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Funksioni 7 :  Shendetesia 

Nënfunksioni :072 Shërbimet e kujdesit parësor 

Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor 

Vështrim i përgjithshëm 

Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e 

aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor; Sigurimi i kujdesit shëndetësor për të gjithë 

individët dhe familjet. 

Emri i Programit Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

07220 Shërbimet e kujdesit 

parësor 
 Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave 

të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e 

aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel 

vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e 

shëndetit, si dhe administrimin e qëndrave e të 

shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, 

sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; 

 

 

 

 Projekte të rëndësishme 

Kodi projektit 
Titulli dhe përshkrim i shkurtër i 

projektit 

Buxheti 

2019 

 (mijë 

lekë) 

Fillon Mbaron 

P07220.F1.O1.A1 
Informimi dhe Promovimi për një 

komunitet më të shëndetshëm 
 2019 2021 

P07220.F1.O1.A2 
Pёrmirёsimi i infrastrukturёs sё shёrbimit 

shёndetёsor parësor 
1 500 2019 2021 
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Qëllimet Objektivat Treguesit e rezultatit 
Synimet 

2018 2019 2020 2021 

Projektimi, 

përmirësimi i 

kushteve të qendrave 

shëndetësoreparësore 

në territor dhe 

mirëadministrimi i 

infrastrukturës së 

ndërtuar. 

O1 Përmirësimii 

shëndetit, cilësisë së 

jetës së komunitetit 

perms aktiviteteve të 

edukimit e 

promocionitshëndetësor, 

parandalimittë 

sëmundjevedhe 

shërbimeve të tjera 

shëndetësore në 

bashkëpunim me 

institucionetpërgjegjëse 

të shërbimit shëndetësor 

 

 

Nr. i temave të 

zhvilluara. 

 

Përgatitja dhe 

organizimi i rreth 16 

temave informuese dhe 

sensibilizuese në vit me 

komunitetin. 

Përgatitja dhe 

organizimi i rreth 16 

temave informuese 

dhe sensibilizuese 

në vit me 

komunitetin 

Përgatitja dhe organizimi i 

rreth 16 temave informuese 

dhe sensibilizuese në vit me 

komunitetin,   mbi tema të 

ndryshme si: kanceri i qafës 

së mitrës, autizmi, higjiena e 

gojës, aktiviteti fizik, 

duhanpirja, etj. 

Përgatitja dhe organizimi i 

rreth 16 temave informuese 

dhe sensibilizuese në vit me 

komunitetin , mbi tema të 

ndryshme si: kanceri i qafës së 

mitrës, autizmi, higjiena e 

gojës, aktiviteti fizik, 

duhanpirja, etj. 

Nr. i  aktiviteteve 

informuese dhe 

promovuese pёr 

shёndetin. 

Organizimi i sё pakut 

50 takimeve informuese 

dhe sensibilizuese në 

vit me komunitetin. 

Organizimi i sё 

pakut 50 takimeve 

informuese dhe 

sensibilizuese në vit 

me komunitetin. 

Organizimi i sё pakut 50 

takimeve informuese dhe 

sensibilizuese nё vit  me tema 

të ndryshme si: kanceri i qafës 

së mitrës, autizmi, higjiena e 

gojës, aktiviteti fizik, 

duhanpirja, etj. 

Organizimi i sё pakut 50 

takimeve informuese dhe 

sensibilizuese nё vit  me tema 

të ndryshme si: kanceri i qafës 

së mitrës, autizmi, higjiena e 

gojës, aktiviteti fizik, 

duhanpirja, etj. 

Nr. i pjesёmarrёsve nё 

takime e aktivitete. 

Organizimi i 50 

takimeve dhe 

aktiviteteve me një 

numër pjesëmarrësish  

prej 900 personash 

gjatë gjithë vitit. 

Organizimi i 50 

takimeve dhe 

aktiviteteve me një 

numër 

pjesëmarrësish  prej 

900 personash gjatë 

gjithë vitit. 

Organizimi i 50 takimeve dhe 

aktiviteteve me një numër 

pjesëmarrësish  prej 900 

personash gjatë gjithë vitit. 

