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Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 
I Pritshmi 

2019 
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

10661 0 7,933 37,026 45,026 1,754 1,750 

 

 

 
Shpenzimet 

korrente 
Investimet 

Fakt 2017 0 
0 

Fakt 2018 0 
7,933 

I Pritshmi 2019 1,600 
35,426 

Plan 2020 1,830 43,196 

Plan 2021 1,754 0 

Plan 2022 1,750 0 
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Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe administrimin e 

banesave për strehim social, për të ofruar përfitime në natyrë dhe me pagesë për familjet që kanë nevojë 

për strehim si dhe për të administruar, organizuar dhe mbështetur skema të mbrojtjes sociale. Bashkia 

ofron përfitime në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër 

dhe vulnerabël 

Programi Buxhetor: 10661  - Strehimi Social 
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Treguesit e rezultatit Njësia Matëse 
Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Përmirësimi i 

strehimit dhe 

komoditeteve të 

komunitetit: 

Rritja e përfituesve të 

programeve  të 

strehimit social 

Numri personave të 

mbështetur me strehim 

social sipas kategorive 

nga 1 tek 4 më poshtë 

(raporti në % viti korent 

kundrejt vitit të kaluar) 

11% 20%     

Numri i personave që 

kanë përfituar banesa 

sociale me kosto të ulët 

dhënë nga Enti i 

Banesave 

  0% 0% 0%  

Numri i familjeve qe 

perfitojne banesa 

sociale me qera 

  20% 0% 0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treguesit Kyç të Performancës 

Ndërtimin dhe administrimin e 

banesave për strehimin social, 

sipas mënyrës së përcaktuar me 

ligj 

 

Qëllimi i programit Objektivi 1 

Përmirësimi i kushteve të 
banimit për shtresat në nevoje 

Ndërtimin dhe administrimin e 

banesave për strehimin social, 

sipas mënyrës së përcaktuar me 

ligj 

 

 

Qëllimi i programit Objektivi 2 

Vlerësimi, planifikimi dhe 

sigurimi i kushteve të 

përshtatshme të banimit, për 

individët dhe familjet në 

nevojë, përmes ofrimit të 

alternativave për një strehim 

të gatshëm, të arritshëm, të 

përballueshëm dhe të 

përshtatshëm 
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Treguesit e rezultatit Njësia Matëse 
Synimet  

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi 

Rritja e aplikimeve të 

programeve  të 

strehimit social 

Numri i aplikimeve për 

bonus strehimi (raporti 

në % viti korent 

kundrejt vitit të kaluar) 

 56% 60% 37.5% 0%  

Numri i aplikimeve për 

banesa sociale (raporti 

në % viti korent 

kundrejt vitit të kaluar) 

  0% 0% 0%  

Numri i aplikimeve 

pranë qeverisë dhe 

donatorëve për 

programet sociale të 

strehimit në vit 

4 5 6 6 6  

Përmirësimi i 

mbështetjes 

financiare për 

strehimin social 

Numri i banesave në 

rrezik shembje të 

përmirësuara në vit 

 30 40 50 50  

Numri i banorëve 

përfitues nga ndërhyrja 

në vit 

 3000 3000 3000 3000  

Numri i familjeve 

përfitues nga ndërhyrja 

në vit 

 673 673 673 673  

 

T Ë  D H Ë N A T  E  P R O G R A M I T  

Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

 

 

NUMRI PERSONAVE TË MBËSHTETUR ME STREHIM SOCIAL SIPAS KATEGORIVE  

50 60 60 60 60 

 

 

Aktivitetet kryesore të parashikuara për t’u realizuar gjatë 2020 – 

2022 janë: 

Përmirësimi i kushteve të banimit për shtresat në nevojë  

Rritja e numrit të aplikimeve për fonde pranë qeverisë dhe 

donatorëve për më shumë banesa sociale dhe mbështetje 

financiare për familjet në situatë rruge. 

Aktivitetet Kryesore 
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Funksioni: MBROJTJA SOCIALE 

Nënfunksioni 106: Strehimi Social 
 

Programi 10661:  

Strehimi Social 
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Vështrim i përgjithshëm 

 

Emri i 

Programit 
Përshkrimi i programit Përshkrimi i programit 

10661 Strehimi social  Përfitime në natyrë për të ndihmuar 

familjet të përballojnë koston e strehimit; 

 Ndërtim dhe administrim i banesave për 

strehimin social, sipas mënyrës së 

përcaktuar me ligj; 

 Administrim, organizim ose mbështetje të 

skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore; 

 Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme 

ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit 

për koston e qirasë; 

 Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të 

strehimit; promovim, monitorim dhe 

vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e 

strehimit; 

 Të ardhura në para për grupe të ndryshme 

familjarësh dhe individësh në nevojë; 

 Perfitimet në para, si mbështetje për të 

ardhurat dhe pagesa të tjera në para për 

personat e varfër dhe vulnerabël me 

qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar 

në situata të vështira; 
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Qëllimet Objektivat Treguesit e 
rezultatit 

 Synimet 

2018 2019 2020 2021 

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

O1.Përmirësimi i 

kushteve të 

banimit për 

shtresat në 

nevoje 

Përmirësimi i 

kushteve të 

banimit për 

shtresat në 

nevoje 

 

Numri personave të mbështetur me strehim 

social sipas kategorive nga 1 tek 4 më poshtë 

(raporti në % viti korent kundrejt vitit të 

kaluar) 

11% 20%   

Numri i personave që kanë përfituar banesa 

sociale me kosto të ulët dhënë nga Enti i 

Banesave 

0% 0% 0% 0% 

Numri i familjeve qe perfitojne banesa sociale 

me qera   20% 0% 

 

Numri i përfituesve të shërbimeveintegruese 

të ofruara 

Shërbime 

integruese dhe 

zhvilluese për 

rreth 50 jetimë 

dhe pjestarë të 

familjeve një 

prindërore të 

akomoduara në 

apartamente 

sociale 

funksionaledhe 

në administrim 

të Bashkisë së 

Shkodrës 

Shërbime 

integruesedhe 

zhvilluese për 

rreth 60 jetimë 

dhe pjestarë 

të familjevenjë 

prindëroretë 

akomoduara 

në 

apartamente 

sociale 

funksionale 

dhe në 

administrim të 

Bashkisë së 

Shkodrës. 

Sherbime 

integruese dhe 

zhvilluese per 

rreth 60 jetimë 

dhe pjestarë të 

familjeve një 

prindërore të 

akomoduara në 

apartamente 

sociale 

funksionaledhe 

në administrim 

të Bashkisë së 

Shkodrës. 

Shërbime 

integruese 

dhe zhvilluese 

për rreth 60 

jetimë dhe 

pjestarë të 

familjeve një 

prindërore të 

akomoduaran

ë apartamente 

sociale 

funksionale 

dhe në 

administrim të 

Bashkisë së 

Shkodrës. 

Numri i apartamenteve sociale funksionale 

për jetimët dhe grate kryefamiljare pa asnjë 

përkrahje;    

26 apartamente 

sociale 

funksionaledhe 

në administrim 

për jetimët dhe 

grate 

kryefamiljare pa 

përkrahje; 

26 

apartamente 

sociale 

funksionale 

dhe në 

administrim 

për jetimët 

dhe grate 

kryefamiljare 

pa përkrahje; 

26 apartamente 

sociale 

funksionaledhe 

në administrim 

për jetimët dhe 

grate 

kryefamiljare pa 

përkrahje; 

26 

apartamente 

sociale 

funksionale 

dhe në 

administrim 

për jetimët 

dhe grate 

kryefamiljare 

pa përkrahje; 
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O2. Vlerësimi, 

planifikimidhe 

sigurimi i 

kushteve të 

përshtatshme të 

banimit, për 

individët dhe 

familjet në 

nevojë,përmes 

ofrimit të 

alternativave për 

një strehim të 

gatshëm, të 

arritshëm, të 

përballueshëm 

dhe të 

përshtatshëm 

Rritja e 
aplikimeve të 
programeve  
të strehimit 
social 

- Numri i aplikimeve për bonus strehimi 

(raporti në % viti korent kundrejt vitit të 

kaluar) 

- Numri i aplikimeve për banesa sociale 

(raporti në % viti korent kundrejt vitit të 

kaluar) 

56% 

 

0% 

 

60% 

 

0% 

 

37.5% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

Nr i aplikimevepranë qeverisë dhe 

donatorëvepër programet sociale të strehimit 

në vit, 

5 6 6 6 

Nr i zonave të vlerësuara për zhvillim dhe 

pajisje me infrastrukturë me qëllim strehimin; 

Zona të 

zhvilluara për 

strehim, zona 

të pajisur me 

infrastrukturë   

për ndërtimin e 

banesave 

sociale me 

kosto të ulët.; 

Zona të 

zhvilluara për 

strehim, zona 

të pajisur me 

infrastrukturë   

për ndërtimin 

e banesave 

sociale me 

kosto të ulët.; 

Zona të 

zhvilluara për 

strehim, zona të 

pajisur me 

infrastrukturë   

për ndërtimin e 

banesave 

sociale me 

kosto të ulët.; 

