fëmijët në kushte 

ekstreme të rrugës dhe në rrezik të institucionalizimit. 

 Shërbimet shoqërore që ofrohen nga OJF-të nuk janë të qëndrueshme për shkak të 

mungesës së fondeve dhe janë të kufizuara vetëm në territorin që ato të arrijnë.  

 DSHSSSHP vlerëson shumë të rëndësishme zhvillimin e  procedurave/udhëzuesve për 

monitorimin e shërbimeve të përkujdesit shoqërorë. Sa i përket bashkisë, kufizimet 

kryesore janë kompetencat ende të paqarta dhe varësia dyfishtë për ofrimin e shërbimeve 

shoqërore, si në rastin e menaxhimit të institucioneve rezidenciale dhe monitorimin e 

tyre. 

 Plani social i mundëson komunitetit lokal adresimin e të gjitha nevojave që shqetësojnë 

jetën e përditshme të banorëve si dhe prioritetet për veprim.  

 

Disa elemente relevante nga analiza e arritjeve, pikave të dobëta, mundësive dhe rreziqeve 

realizuar në kuadër të Planit të Përgjithshëm Vendor përfshijnë: 

  

ARRITJET 

 

PIKAT E DOBËTA 

 



• P               s  c o  v  k y so       y        

Shkodrës si zyrat e Qarkut, Prefekturës, Agjencive 

rajonale të mjedisit, bujqësisë etj 

• Poz c o   s  a  g  k   favo s              f   a  

fonde (ipa,cbc). Pozicionimi i 

zyrave qëndrore të disa prej programeve 

ndërkombëtare 

• K         s    c o a            me financimet e 

huaja 

• Q        s o  k       a o      v      

• T a            bas k           ak o      

ndryshëm 

• Q       a o a      of        s   b   v  

• Ës      a     b    a a k y so     s    c o a  , 

kapacitet i lartë njerëzor në 

Shkodër 

• S o     civile aktive 

• P a  a   U  v  s          S ko   s 

Sistemi Urban 

• Q        s o  k       as  g        as   

kulturore e historike 

• %   ko s      s       o    s s      os         

• Po    s       v       a       k        y      

shkodër 

• Poz c o   s  a  g  k eshte lidhes midis 

shqiperise,malit te zi dhe kosoves 

• Ha s  a   b  k     s    a 

• P  cak  a     P a      P  g    s    Ko b  a  s  

një qëndër urbane kryesore 

• G a            s   ba   

• Qy    S      o  

• Qy       g a  

• Bas k a ka     s    fa   58-here me e 

madhe që përbën një sfidë për ofrimin e 

shërbimeve 

• M  g sa   ka ac     v     s  c a  z a a/ 

specialist në zonat periferike malore 

• M  g sa    ks      c s   s   c o a      

njësinë qëndrore për trajSmin e çështjeve të 

zhvillimit rural dhe malor 

• M  g sa     fo  ac o     o      o       

territorin e ri 

• N   g  g  s                  y      

qytetare/publike në pagimin e taksave 

Sistemi Urban 

• P o ov       ob     v   av    s o  k    

kulturoe 

• P             s   b   ve ne qytet 

Shkoder 

• S     a  a   ba  /  fo  a     /     a   

shpejte 

• % E ko s      s       o    s s     a   

me arsim te mesem 

• M  g sa   s k o  v         s     s        

ose mosha te reja/pune part- 

Sme/trajnime 

• M  g sa   ba  sav  soc a   

Sistemi Infrastrukturor 

• V s S  s a   aks s  s     s        g      

territorin e bashkise 

• By  ass s  ba       f z k      s             

qyteSt 

 



Portë Hyrëse në Shqipëri nga Mali i Zi 

RREZIQET 

 

MUNDËSITË 

 

• Paba az     of        s   b   v /    ax      

dobet larg qendres 

• V s     s      g         ka ac   teve lokale në 

zonat periferike 

• V s S  s        ax   /z v         ga a    

• Paa[ s a        of  a  s   b    c   so  / b      

vetem i kostove administraSve 

• Paba az     z v         a o a  k a as a     

vendet fqijn 

Sistemi Urban 

• H  b a   v   av  k     ore-historike 

• B ak  s a   zo av      f   k  

• M g            g     

• F   z       ko o  v    fo  a  /   k o og     

ulet 

• C   s a              s s        f           s     

tjera 

Sistemi Infrastrukturor 

• Qy    s        k    a z   

• F ag    a  z            orit 

• M  ax          g  a          o    

• D x   a  z     s   b   v      s   b     

online 

• Q    a       f  ks o a   

Sistemi Urban 

• Q       a o a  / fo c       o     a o a  

• A s     of s o a      s  c a  z    

• Af  s a     a      z , x   ko k     c   

dhe ndihmon ne shkembimin e praktikave te 

mira 

• L    a    a s  av    b  k     s s      

natyror (e aksesueshme per te gjithe) 

Sistemi Infrastrukturor 

• R    a   aks s  s     s     bas k s     

rajonet 

• R ko s   ks o       s      a   

rrjet/sherbim cilesor per te gjithe 

 

 

V. Vizioni dhe objektivat e planit social vendor 2018-2021 

Vizioni I bashkisë Shkodër për shërbimet sociale është: 

Shërbime sociale multisektoriale të qëndrueshme dhe të standrtizuara pranë 

komunitetit në mbështetje dhe fuqizim të familjes si qeliza bazë e shoqërisë. 

Impakti i pritur është: 

Komunitet me familje dhe individ të mbrojtur dhe të fuqizuar 



 

Objektivi strategjik 1. Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale komunitare  të integruara 

për shtresat në nevojë, fëmijët, personat me aftësi ndryshe, gratë, të moshuarit etj. 

Objektivi specifik 1.1. Planifikimi, organizimi dhe administrimi i shërbimit 

komunitar. 

Aktiviteti 1.1.1. Krijimi i modelit të funksionimit të qendrave komunitare “Për 

Familjen”. 

Aktiviteti 1.1.2. Krijimi i një sistemi shërbimesh të integruara të kujdesit social 

me pagesat në Cash. 

Aktiviteti 1.1.3. Krijimi dhe zhvillimi i një sistemi informacioni dhe një baze të 

dhënash për përfituesit dhe ofruesit e shërbimeve sociale në territor. 

Aktiviteti 1.1.4. Ngritja e shërbimit social lëvizës në Njësitë Administrative. 

Aktiviteti 1.1.5. Standartizimi, konsolidimi dhe shtrirja e shërbimit komunitar. 

Aktiviteti 1.1.6. Krijimi i rrjetit të shërbimit komunitar në territor me qendrat 

komunitare “Për Familjen” dhe shërbimin lëvizës. 

 

Objektivi specifik 1.2. Ofrimi i shërbimeve për parandalimin, mbrojtjen, trajtimin  dhe 

integrimin e individëve vulnerabël në situatë dhune, trafikimi, diskriminimi, etj.  

Aktiviteti 1.2.1. Fuqizimi dhe shtrirja e shërbimit të Mbrojtjes së Fëmijëve.  

Aktiviteti 1.2.2. Koordinimi dhe funksionimi i grupit teknik ndërsektorial për 

mbrojtjen e fëmijëve. 

Aktiviteti 1.2.3. Koordinimi dhe funksionimi i mekanizmit të referimit për 

trajtimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore. 

Aktiviteti 1.2.4. Përgatitja e raporteve periodike për ofrimin e shërbimeve sipas 

kategorive vulnerabël. 

 

Objektivi specifik 1.3. Krijimi i shërbimit emergjent për kategoritë vulnerabël 

Aktiviteti 1.3.1. Funksionimi i linjës telefonike për denoncimin e rasteve të 

abuzimit, neglizhimit, etj.,  

Aktiviteti 1.3.2. Krijimi i grupit të punës të gatshëm për ofrimin e shërbimit 

emergjent.  

Aktiviteti 1.3.3. Krijimi dhe fuqizimi skuadrave të terrenit për Identifikimin, 

referimin dhe menaxhimin e rasteve të fëmijëvë të shfrytëzuar ekonomikisht 

përshfirë dhe fëmijët në situatë rruge.. 

Aktiviteti 1.3.4. Modelimi i sherbimit te emergjencës 

 

Objektivi specifik 1.4.  Bashkëpunimi dhe koordinimi me donatorët, shoqёrinë civile, 

aktorët lokal, biznesin privat dhe biznesin social për ofrimin e shërbimeve sociale për 

shtresat në nevojë. 

Aktiviteti 1.4.1. Vazhdimësia dhe qëndrueshmëria e tryezave konsultative për 

adresimin e nevojave të komunitetit dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve sociale;  

Aktiviteti 1.4.2. Koordinimi dhe bashkërendimi i shërbimeve sociale në territor 

me synim gjithpërfshirjen e komunitetit në ofrimin dhe përfitimin e shërbimeve. 



Aktiviteti 1.4.3. Përfshirja e studentëve për zhvillimin e praktikave mësimore 

profesionale pranë institucioneve sociale dhe qendrave komunitare të bashkisë 

Shkodër. 

Aktiviteti 1.4.4. Bashkëpunimi në organizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve në 

kuadër të ditëve ndërkombëtare sensibilizuese. 

 

Objektivi specifik 1.5. Edukimi dhe ngritja e kapaciteteve të stafit të drejtorisë së 

shërbimeve sociale, strehimit dhe shëndetit publik me synim përmirësimin e cilësisë në 

ofrimin e shërbimeve. 

Aktiviteti 1.5.1. Vlerësimi nevojave, planifikimi dhe koordinimi i edukimit të 

vazhdueshëm për stafin e drejtorisë së shërbimeve sociale, strehimit dhe shëndetit 

publik. 

Aktiviteti 1.5.2. Pjesëmarrja në trajnime për planifikimin dhe monitorimi i 

shërbimeve sociale; trajnime për njohjen dhe përditësimin me ndryshimet ligjore, 

rregulloret e reja dhe procedurat; trajnime mbi menaxhimin e rasteve (vlerësimin 

dhe referimi); trajnime për ofrimin e shërbimeve të bazuara në qasjen 

multidisiplinare; trajnime për ofrimin e shërbimeve të integruara për familjen;  

Aktiviteti 1.5.3. Pjesëmarrja dhe përfaqësimi në aktivitete për rritje profesionale: 

konferenca teknike/tematike, vizita studimore, tryeza të rrumbullakta, studime, etj. 

 

Objektivi specifik 1.6. Informimi, ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi i komunitetit për 

shërbimet sociale në territor dhe bashkërendimin e aktiviteteve. 

Aktiviteti 1.6.1. Ideimi, dizenjimi dhe botimi i materialeve promocionale e 

informuese.  

Aktiviteti 1.6.2. Organizimi, koordinimi dhe zhvillimi i fushatave sensibilizuese. 

tiviteti 1.6.3. Pjesëmarrja në median vizive dhe radio. Përditësimi i informacionit 

dhe aktiviteteve të drejtorisë së shërbimit social, strehimit dhe shëndetit publik, në 

programin e transparencës (gjeoportal) dhe median elektronike.(ëebpage, 

facebook, instagram, etj) 

Aktiviteti 1.6.4. Organizimi i procesit të rregullt dhe gjithëpërfshirës për 

konsultim me publikun. 

 

Objektivi strategjik 2. Ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social për shtresat në 

nevojë. 

