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PROCES VERBAL PER KESHILLIM ME PUBLIKUN 

PER 

“DRAFTIN E PROJEKT PLANIT BUXHETOR AFATMESEM 2020-2022 DHE 

NDRYSHIMEVE NE PAKETEN FISKALE TE BASHKISE SHKODER ” 

Bazuar në Ligjin nr 139/2015 “ Për vetqeverisjen vendore, Ligjin nr 146/2014 “ Për njoftimin 

dhe Konsultimin Publik” Bashkia Shkodër organizoi sot, me datë 13.09.2019 ora 11:00, 

Konsultimin Publik, me Organizatat e Shoqërisë Civile në fushen e Shërbimeve sociale. 

Takimi është njoftuar në faqen zyrtare të internetit www.bashkiashkoder.gov.al në menunë e 

posaçme Këshillim me Publikun, me të gjithë materialin e nevojshëm për konsultim nga 

qytetarët dhe vizitorët e faqes së Bashkisë Shkodër. 

Ashtu siç ishte publikuar dhe njoftuar, dëgjesa filloi në orën 11:00, me dt.13.09.2019.  

 

Takimin e hapi  z. Filip Vila, Drejtor i Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik. 

Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik Z.Filip Vila hap 

takimin dhe informon pjesëmarrësit për qëllimin e takimit. Ai theksoi nevojën për pjesëmarrjen e 

komunitetit dhe organizatave të shoqërisë civile  në adresimin e problematikave dhe 

shqetësimeve  duke diskutuar bashkarisht se çfarë mundet Bashkia të bëjë më mirë.  

Z.Vila prezantoi Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik duke 

nënvizuar disa nga arritjet dhe sfidat më të mëdha të saj, që nga momenti i krijimit  të tilla si: 

Krijimi i qendrës multifunksionale “Për Familjen” “Ngjyrat”, një mjedis me hapësira 

multifunksionale ( kopsht, ҫerdhe, qendër shëndetësore dhe zyra administrative) për lagjen Nr.1 

të qytetit; Rikonstruksioni total  i shkollës së vjetër në Shtoj të Vjetër dhe vënia në funksion në 

këto hapësira e qendrës komunitare “Për Familjen” Rrethina dhe qendrës shëndetësore të Shtojit 

të Vjetër; Ndërhyrja e realizuar në shkollën “Edith Durham”, duke krijuar një kopsht të ri për 

lagjen Nr.5 dhe përshtatja e ambjenteve për ofrimin e shërbimeve të specializuara për fëmijët 



 
 
 

autikë. Në proces përfundimi është edhe e para Shtëpi Familje për fëmijët jetimë. Rrjeti i 

qendrave komunitare, 12 të tilla të shpërndara në qytet dhe njësitë administrative, në përputhje 

me vizionin e Drejtorisë ofron shërbime sociale multifunksionale, të qëndrueshme dhe të 

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

shoqërisë. Në përputhje me Planin Social Vendor të Bashkisë Shkodër Z.Vila prezantoi edhe 

fish-projektet e parashikuara për t’u realizuar në këtë plan duke u ndalur tek secila prej tyre. 

Në përfundim të prezantimit Z.Vila ftoi pjesëmarrësit për ide, sugjerime dhe propozime . 

Diskutimet nisën me Znj. Suela Ndoja, përfaqësuese e Shoqata Projekti Shpresa, e cila solli në 

vëmendje problematikën e shërbimeve ditore specifike për personat me aftësi të kufizuar. Ajo 

theksoi kërkesat e mëdha për këto shërbime dhe nga ana tjetër edhe kapacitetet e kufizuara të 

shoqata Projekti Shpresa për ofrimin e tyre. Në mungesë të këtyre kapaciteteve Znj.Ndoja 

propozon ofrimin e këtyre shërbimeve ditore të specializuara në familje ose në qendrat 

komunitare “Për Familjen”, si një nevojë e domosdoshme për personat me aftësi të kufizuara dhe 

familjet e tyre. 