Zona të 

zhvilluara për 

strehim, zona 

të pajisur me 

infrastrukturë   

për ndërtimin 

e banesave 

sociale me 

kosto të ulët.;  

Nr. i strehave të përkohshme të ngritura për 

komunitetin romë/egjiptian; 
 Vlerësim i 

nevojave dhe 

planifikim i 

ngritjes së një 

strehe të 

përkohshme 

për komunitetin 

romë dhe 

egjiptian;  

 Vlerësim i 

nevojave dhe 

planifikim i 

ngritjes së një 

strehe të 

përkohshme 

për 

komunitetin 

romë dhe 

egjiptian;  

 Vlerësim i 

nevojave dhe 

planifikim i 

ngritjes së një 

strehe të 

përkohshme 

për komunitetin 

romë dhe 

egjiptian;  

Vlerësim i 

nevojave dhe 

planifikim i 

ngritjes së një 

strehe të 

përkohshme 

për 

komunitetin 

romë dhe 

egjiptian; 

Përmirësimi i 

mbështetjes 

financiare për 

strehimin 

social 

Nr. i banesave në rrezik shembje të 

përmirësuara; 
30 40 50 50 

Nr. i banorëve përfitues; 
3000 3000 3000 3000 

Nr. i familjeve përfituese; 673 673 673 673 
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Nr. i banesave sociale me qira 2+1 dhe 1+1 

(kontenier); 

Nr. i familjeve përfituese; 

Nr. i përfituesve: 

 28 banesa 

sociale me 

qira (me 

kontenier 2+1 

dhe 1+1); 

rreth 33 

familje rome 

përfituese; 

rreth 142 

përfitues. 

28 banesa 

sociale me qira 

(me kontenier 

2+1 dhe 1+1); 

rreth 33 familje 

rome 

përfituese; 

rreth 142 

përfitues. 
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Të dhënat e programit 

/ Vitet 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nr. të strehuarve në vit; 
45 50 60 60 60 60 

Nr. i aplikimeve pranë 

Bashkisë për strehim 

social 

 

16 25 40 55 55 

Numri i aplikimeve për 

banesa sociale me kosto 

të ulët 

 

1889 1889 1889 1889 1889 

Numri i aplikimeve për 

banesa sociale me qera 

 

78 78 78 78 78 

Numri i aplikimeve 

pranë qeverisë dhe 

donatorëve për 

programet sociale të 

strehimit në vit 

 

5 6 6 6 
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Projekte të rëndësishme 

Kodi 

projektit 

Titulli dhe përshkrimi shkurtër i 

projektit 

Buxheti 

2020 

 (mijë 

lekë) 

Buxheti 

2021 

 (mijë 

lekë) 

Buxheti 

2022 

 (mijë 

lekë) 

P10661.O1.A1 

Shërbime integruese & zhvilluese dhe 

administrimi i apartamenteve sociale, të 

krijuar për personat e dale nga 

institucionet e përkujdesit rezidencial 

dhe grate kryefamiljare me probleme 

social-ekonomike, pranë Qëndrës 

Komunitare "Për Familjen" nr 6. 

1230 1154 1150 

P10661.O2.A1 

Strehim social sipas programeve 

qeveritare të banesave sociale me qera, 

me kosto të ulët dhe trajtimi me bonus 

qeraje.  

600 600 600 

P10661.O2.A2 

Projekte që synojnë përmirësimin e 

kushteve të banimit të komuniteteve të 

pafavorizuara 

   

P6190.O2.A3 

Rikonstruksion i godinave në pronësi të 

njësive të vetëqeverisjes vendore për 

strehim social (Ndërtim i ri, godina 

sociale, me kontinier 1+1 dhe 2+1) 

43,195.595   

 

Informacion financiar  /në mijë lekë 

 2018 2018 2019 2020 2021 2022 

Tavani i përgjithshëm i 

programit 

      45,026 1,754 1,750 

Shpenzime bruto   7,933 37,026 45,026 1,754 1,750 

Të ardhurat e programit    7,933 20,448 43,196     

Shpenzime neto - - 16,578 1,830 1,754 1,750 

Paga dhe sigurime 

shoqërore 

      

- - - 

Investimi kapital    7,933 35,426 43,196 - - 
 

Komente 

Programi 10661: Strehimi social ka si burim financimi transferten e kushtezuar  dhe te 

ardhurat e bashkise. Mbulimi i shpenzimeve nga tranferta e kushtezuar per vitin 2020 eshte 

mesatarisht  95.9%  per strehimin dhe vetem 4.1% nga te ardhurat e tjera. Ndersa ne vitet 