Objektivi specifik 2.1. Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të 

banimit, pë      v         fa            vo  ,      s of         a     a  vav          

s          ga s   ,    a    s   ,       ba    s              s  a s   .  

Aktiviteti 2.1.1. Administrimi i apartamenteve sociale për jetimët dhe gratë 

kryefamiljare. 

Aktiviteti 2.1.2. Administrimi i programeve të strehimit social; banesa sociale me 

qira, banesa me kosto të ulët dhe trajtimi me bonus qiraje, sipas sistemit të 

pikëzimit të miratuar me VKB, etj. 

 



Objektivi specifik 2.2. Përmirësimi i kushteve të banimit për shtresat në nevojë. 

Aktiviteti 2.2.1. Projektimi dhe financimi i përmirësimit të kushteve të banimit për 

komunitetet vulnerabël. 

Aktiviteti 2.2.2. Projektimi dhe ndërhyrje në infrastrukturë si: uji pijshëm, KUZ, 

KUB me synim përmirësimin e ksuhteve të jetesës; 

 

Objektivi strategjik 3. Krijimi i fondit social për financimin e shërbimeve sociale në territor në 

bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mbrojtjen sociale. 

Objektivi specifik 3.1. Kostimi dhe buxhetimi për financimin e shërbimeve sociale në 

territorin e bashkisë së Shkodrës. 

Aktiviteti 3.1.1. Përllogaritja e financimit dhe e nevojave të shërbimeve sociale 

nga buxheti i qeverisë vendore. 

Aktiviteti 3.1.2. Përllogaritja e financimit dhe e nevojave të shërbimeve sociale 

nga buxheti i qeverisë qendrore. 

Aktiviteti 3.1.3. Përllogaritja e financimit dhe e nevojave të shërbimeve sociale 

nga donatorët e huaj dhe vendas. 

 

Objektivi strategjik 4. Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit me synimin 

“     z    s      s            ko           s      s   ”.  

Objektivi specifik 4.1. Informimi dhe promovimi shëndetësor për komunitetin. 

Aktiviteti 4.1.1. Organizimi dhe zhvillimi i aktiviteteve informuese të edukimit e 

promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera 

shëndetësore pranë qendrave komunitare “Për Familjen” dhe institucioneve 

arsimore publike dhe private. 

Aktiviteti 4.1.2. Pjesëmarrja dhe promovimi i aktiviteteve informuese të edukimit 

dhe promocionit shëndetësor në media sociale dhe vizive. 

 

Objektivi specifik 4.2. Vlerësimi nevojave dhe projektimi i rikonstruksionit ose ndërtimit 

të qendrave shëndetësore të reja në komunitet. 

Aktiviteti 4.2.1. Hartimi i një baze të dhënash me informacion të detajuar për 

qendrat shëndetësore në territorin e bashkisë së Shkodrës. 

Aktiviteti 4.2.2. Vlerësimi dhe monitorimi i funksionimit të qendrave 

shëndetësore. 

Aktiviteti 4.2.3. Planifikimi i rikonstruksionit të qendrave shëndetësore ekzistuese 

dhe ndërtimi i qendrave të reja. 

 

Objektivi strategjik 5. Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale. 

Objektivi specifik 5.1. Krijimi i qendrës së parë publike rinore në territorin e bashkisë së 

Shkodrës. 

Aktiviteti 5.1.1. Ofrimi i shërbimeve pranë qendrës rinore për nxitjen dhe 

promovimin e pjesëmarrjes aktive në formim profesional e edukim, aktivitete 

artistike, kulturore dhe sociale për të rinjtë. 



Aktiviteti 5.1.2. Krijimi i klubit rinor/vullnetarëve të atashuar pranë qendrës 

rinore.  

 

Objektivi specifik 5.2. Krijimi i qendrës komunitare multifunksionale për individët dhe 

familjet vulnerabël.në nevojë emergjente 

Aktiviteti 5.2.1. Ofrimi i shërbimeve specifike për komunitetin rom dhe egjiptian 

apo individëve në nevojë emergjente si: lavanteri, mensë, klasa analfabetizmi, etj. 

Aktiviteti 5.2.2. Koordinimi dhe ofrimi i shërbimeve për edukimin e fëmijëve dhe 

të rinjve, lehtësimin e procedurave adminitsrative, orinetimi për punësim e kurse 

profesionale, etj. 

 

Objektivi specifik 5.3. Projektimi i qendrës për ofrimin e shërbimeve mbështetëse  dhe 

riaftësuese për integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe (autikë) në sistemin edukativ. 

Objektivi specifik 5.4. Krijimi i shtëpi-familjes publike për strehimin e fëmijëve pa 

përkujdes prindëror. 

Aktiviteti 5.4.1.Deinstitucionalizimi i fëmijëve nëpërmjet ofrimit të shërbimit 

alternativ. 

Aktiviteti 5.4.2. Parandalimi i institucionalizimit të fëmijëve të familjeve në 

vështirësi socio ekonomike. 

 

Objektivi specifik 5.5. Projektimi i qendrës për ofrimin e shërbimeve të specializuara për 

viktimat e abuzimit seksual. 

Aktiviteti 5.5.1 Krijimi i modelit të funksionimit të qendrës së specializuar për 

fëmijët viktima të abuzimit seksual 

Aktiviteti 5.5.2 Krijimi i bashkëpunimit të posacëm ndërinstitucional për 

mbështetjen e viktimave të abuzimit seksual sipas modelit të Barnahaus 

Aktiviteti 5.5.3 Ofrimi i trajtimit dhe mbështetjes së specializuar për fëmijët 

viktima të abuzimit seksual 

 

Objektivi specifik 5.6. Krijimi i qendrës për ofrimin e shërbimeve alternative me synim 

deinstitucionalizimin e fëmijëve. 

Aktiviteti 5.6.1. Promovimi, informimi i shërbimeve alternative për kujdestarinë 

familjare. 

Aktiviteti 5.6.2. Ofrimi i shërbimit kujdestarisë familjare për të miturit pa 

përkujdes prindëror. 

Aktiviteti 5.6.3. Fuqizimi e integrimi i familjeve biologjike me synim 

parandalimin nga institucionalizimi dhe/ose riintegrimin e fëmijëve pranë 

familjeve biologjike. 

 

Objektivi specific 5.7 Krijimi I Qëndrës për parandalimin dhe rintegrimin e fëmijëve në konflkt 

me ligjin 

Aktiviteti 5.7.1 Krijimi i modelit të funksionimit të qendrës për parandalimin dhe 

rintegrimin e fëmijëve në konflkt me ligjin  



Aktiviteti 5.7.3 Ofrimi i shërbimeve për parandalimin dhe rintegrimin e fëmijëve në 

konflkt me ligjin 

 

VI. Mekanzimi I zbatimit të planit social vendor Shkodër 

Bashkia Shkodër së bashku me Terre des hommes kanë modeluar një mekanizëm zbatimi të 

planit social vendor në përputhje me funksionet dhe përgjegjësitë e përcaktuara në ligj, duke 

sjellë së bashku të gjithë sektorët dhe aktorët në një mënyrë të koordinuar për ofrimin e 

shërbimeve të integruara, si dhe për të bërë realitet në mënyrë sa më eficente objektivat strategjik 

të këtij plani.  

Koordinimi dhe mbështetja e përgjithshme e shërbimeve të kujdesit shoqëror bëhet nga ministria 

përgjegjëse për çështjet sociale por cdo bashki gjen mekanizmin që përshtatet më shumë për 

realitetin në të cilin punon, shtrirjen gjeografike, popullësinë përbërëse, asetet dhe burimet e 

mundshme etj. 

Institucioni I Bashkisë është përgjegjësi kryesor për krijimin dhe administrimin e shërbimeve 

sociale të integruara dhe gjithëpërfshirëse, I qëndrave përkatëse për ofrimin e tyre, për sigurimin 

e alternativave për strehimin social si dhe për financimin e shërbimeve në bashkëpunim me 

ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrotjes Sociale. Bashkia Shkodër është përgjegjësi kryesor për 

udhëheqjen e procesit të përpilimit të planit social, të zbatimit të rregullt të tij si dhe koordinimit 

të aktorëve që kanë një rol aktiv në arritjen e objektivave strategjik. 

Në territorin e bashkisë Shkodër do të ngrihen njësi bazë për vlerësimin dhe referimin e 

nevojave në cdo njësi administrative, të koordinuara nga dy njësi zonale njëra përgjegjëse për 

zonën e Mbishkodrës dhe tjetra për zonën e NënShkodrës, ndërkohë që do të jetë dhe një njësi 

qendrore për vlerësimin e nevojave të qytetarëve dhe referimin dhe marrjen e shërbimeve.  

Në përbërje të njësisë qëndrore do të jenë një specialist përgjegjës në drejtorinë e DSHSSSHP në 

bashki, Njësia për mbrojtjen e fëmijëve, një punonjës nga ndihma ekonomike koordinatori I 

psikologëve në DAR dhe sipas rastit akotrë të tjerë relevant. Funkskioni I kësaj njësie do të jetë 

trajtimi I rasteve që kanë nevoja për shërbime sociale të bashkisë qendrore pas ezaurimit të 

përpjekjeve në nivelin bazë apo zonal, për koordinimin e punës së njësive të tjera për vlerësimin 

dhe referimin e rasteve si dhe për monitorimin e punës së tyre. 

Në njësitë zonale për vlerësimin dhe referimin e nevojave përbërja do të jenë një koodinator për 

komunitetin që koordinon punën e kësaj njësie zonale, punonjësi për komunitetin nga njësia 

administrative ku ndodhet rasti apo nevoja për shërbim (apo I qendrës komunitare në atë zonë), 

kryetari i njësisë administrative përkatëse dhe sipas rastit polici I zonës, drejtori I shkollës apo 

persona të tjerë relevant për rastin. 

Punonjësit social të shërbimit lëvizës në njësi administrative do të koordinohet nga institucioni I 

bashkisë qendrore dhe do të jenë prezent rregullisht në cdo njësi administrative për të njohur 

nevojat për shërbime në secilin prej tyre, për ti vlerësuar ato dhe për ti referuar në Njësitë Zonale 

të referimit të nevojave për marrjen e shërbimeve apo menaxhimin e rastit.  

Rrjeti I qendrave komunitare për familjen do të jenë njësi bazë për vlersimin, referimin e 



nevojave për Njësitë Administrative ku ato operojnë por edhe për menaxhimin e rasteve dhe 

orfimin e shërbimeve të caktuara pranë këtyre qendrave. Njësitë e Vlerësim Referimit. Në njësitë 

administrative ku nuk ka qendra komunitare për familjen, do të jenë të përbëra nga administratori 

shoqëror, specialist pranë qendrës komunitare në njësinë administrative, mjek I familjes, 

psikolog I shkollës ose drejtor I shkollës (në varësi të burimeve), kryetari I njësisë 

administrative. Polici I zonës (ne varësi të rastit)  

 

Sipas ligjit të shërbimeve të kujdesit shoqëror. pranimi në sistemin e shërbimeve të kujdesit 

shoqëror fillon me kërkesë të individit në nevojë, përfaqësuesit të tij, psikologut, por mund të 

fillojë edhe kryesisht nga punonjësi social i njësisë së qeverisjes vendore kur konstatohet situata 

e nevojës për shërbime. Kërkesa për të përfituar shërbime të kujdesit shoqëror paraqitet te 

punonjësi social i njësisë së vlerësimit të nevojave dhe referimit në strukturën e posaçme për 

shërbimet shoqërore të njësisë së qeverisjes vendore. Në rast se shërbimi i kujdesit shoqëror për 

individin nuk ofrohet nga ajo njësi e qeverisjes vendore, kryetari i bashkisë referon rastin te një 

njësi tjetër e qeverisjes vendore, vetë ose nëpërmjet drejtorisë rajonale të Shërbimit Social 

Shtetëror.  

