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SIGURIMI SHOQEROR
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Programi Buxhetor: 10220 - Sigurimi shoqëror

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT
Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për administrimin dhe mirëmbajtjen
e qëndrave rezidenciale për të moshuarit, si dhe ofron përfitime në para dhe në shërbime kundrejt
rreziqeve të lidhura me moshën e tretë; Bashkia administron dhe organizon skema për mbrojtjen
shoqërore.

Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

Kodi

Fakt 2017

I Pritshmi
2019

Fakt 2018

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

NUK KA EFEKTE FINANCIARE

10220

Treguesit Kyç të Performancës

Objektivi 1

Qëllimi i programit
Krijimi dhe administrimi i
shërbimeve sociale për shtresat
në nevojë, personat me aftësi të
kufizuar, fëmijët, gratë, të
moshuarit etj., sipas mënyrës së
përcaktuar me ligj

Treguesit e rezultatit

Rritja e personave të
shërbyer në vit / Të
moshuar të trajtuar
në vit në qendrat e
shërbimeve

Njësia Matëse

Nr. të moshuarish
të akomoduar në
qendrat e
shërbimeve sociale.
Trendi vjetor ne %
Numri i aktiviteteve
ndërgjegjësuese,
rritja vjetore në %

Partneriteti i ngushtë me
shoqёrinë civile, organizatat
jo-fitimprurëse, biznesin privat
dhe biznesin social nё veçanti
për ofrimin e shërbimeve
sociale për shtresat në nevojë

Synimet
2018

2019

2020

111%

12%

29%

2021

2022

0%

0%

Trendi
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TË DHËNAT E PROGRAMIT
Fakt 2018

I Pritshmi 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

NUMRI I TË MOSHUARVE TË TRAJTUAR NË QENDRAT REZIDENCIALE

62

58

60

NUMRI I TË MOSHUARVE TË TRAJTUAR NË QENDRAT DITORE

41

147

175

NUMRI I AKTIVITETEVE NDËRGJEGJËSUESE PËR TË MOSHUARIT

7

9

9

9

NUMRI I TË MOSHUARVE PJESËMARRËS NË AKTIVITETE

100

120

120

120

Aktivitetet Kryesore
Aktivitetet kryesore të parashikuara për t’u realizuar gjatë 2020 –
2022 janë:
Rritja e numrit të aktiviteteve ndërgjegjësuese
Rritja e numrit të moshuarve dhe familjeve përfituesë të
shërbimeve
Rritja

e

numrit

të

partneriteteve

me

shoqёrinë

civile,

organizatat jo-fitimprurëse.

3

Funksioni: MBROJTJA SOCIALE
Nënfunksioni 102: Të moshuarit
Programi 10220: Sigurimi shoqëror

Vështrim i përgjithshëm
Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e
tyre të përditshme integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre.
Emri i
Përshkrimi i programit
Përshkrimi i programit
Programit
10220
Sigurimi shoqëror
 Administrimi dhe mirëmbajtja e qëndrave
rezidenciale për të moshuarit;
 Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt
rreziqeve të lidhura me moshën e
tretë(humbje e të ardhurave, mungesë
pavarësie në kryerjen e detyrave të
përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën
shoqërore dhe komunitare etj.);
 Administrim dhe organizim ose mbështetje
të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore.

Qëllimet

Krijimin dhe
administrimin e
shërbimeve sociale
për shtresat në
nevojë, personat
me aftësi të
kufizuar, fëmijët,
gratë, të moshuarit
etj., sipas mënyrës
së përcaktuar me
ligj.

Objektivat

O1.Partneriteti i
ngushtë me
shoqёrinë
civile,
organizatat jofitimprurëse,
biznesin privat
dhe biznesin
social nё
veçanti për
ofrimin e
shërbimeve
sociale për
shtresat në
nevojë.