Organizimi i 50 takimeve dhe 

aktiviteteve me një numër 

pjesëmarrësish  prej 900 

personash gjatë gjithë vitit. 

Nr. i qëndrave 

shëndestësore 

funksionale. 

Aktualisht në Bashkinë 

e Shkodrës 

funksionojnë 14 qëndra 

shëndetsore. 4 të 

vendosuar në qytet dhe 

10 të vendosura në 

njësitë administrative, 

në përbërje të të cilave 

ndodhen edhe 

ambulancat përkatëse. 

Në Bashkinë e 

Shkodrës 

funksionojnë 14 

qëndra shëndetsore, 

4 të vendosuar në 

qytet dhe 10 të 

vendosura në njësitë 

administrative, në 

përbërje të të cilave 

ndodhen edhe 

ambulancat 

përkatëse. 

Në Bashkinë e Shkodrës 

funksionojnë 14 qëndra 

shëndetsor, 4 të vendosuar në 

qytet dhe 10 të vendosura në 

njësitë administrative, në 

përbërje të të cilave ndodhen 

edhe ambulancat përkatëse. 

Në Bashkinë e Shkodrës 

funksionojnë 14 qëndra 

shëndetsore, 4 të vendosuar në 

qytet dhe 10 të vendosura në 

njësitë administrative, në 

përbërje të të cilave ndodhen 

edhe ambulancat përkatëse. 
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Database me të dhënat 

aktuale dhe nevojat 

për ndërhyrje të 

qëndrave 

shëndetësoreparësore i 

përditësuar. 

Database e qëndrave 

shëndetësore parësore 

periodikisht e 

përditësuar, me të 

dhënat; si(vendodhjen, 

popullsinë që mbulon 

me shërbim, personelin, 

gjëndjen fizike të 

objekteve etj) dhe 

nevojat për ndërhyrje. 

Përditësimi i 

databazës me 

ndryshimet e reja të 

realizuara. 

Përditësimi i databazës me 

ndryshimet e reja të 

realizuara. 

Përditësimi i databazës me 

ndryshimet e reja të 

realizuara. 

Nr. i qëndrave 

shёndetёsore tё 

ndёrtuara   ( tё reja) 

dhe tё 

rikonstrukturuara; 

Projektimi, sigurimi i 

fondeve për zbatim të 4 

qëndrave tё reja 

shёndetёsore në territor 

dhe përmirësimi i 

kushteve të 2 qëndrave 

shëndetësore . 

Vënia në funksion e 

4 qëndrave të reja 

shëndetsore në 

territor, të 

projektuara gjatë 

vitit 2018. 

Projektimi, sigurimi 

i fondeve për zbatim  

dhe përmirësimi i 

kushteve të 3 

qendrave 

shëndetësore 

parësore në territor. 

Mirëmbajtja dhe 

rikonstruksioni i 

qendrave 

shëndetësore 

parësore në territor 

në varësi të 

nevojave të 

konstatuara. 

Projektimi, sigurimi i fondeve 

për zbatim, përmirësimi i 

kushteve të 3 qendrave 

shëndetësore parësore në 

territor dhe mirëadministrimi i 

infrastrukturës së ndërtuar. 

Mirëmbajtja dhe 

rikonstruksioni i qendrave 

shëndetësore parësore në 

territor në varësi të nevojave 

të konstatuara. 

Projektimi për 

rikonstruksionin e qendrave 

ekzistuese apo ndërtimin e 

qendrave të reja 

shëndetësore.Përmirësimi i 

kushteve të 3 qendrave 

shëndetësore parësore në 

territor dhe mirëadministrimi i 

infrastrukturës së ndërtuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nr. i personave qё 

marrin shёrbim nё  

qendra shёndetёsore 

Aktualisht në qëndrat 

shëndetësore të 

bashkisë Shkodër 

rezultojnë të regjistruar 

në rregjistrin elektronik 

pranë mjekut të familjes 

173 029 banorë që 

marrin shërbimet 

përkatëse të kujdesit 

Në qëndrat 

shëndetësore të 

bashkisë Shkodër 

rezultojnë të 

regjistruar në 

rregjistrin elektronik 

pranë mjekut të 

familjes 173 029 

banorë që marrin 

Në qëndrat shëndetsore të 

bashkisë Shkodër rezultojnë të 

regjistruar në rregjistrin 

elektronik pranë mjekut të 

familjes 173 029 banorë që 

marrin shërbimet përkatëse të 

kujdesit shëndetsor parësor 

pranë këtyre qëndrave. 