 

 

 

Përtej sistemit të Vlerësimit dhe Referimit, Bashkia e Shkodrës me DSHSSSHP do të ngrejë dhe 

udhëheqë një mekanizëm lokal koordinimi dhe zbatimi të planit social, me antarë të gjithë 

institucionet publike vendore apo rajonale apo aktorë të shoqërisë civile që kanë përgjegjësi apo 

ndërveprojnë me bashkinë për arritjen e objektivave strategjik dhe aktiviteteve të këtij plani. Ky 

mekanizëm do të operojë nëpërmjet Këshillit Vendor për Shërbimet Sociale I cili do të 

funksionojë për ofrimin e shërbimeve për të gjithë kategoritë vulnerabël në bashkinë e Shkodrës 

dhe do të ketë dy lloj tryezash: Tryezën e Drejtorëve dhe Tryezën Teknike 



Tryeza e drejtorëve ka funksion politik bërës dhe mblidhet në baza të rregullta 1 here në tre 

muaj. Tryeza Teknike është një grup Adhoc me antarë pika kontakti nga institucionet përbërëse 

të komisionit I cili ka përgjegjësinë për menaxhimin e rasteve në varësi të problematikës që ato 

kanë, qofshin ato për mbrojtjen e fëmiëjve, për fëmijët pa kujdes prindëror, për aftësinë ndryshe, 

fëmijët në situatë rruge etj. Përbërja nga një grup adhoc në tjetrin mund të jetë e ndryshme në 

varësi të pikave të kontaktit të emëruar në cdo institucion për kategroi të caktuara, por për atë 

kategroi duhet të jetë gjithnjë I njëjti përfaqësues present.  

Përtej menaxhimit të rasteve me anë të grupeve Adhoc Këshilli Vendor I Shërbiemve Sociale 

siguron dhe shërbime të integruara ndërdisiplinore me focus social, në pëputhje me planin social 

të Shkodrës.  

Institucionet e varësisë do të ofrojnë shërbimet sociale pjesë e këtij plani në bazë të përshkrimeve 

të punës dhe rregullores së institucionit. 

Bashkia do të lehtësojë gjithashtu koordinimin me organizatat lokale dhe ndërkombëtare, të cilat 

adresojnë çështjet e grupeve në nevojë përmes programeve të tyre.  
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Kryetari e Bashkisë Shkodër ka rolin kryesor në monitorimin e planit social në bashkëpunim me 

Komitetin Drejtues. Kryetari I Bashkisë Shkodër do të mbledhë një herë në 6 muaj Këshillin 

Vendor të Shërbimeve Sociale për të parë progresin përkundrejt planit të veprimit si dhe për të 

shërbyer si një komitet drejtues për ofrimin e shërbimeve sociale. 

Ky mekanizëm institucional I monitorimt apo shqyrtimit të progresit të planit social dhe 

shërbimeve të parashikuara në të do të kombinohet me një mekanizmi për angazhimin dhe 

mobilizimit të komunitetit për konsultim, llogaridhënie dhe nisma qytetare. 

Sipas ligjit të Vetqeverisjes Vendore në   qytete,   në   bazë   të   iniciativës   qytetare, ngrihen   

dhe   funksionojnë   këshillat komunitarë  të  lagjeve.  Këshillat  përbëhen  nga  banorë  të  lagjes  

dhe  organizohen  mbi  baza vullnetare. Këshillat   bashkiakë   përcaktojnë   rregullat   e   

përgjithshme   të   organizimit   e   të funksionimit  të  këshillave  komunitarë  të lagjeve  dhe  



marrëdhëniet  që  ato  kanë  me  bashkinë dhe strukturat e saj.  Nga radhët  e  anëtarëve  të  

këshillave  komunitarë  zgjidhen  ndërlidhësit  komunitarë  që drejtojnë dhe organizojnë punën e 

këshillave. Si  rregull,  në  çdo  lagje  krijohet  një  këshill  komunitar 

 

 

 

Referenca kryesore për monitorimin e Planit Social 2018-2021, do të jetë lista e treguesve të 

progresit për secilin objektiv dhe aktivitet, përfshirë aspektin gjinor (Aneks 10.2). Në këtë sistem 

reference për monitorimin dhe vlerësimin e planit do të përfshihen për cdo tregues edhe kriteret e 

performancës.  

 

Gjithashtu Bashkia do të koordinojë procesin e mbledhjes së të dhënave nga të gjitha NJA, OJF-

të dhe aktorët e tjerë vendor e rajonal për monitorimin dhe vlerësimit të arritjes së objektivave të 

planit social vendor. Sipas parashkimeve ligjre bashkia do të shkëmbejë informacionin me 

strukturat e nivelit rajonal dhe qendror sipas përgjegjësive të përcaktuara në vendimin përkatës të 

këshillit të ministrave. 

 

Bashkia Shkodër ka ngritur dhe po zhvillon më tej një databaza të dhënash për përfituesit dhe 

shërbimet sociale të ofruara. Të dhënat e kësaj database do të shërbejë si një bazë fillestare të 

dhënash për të krahasuar progresin e planit social përkundrejt indkatorëve të tij por edhe për të 

informuar ndërhyrjet në vijimësi  

Monitorimi I Planit Social të Zonës do të bëhet cdo 6 muaj, ndërkohë që pas një periudhe 2 

vjecare do të bëhet një vlerësim I ndërmjetëm për të parë progresin e bërë dhe për të konfirmuar 

zhvillimin e mëtjeshëm të shërbimeve në këndvështrimin e ndryshimeve të ndodhura gjatë kësaj 

periudhe, reflektimeve të nxjerra si dhe për të detajuar 2 vjecarin e ardhshëm të planit, I cili në 

këtë plan ka vënë më së shumti piketat ë duhen ndjekur për të arritur një vision më afat gjatë të 

shërbimeve shoqërore në Shkodër.  

Sipas nenit 69 të ligjit detyrat dhe të drejtat e këshillit dhe ndërlidhësit komunitar përfshijnë 

1. Ndërlidhësi  dhe  këshilli  komunitar  mund  të  mbështesin  funksionet  qeverisëse  të bashkisë në 

lagjen e tyre dhe mund të zbatojnë projekte në dobi dhe përfitim të komunitetit. 

                                                                                                            

                                                                                     , këshilli 

bashkiak vendos edhe për masën e financimit apo bashkëfinancimit për kryerjen e  funksionit  apo  

kompetencës  së  deleguar,  të  cilat  nuk  mund  të  përdoren  në  asnjë  rast  për shpërblime apo 

pagesa për anëtarët e këshillit komunitar. 

3. Ndërlidhësi  komunitar  mund  të  shpërblehet  për  punën  që  kryen,  sipas  kritereve  të 

përcaktuara nga këshilli bashkiak, në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

4. Detyrat më të hollësishme të tyre përcaktohen në rregulloret dhe urdhëresat e këshillit bashkia 



Procesi I institucionalizimit të planit social përfshin procesin e konsultimit të tij si dhe miratimin 

në Këshill Bashkiak, moment në të cilin përcaktohet hyrja në fuqi e tij.  

VII. Ndërhyrje specifike: Fisha projekti 

Fishat e projektit janë pjesë integrale e planit social Shkodër dhe sjellin propozime për ndërhyrje 

specifike të cilat sjellin një vlerë të shtuar dhe përmbshin nevojat e target grupeve të caktuara, 

për të cilat ekzstojnë mundësi dhe një angazhim I bashkisë Shkodër për ti realizuar si projekte, si 

dhe që kanë nevojë për një partneritet të mëtejshëm pë   ’  k  y    ë realitet. 

Fishë projekti 1. Qendra multifunksionale Kiras 

Nr.  

Projekti: Qendër Komunitare Multifunksionale 

“P   Fa      ”,     ag      . 1     2    Bas k s  

së Shkodrës.  

 

 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe Shërbimet 

Sociale 

 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

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

N  zba         g      . 139/2015 “P   V     v   s    V   o  ” Bas k a   S ko rës është angazhuar në ngritjen e 

shërbimeve sociale, sidomos ato me bazë komunitare, në përputhje të nevojave të komunitetit. 

 

Shërbimet me bazë komunitare të krijuara gjatë vitit 2016 janë të parat struktura operative në territorin e Bashkisë së 

Shkodrës. Aktualisht janë të ngritura dhe në funksion 11 qendra komunitare; 5 në zonën urbane dhe nga një në 

Njësitë Administrative të Gurit të Zi, të Dajçit, Velipojës, Postribës, Rrethinave dhe Shalës. 

 

Në këto qendra ofrohet informim, këshillim, orientim, mbrojtje e fëmijëve, shërbime për fëmijët dhe familjen, 

fuqizimi ekonomik, programe prindërimi, fuqizim komuniteti, ri-integrim në shkollë dhe mbështetje familjare për 

nevojat arsimore të fëmijëve, etj.  

 

Në vitin 2017, në vazhdim të krijimit dhe zgjerimit të rrjetit për ofrimin e shërbimit social në territor, është arritur 

sigurimi i financimit për krijimin e Qendrës së parë Rinore Publike në territorin e bashkisë së Shkodrës. Kjo qendër i 

dedikohet përfshirjes edukative, artistike, sociale dhe kulturore të të rinjve, duke krijuar hapësirat e nevojshme dhe 

aksesin në sipërmarrje, kulturë, art, teknologji informacioni, etj.  

 

Gjithashtu, gjatë vitit 2017 është projektuar dhe ka filluar zbatimi për ndërtimin e qendrës komunitare 

multifunksionale, e cila do të ofrojë shërbime specifike për komunitetin rom dhe egjiptian, por sigurisht do të jetë një 

qendër e gatshme dhe në shërbim të komunitetit të zonës. 

 

D k     bёs        ё s ё b        kz s   s ,  ks      c     k    a        vo a  soc a    ё ko       , Bas k a   

S ko  ёs sy o      bёs   s  z v              g  a         vaz    s ё        ё     s soc a    ё fa     s s      za 

bazё   ko           o ё   k  s       s   b              o , sa      a     vo av     ko         .  

 

N  zo        a     “G       ”, zo     c  a përfshin lagjen nr. 1 dhe 2 të qytetit të Shkodrës, një prej zonave më të 

vjetra të qytetit të Shkodrës, ndodhet godina e ish shkollës veterinare. Godinë e ndërtuar që nga viti 1950, në pronësi 

të bashkisë së Shkodrës, aktualisht jo në funksion si pasojë e gjendjes së amortizuar infrastrukturore.  