Treguesit e rezultatit

Rritja e nr. Të
personave të shërbyer
në vit / Të moshuar të
trajtuar në vit në
qendrat e shërbimeve

Nr. partneriteteve me
shoqёrinë civile,
organizatat jofitimprurëse

Njwsia e matëse
Nr. të moshuarish
të akomoduar në
qendrat e
shërbimeve
sociale. Trendi
vjetor ne %

Synimet
2019

2020

111%

12%

Numri i
aktiviteteve
ndërgjegjësuese,
rritja vjetore në %
Për organizimin
e aktiviteteve
planifikohet
bashkëpunimi
me institucionin
e shtëpisë së të
moshuarve,
qendrat
komuntare “Për
Familjen” dhe
organizatat
partnere si:
Shpresë për
Botën, Kryqi I
Kuq , The Door,
etj.

2021

2022

29%

0%

0%

Për organizimin
e aktiviteteve
planifikohet
bashkëpunimi
me institucionin
e shtëpisë së të
moshuarve,
qendrat
komuntare “Për
Familjen” dhe
organizatat
partnere si:
Shpresë për
Botën, Kryqi I
Kuq , The Door,
etj.

Për
organizimin e
aktiviteteve
planifikohet
bashkëpunimi
me
institucionin e
shtëpisë së të
moshuarve,
qendrat
komuntare
“Për Familjen”
dhe
organizatat
partnere si:
Shpresë për
Botën, Kryqi I
Kuq , The
Door, etj.

Për
organizimin e
aktiviteteve
planifikohet
bashkëpunimi
me
institucionin e
shtëpisë së të
moshuarve,
qendrat
komuntare
“Për
Familjen” dhe
organizatat
partnere si:
Shpresë për
Botën, Kryqi I
Kuq , The
Door, etj.

Të dhënat e programit
Numri i të moshuarve të trajtuar në
qëndra rezidenciale publike
Numrit total i personave të moshës së
tretë të shërbyer në qendrat sociale
ditore.

2017 2018 2019 2020
58

62

60

41

147

175

2021

2022

Projekte të rëndësishme
Kodi
projektit

Titulli dhe përshkrim i
shkurtër i projektit

P10220.O1.
A1.

Dita Ndërkombëtare e të
Moshuarve

Buxheti
2020
(mijë lekë)

Buxheti
2021
(mijë lekë)

Buxheti
2022
(mijë lekë)

Informacion financiar
Tavani i përgjithshëm i
programit
Shpenzime bruto
Të ardhurat e programit
Shpenzime neto
Paga dhe sigurime
shoqërore
Investimi kapital