2021 dhe 2022 kemi buirm financimi vetem te ardhurar  e  vete te bashkise Per vitin 2020 

shpenzimet kapitale zene 95.9% dhe shpenzimet korente zene 4.1%. Ndersa per vitet  2021 

dhe 2022 pjesen e shpenzimeve e zene 100% shpenzimet korrente. 
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Nr. 01 

 
Projekti:P10661.O1.A1   

Shërbime integruese & zhvilluese dhe administrimi i 

apartamenteve sociale, të krijuar për personat e dale 

ngainstitucionet e përkujdesit rezidencial dhe grate 

kryefamiljare me probleme social-ekonomike, pranë Qendrës 

Komunitare "Për Familjen" nr 6. 

Funksioni: 10 Mbrojtja Sociale 
 
N/Funksioni: 106 Strehimi Social 
 
Llojet e programit: 10661 Strehimi Social 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata  

Ka përfunduar rikontruksioni i plotë i banesave sociale me qera të ndërtuar pranë ish konviktit të shkollës pyjore, për 
strehimin e kategorisë së jetimëve dhe familjeve një prindërore në situatë të vështire social ekonomike. Është realizuar 
vlerësimi i kushteve social ekonomike i jetimëve që jetojnë në konviktet e shkollave. Jemi nëpritje te miratimitte ndryshimit të 
destinacionit të godinës nga organet kompetente që të punohet për realizimin e proçedurave ligjore për përzgjedhjen dhe 
miratimin e përfituesve duke marrë parasysh ndryshimet e fundit ligjore. 
Këto banesa sociale me qira ofrojnë kushte optimale strehimi, dhe përbëjnë një mundësi të rëndësishmë në fuqizimin dhe 
integrimin e personave që do të sistemohen aty.  
Sfida kryesore është që nëpërmjet zbatimit të këtij projekti, të krijohet një mjedis mbështetës që do të ndihmojë dhe 
mbështesë për fuqizimin ekonomik, social dhe autonominë, këto shtresa vulnerabël që do të strehohen në këto banesa 
sociale.  
Sfidë tjetër është aspekti menaxherial dhe bashkërendues i punës në këto banesa sociale me qëllim përmirësimin e kuadrit 
ligjor dhe rregullator si premisë e rëndësishme për fuqizimin e personave të sistemuar aty, duke synuar një përfshirje sociale 
më të gjerë.  

ii. Synimi i projektit  

 Përmirësimi i kushteve të banimit të jetimëve që jetojnë prej shumë vitesh në konviktet e shkollave të mesme në 
Shkodër.  

 Sigurimi i akomodimit të përshtatshëm të jetimëve që pas moshës 18 vjecare largohen nga institucionet e 
përkujdesit rezidencial.  

 Mbështetja e jetimëve në përmirësimin e jetesës dhe socializimit të tyre, nëpërmjet krijimit dhe funksionimit të 
qendrës komunitare.  

 Orientimin drejt programeve të tjera të strehimit në momentin që përfituesit arrijnë një fuqizim ekonomik dhe social 
të konsiderueshëm.  

 Përmirësimi i situatës socio – ekonomike të familjeve njëprindërore, grave kryefamiljare me shumë fëmijë. 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit 

 Ngritja dhe vënia në funksion të qendrës komunitare me shërbime mbështetëse dhe integruese.  
 Bashkëpunime dhe Marrëveshja me OJF, institucione publike, biznes privat, në mbështetje të përmirësimit dhe 

integrimit social të përfituesve të këtij projekti.  
 Ngritja e grupit menaxhues dhe administrues të banesave sociale me qira.  
 Ndjekja e proçedurave ligjore si aplikimi, vlerësimi dhe shpallja e përfituesve sipas sistemit të pikëzimit të miratuar 

nga këshilli bashkiak 
 Akomodimi i përfituesve në banesat sociale. 
 Fuqizimi socio-ekonomik i përfituesve me synim arritjen e autonomisë. 

b) Rezultatet që prisni  

o Të gjithë jetimët qe jetojnë në konvikte do të akomodohen në kushte të mira pranë banesave sociale me qira. 
o Jetimet pas moshës 18 vjeçare, qe dalin nga institucionet e përkujdesit rezidencial do të kenë akomodim të 

siguruar dhe të përshtatshëm.  
o Familje njëprindërore, nënat kryefamiljare me fëmijë në kushte të vështira ekonomike - sociale do të kenë më 

shumë mundësi integrimi dhe fuqizimi ekonomik.  
o Shërbime individuale mbështesëse dhe integruese të krijuara dhe funksionale për të mundësuar integrimin e 
o përfituesve.  
o Qendër Komunitare funksionale dhe në shërbim të komunitetit për mbështetjen, integrimin dhe fuqizimin e 

kategorive dhe familjeve në vashtirësi socio-ekonomike. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt 

Jetimët që jetojnë në konvikte 
Jetimët që dalin nga instituconet pas moshës 18 vjecare  
Familjet njëprindërore, gratë kryefamiljare që jetojnë në kushte të 
vështira  
ekonomike e sociale  
Komuniteti. 