Një godinë e tillë, në këtë lagje, me një popullsi ku nga viti në vit është zgjeruar si pasojë e lëvizjeve migratore nga 

zonat rurale në zona urbane, ku aktualisht numri i banorëve të kësaj lagje ka arritur rreth 30 000 banorë, është me 



s     v          ’    ko s   k  a      k  y                      f  ks o a       ko              c o ka  go  ; 

fëmijë, të rinj, gra e burra, të moshuar, etj. Kjo godinë ka kapacitet për të krijuar ambjente për çerdhe dhe kopësht për 

fëmijët e këtij komuniteti, qendër shëndetësore, qendër ditore për të rinj, për të moshuar, për persona me aftësi 

ndryshe apo çdo kategori e grup moshë tjetër dhe gjithashtu ka hapësirë për krijimin e zyrave administrative të 

bashkisë, me qëllim ofrimin e shërbimit sa më pranë komunitetit.  

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

 Rikonstruksioni i godinës së ish shkollës veterinare, përshtatshmëria për ofrimin e shërbimeve 

multifunksionale (çerdhe, kopësht, qendra ditore për të gjitha kategoritë, qendër shëndetësore, zyra 

administrative për komunitetin e kësaj lagje dhe administrimi i shërbimeve në dobi të komunitetit. 

 Ngritja dhe funksionimi i një qendre multifunksionale “P   Fa      ”   c  a  o of o   s   b    të integruara 

me bazë komunitare me në qendër familjen. 

 Shtrirja e shërbimit komunitar sa më pranë komunitetit. 

 Vlerësim të situatës sociale e ekonomike, statistika të sakta për nevojat dhe mbi përfituesit, dhe planifikimi i 

aktiviteteve në përputhje me nevojat reale. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Ofrimi shërbimit të çerdhes dhe kopështit për fëmijët e komunitetit të lagjeve nr.1 dhe 2. 

 Ngritje dhe ofrim të shërbimeve të qendrës shëndetësore. 

 Shërbime administrative për komunitetin.  

 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) për çdo kategori dhe grup moshë. 

 Organizim dhe zhvillim i takimeve të informimit dhe promovimit për shëndetin, në bashkëpunim të ngushtë 

me shkollat, qendra shëndetësore dhe OJF aktive në territor. 

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

 Qendër Komunitare multifunksionale e gatshme nga ana infrastrukturore për të ofruar shërbime sociale, 

edukuese, shëndetësore dhe administrative për komunitetin e lagjes nr. 1 dhe nr. 2 të bashkisë së Shkodrës. 

 Ofrimi i shërbimeve sa më pranë komunitetit. 

 Përmirësim i situatës social-ekonomike të komunitetit. 

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

ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt (kush 

do të kontribuojë për këtë projekt, 

financiarisht, etj.) 

Komuniteti 

Bashkia 

Organizatat  

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrotjes Sociale 

Bashkia 

Organizatat  

Komuniteti 

  

 

 

 

 

 



Fishë projekti 2 Edukimi dhe arsimimi i fëmijëve rom 

 

Nr.  

Projekti: Edukimi dhe arsimimi i fëmijëve rom 

 

 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe 

Shërbimet Sociale 

 

Funksioni:P10.F.O.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

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

Gjatë vitit 2016, drejtoria e shërbimeve sociale, strehimit dhe shëndetit publik pranë Bashkisë së Shkodrës, ka 

vlerësuar situatën e komunitetit rom dhe egjiptian që jeton në Shkodër, duke krijuar një database mbi numrin e 

popullsisë rome dhe egjiptiane që jeton në Shkodër dhe problematikat kryesore që ata paraqesin. Në kuadër të 

kësaj nisme, me synim ofrimin e shërbimeve cilësore dhe në përputhje me nevojat e komunitetit, është vënë 

fokusi në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve rom dhe egjiptian, si një ndër aspektet e rëndësishme për 

ndërhyrje, pasi rreth 90% e komunitetit rom që jetojnë në Shkodër nuk kanë as arsimin bazë e sipas vlerësimit 

në terren, për vitin akademik 2016-2017 vihet re një hendek i madh në lidhjen e hershme të fëmijëve të këtyre 

komuniteteve me institucionet e edukimit. 

 

Duke vlerësuar arsimimin si një mundësi për zbutjen e stigmave dhe diskriminimit, si një mundësi për 

ndryshimin e vlerave, sjelljeve dhe qëndrimeve që sjellin zhvillim të qëndrueshëm dhe si një e drejtë themelore 

e fëmijëve, Bashkia e Shkodrës, në bashkëpunim me partnerët e shoqërisë civile mori një sërë masash, me 

synim regjistrimin e fëmijëve rom në shkollë dhe frekuentimin e tyre.  

 

Në vitin 2017, janë regjistruar në sistemin arsimor parashkollor 27 fëmijë rom dhe 45 fëmijë rom në sistemin 

shkollor. Për të gjithë këto fëmijë është mundësuar transporti i tyre në shkollë, një vakt ushqimor, të gjitha 

pajisjet e nevojshme didaktike dhe gjithashtu është mundësuar edhe mbështetja me klasa passhshkollore 

përforcuese, me synim integrimin sa më të mirë të fëmijëve në sistemin arsimor.  Nëpërmjet krijimit të 

hapësirave për edukim e arsimim të përshtatshëm, fëmijëve u jepet një mundësi për të përmbushur potencialin e 

tyre të plotë. Mundësitë e barabarta në fëmijëri janë investimi më i mirë për të luftuar përjashtimin dhe për të 

sjellë rezultatet në integrim dhe fuqizim soci ekonomik të familjeve dhe shoqërisë.  

 

Si rezultat i shërbimeve të ofruara në edukim, gjatë vitit akademik 2017 – 2018, për herë të parë në qytetin e 

Shkodrës, 40 fëmijë rom mbyllin me sukses vitin akademik. Me synim qëndrueshmërinë në këtë qasje të punës 

me fëmijët dhe familjet e komunitetit rom, është shumë me rëndësi sigurimi i vazhdimësisë së shërbimeve të 

transportit, klasave passhkollore, mbështetjes dhe fuqizimit të familjeve rome. 

 

Një aspekt tjetër i rëndësishëm është se bashkia e Shkodrës në sajë të bashkëpunimit me PNUD, ka arritur 

ndërtimin e një qendre të re komunitare e cila do ofrojë dhe mundësojë hapësirat për shërbime specifike me në 

focus edukimin e arsimimin dhe fuqizimin e komunitetit rom.  



ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të 

synuar) 

 Përmirësimi i aksesit për regjistrimin, ndjekjen dhe frekuentimin e shkollës për fëmijët nëpërmjet 

koordinimit të shërbimeve mbështetëse e integruese dhe monitorimit të vazhdueshëm. 

 Ulja e shkallës së braktisjes mes nxënësve Romë dhe Egjiptianë të shkollave, në rrezik braktisjeje të 

shkollës, përmes sensibilizimit dhe ndërhyrjeve pozitive. 

 Fuqizimi I familjes me qëllim realizimin e edukimit të fëmijëve dhe integrimin e tyre. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Regjistrim në shkolla; Ndihmë për të parandaluar dhe/ose trajtuar fëmijët romë dhe egjiptianë në rrezik 

për t'u përjashtuar nga sistemi arsimor.  

 Ndjekje, mbështetje dhe bashkëpunim në frekuentimin e fëmijëve rom në sistemin parashkollor dhe 

shkollor. 

 Realizimi i klasave passhkollore përforcuese. 

 Zhvillimi aktiviteteve edukative gjithëpërfshirëse për fëmijët e komunitetit rom. 

 Punë në komunitetet Rome/Egjiptiane  për të rritur rëndësinë e arsimit në familje.  

 Punë komunitare dhe aktivitete psikosociale. 

 Fuqizimi i familjes nëpërmjet përfshirjes në programe integurese dhe mbështetëse socio-ekonomike.  

 Organizim dhe zhvillim i kampeve verore 

 Mbështetje me materiale didaktike, uniforma për shkollë për fëmijët Romë dhe Egjiptianë  

 Klasa përgatitore për fëmijët që do të regjistrohen në shkollë dhe kopësht; 

 Mbështetje me të gjitha procedurat administrative për regjistrimin e fëmijëve në kopësht dhe në 

shkolla; 

 Aktivitete ndërgjegjësuese dhe advokuese për të drejtat e fëmijëve Romë/Egjiptianë 

 Mbështetje me transport për në shkollë dhe në shtëpi për fëmijët Romë/Egjiptianë 

 

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

 Fëmijët Romë/Egjiptianë që jetojnë në territorin e bashkisë së Shkodrës do të ndjekin shkollën 

rregullisht dhe do të përfundojnë klasat përkatëse. 

 Familje të integruara dhe fuqizuara 

 Gjithpërfshirje për fëmijët rom/egjiptianë dhe ulje e stigmave e diskriminimit  

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

që ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt 

(kush do të kontribuojë për këtë projekt, 

financiarisht, etj.) 

Komuniteti 

Bashkia 

Organizatat  

Ministria e linjës 

Bashkia 

Organizatat  

Komuniteti 

 

 

 

 

 



Fishë Projekti 3: Rritja e kapaciteteve për shërbimin e strehimit emergjent për të mbijetuarat e dhunës 

me bazë gjinore dhe dhunës në familje 

 

Nr.  

Projekti: Rritja e kapaciteteve për shërbimin e 

strehimit emergjent për të mbijetuarat e dhunës 

me bazë gjinore dhe dhunës në familje 

 

 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe 

Shërbimet Sociale 

 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

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

Dhuna ndaj grave dhe vajzave është një nga shkeljet më të shpeshta të të drejtave të njeriut. Nuk njeh kufij socialë, 

ekonomikë apo kombëtarë. Dhuna me bazë gjinore dëmton shëndetin, dinjitetin, sigurinë dhe autonominë e 

viktimave që ajo shkakton. 

Bashkia e Shkodrës, e ndjeshme dhe me përgjegjësi të drejtëpërdrejtë që me veprimet dhe politikat sociale të nxisë 

procese që promovojnë dhe përmirësojnë shërbimet për kategoritë vulnerabël ndaj fenomeneve sociale, siç është 

dhuna në familje apo dhuna me bazë gjinore, ka bërë të mundur që në vitin 2015, të krijojë dhe vë në funksion një 

qendër për ofrimin e strehimit emergjent për të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore. Ngritja e kësaj qendre ka 

ardhur si domosdoshmëri në përmirësimin e shërbimit ndaj të mbijetuarave të dhunës me bazë gjinore, pasi në të 

gjithë zonën e veriut të Shqipërisë, nuk ka një qendër pritëse, apo strehëz për këto raste. Kapaciteti i kësaj strehëze 

është i vogël, 6 persona, dhe duke qenë se Bashkia e Shkodrës përbën një territor shumë të gjerë, k   ava  s s   

   ys    v   oz   v     k            s           s   b   v  ko     a            o , s        s    o    k      

 o          x s   v              s      k    go             s         o  . D   a    fa              a   a  

g av ,            c    a a s  s        o  a            s      a o     s   ,                v            s ka    

k y so                      s      zo  .  

 

Pranë kësaj qendre, gjatë vitit 2016 kanë marrë shërbim 17 përfitues; 2 përfituese nga Bashkia Lezhë, 1 nga 

Bashkia Tiranë, 2 nga Bashkia Vau Dejës,1 përfituese nga Bashkia Burrel, 10 përfituese nga Bashkia Shkodër dhe 

1 përfituese shtetase italiane me banim në Bashkinë Shkodër. Ndërsa gjatë vitit 2017 kanë marrë shërbim gjithsej 

22 raste; 6 përfituese nga Bashkia Vau Dejës, 7 nga Bashkia Shkodër, 1 nga Bashkia Krujë, 2 përfituese nga 

Bashkia Pukë, 1 përfituese nga Bashkia Vlorë, 3 përfituese nga Bashkia Malësi e Madhe, 1 përfituese nga Bashkia 

Krujë, 1 përfituese nga Bashkia Tropojë.  