Komente

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

0

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

0

0

0

0

x

x

x

x

x

x

Funksioni 10. MBROJTJA SOCIALE
Projekti: P10220.O1. A1.
Nr. 01

Dita ndërkombëtare e të

N/Funksioni 102: Të moshuarit

moshuarve

Llojet e Programit 10220: Sigurimi
shoqëror

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit:
i. Situata
Dita Ndërkombëtare e të Moshuarve është një ditë e veçantë për personat e moshës së tretë në të gjithë botën. Pleqëria
është një prej rregullave të pandryshueshme të krijimit dhe një nga periudhat e rëndësishme të ciklit të jetës. Diskutimet
janë përqëndruar në tema të tilla si: plakja e popullsisë dhe ofrimi i kujdesit shëndetësor për personat e kësaj moshe, puna
vullnetare, kujdesi social dhe gjetja e mënyrave sa më përfshirëse për personat e moshuar, në fuqinë punëtore.
Një problem shqetësues në vendin tonë është ndryshimi i dinamikave brenda familjes shqiptare, ku si pasojë e ndryshimeve
dhe zhvillimeve social-ekonomike, kulturore, etj, fëmijët kanë prirje për të jetuar vetëm, për të emigruar dhe për t’u shkëputur
nga familja. Një ndryshim i tillë në konceptin dhe traditën e familjes shqiptare, ka bërë që të kemi një rritje të të moshuarve
që jetojnë vetëm, pa përkujdesjen dhe vëmendjen e nevojshme.
Nuk ka të dhëna mbi numrin e saktë të të moshuarve që jetojnë në territorin e bashkisë së Shkodrës. Një pjesë e madhe e
kësaj kategorie jetojnë në shtëpi, vetëm, shpesh pa përkujdesje të veçantë dhe në varfëri e në kushte shumë të
papërshtatshme.
Gjatë vitit 2019 pranë qendrës komunitare “Për Familjen” Nr.4, Bashkia e Shkodrës në bashkëpunim me Kryqin e Kuq
Shqiptar ka vazhduar ofrimin e shërbimeve ditore, të cilat konsistojnë në: informim, këshillim për problemet shëndetësore
kryesore që prekin moshën e tretë, mundësi për kohën e lire, ofrim çaji, kafeje, shtyp i ditës, pjesëmarrje në aktivitete socialkulturore, etj. Të moshuarit iu janw siguruar biletat për pjesëmarrje në festivalin “Prandverë me kangë”, komedinë
“Frikacaku bëhet trim”. Gjithashtu në kuadër të javës së familjes, në ambjentet e qendrës komunitare “Për Familjen” Nr.4,
u organizua aktiviteti “Ecim bashkë “. Qëllimi i këtij aktivitetit ishte promovimi i vlerave familjare dhe transmetimi i tyre tek
brezat e rinj. Gjyshërit prezent dhe nipat/ mbesat folën bukur për dashurinë, përkujdesjen dhe vlerat që këto dy mosha
mbartin dhe përcjellin tek familja. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të të moshuarve janë organizuar aktivitete të ndryshme
pranë qendrave komunitare “Për Familjen”. Në këto aktivitete është prezantuar dhe diskutuar mbi problematikat e nevojat
e kësaj moshe.
ii. Synimi i projektit

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

Synojmë rritjen e numrit të vullnetarëve dhe kontributit nga ana e tyre në përmirësimin e cilësisë së jetës të
shtresës së tretë.

Synojmë ndërgjegjësimin e komunitetit për krijimin e mundësirave dhe hapësirave të nevojshme për moshën e
tretë.
iii. Aktivitetet kryesore të projektit








Thirrje për bashkëpunim institucioneve publike dhe organizatave.
Organizim i aktiviteteve të përbashkëta sensibilizuese por jo vetëm.
Propozimi i mënyrave për përfshirje aktive të të moshuarve në shoqëri.
Përfshirja e vullnetarëve në ndihmë të moshës së tretë.
Kujdesi social ndaj moshës së tretë.
Diskutimi i mundësive për ofrim të shërbimeve në shtëpi, për të moshuarit që jetojnë vetëm.
Bashkëpunimi me institucionet publike, organizatat, biznesin privat dhe komunitetin për krjimin e mundësive në
përmbushje të nevojave tyre.

b) Rezultatet që prisni
o
Aktivitet gjithëpërfshirës, për nga diversiteti i institucioneve, organizatave pjesëmarrëse dhe komunitetit.
o
Sensibilizim i komunitetit dhe institucioneve.
o
Përmirësim i cilësisë së jetës për të moshuarit e bashkisë së Shkodrës.
c) Aktorët e mundshëm

d) Kontributet e mundshme në projekt
Bashkia
Institucionet publike
DSHP
OJF-të
Bizneset private
Komuniteti

Komuniteti
Institucionet publike
DSHP
OJF-të
e) Shpenzimet e llogaritura

Nga kjo:
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Shpenzimet për çdo aktivitet
2020

Totali
(mijë lekë)

Paga

Sigurime

Operativ
e

Transferim
e

Sigurime

Operativ
e

Transferim
e

Sigurime

Operativ
e

Transferim
e

Kapitale

A.1
Shu
ma
Shpenzimet për çdo aktivitet
2021

Totali
(mijë lekë)

Nga kjo:
Paga

Kapitale

A.1
Shu
ma
Shpenzimet për çdo aktivitet
2022

Totali
(mijë lekë)

Nga kjo:
Paga

Kapitale

A.1
Shu
ma
f) Periudha e zbatimit
Shtator – Tetor 2020
2021
2022

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:
Stafi i drejtorisë së shërbimeve sociale, shëndetit publik dhe strehimit.
Institucioni Likujdues: Bashkia Shkodër
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