Bashkia Shkodër 
OJF  
Ministria  
Institucionet publike në territor 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali 
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapitale 
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A.1 Ujë 250   250   

A.2 Energji elektrike 980   980   

 Shuma 1230   1230   

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 
Totali 
( mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime 
Kapital
e 

A.1 Ujë 250   250   

A.2 Energji elektrike 904   904   

 Shuma 1154   1154   

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali 
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative 
Transferim
e 

Kapitale 

A.1 Ujë 250   250   

A.2 Energji elektrike 900   900   

 Shuma 1150   1150   

f) Periudha e zbatimit 
 
Janar – Dhjetor 2020 
2021 
2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
-Stafi i Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik. 
-Stafi i Ministrisë që mbulon fushën e strehimit.  
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Nr.02 

 

Projekti: P10661.O2.A1  

Strehim social sipas programeve qeveritare të 

banesave sociale me qera, me kosto të ulët dhe 

trajtimi me bonus qeraje.  

 
Funksioni: 10 MbrojtjaSociale 
 
N/Funksioni:106Strehimi Social 
 
Llojet e programit: 10661 Strehimi Social 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Në përmbushje të përgjegjësive ligjore për zbatimin e politikave të strehimit sipas programeve sociale të strehimit ka krijuar 
një bazë të dhënash për aplikimet e bëra për programet sociale të strehimit. 
Aktualisht kërkesa për strehim social pranë Bashkisë së Shkodrës rezulton e lartë prej shumë vitesh, kjo sipas numrit të lartë 
të familjeve aplikuese për përfitim në programet e strehimit social. 
Konkretisht në Bashkinë e Shkodrës për periudhën 2005 -2019 janë të regjistruara rreth2070aplikime sipas programeve 
sociale të strehimit: bonus strehimi 30 kërkesa, banesa sociale me kosto të ulët 1950 kërkesa dhe banesasociale me qera 
90 kërkesa 
Me miratimin e ndryshimeve te fundit ligjore, do të vijoje puna për ndjekjen e proçedurave administrative për zbatimin e 
programeve sociale të strehimit. Njëkohësisht janë vlerësuar asetet në pronësi të Bashkisë së Shkodrës me qëllim vënien në 
dispozicion të projekteve për të financuar realizimin e ndërtimit të banesave për strehim social. Është planifikuar një fond i 
veçantë nga buxheti i Bashkisë Shkodër për mbështetjen e realizimit të programit social të strehimit të bonusit të strehimit. 
Gjatë viti 2020 është planifikuar të realizohen rreth 3 aplikime në programet mbështetëse qeveritare për strehim sipas 
nevojave të vlerësuara.Janë evidentuar sipërfaqet e trojeve e ndërtimit për zbatimin e  programeve sociale të strehimit dhe 
konkretisht janë planifikuar 8 njësi strukturore të planifikuar për strehim. Në bashkëpunim me Drejtorinë e Studimeve, 
Planifikimit dhe Koordinimit te investimeve janë planifikuar disa projekte të përmirësimit të kushteve të banimit të 
komuniteteve të pafavorizuara. 
Po punohet për realizimin e proçedurave ligjore për zbatimin e programeve të strehimit duke marrë parasysh ndryshimet e 
fundit ligjore. 

ii. Synimi i projektit  

 Lehtësimi i kushteve të strehimit për familjet e pastreha nëpërmjet harmonizimit dhe bashkërendimit më efikas të  
shërbimeve sociale në mbështetje të grupeve sociale më në nevojë.  

 Bashkërendim dhe koordinim të afërt me qeverinë qendrore për përgatitjen dhe zbatimin e projekteve të strehimit  
social me qëllim zbutjen e kësaj plage sociale.  

 Vlerësimi i inventarit të aseteve e pronave të paluajtshme të Bashkisë së Shkodrës me objektiv kthimin e këtyre  
aseteve në banesa sociale.  

 Përmirsimi i kushteve të jetesës për familjet me të ardhura të ulëta dhe të mesme që nuk mund të përballojnë 
blerjen  
e shtëpive në treg të lirë, duke përfshirë kryesisht familjet në vështirësi të thkesuara socio-ekonomike.  