 

Në këtë kuadër, me sy           s        of        s   b   v                    vo a    ko         ,  s       

     s       a   a    asav       vo s          o    ,   a              ax          f k  v           g    a  as  v  

    a o  o      c               s    fa     ,   k  of  a  s g      s                  s   ,  b o    , s   b      

s a  a   z a      c   so      s        ,    ab                   g            b     a av          s    fa      a o 

dhunës me bazë gjinore.  

Zgjerimi i shërbimit të strehimit emerg           s  a s           of  a  ako o       s g               a          

   y     oak  v    k     b     a a , k   a a   k  a         s g       s           y  , v ça    s      g a       f       

është shumë i rëndësishëm në përmirësimi    s   b   v      k    ka  go  . S   b           a    s  c a  z a a     

g a  ,          a   a    ob        s    f s  a                  a       c  a     s   , b                b s          

 y        ’     ba           vo a    a  a  k ,      ’   a g a   ga      a                s   ,          f   a  

v   b s                k    a  baza                 ava   . N  ko  s s  , s     za     g          g a     a   o  

k y so     k                v ,      so  bas k                           g  g  s        ko       . 

 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të 

synuar) 



 Zgjerimi i shërbimit të strehimit emergjent për të mbijetuarat e dhunës në famlje apo dhunës me bazë 

gjinore. 

 Of       s   b   v     s  c a  z a a        s a  a   z a a                   vo a    ko                 

mbijetuarat e dhunës në familje apo dhunës me bazë gjinore, pranë strehëzës emergjente. 

 Koo            bas k           s   b   v              g      ak o  v    b  k        va  , a   a      

  ka  z         f            b o     ,   a      ,    ab                   g            b     a av   ga     a 

   fa      a o     a    baz  g   o  . 

 Qas a    s   b          a      kz s   s , efikase dh            s   ,        ab                   g      

afa g a       b     a av   ga     a    fa      a o     a    baz  g   o  . 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 P      s        k           f as   k    s s     s  a s        s             g           a            

mbijetuarave të dhunës me bazë gjinore. 

 N    a   a    asav      f   z       s   b   v   kz s   s      zg          s   b        sy     b       

e nevojave të rajonit të Shkodrës.  

 N    a   a     z v         f s a av  s  s b   z  s        fo            k      ko                      a  

dhe përgjegjësitë e tyre. 

 P  fs    a       b     a av           g  a a         s, s   o        f   z         v k   a         s    

familje,    ak  v      s  s b   z  s      v              ako   s       y        o  )  

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

 Zgjerimi i shërbimit të strehimit emergjent dhe mbulimi i nevojave të territorit. 

 S   b       s  c a  z a a,    ab      s   f kas     c   so      s a  a   z a a        s     a          o     

mbështetje dhe fuqizim të të mbijetuarave të dhunës. 

 Përmirësimi i funksionimit dhe shtrirja e mekanizmave koordinues në të gjithë territorin. 

 N   g  g  s      ko                 sf   a  s              s      k  b s a       b o               s  

    a    fa      k        c     o a   a      sa   s       a o     s   . 

 Ka ac                s a a,    a   ko     o    ka        g  a a,            s       s   b   v     ab      s  

          g   s      v k   a         s    fa     . 

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

që ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt 

(kush do të kontribuojë për këtë projekt, 

financiarisht, etj.) 

Viktimat direkte dhe indirekte të dhunës  

Komuniteti  

Bashkia 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  

Organizatat  

Bashkia  

Komuniteti  

 

 

 

 

 

 

 



Fishë Projekti 4: Krijimi i shërbimeve ditore për moshën e tretë  

 

Nr.  

Projekti: Krijimi i shërbimeve ditore për moshën 

e tretë  

 

 

 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe 

Shërbimet Sociale 

 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

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

Shkodra ashtu si e gjithë Shqipëria, po fillon të përballet me fenomenin e moshimit dhe plakjes së popullsisë, 

shkaktuar nga tre faktorë kryesorë: zgjatja e jetës mesatare, zvogëlimi i numrit të lindjeve        g        a         

    v   as    S       s . 

 

Nga ana tjetër merr edhe një vëmendje të veçantë ndryshimi i tipologjisë tradicionale të familjes, të rinjtë po 

krijojnë familjen e tyre larg prindërve, për pasojë mosha e tretë çdo ditë e më tepër gjenden të vetëm dhe ndihen të 

vetmuar. Kjo situatë aktuale, i shton rëndësinë ndërhyrjeve që duhet te zhvillohen në kuadër të krijimit dhe 

përmirësimit të shërbimeve për të moshuarit dhe të respektimit të të drejtave të tyre. G     o        s     so   o 

b        o os os                    s      s o    s          os  a       c     ka     vo           s   b      

struktura multidisiplinare. Ës    sf           y     of s o a         k    s a soc a        a        o          s s    

               os  a v .   

 

Aktualisht në territorin e Bashkisë së Shkodrës  ofron shërbim një institucion rezidencial public për të moshuar, ku 

marrin shërbim rezidencial XX përfitues dhe janë rreth 3 organizata private të cilat ofrojnë shërbim rezidencial për 

të moshuarit e vetmuar dhe pa përkujdes. Shërbimet ditore për të moshuar në territor mungojnë krejtësisht.  

 

Sipas të dhënave zyrtare nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, 48. 623 të moshuar në Shkodër trajtohen 

me pension pleqërie.  

 

M   g         f  ks o             av  ko     a   “P   Fa      ” sy o       k   o    a b            s  a s    

për të moshuarit, për ofrimin e shërbimeve specifike ditore për këtë moshë. 

 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të 

synuar) 

 Krijimi i shërbimeve sociale komunitare për të moshuarit e vetmuar dhe me probleme sociale. 

 Krijimi i hapësirave fizike pranë qendrave komunitare për akses në shërbime nga mosha e tretë. 

 K                      of s o a  bas k                   s    c o  v    b  k      o ga  za av   a       

ko b  a         ko b  a      fok s     os  a   . 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 K          a  s  av  f z k        s  a s        k    ka  go     a        av  ko     a   “P   Fa      ” 

 Sigurimi i materialeve për ofrimin e shërbimeve (shah, domino, libra, shtypi periodik, etj.) 

 Krijimi i një hapësire në qendra komunitare për përgatitje e ofrim të snack-ut (çaj, kafe, ëmbëlsira, etj. 

 Shërbime informimi 

 Mbështetje psiko-sociale 

 Pjesëmarrje në aktivitete social-kulturor (teatër, bibliotekë, muze, etj.) 

 Informim dhe ndërgjegjësim mbi kujdesin shëndetësor. 

 



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

 Përmirësim i cilësisë së jetës për të moshuarit e bashkisë së Shkodrës. 

 Aktivitete gjithpërfshirëse  

 Sensibilizimi i komunitetit për të kontribuar në shërbim të kësaj moshe. 

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

që ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt 

(kush do të kontribuojë për këtë projekt, 

financiarisht, etj.) 

Mosha e tretë 

Komuniteti  

 

  

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  

Organizatat  

Bashkia  

Komuniteti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fishë Projekti 5: Zhvillimi dhe zgjerimi i aktiviteteve pranë qendrës kulturore të fëmjëve 

Nr.  

Projekti: Zhvillimi dhe zgjerimi i aktiviteteve 

pranë qendrës kulturore të fëmjëve  

 

 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe 

Shërbimet Sociale 

 

Funksioni:P10.F.O.  

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

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

Veprimtaria e Qendrës Kulturore të Fëmijëve fillon që në muajin shtator 1947. Që atëherë e deri më sot në 

ambjentet e këtij institucioni mësojnë, edukohen dhe argëtohen çdo vit rreth 1500 fëmijë. Synimi kryesor i punës së 

këtij institucioni është zbulimi, rritja dhe zhvillimi i prirjeve të fëmijëve në fushën e artit, kulturës, sportit dhe 

shkencës. 

 

Veprimtaria e Q.K.të Fëmijëve është e ndarë në seksione në atë të artit me 20 rrethe (të instrumentistëve, të vokalit, 

të baletit, të pikturës të recituesve, të estradës etj.) të sportit me 15 rrethe (futboll, lojra me dorë, atletikë, pinpong, 

shah, gjimnastikë, boks, etj.) si dhe në seksionin tekniko-shkencor me 20 - rrethe (gjuhët e huaja -anglisht, italisht, 

frëngjisht, gjermanisht; matematikë, fizikë, biologut, etj.) Këto rrethe jashtëshkollore drejtohen nga specialistët më 

të përgatitur për secilën fushë.  

 

Në vitin 2016, në kuadër të decentralizimit të shërbimeve, Qendra Kulturore e Fëmijëve nga Drejtoria Arsimore 

Rajonale ka kaluar në varësinë e Bashkisë së Shkodrës, e cila pavarësisht vështirësive financiare, me synim ruajtjen 

e traditës 70 vjeçare të këtij institucioni, arriti të mbështesë dhe të mundësojë vazhdimin e aktiviteteve për zbulimin 

dhe zhvillimin e talenteve të rinj të Shkodrës e më gjerë.  

 

Viti 2017 shënon një tjetër sfidë për QKF-në, plotësimin e kushteve që tre sketorët të kompletohen me numrin e 

rretheve që kërkon kurrikula e këtij institucioni, duke vazhduar gradualisht sfidën për kompletimin e veprimtarisë në 

rrethet jashtëshkollore në art, sport, shkencë, etj. 

 

Në këtë institucion të rëndësishëm arsimor e kulturor, ndihmës për edukimin dhe formimin e gjithanshëm të 

fëmijëve dhe njëkohësisht zbulimin, zhvillimin e orientimin e prirjeve, dhuntive e të talenteve të reja, bashkia e 

Shkodrës synon në krijimin dhe përmirësimin e hapësirave të duhura fizike për ofrimin e shërbimeve për brezat e 

rinj. 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të synuar) 

o Përmirësimi i cilësisë së jetës kulturore në Shkodër nëpërmjet mbështetjes dhe inkurajimit të brezit të ri. 

o Zbulimi dhe përgatitja e talenteve të reja në fushën e sportit, artit dhe shkencës. 

o Edukimi dhe formimi i fëmijëve dhe të rinjve, me vëmendje të veçantë për grupet vulnerabël, në fushat e 

artit, kulturës, sportit, etj. 

o Ruajtja dhe zhvillimi i traditës së shërbimeve dhe aktivitete të qendrës kulturore të fëmijëve. 

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 



 Vlerësimi i situatës aktuale dhe nevojave të QKF-së. 

 Projektimi i ndërhyrjeve për përmbushjen e nevojave. 

 Sigurimi i financimeve të duhura për realizimin e ndërhyrjeve të planifikuara. 

 Promovimi i shërbimeve dhe mundësive që ofron QKF. 

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

 Krijimi i hapësirave të duhura pranë QKF-së për ofrimin e shërbimeve. 

 Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të QKF-së. 

