
 

PROҪES VERBAL  

PËR 

“Konsultimin e projekt buxhetit të programit buxhetor P10 “Strehimi dhe 

shërbimet sociale” 

 

 

Bazuar në Ligjin nr. 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore” neni 9 pika 1.3 b neni 16 pika 1, 

neni 18, neni 54 shkronja f, Ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe Konsultimin Publik”, 

Bashkia Shkodër organizoi me datë 26.10.2017 ora 13
00

 në ambjentet e bibliotekës “Marin 

BArleti” dëgjesën publike “Për konsultimin e projekt buxhetit të programit buxhetor P10 

Strehimi dhe shërbimet sociale”. 

Takimi filloi sipas Rendit të ditës i cili ishte bërë publik në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër 

www.bashkiashkoder.gov.al 

Në dëgjesë ishte e pranishme Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, zj. Voltana Ademi, 

përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që veprojnë dhe orfrojnë shërbime në territorin 

e bashkisë së Shkodrës si dhe përfaqësues të Bashkisë Shkodër. 

Dëgjesa u hap nga Z. Filip Vila, drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe 

Shëndetit Publik pranë Bashkisë së Shkodrës i cili në fillim falenderoi të pranishmit për 

pjesmarrjen e tyre, për të vazhduar më pas me prezantimin e shërbimeve të realizuara sipas 

planifikimit të buxhetit për vitin 2017 dhe realizimin e aktiviteteve gjatë vitit 2017.  

Prezantimi vazhdoi me përshkrimin e çdo aktiviteti të parashikuar për vitin 2018, sipas 

detyrimeve ligjore të shërbimit social, të ciltuara në ligjin nr. 139/2015 “Për vetqeverisjen 

vendore”.  

Pas mbarimit të prezantimit të pranishmit shprehën interesin e tyre me anë të pyetjeve e 

diskutimeve si më poshtë: 

Zj. Helga Smakaj, drejtore pranë organizatës Sos, Fshatrat e Fëmijëve, kërkoi një 

informacion më të detajuar për aktivitetin e parashikuar në shërbim të fëmijëve dhe të rinjve 

jetimë të bashkisë së Shkodrës; ku shtrihet dhe çfarë aktivitetesh parashikon?  

Zj. Donika Selimi, drejtuese e organizatës “Dimesion Human”, kërkoi informacion mbi 

shërbimet që parashikon bashkia e Shkodrës për moshën e tretë, përveç aktivitetit të 

parashikuar në kuadër të ditës ndërkombëtare të të moshuarve, 1 tetorin.  

Gjithashtu Zj. Alma Kurti, drejtore pranë qendrës private “Margherita”, qendër e cila ofron 

shërbim rezidencial për moshën e tretë, kërkoi informacion nëse bashkia e Shkdrës ka të 

dhëna statistikore mbi numrin e të moshuarve të braktisur, pasi ajo vë re që bashkia e 
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Shkodrës ka një mungesë vëmendje ndaj kësaj kategorie. Në vazhdim, zj. Kurti kërkon 

informacion mbi planet e bashkisë në shërbim të moshës së tretë. 

Z. Rrok Daka, përfaqësues i organizatës “Projekti Shpresa” vlerësoi takimin si transparencë 

të Bashkisë dhe gjithashtu falenderoi bashkinë e Shkodrës për vëmendjen, bashkëpunimin 

dhe mbështetjen e organizatës tyre dhe përfituesve që marrin shërbim pranë kësaj organizate.  

Z. Shpëtim Boriçi, drejtues i Kryqit të Kuq Shqiptar, dega Shkodër, pasi përgëzoi për takimin 

dhe shërbimet që bashkia e Shkodrës po ofron në shërbim të komunitetit, ai shprehu 

gadishmërinë për të bashkëpunuar dhe ofruar shërbime pranë qendrave komunitare, sidomos 

për romët dhe moshën e tretë.  

Për çdo pyetje, të pranishmit u informuan mbi shërbimet që bashkia po ofron në territor dhe 

planifikimet e ndërhyrjet e marra.  

Sa i përket pyetjes së parë, përkon me Fish Projektin: P10.F3.O1.A4 - Ndërhyrje të integruara 

për përfshirjen dhe integrimin socio-ekonomik të fëmijëve dhe të rinjve, një aktivitet që 

synon përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për fëmijët që jetojnë në institucionet e 

përkujdesit rezidencial, nëpërmjet ofrimit të kurseve të trajnimit për stafin psiko-social të 

institucioneve, përmirësimi i kushteve të jetesës së fëmijëve pa përkujdes prindëror, 

nëpërmjet ofrimit të shërbimit të shtëpi-familjeve dhe fuqizimin socio-ekonomik dhe 

integrues për të rinjtë që kanë dalë nga strukturat rezidenciale. 

 

Sa i takon çështjes mbi moshën e tretë, të pranishmit u informuan që bashkia e Shkodrës 

ofron shërbime parashoqërore (pritje, orientim, këshillim, informim) dhe gjithashtu shërbime 

komunitare sipas nevojave specifike, për të gjitha kategoritë, përfshi moshën e tretë, 

nëpërmjet krijimit dhe vënies në funksion të qendrave komuntare “Për Familjen”, në çdo 

lagje të qytetit. Gjithashtu pranë qendrës komunitare nr. 4 dhe 5, tashmë është konsoliduar 

grupi i të moshuarve që frekuentojnë qendrën dhe zhvillojnë aktivitete të ndryshme.   

Bashkia e Shkodrës është në fazën përfundimtare të Planit Social Vendor, ku të moshuarit 

janë një kategori e veçantë e këtij dokumenti, ku janë listuar problematikat dhe nevojat për 

ndërhyrje. 

Qendrat Komunitare “Për Familjen” janë ambjente të krijuara në shërbim të komunitetit dhe 

mirë presin çdo grup interesi; organizatë, institucion, komunitet, etj, që ka mundësinë dhe 

dëshirën për të kontribuar në shërbim të komunitetit dhe kategorive në nevojë.  

 

Pas përfundimit të diskutimeve, takimi u mbyll nga Z. Filip Vila i cili falenderoi pjesmarrësit 

për interesin, bashkëpunimin dhe sugjerimet e tyre.  

Pjese e këtij Proçes Verbali janë fotografitë nga takimi dhe lista e pjesmarrësve: 

Mbajti Proces-Verbalin 

Jeta Xhabija 
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