 Ofrimi i alternativave për një strehim të përballueshëm e të përshtatshëm.  

 Grumbullimi i të dhënave aktuale e të sakta me qëllim hartimin e politikave efikase.  

iii. Aktivitetetkryesoretëprojektit 

 
 Konsolidimi i shërbimit të strehimit social pranë Bashkisë së Shkodrës.  
 Rivlerësimi i aplikimeve të kryera në vite për strehim social me qëllim njohjen sa më të mirë e të plotë të nevojave 

aktuale.  
 Përcaktimi i listës së aplikuesve për strehim social sipas llojeve të aplikimit dhe të mundësive për të përfituar, 

banesë me kosto të ulët, banesë sociale me qira, subvencionim e interesave të kredisë apo trajtimin me bonus 
qiraje.  

 Rivlerësimi i situatës dhe nevojave aktuale për strehim dhe përditësimi i listës së aplikimeve për strehim social,  
duke përcaktuar edhe llojin e aplikimit.  

 Përgatitja projekteve për strehim social në përputhje me nevojat e komunitetit dhe listën e aseteve të Bashkisë së 
Shkodrës.  

 Përgatitjen e programit afat mesëm të strehimit social në Bashkinë e Shkodrës.  
 Forcimi i kapaciteteve në lidhje me grumbullimin dhe menaxhimin e të dhënave e strehimit social.  
 Përmirësim i qasjes në strehim të grupeve vulnerabël.  
 Sigurimi i strehimit nëpërmjet zgjerimit e orientimit të programeve të strehimit social.  

b) Rezultatet që prisni  

o Shërbim i strehimit social i konsoliduardheefektiv.  
o Informacion i plotë mbi nevojat për strehim social në Bashkinë e Shkodrës.  
o Strehimi social pjesë e shërbimeve sociale dhe e mbështetjes së familjeve në vështirësi ekonomike e sociale.  
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o Projekte të strehimit social të përgatitura dhe të gatshme për financim.  
o Gjendja e pronave dhe aseteve publike të vlerësuara dhe sipas mundësive të projektuara për strehim social. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt 

Individë dhe familje në vështirësi ekonomike e sociale 
që aplikojnë për programet sociale të strehimit. 
 
 
 

Bashkia e Shkodrës 
Donatorë vendas e të huaj,  
OJF, 
Ministria e linjës  
Enti Kombëtar i Banesave , 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali 
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtim me bonus qiraje  600    600  

 Shuma 600    600  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2021 
Totali 
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtim me bonus qiraje  600    600  

 Shuma 600    600  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali 
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1 Trajtim me bonus qiraje  600    600  

 Shuma 600    600  

f) Periudha e zbatimit 
 
Janar – Dhjetor 2020 
2021 
2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 
 
Drejtoria e shërbimit social, strehimit dhe shëndetit publik 
 
Institucioni likujdues: Bashkia Shkodër 
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Nr. 03 

 

Projekti: P10661.O2.A2   

Projekteqësynojnëpërmirësimin e 

kushtevetëbanimittëkomunitetevetëpafavorizuara 

 
Funksioni: 10 MbrojtjaSociale 
 
N/Funksioni:106Strehimi Social 
 
Llojet e programit: 10661 Strehimi Social 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i. Situata  

Me synim ofrimin e shërbimeve për përmirësimin e kushteve të jetesës, Bashkia e Shkodrës ka  ndërmarrë një sërë nismash të 

rëndësishme: Gjatë vitit 2016 Bashkia e Shkodrës ka aplikuar dhe fituar pranë MZHU projektin për rikonstruksionin e 9 banesave të 

komunitetit egjiptian duke siguruar kështu financimin e duhur për rikonstruksionin e këtyre banesave në lagjen përtej urës së Bunës, 

gjithashtu është aplikuar për rikonstruksionin e 35 banesave të tjera pranë këtij komuniteti, por ky projekt nuk është miratuar. Është 

vënë në dispozicion të Entit Kombëtar të Banesave një sipërfaqe prej 66,000 m2 truall për ndërtimin e banesave sociale me kosto të 

ulët. Gjatë vitit 2017 kanë përfunduar ndërhyrjet për sigurimin e ujit të pishëm dhe administrimin e ujërave të zeza. Përfitues të këtij 

shërbimi janë 150 familje të komunitetit përtej urës së Bunës. 