Znj.Ndoja sugjeron edhe një propozim tjetër në lidhje me projektet. Ajo vë në dukje nevojën për 

ekspertizë teknike për hartimin dhe shkrimin e projekteve, në kuadër të thirrjeve të ndryshme, 

duke theksuar se shumë pak organizata e kanë një ekspertizë të tillë, ndaj sugjeron krijimin e një 

strukture/ zyrë që të ofrojë një asistencë të tillë. 

Z.Vila vlerëson sugjerimet, duke theksuar se në lidhje me shkrimin e projekteve përgjithësisht 

organizatat kanë kapacitet e tyre, por nga ana tjetër Bashkia Shkodër është e gatshme të 

mbështesë dhe asistojë në ҫdo moment secilën organizatë që do të ketë nevojë . 

E merr fjalën Znj.Besmira Kukaj, menaxhere e projektit DEAR, e cila në vazhdimësi të 

sugjerimin të Znj.Ndoja thekson se në lidhje me hartimin dhe shkrimin e projekteve, në nivel 

kombëtar operon Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), e cila ofron të gjithë 

asistencën e nevojshme teknike për organizatat e shoqërisë civile. Nga ana tjetër edhe ambasadat 

e përfaqësive të huaja në kuadër të thirrjeve për projekte organizojnë ditë të hapura për sqarime 

dhe trajnime për rritjen e kapaciteteve në lidhje me shkrimin e projekteve. 

Fjalën e merr Znj.Valbona Doҫi, drejtore e Team Shkodra,  World Vision Albania, e cila theksoi 

rëndësinë  e madhë që World Vision po i jep përherë e më shumë përmirësimit të infrastrukturës 

dhe aksesit në shërbimë të personave me aftësi të kufizuar. Që prej 2 vitesh tashmë World Vision 

Albania ofron mbështetje përmes minigranteve të vogla për përmirësimin e infrastrukturës së 

shkollave ku ata punojnë, duke mundësuar pajisjen më rampa, tualete të përshtatura për PAK, në 

bazë të standarteve të miratuara nga Ministritë e linjës në bashkëpunim të vazhdueshëm edhe me 

Bashkinë Shkodër. Ndërkohë Znj.Doҫi sugjeron që përtej fondeve të World Vision do të ishte 

shumë e dobishme edhe një kontribut financiar i Bashkisë Shkodër në lidhje me këtë ҫështje. 



 
 
 

Z.Vila falenderon W.Vision për marrëdhënien shumë të mirë bashkëpunuese gjatë këtyre viteve 

dhe vë në dukje se Bashkia Shkodër në ҫdo ndërtim të ri dhe rikonstruksion objektesh të 

realizuar gjatë kësaj kohë ka siguruar edhe përshtatshmërinë e nevojshme për aksesin e PAK 

(konkretisht rampa, tualete PAK dhe ashensori për PAK tek Qendra Rinore Atelie). Nga ana 

tjetër, Z.Vila theksoi nevojën për një bashkëpunim dhe bashkërëndim të ngushtë në kuadër të 

ndërhyrjeve. 

Diskutimi vazhdon me Znj.Besara Podgorica, përfaqësuese e organizatës Gruaja tek Gruaja , e 

cila  konsideron se problematika dhe sfida më e madhe e ofrimit të shërbimeve ëshë tenderimi i 

shërbimeve sociale. 

Takimi vijon me një prezantim të buxhetit të Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe 

Shëndetit Publik për vitet 2018-2020 nga Znj.Egrela Kurtabegu, të ndarë në 4 zëra kryesorë: 

paga dhe sigurime, shpenzime operative, transferime dhe investime. 

Z.Vila nënvizon faktin që është shumë e domosdoshme decentralizimi i shërbimeve. Bashkë me 

detyrimet ligjore duhet të shtohen edhe financimet, të cilat deri tani për Bashkinë Shkodër kanë 

munguar plotësisht. Ҫdo gjë është mundësuar vetëm me fondet e vetë Bashkisë Shkodër dhe 

donatorëve, të cilët kanë qenë një mbështetje shumë e madhe. I gjithë buxheti i Bashkisë 

Shkodër është transparent dhe i publikuar online në faqen web të Bashkisë Shkodër. 

Falenderon pjesëmarrësit dhe takimi mbyllet. 

 

 

Takimi mbyllet në oren 13.00 

Mbajti protokollin Lorena Bardeli. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 