Në qëndrat shëndetësore të 

bashkisë Shkodër rezultojnë të 

regjistruar në rregjistrin 

elektronik pranë mjekut të 

familjes 173 029 banorë që 

marrin shërbimet përkatëse të 

kujdesit shëndetsor parësor 

pranë këtyre qëndrave. 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
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shëndetësor parësor 

pranë këtyre qëndrave 

shërbimet përkatëse 

të kujdesit 

shëndetsor parësor 

pranë këtyre 

qëndrave. 
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Informacion financiar 
      

Vitet 
Viti 

2016 
Viti 2017 

Viti 

2018 
Viti 2019 

Viti 

2020 

Viti 

2021 

Tavani i përgjithshëm i 

programit    
1,500 

  

Shpenzimet bruto 
   

1,500 
  

Të ardhurat e 

programit       

Shpenzimet neto - - - 1,500 - - 

Pagat dhe sigurimet 

shoqërore       

Investimet kapitale 
 

- 
    

 

 

Komente 

Ka vetem 1500 mije leke te planifikuara ne vitin 2019 ne zerin shpenzime korente  
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Nr. 01 

Projekti: P07220.O1.A1 
 
Informimi dhe promovimi për një 
komunitet më të shëndetshëm 

Funksioni 7.  SHËNDETËSIA 
 
N/Funksioni 072: Shërbimet e kujdesit parësor 
 
Llojet e Programit:07220 Shërbimet e kujdesit parësor 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Shërbimi i shëndetit publik pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik gjatë vitit 2018 ka 
organizuar një sërë takimesh informuese me synim  përmirësimin e shëndetit dhe cilësisë së jetës së komunitetit. Këto 
takime janë organizuar pranë qendrave komunitare ”Për Familjen” dhe githashtu në shkollat 9 vjeçare dhe të mesme të 
bashkisë së Shkodrës. Temat e referuara janë në përputhje me kalendarin kombëtar të shëndetit të miratuar nga Instituti 
i Shëndetit Publik  dhe Ministria e Shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale. Organizimi dhe zhvillimi i këtyre aktiviteteve është 
realizuar në bashkëpunim me institucionet përgjegjese të shërbimit shëndetesor dhe atij arsimor me moton “Së bashku 
për shëndetin tuaj”. 
Gjatë vitit 2018, janë organizuar 13 tema dhe 60 takime informuese e sensibilizuese me komunitetin  me një numër 
pjesëmarrësish  prej rreth 900 personash gjatë gjithë vitit. 

ii. Synimi i projektit  

 Të promovojë dhe informojë komunitetin për një jetë të shëndetshme në bashkëpunim të ngushtë me qendrat 
komunitare „Për Familjen”, qendrat shëndetësore të shërbimit parësor, shkollat, OJF, etj. 

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

 Të promovojë zgjerimin e mëtejshëm të shërbimit shëndetësor parësor me qëllim mbulimin sa më të madh të 
popullsisë dhe territorit. 

 Të nxisë dhe mbështesë përqasjen multi-sektoriale në zhvillimin e shëndetit komunitar, bashkë me sektorin 
social, arsimor, sportiv, etj. 

 Të bashkëpunojë me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor për të organizuar aktivitetet e saj, si 
me  DRSH, , DRFSDKSH dhe qendrat shëndetësore përkatëse. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Të përgatisë prezantime dhe materiale promovuese për shëndetin bazuar në ditët ndërkombetare, si psh 
kanceri i qafës së mitrës, kanceri, higjiena e gojës dhe shëndeti oral, aktiviteti fizik tek fëmijët, autizmi, duhani, 
drogat, shëndeti riprodhues dhe seksual, kanceri i gjirit, dhuna, moshimi, planifikimi dhe metodat kontraceptive, 
obeziteti, larja e duarve, etj. 