 Gjatë vitit 2018 – 2019 është siguruar financimi, ka filluar zbatimi dhe është relizuar projekti: “Përmirësim i sherbimevebazenëlagjen 

Mar Lula (Ndërtimrrjeti i ujittëpijshëm). Ngazbatimi i këtijprojektikanëpërfituarrreth 3000 banorëtëlagjes “Mar Lula”, ngatëcilët 100 

janëpjesë e komunitetitromë. 

Gjatë vitit 2019 është aplikuarpranë Ministrisë së linjësdhepritettë fillojë zbatimi i projektit “Godinasociale, Shkodër”, që 

synonpërmirësimin e kushtevetë banimitpër 33 familjetëkomunitetitromë. 

Gjatë vitit 2020 synohet që të projektohen dhe të aplikohet për fonde në ministrinë e linjës ose në bashkëpunim me sektorin privat 

për projekte që kanë lidhje me programin e zhvillimit të zonës me qëllim strehimin, pajisja e truallit me infrastrukturë në zona të 

palegalizuara e që nuk mund të legalizohen, në zonat e vjetra industriale jofunksionale etj. 

Projektimi dhe sigurimi i financimit për ngritjen e strehave të përkohshme për persona të pastrehë, që banojnë në mjedise që nuk 

kualifikohen si vende për banim në troje publike të evidentuara me qëllim strehimin, kryesisht për komunitetin romë/egjiptian. 

Evidentimi i banesave private në rrezik shembje, dhe përgatitja e projekteve për përshtatjen dhe përmirësimin e kushteve të 
banesave për familje dhe individë të cilëve u mungon një strehim i përshtatshëm. 

ii. Synimi i projektit  

 Përmirësimi i kushteve të banimit dhe të jetesës së komuniteteve të pafavorizuara në Bashkinë e Shkodrës. 

 Projektimi i ndërhyrjeve për zhvillimin e zonës me qëllim strehimi, pajisja e truallit me infrastrukturë. 

 Përmirësimi i kushteve të banimit për familje dhe individë që banojnë në banesa në rrezik shembje. 

 Përmirësimi i kushteve të banimit për komunitetin romë/egjiptianë që jetojnë në banesa të papërshtatshme. 

 Ndërthurja e programeve sociale të strehimit dhe shërbimeve sociale 

iii. Aktivitetet kryesore të projektit  

 Evidentim dhe vlerësim i nevojave për zhvillim të zonës me qëllim strehimin. 

 Projektimi dhe aplikim për sigurim të fondeve për financimin e projekteve për zhvillim të zonës me qëllim strehim, pajisja e 

truallit me infrastrukturë.  

 Evidentim dhe vlerësim i nevojave për ngritjen e i strehave të përkoshme për komunitetin romë/egjipian.  

 Projektim, sigurim i financimit dhe ngritja e strehave të përkoshme për komunitetin romë/egjipian.  

 Evidentimi i banesave në rrezik shembje, përgatitja e projekteve teknike dhe sigurimi i financimit për përmirësimit të 

kushteve të banesave. 

b) Rezultatet që prisni  

o Zonatëzhvilluarapërstrehim, truallipajisur me infrastrukture përpërmirësimin e 
kushtevetëbanimittëkomunitetevetëpafavorizuara. 

o Strehatëpërkoshmetëngriturapërkomunitetinromë/egjiptianë. 
o Kushtetëpërmirësuartëbanimittëindividë/familjeqëbanojnënëbanesanërrezikshembje. 
o Fuqizimi social ekonomiktëindividëve/familjevetëpafavorizuara.. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt 

 

Komuniteti i Bashkisë Shkodër 

Komuniteti romë/ egjiptianë. 

Ministria e linjës 
Bashkia 
OJF, 
Donatorë, 
Qendra komunitare “Për familjen” 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet 2020 
Totali 
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 
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A.1        

 
Shuma       

Shpenzimet për çdo aktivitet  2021 
Totali 
( mijë lekë) 

Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1   
 

    

 
Shuma       

Shpenzimet për çdo aktivitet 2022 
Totali 
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A.1        

 
Shuma       

f) Periudha e zbatimit 

Janar – Dhjetor 2020 

2021 

2022 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit: 

Stafi i drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit 

Publik 

Drejtoria e Studimit Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve 

Donatorë 

Ministria përgjegjëse për strehimin 

 

Institucioni likujdues: Bashkia Shkodër 
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Nr. 04 

 
Projekti:P6190.O2.A3.  
 