 Rritja e frekuentimit të fëmijëve dhe të rinjve pranë QKF. 

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

që ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt (kush 

do të kontribuojë për këtë projekt, 

financiarisht, etj.) 

Qendra Kulturore e Fëmijëve 

Komuniteti 

Bashkia 

Organizatat  

 Komuniteti 

Bashkia 

Organizatat  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fishë Projekti 6: Krijimi i shërbimeve për të rinjtë në Bashkinë e Shkodrës 

 

Nr.  

 

 

Projekti: Krijimi i shërbimeve për të rinjtë në 

Bashkinë e Shkodrës 

 

 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe 

Shërbimet Sociale 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

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

Gjatë vitit 2016 filloi krijimi i rrjetit të shërbimit social në komunitet me krijimin dhe ngritjen e qendrave 

ko     a   “P   fa      ”,    zo      ba       g    as          s    a     s  a  v     Bas k s  s  S ko   s.  

Gjithashtu në vitin 2016, është arritur sigurimi i financimit për krijimin e Qendrës së parë Rinore Publike në 

territorin e bashkisë së Shkodrës, qendër e cila i dedikohet përfshirjes edukative, artistike, sociale dhe kulturore të 

të rinjve, duke krijuar hapësirat e nevojshme dhe aksesin në sipërmarrje, kulturë, art, sport, teknologji 

informacioni, etj. 

Me zgjerimin dhe shtrirjen e shërbimit komunitar nëpërmjet ngritjes dhe funksionimit të qendrave komunitare 

“P   Fa      ”    c o  ag          s  a     s  a  v     Bas k s  s  S ko   s, sy o       s   b     e qendrës 

rinore si promotor të programeve specifike me fokus rininë, të integrohen, zgjerohen dhe shtrihen në përputhje me 

nevojat e situatën, historinë e trashëgiminë kulturore të çdo lagjeje dhe njësie.   

Me ngritjen e hapësiravë për të rinjtë, pranë qendrave komunitare krijojmë mundësi jo vetëm për diskutime mes të 

rinjve, as për vetëm muzikë apo shfaqje apo ekspozita të rinjsh, por do shërbejnë dhe funksionojnë si qendra për 

këshillim lidhur me punësimin, lidhur me mundësitë për formim profesional, mundësi për fuqizimin e 

ka ac     v            v ,      a      x               v       ’  b       s    s     a    s      zb  o    b    a v   s 

af  s            g              ’  b     a a s     a   s. 

Në kuadër të shërbimit për të rinjtë, aspekt shumë i rëndësishmë është krijimi i hapësirave sportive, për zhvillimin 

e një sërë sportesh, për zhvillimin e aktiviteteve sportive, të cilat ndikojnë direkt në edukim, shoqërizim, 

gjithpërfshirje dhe integrim. Për këtë qëllim, ne synojmë krijimin e hapësirave sportive në shkollat pranë qendrave 

komunitare.  

G a   v     2018  s    a       f  a c        k         k    v  s o   v     ka  s s      s ko     “Oso K ka”    

S ko   ,    s ko     “A  G o  Ka  a”    N  s    A     s  a  v  G     Z      g    as       g    az   Ob  kë, në 

Njësinë Administrative Ana e Malit, nisëm të cilën synojmë ta vazhdojmë dhe ta shtrijmë në shkolla të tjera të 

zonës urbane dhe rurale të Bashkisë së Shkodrës.  

Krijimi i hapësirave rinore, krijimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërmejt shkollave dhe qendrave komunitare të 

shtrirë në të gjithë territorin e Bashkisë së Shkodrës është mundësi për të promovuar talentin, pasionin dhe aftësitë 

e të rinjve nëpërmjet përfshirjes në aktivitete të fushave të ndryshme si; kultura, arti, sporti, biznesi social, 

sipërmarrja, turizmi, etj., dhe duke ndikuar direkt në mirëqenien e tyre sociale, psikologjike e ekonomike dhe 

sigurisht duke krijuar një ambjent të favorshëm dhe me perspektivë në vendin e tyre duke tentuar për të 

minimizuar fenomenin e emigrimit të pasigurtë të kësaj grup moshe. 

 

 



ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të 

synuar) 

o Krijimi i hapësirave tjera përkatësisht në Njësinë Administrative në Postribë dhe gjithashtu në shkollat 

“E     D   a ”     “Az   Ha  a  ”. 

o Përfshirja dhe fuqizimi i të rinjve që jetojnë në njësitë administrative të bashkisë së Shkodrës, duke 

stimuluar kapacitetin dhe shprehitë e tyre krijuese, innovative, sportive dhe sipërmarrëse. 

o Krijimi i rrjetit të shërbimeve për të rinjtë në të gjithë territorin e bashkisë së Shkodrës. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Përgatitja e projekteve infrastrukturore për ndërtimin e këndeve të lojrave në shkolla. 

 Krijimi dhe përshtatja e ambjenteve pranë qendrave komunitare për të rinjtë. 

 Krijimi i grupeve rinore në çdo njësi administrative  

 Krijimi i rrjetit të të rinjve në të gjithë territorin e bashkisë së Shkodrës. 

 Informimi i të rinjve mbi emigracionin e sigurtë dhe pasigurtë. 

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

 Përmirësimi i cilësisë së jetës për të rinjtë në çdo njësi administrative të bashkisë së Shkodrës. 

 Integrim dhe fuqizim i të rinjve të bashkisë së Shkodrës. 

 Ulja e numrit të të rinjve që tentojnë të emigrojnë. 

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

që ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt 

(kush do të kontribuojë për këtë projekt, 

financiarisht, etj.) 

Komuniteti 

Bashkia 

Organizatat  

Ministria e linjës 

Bashkia 

Organizatat  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fishë Projekti 7: Fuqizimi i Shërbimit Ditor pranë Qendres së Zhvillimit  

 

Nr.  

Projekti: Fuqizimi i Shërbimit Ditor pranë 

Qendres së Zhvillimit  

 

 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe 

Shërbimet Sociale 

 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

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

Qendra Ditore për fëmijët me aftësi ndryshe, pjesë e Qendrës së Zhvillimit, Shkodër është një shërbim i ngritur në 

vitin 1995. Kjo qendër u krijua me mbështetjen e organizatës Opera Madonnina del Grappa e cila realizoi 

projektimin dhe rikonstruksionin e ambjenteve të ish spitalit psikiatrik për fëmijë. Gjithashtu kjo organizatë 

mundësoi trajnimin profesional të 20 të rinjve pranë Institutit të neuropsikiatrisë së fëmijëve në Piza, Itali duke 

krijuar për herë të parë, figurën profesionale të terapistit të rehabilitimit dhe qendrën ditore për fëmijët me aftësi 

ndryshe në Shqipëri. Kjo qendër u bë model i procesit të hapjes së strukturave të mbyllura të të sëmurëve psikiatrik 

në komunitet, duke sjellë kështu ndryshime të rëndësishme në trajtimin dhe rehabilitimin e fëmijëve me sëmundje 

psikiatrike e me aftësi ndryshe. 

Pas hapjes së kësaj qendre, aktiviteti i saj u mbështet teknikisht nga specialistët Italian të universitetit të Pizës duke 

filluar kështu krijimin e funksionimin e një modeli të ri për fëmijët e sëmurë psikiatrik dhe me aftësi të kufizuar. 

Aktiviteti i qendrës vazhdoi në një proces zhvillimi pozitiv për disa vite, por me kalimin e kohës si rezultat i 

largimit të specialistëve të trajnuar, ndërprerjen e komunikimit e formimit me specialistët Italian, mos respektimi i 

sistemit të ndërtuar ndër vite, solli uljen e cilësisë së shërbimeve rehabilituese dhe integruese të saj. 

Aktualisht në qendër është e nevojshme të rikrijohet një ekspertizë e nevojshme për të vlerësuar në mënyre 

profesionale fëmijët me aftësi ndryshe, përgatitja e planit individual të rehabilimit dhe monitorimit të realizimit të 

planit të zhvillimit.   

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të 

synuar) 

 Rioarganizimi i shërbimit Ditor pranë Qendrës së Zhvillimit në Shkodër me synim ofrimin e shërbimeve sa 

me cilësore e mbulimin sa më të gjërë të nevojave në territor. 

 Rritja e profesionalizmit dhe të aftësive rehabilituese të stafit teknik të Qendrës Ditore. 

 Pajisja me mjetet e duhura për ofrimin e shërbimeve rehabilituese në kushtet e duhura. 

 Përmirësimi i shërbimit riaftësues pranë shërbimit Ditor të Qendrës së Zhvillimit. 

 Rritja e numrit të përfituesve të cilët frekuentojnë shërbimin ditor.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Organizimi i trajnimit profesional të stafit teknik pranë shërbimit ditor të Qendrës së Zhvillimit 

 Sigurimi i mjeteve dhe paisjeve teknike të duhura për funksionimin e shërbimit ditor. 

 Sigurimi i 2 automjeteve të transportit të specializuara për transportimin e fëmijëve PAK për tu ofruar 

shërbim rehabilitues pranë shërbimit Ditor të qendres së Zhvillimit. 

 Organizimi i informimit dhe sensibilizimi i komunitetit në mbështetje të PAK me synim rritjen e 

pjesmarrjen e tyre në shërbimet e rehabilituese të qendres. 

 

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



 Personeli teknik i Qendrës Ditore i trajnuar dhe i përgatitur profesionalisht për ofrimin e shërbimeve 

rehabilitues për fëmijët. 

 Shërbimi ditor i Qendrës së Zhvillimit i pajisur me mjete teknike dhe të transportit të nevojshme. 

 Komunitet i informuar dhe i sensibilizuar për nevojat e integrimin e personave me aftësi ndryshe. 

 Shërbimi Ditor i qendrës së zhvillimit ofron shërbime riaftësuese dhe integruese cilësore për fëmijët me 

PAK.  

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

që ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt 

(kush do të kontribuojë për këtë projekt, 

financiarisht, etj.) 

PAK 

Komuniteti  

Personeli i sherbimit Ditor 

Universiteti i Shkodrës, fizioterapia, etj 

Bashkia Shkodër 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

Ojf, etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fishë Projekti 8: Qendra e Riaftesimit per PAK ne zonën e nën Shkodrës 

Nr.  
Projekti: Qendra e Riaftesimit per PAK ne 

zonën e nën Shkodrës 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe 

Shërbimet Sociale 

 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

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

Me ndarjen e re territoriale në qershor të vitit 2015, Bashkia e Shkodrës ndryshon përbërjen e saj nga një Bashki 

urbane kthehet në bashki rurale me rritje prej 52 herësh të territorit dhe me pothuajse dyfishim të popullsisë, (rreth 

205,000 banorë). Territorit ekzistues të ish bashkisë së Shkodrës iu bashkuan edhe 10 ish komuna si e Shalës, 

Pultit, Shoshit, Postribës, Rrethina, Guri i Zi, Berdice, Dajç, Velipoje dhe Ana e Malit.  