 Organizimi i së pakut 12 temave (nga 1 teme/muaj) dhe organizimi i aktiviteteve promovuese dhe edukuese në 
komunitet. 

 Organizimi i sё pakut 50 takimeve informuese dhe sensibilizuese nё vit  me tema të ndryshme me  
 Organizimi i tryezave të rrumbullakta në komunitet dhe media me synim promovimin e jetës së shëndetshme. 
 Bashkëpunimi i afërt me OJF, organizata dhe biznesin privat në projekte që synojnë përmirësimin e shëndetit 

komunitar dhe fuqizimin e sistemit shëndetësor në përgjithësi.  

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

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

bashkëpunim të afert me qendrat shëndetësore dhe shkollat pranë komunitetit. 

c) Aktorët e mundshëm. 
 

d) Kontributet e mundshme në projekt  

Komuniteti,  
Mjek dhe infermierë të shërbimit shëndetësor parësor. 
Mësues dhe nxënës të shkollave. 
Personel i Drejtorisë së Shëndetit Publik. 
OJF,    

 OJF, 
DSHP. 
DSR,  
DRFSDKSH 
DAR 
Biznes provat,  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1        

 Shuma       

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al


 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1, Shkodër, web: www.bashkiashkoder.gov.al, e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al             701 

 

A.1        

 Shuma       

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1        

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit  
Janar – Dhjetor 2019 
2020 
2021 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Specialist i Shëndetit Publik, 
Stafi i qëndrave komunitare, 
 
Institucioni Likujdues: Bashkia Shkodër 
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Nr. 02 

P07220.O1.A2   
 
Pёrmirёsimi i infrastrukturёs sё shёrbimit 
shёndetёsor parësor 

Funksioni 7.  SHËNDETËSIA 
 
N/Funksioni 072: Shërbimet e kujdesit parësor 
 
Llojet e Programit:07220 Shërbimet e kujdesit parësor 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik pranë Bashkisë së Shkodrës, ndër detyrat funksionale ka 
përmirësimin e cilësisë së jetesës për personat në nevojë, ku pjesë e kësaj është vlerësimi i kushteve infrastrukturore të 
qendrave shëndetësore, ristrukturimi i tyre dhe planifikimi e projektimi i ndërhyrjeve, me synim që të krijohen kushtet e 
përshtatshme për komunitetin për marrjen e shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor. Gjatë vitit 2018, Bashkia e Shkodrës 
ka përditësuar sistemin databaze për regjistrimin e çdo qendre shëndetësore në territorin e saj me të gjitha të dhënat specifike 
të tyre; nevojat, shërbimet, stafin, zonën që mbulon, problematikat, funksionaliteti i qendrave shëndetësore parësore etj.  
Gjithashtu gjatë vitit 2018 është realizuar ndërtimi dhe funksionimi i një qendre të re shëndetësore në njësinë administrative 
Rrethina (Shtoj i Vjetër), janë projektuar dhe po punohet për sigurimin e fondeve të nevojshme për zbatim për 3 qendra të reja 
shëndetësore (tek kopshti Guerrile, ish Shkolla Veterinare dhe Ish Hotel Sporti ( Magazina e Bashkisë) në rrugën Edith 
Durham), si dhe me financimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale janë rikonstruktuar dhe përmirësuar kushtet 
për qendrat shëndetësore Bërdicë e Madhe dhe Velipojë. 
Nga vlerësimi dhe analiza e gjendjes aktuale të infrastrukturës ekzistuese të qendrave shëndetësore parësore, si dhe nga 
problematikat e referuara nga vetë banorët e bashkisë Shkodër gjatë takimeve konsultative në kuadër të buxhetit afatmesëm 
2019-2021 konstatohet nevoja për planifikimin e disa ndërhyrjeve të nevojshme me qëllim sigurimin e kushteve të nevojshme të 
ofrimit të shërbimit shëndetësor parësor. Problematika janë konstatuar në njësinë administrative Ana e Malit ( qendra 
shëndetësore  Obot); në njësinë administrative Rrethina (qendrat shëndetësore Bleran, Shtoj i Ri, Zues) dhe njësinë 
administrative Velipojë në disa prej qendrave shëndetësore.  

ii. Synimi i projektit  

 Të vlerësojë dhe analizojë gjendjen aktuale të infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor dhe  të planifikojë 
ndërhyrjet e nevojshme. 

 Të vlerësojë kushtet infrastrukturore dhe funksionimin e qendrave dhe ambulancave shëndetësore të shërbimit 
shëndetesor parësor.  

 Të promovojë zgjerimin e mëtejshëm të shërbimit shëndetësor parësor me qëllim mbulimin sa më të gjerë të 
popullsisë dhe territorit. 

 Të vlerësojë dhe promovojë aksesin e barabartë për shërbimet shëndetësore në të gjithë segmentet apo grupet e 
popullatës. 

 Të identifikojë partnerë dhe të krijojë aleanca të qëndrueshme ndërmjet institucioneve dhe OJF-ve. 

 Të nxisë dhe mbështesë përqasjen multi-sektoriale në zhvillimin e shëndetit komunitar, bashkë me sektorin social, 
arsimor, sportiv, etj. 

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Krijimi dhe përditësimi i një bazë të dhënash për qendrat shëndetesore parësore të gatshme, me të dhënat aktuale 
dhe nevojat për ndërhyrje.  

 Projektimi dhe përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor. 
 Mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar. 
 Mirëmbajtje e qendrave shëndetësore  parësore në territor në varësi të nevojave të konstatuara. 
 Rikonstruksion i qendrave shëndetësore  parësore në territor në varësi të nevojave të konstatuara 
 Vlerësimi dhe monitorimi periodik i ambjenteve të qendrave shëndetësore të shërbimit shëndetësor parësor në gjithë 

territorin e Bashkisë së Shkodrës me synim prioritarizimin e ndërhyrjeve. 
 Bashkëpunimi i afërt me OJF, organizata dhe biznesin privat në projekte që synojnë përmirësimin e shëndetit 

komunitar dhe fuqizimin e sistemit shëndetësor në përgjithësi.  

b) Rezultatet që prisni  

 
o Database i përditësuar me infomacion mbi qendrat shëndetësore të shërbimit parësor në territorin e Bashkisë së 

Shkodrës. 
o Forcimi dhe përmirësimi i infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor në territorin e Bashkisë Shkodër. 
o Rritje e aksesit të barabartë për shërbimet shëndetësore për të gjithë grupet e popullatës. 

c) Aktorët e mundshëm . 
 

d) Kontributet e mundshme në projekt  

Komuniteti,  
Stafi i shërbimit shëndetësor parësor, 
Personel i Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë , 
OJF. 

OJF, 
DRSH 
DSR,  
DRFSDKSH 
Biznes privat,  

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali   Nga kjo: 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/
mailto:info@bashkiashkoder.gov.al
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(mije lekë) Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 
Mirëmbajtje e qendrave 
shëndetësore parësore 

1500   1500   

A.2 
Projektim për rikonstruksion të 
qendrave shëndetësore 
parësore 

      

A.3 
Rikonstruksion i qendrave 
shëndetësore parësore 

      

 Shuma 1500   1500   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 
Mirëmbajtje e qendrave 
shëndetësore 

     
 

A.2 
Projektim për rikonstruksion te 
qendrave shëndetësore 
parësore 

     
 

A.3 
Rikonstruksion i qendrave 
shëndetësore parësore 

     
 

 Shuma       

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali  
(mije lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 
Mirëmbajtje e qendrave 
shëndetësore 

     
 

A.2 
Projektim për rikonstruksion te 
qendrave shëndetësore 
parësore 

     
 

A.3 
Rikonstruksion i qendrave 
shëndetësore parësore 

     
 

 Shuma       

f) Periudha e zbatimit  
Janar – Dhjetor 2019 
2020 
2021 

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