Ndarja e re territoriale u prezantua si mundësi për shërbime më të mira e më afër komunitetit duke rritur kështu 

pritshmëritë e komunitetit. Për të realizuar funksionet dhe përgjegjësitë e reja në fushën e shërbimeve sociale, 

Bashkia e Shkodrës krijoi në vitin 2016 Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik. Vizioni i 

kësaj drejtorie është: - “Shërbime sociale multisektoriale, të qëndrueshme dhe të standartizuara pranë komunitetit, 

në mbës           f   z      fa     s s      za baz    s o    s ”,   k  sy  a  of        s   b   v  soc a   

komunitare sa më afër komunitetit e në shërbim të familjeve në nevojë. Në dhjetor të vitit 2016 u krijua e para 

       ko     a   “P   Fa      ”   . 5             f         v     2018   k    a  10      a ko     a   “P   

Fa      ”   k  k    a            s   b   s           o      zg    a     Bas k s  s  S ko   s,   k  f    a   ga    sa 

urbane e saj dhe duke u shtrirë në territor rural.  

Një nga qendrat komun  a   “P   Fa      ”    g          s    a     s  a  v     Da c  ,    fs a    S    ,    

ambjentet e godinës së ndërtuar disa vite më parë nga një organizatë zvicerane gjatë krizave të përmbytjeve. 

Ak  a  s        a ko     a   “P   Fa      ”  s        go     e madhe e me një hapësirë të mjaftueshme për 

of  a    sa s   b           ’  k  y      Q      M    f  ks o a  . 

Aktualisht në këtë qendër po ofrojmë shërbime këshillimi, orientimi, lehtësimi, mbrojtje të fëmijëve, menaxhime 

të rasteve në vështirësi të parë, etj.  

Në mbështetje të nevojave të kërkuara dhe vlerësimeve të komunitetit të zonës së nën Shkodrës (për rreth 500 

personave me AK) mungojnë shërbime rehabilitimi, për personat me AK duke sjellë pamundësi të ofrimit të 

nevojave të tilla 

Aktualisht shërbimet për përsonat me AK ndodhen veten pjesën urbane të Bashkisë Shkodër pranë qendres së 

Zhvillimit dhe pranë spitalit rajonal Shkodër duke e bërë të domosdoshme ofrimin e shërbimeve reiaftësues edhe 

në zonën rurale.    

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të 

synuar) 

 Kthimin e qendres komunitare ne Dajc në qendër multifuksionale duke ofruar shërbime sociale për 

komunitetin e zonës së nën Shkodrës. 

 Krijimin dhe ofrimin e shërbimeve riaftësuese për komunitetin e zonës së nën Shkodrës 

 Bashkërendimin e punës me specialistë të Qendrës së Zhvillimit, si fizioterapiste, logoterapiste, 

ergoterapiste, etj, për të mundësuar shërbime pranë qendres Multifunksionale në Dajc. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 



 Vlerësimi i detajuar i nevojave për shërbime riaftësuese për (rreth 500 përsonat) me AK të zonës së nën 

Shkodrës 

 Sigurimi i paisjeve dhe mjeteve të duhur për funksionimin e qendres. 

 Sigurimi i mjeteve të transportit të specializuara për transportimin e përsonave me aftësi ndryshe nga 

shtëpia në Qender dhe kthim. 

 Ofrimi shërbimeve, riaftësues, fizike, të folurit, sociale etj, për përsonat me aftësi ndryshe banorë të 

territorit të nën Shkodrës. 

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

 Qender multifunksionale funksionake dhe aktive në ofrimin e shërbimeve sociale dhe rehabilituese për 

tërritorin. 

 Sherbime riaftësuese për përsonat me AK banorë të territorit te zonës së nën Shkodrës. 

 Integrimi në jetën sociale të PAK 

 Q    a      f  ks o a      Da c    a s                  s                 a        of  a  s   b   … 

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

që ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt 

(kush do të kontribuojë për këtë projekt, 

financiarisht, etj.) 

 Personat me aftësi të kufizuar, 

 Komuniteti i zones së nën shkodrës,  

 Specialiste të riaftësimit në territor,  

Bashkia Shkodër,  

Ojf,  

Individe,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fishë Projekti 9: Qendra Multifunksionale për personat në situatë rruge 

 

Projekti: Qendra Multifunksionale për personat 

në situatë rruge. 

 

 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe 

Shërbimet Sociale 

 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

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

Në vitin 2016 me krijimin e Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik me vizion 

“Shërbime sociale multisektoriale, të qëndrueshme dhe të standartizuara pranë komunitetit, në mbështetje dhe 

f   z      fa     s s      za baz    s o    s ” f   o             s   b   v  soc a   ko     a     a   ko            

   s   b      fa     v       vo  . N       o     v     2016   k    a    a a        ko     a   “P   Fa      ”   . 5 

dhe d       f         v     2018   k    a  10      a ko     a   “P   Fa      ”   k  k    a            s   b   s     

territorin e zgjeruar të Bashkisë së Shkodrës, duke filluar nga pjesa urbane e saj dhe duke u shtrirë në territor 

rural.  

Por gjatë punës u vlerësua e nevojshme ofrimi i shërbimeve specifike për persona në situatë rruge ose që jetojnë 

në kushte shumë të vështira; shërbime të higjienës bazë, të lavanderisë, ushqyerjes, etj. Për këtë arsye gjatë 

zbatimit të projektet FESRE, Fuqizimi Ekonomik dhe Social i Romeve dhe Egjiptianeve – nxitje për përfshirje 

soc a  ”    zba     ga PNUD   f  a c a   ga Bas k    E  o  a ,    s    ak  v     v     sa   s                  

i Qendrës Multifunksionale për personat në situatë rruge. 

Punimet ndërtimore parashikohet të përfundojnë në fillim të muajit shtator 2018. Funksionimi dhe administrimi i 

saj për 7 ditë në javë do të jetë një impenjim dhe sfidë për Bashkinë e Shkodrës si nga ana financiare dhe nga ana 

administrative.                    

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të 

synuar) 

 Administrimi dhe funksionimi i Qendrës Multifunksionale për personat në situatë rrugë për 7 ditë në javë. 

 Ofrimi i shërbimeve si strehim i përkohshëm, ofrimi i ushqyerjes 1 vakt në ditë për 30 persona, lojë edhe 

edukim informal për fëmijët në situatë rruge, etj. 

 Ofrimi i shërbimit të lavanderisë dhe të dusheve për personat në situatë rrugë të cilët nuk i kanë këto 

mundësi. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Përgatitja e Rregullores së funksionimit së Qendres Multifunksionale. 

 Të ofrojë cdo ditë një vakt për 30 persona në situatë në nevojë ekstreme dhe situatë rruge. 

 Të ofrojë shërbime argëtuese, mbështetje psikologjike, edukim informal, për fëmijët në situatë rruge. 

 Të këshillojë dhe orientojë përfituesit e saj për shërbime shëndetësore. 

 Të ofrojë shërbime akomodimi emergjent për personat në situatë rruge. 

 

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

 Qendër Multifunksionale për personat në situate rruge e pajisur dhe funksionale për 7 ditë në jave. 

 Personat në situatë rruge mund të marrin shërbime bazë higjenike e lavanderie, ushqyerje, akomodim 

emergjent deri ne 72 ore. 

 Fëmijët në situate rruge mund të ushqehen, të vishen dhe të lozin,të edukohen dhe të marrin shërbime 

psikologjike e integruese. 



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

që ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt 

(kush do të kontribuojë për këtë projekt, 

financiarisht, etj.) 

Fëmijë dhe të rritur në situate rruge 

Fëmijët e komunitetit të lagjes 

 

 Bashkia Shkodër 

Ministria e Shëndetesisë dhe Mbrojtjes Sociale 

Ojf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fishë Projekti 10: Gjithpërfshirje dhe akses në shërbime për të gjithë individët / Shërbime dhe Ambjente 

publike të mundshme për të gjithë. 

 

 

 

Projekti: Gjithpërfshirje dhe akses në shërbime 

për të gjithë individët / Shërbime dhe Ambjente 

publike të mundshme për të gjithë. 

 

 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe 

Shërbimet Sociale 

 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

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

Shkodra ka një traditë pozitive të krijimit dhe të ofrimit të shërbimeve për personat me aftësi ndryshe. Në vitin 

1995, për të parën herë në Shqipëri, janë ngritur Qendra Ditore për fëmijët me AK dhe Shtepi - Familje për fëmijët 

e braktisur me AK. Në vazhdim të kësaj eksperience pozitive janë ngritur të tjera shtepi familje në administrim 

nga OJF si Opera Madonnina del Grappa, Papa Gjoni XXIII, projekti Shpresa, për fëmijët jetimë dhe me AK. 

Në vazhdim të kësaj eksperience dhe me dëshiren për të rritur integrimin e PAK në jeten dhe aktivitetet publike, 

institucionet publike, si shkollat, biblioteka, qendrat sociale, trotuaret, etj. po mundesohet të pajisen me akses, me 

rampa, ashensor, tualete për PAK, etj. Pavarësisht punës së kryer integrimi i personave me AK në përgjithësi dhe 

sidomos i fëmijëve mbetet një sfidë e hapur për shoqërinë tonë dhe për institucionet vendore.  

Nga vlerësimet e bëra rezulton se fëmijët me AK nuk kanë lodra dhe kënde lodrash në parqe duke mos krijuar 

mundësi argëtimi e kalimi të kohës së lirë për to dhe prindërit e tyre. Mungon infrastruktura e duhur për personat 

me AK të shikimit për të lëvizur të lirë dhe pavarur në trotuaret dhe kryqëzimet e rrugëve. Gjithashtu mungojnë 

shërbimet dhe aksesi i duhur për personat që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin duke vështirësuar integrimin e tyre në 

jetën sociale.  

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të 

synuar) 

 Promovimi dhe integrimi social për personat me AK. 

 Përgatitja e Planit të Veprimit për shërbimet dhe aksesueshmërinë e tyre për personat me AK 

 Bashkia e Shkodrës të mundësoje shërbimet e saj për personat me AK të shikuarit, të folurit dhe të 

dëgjuarit. 

 Të mundësohen shërbimet pranë Z1N për personat me AK të shikuarit, të folurit, etj.  

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Krijimi i tryezave të diskutimit dhe vlerësimit të shërbimeve dhe nevoja për personat me AK 

 Projektimi i rrugëve dhe parqeve ku mund të ndërtohet akases për përsoant me AK dhe mund të ngrihen 

kendet e lojrave. 

 Sigurimi finanacimeve të nevojshme për realzimin e këtyre aktiviteteve dhe produkteve të nevojshme 

 Përgatitja e informacionit dhe procedura bazë pranë Z1N ne alfabetin Braille për të verbërit dhe video per 

personat qe nuk flasim e nuk degjojne 

 Perzgjedhje e lodrave te duhura per femijet me AN. 

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

 Personat me AK kanë akses të rritur në shërbimet e institucioneve publike, rruge dhe në parqet publike.  

 Kende lojrash për fëmijët me AK të ngritur dhe funksionale 

 Rrugë dhe kryqëzime kryesore të paisur me sinjalistien e duhur për lëvizjen e përsonave të verber. 

 Z1N mundëson shërbime për përsonat e verber, qe nuk degojne e nuk flasin. 

 Komunitet i informuar dhe i sensibilizuar në mbështetje të fëmijëve me AK 



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

që ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt 

(kush do të kontribuojë për këtë projekt, 

financiarisht, etj.) 

Personat me AK dhe familjet e tyre 

Komuniteti, 

personeli qe punon me PAK 

 Bashkia Shkodër,  

Ojf 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fishë Projekti 11: Shërbime alternative për fëmijët pa përkujdes prindëror / Çdo fëmijë meriton një 

Familje 

 

 

 

Projekti: Shërbime alternative për fëmijët pa 

përkujdes prindëror / Çdo fëmijë meriton një 

Familje 

 

 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe 

Shërbimet Sociale 

 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

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

Në territorin e Bashkisë Shkodër funksionojnë 3 Jetimore ose institucione rezidenciale për fëmijët jetim apo të 

braktisur, të ndare sipas grup moshave, shtepia e Foshnjes për femijet e moshës 0-6 vjecare, Shtepia e Fëmijes 

Shkollore 6-18 dhe pritet te krijohet institucion i ri për grup moshen 16-18 vjecare. Keto institucione janë modele 

të trashëguara perpara viteve 90 dhe megjithë programet e projektet për promovimin e nxitjen e shërbimeve 

alternative, vazhdojnë të funksionojne edhe tani. 

Gjate viteve te fundit, me mbështetjen e donatoreve të ndryshem, janë realizuar ndërhyrje që kane sjelle 

përmiresimin kushteve të jetesës së fëmijeve, të shërbimeve dhe të infrastruktures në institucioneve, por deri tani 

nuk ka nje program të qartë për mbylljen e këtyre institucioneve dhe ofrimi i shërbime alternative për fëmijët në 

nevoje.  

Aktualisht Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik ka po punon në disa drejtime me 

synim ofrimin e shërbimeve alternative për fëmijët, duke fuqizuar familjet në vështirësi, me synim parandalimin e 

institucionalizimit të fëmijëve dhe reintegrimin e fëmijëvë të institucionalizuar në familjet e tyre biologjike, por 

edhe duke promozuar shërbimin e kujdestarisë, si alternativa më të mira për fëmijët përkunder institucionit.  

Për tu përballë me këtë situatë dhe nga eksperienca e disa projekteve në Shkodër kemi vlerësuar të rëndësishme 

krijimin e Shtëpisë Familje publike e cila do të mundësontë akomodimin e fëmijëve në situatë të lartë risku 

përkundër institucionalizimit në Jetimoret ekzituese. Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me organizitat Ipsia, 

CODE Partners, SHIS, universiteti i Bolonjës dhe kooperatva Lybra, u aplikua pranë AICS (Agjencise Italiane për 

V          Z v     )   o  k   “Ko         I    a     s:      y           fs     s soc a             g         s 

              S ko   s”   o  c    c         ak  v       k y so           o    ofrojë shërbime për fuqizimin e fëmijëve 

jetim e do të mundësoje  ndërtimin e së pares Shtëpi Publike në Shkodër dhe në Shqipëri. 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të 

synuar) 

 Ofrimi i shërbimeve dhe mundësive të përshtatshme për zhvillim psikoemocional të fëmijëve. 

 Parandalimi i institucionalizimit të fëmijeve në vështirësi ekonomike-sociale 

 Modelimi i shërbimit dhe administrimi i Shtëpise Familje si mundësi reale për deinstitucionalizimin dhe 

mbylljen e jetimoreve në Shkodër dhe në Shqipëri 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 



 

 Përgatitja e rregullores se Shtëpisë Familje dhe organogrames së saj. 

 Përzgjedhja e përsonelit dhe trajnimi i tyre 

 Sigurimi i fondit të duhur për administrimin e Shtëpisë Familje nga fondi ekzistues i Jetimoreve që 

funksionojnë në territorin e Bashkisë Shkodër dhe nga donatorët. 

 Mbështetja dhe fuqizim i familjeve biologjike me synim kthimin e fëmijës në familjen e tij. 

 Fuqizimi dhe konsolidimi i shërbimit të kujdëstarisë si shërbim alternative përkundër institucioneve. 

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

 Shtëpi Familje funksionale në shërbim të fëmijëve në vështirësi ekonomike e sociale 

 Pakësimi gradual i numrit të fëmijëve në institucione rezidenciale deri në mbylljen e tyre. 

 Shtëpia Familje të bëhet model dhe shembull përkunder institucioneve rezidenciale ekzistuese 

 Shërbime më të mira për fëmijët në situate të rëndë ekonomike e sociale. 

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

që ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt 

(kush do të kontribuojë për këtë projekt, 

financiarisht, etj.) 

Fëmijët dhe familjët e tyre  

Specialistet e fushes sociale,  

edukatore dhe kujdestare,  

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  

Bashkia Shkodër, 

OJF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fishë Projekti 12: Strehimi i komunitetit rom dhe egjiptian 

 

 

Projekti: Strehimi i komunitetit rom dhe 

egjiptian 

 

 

Lloji i programit; P10. Strehimi dhe 

Shërbimet Sociale 

 

 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

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

Komuniteti rom që jeton në territorin e bashkisë së Shkodrës, është i përqëndruar    zo      ba  , k y s s    ё 

zo ё    P ok  o  s , To  a  s,        U  s s  B   s, Za      K    , D ba  .  

 

Edhe pse anëtarët e komunitetit rom jetojnë në Shkodër, që prej më shumë se 10-15 vitesh, ata nuk janë të 

regjistruar në regjistrin civil të bashkisë së Shkodrës, dhe kjo çështje është bërë barrierrë për aksesin e  një game të 

gjërë shërbimesh  bazë. 

  

Ky komunitet jeton në zona private, informale ku mungojnë kushtet bazë të jetesës, nuk kanë ujë të pijshëm, ëc 

dhe kanalizime të ujërave të zeza. Infrastruktura, në veçanti ajo afër vendbanimeve rome, karakterizohet nga rrugë 

të pa shtruara ose rrugë në gjendje të keqe, ka probleme shqetësuese jo vetëm me informalitetin e banesave por 

gjithashtu në lidhje me infrastrukturën rrugore, ndriçimin, probleme të cilat ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e ulët të 

jetesës së këtyre familjeve.    

 

Me synim përmirësimin e kushteve bazë të jetesës për këtë komunitet, Bashkia e Shkodrës ka ndërmarrë një sërë 

nismash në bashkëpunim dhe me mbështetjen e partnerëve të shoqërisë civile. Masat e ndërmarra konsistojnë në 

përfshirjen sociale dhe fuqizimin socio-ekonomik të këtj komuniteti ku përmendim; krijimi i procedurës civile për 

regjsitrimin civil në bashkinë e Shkodrës, ndjekja e procesit të edukimit dhe arsimimit të fëmijëve dhe të rinjve 

nëpërmjet regjistrimit tyre në shkollë, ofrimit të klasave mbështetëse passhkollore, ofrimi i kurseve profesionale 

dhe orientimi për punësim, etj.  

 

Në masat e ndërmarra për integrimin e këtij komuniteti, sfidë mbetet përmirësimi i kushteve tyre të banimit dhe 

strehimi, për shkak të gjendjes në të cilën ata jetojnë aktualisht, ku mungojnë kushtet bazë të jetesës. 

 

Për këtë cështje, Bashkia e Shkodrës ka vënë në dispozicion një truall rreth 30 000 m2, me qëllim ndërtimin e 

banesave sociale posaçërisht për këtë komunitet. 

ii. Synimi i projektit ( me një fjali çfarë do të zgjidhni për atë që është problemi kryesor, përfitimi i grupit të 

synuar) 

 Ndërtimi i banesave sociale për komunitetin rom dhe egjiptian. 

 Përmirësimi i kushteve të jetesës për komunitetin rom dhe egjiptian. 

 Integrimi i komunitetit  rom dhe egjiptian. 

 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit (Veprimet që do të ndërmerrni  për  të prodhuar rezultate) 

 Aplikimi për financimin e projekteve infrastrukturore. 

 Ndërtimi i banesave sociale. 

 Strehimi i komunitetit rom dhe egjiptian sipas sistemit të pikëzimit të miratuar me Vendim të Këshillit 

Bashkiak, për përfitim në programet e Strehimit social. 

 Fuqizimi socio-ekonomik i komunitetit rom dhe egjiptian nëpërmjet përfshirjes në programe mbështetëse 

për nxitjen e punësimit tyre.  



 

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

 Strehimi i komunitetit rom dhe egjiptian. 

 Integrimi dhe fuqizimi i komunitetit rom dhe garantimi i kushteve më të mira të jetesës 

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

që ndikohen) 

d) Kontributet e mundshme në projekt 

(kush do të kontribuojë për këtë projekt, 

financiarisht, etj.) 

Komuniteti 

Bashkia 

Organizatat  

Ministritë e linjës 

Bashkia 

Organizatat  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Qëndrueshmëria e shërbimeve  

Elementet e qëndrueshmërisë së shërbimeve të planifikuara në këtë plan social vijnë nga një sërë 

faktorësh: 

1- Siguria e financimit të shërbimeve nga bashkia Shkodër, të cilat janë të parashikuara në 

buxhetin afatmesem të bashkise 2019-2021 ku perfshihen sherbimet sociale, perfshire struktura 

që do ti zbatojë apo koordinaojë ato. 

2- Për më tej hapsira ligjore për alokimin e fondit social nga niveli qendror në atë local si dhe 

mundësia e tarifimit të shërbimeve ofrojnë oportunitete për qëndruseshmërinë e shërbimeve 

3- Evoluimi I shërbimeve sociale në territor përkundrejt një vizioni me një sërë shërbimesh të 

reja të ngritura tashmë dhe me nje rritje të angazhimit të burimeve të bashkisë krijon premisa të 

mira për zhvillimin e mëtejshëm të tyre.   

4- Qëndrueshmëria e stafeve të cilat kanë zhvilluar kapacitete për ngritjen, koordinimin dhe 

zbatimin e shërbimeve sociale specifike si dhe planifikimi I ngritjes së mëtejshme të kapaciteteve 

pjesë e vet planit social. 

5- Ambjentet në të cilat janë planifikuar ofrimi I shërbimeve të ndryshmë në këtë plan social janë 

asete të vetë bashkisë. 

6- Modelet e reja të ngritura në vitet e fundit në ofrimin e shërbimeve sociale në Shkodër dhe 

ekspertiza e krijuar për zbatimin dhe menaxhimin e tyre 

 

Ngritja e kapaciteteve të bashkisë, institucioneve të tjera publike dhe bashkëpuntorëve lokal 
për menaxhimin dhe ofrimin e shërbimeve sociale të kategorive të ndryshme do të garantojë 
një zhvillim sa më të qëndrueshëm dhe cilësor të shërbimeve sociale të Bashkisë. Mekanizmat 
për mobilizimin e komunitetit por edhe ndërgjegjesimi I komunitetit për të drejtat e tyre për të 
përfituar shërbime sociale si dhe për mundësitë dhe llojet e shërbimeve në bashkinë Shkodër 
do të rrisë aksesin në to, përfitimin e shërbiemve sipas nevojave por edhe një marrëdhënie më 
aktive midis qytetarëve në nevojë dhe qeverisë locale së bashku me një llogari dhënie më të 
lartë.  

 

XI. Anekse 

10.1 Plani Social i Veprimit 

10.2 Sistemi i Referencës për Monitorimin e Planit Social: Kriteret e performancës dhe 

indikatorët për të shqyrtuar progresin 

10.3 Plani i Zhvillimit të Komunitetit Rom dhe Egjiptian 2017-2020 

10.4 Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore 2018-2020 

Plani për Fëmijët në Situatë Rruge 

Plani për Aftësinë Ndryshe 

 