Rikonstruksion i godinave në pronësi të njësive të 
vetëqeverisjes vendore për strehim social (Ndërtim i ri, 
godina sociale, me kontinier 1+1 dhe 2+1) 

Funksioni: 10  MbrojtjaSociale 
 
N/Funksioni: 106 Strehimi Social 
 
Llojet e programit: 6190Strehimi 
 

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

i.Situata  

Strehimi i grupeve sociale në vështirësi është një nga problematikat kryesore në territorin e Bashkisë Shkodër, dhe në 

mënyrë të veçantë situata social ekonomike e komunitetit romë dhe konkretisht krijimi i kushteve, sa më optimale, të banimit 

mbetet një nga sfidat më të vështira. 

Bashkia e Shkodrës është shpallur fituese e projektit të strehimit për vitin 2019 me vlerë total 71,332,243 lekë, njoftuarme 

shkresë nr. 6381/7 prot. datë 1.7.2019,  Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

Projekti i paraqitur nga Bashkia Shkodër për financim pranë Ministrisë së linjës, i përket programit të strehimit “Banesë 

sociale, me qira, ndërtim i ri“ dhe adreson problematikën shumë të rëndë të banimit të komunitetit romë në Bashkinë 

Shkodër. Në territorin e Bashkisë Shkodër, aktualisht janë të identifikuar 5 kampe informale, ku jetojnë rreth 450 persona të 

komunitetit romë, nga të cilët vetëm 33 familje me 142 individë janë të rregjistruar si banorë të Bashkisë Shkodër. 

Kushtet e banimit në këto kampe janë shumë të vështira. Banorët e këtij komunitetit banojnë në baraka të përkohshme, 

jashtë çdo kushti elementar banimi. Ka mungesë të theksuar të higjenës dhe nuk kanë akses në shërbime bazike si ujë i 

pijshëm, banjo, KUB e KUZ. Këto kampe janë të ndërtuara pas viteve 1990 në truall privat, gjë që bën të pamundur, 

ndërhyrjen për të përmirësuar kushtet e tyre të banimit. Niveli i të ardhurave të këtij komuniteti paraqitet shumë i ulët sepse i 

vetmi burim i të ardhurave është puna informale dhe lypja në rrugë. 

Këto familje e kanë të pamundur të sigurojnë ambjente të përshtatshme banimi, për këtë arsye është e nevojshme që 

nëpërmjet programeve sociale të strehimit të përmirësojmë kushtet e tyre të banimit. 

Territori publik nëtëcilën do tëvendosetkykomunitetkanjësipërfaqetrualliprej 3 000 m². Projekt-zbatimipërmbanndërtimin e 

objektevetëreja 1-katëshe, me sipërfaqetotaletëgjurmës se banimit 840 m². 

Projektisynonrikualifikimin e zonësku do tëzbatohet, qëvjennëpërgjigjetëkërkesëssëvazhdueshmetëbanorëvetë zones 

përndërhyrjedhepërmirësimtëinfrastrukturës. 

Nëkëtë projekt parashikohettëndërtohennë total 24 apartamente, ngatëcilët 12 janëprojektuar me sipërfaqe 40m², 2+1 me 

dhe 12 apartamentetëtjera me sipërfaqe 30 m². Në total parashikohentëstrehohenrreth 140 banorë. 

Projekti synon ndërhyrjen totale në 5 faza me kosto totale e Projektit është 71,332,243 lekë 

 

- Sistemimin e sheshit të ndërtimit. 

- Punime për rrjetin e furnizimit me ujë të pijshëm. 

- Punime për rrjetin e kanalizimeve të urjave të zeza dhe të bardha. 

- Punime për sistemin dhe ndriçimin e zonës 

- Ndërtimin e banesave 

 

Bashkëfinancimi nga Bashkia Shkodër, sipas kritereve të Aplikimit është 21% e vlerës totale, 14,977,671 lekë.Miratuar me 

VKB nr. 17 dt. 09.10.2019 „Për miratimin e shtesës planit në buxhetin e Bashkisë Shkoder dhe përdorimit të fondit rezervë 

për zbatimin e projektit rikonstruksion i godinave në pronësi të njësive të vetëqeverisjes vendore për strehim social (ndërtim i 

ri, godina sociale, me kontenier 1 + 1 dhe 2 + 1)“ 

ii. Synimi i projektit  

 Përmirësimi i kushteve të banimit për komunitetin romë në territorin e Bashkisë Shkodër. 

 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe shëndetit të familjeve rome që banojnë në territorin e Bashkisë Shkodër. 

 Përmirësimi i situatës social ekonomike të familjeve të pafavorizuara rome 

 Rikualifikim dhe përmirësim i infrastrukturës së zonës ku shtrihet projekti. 

iii. Aktivitetetkryesoretëprojektit 

 

- Sistemimin e sheshit të ndërtimit. 

- Punime për rrjetin e furnizimit me ujë të pijshëm. 

- Punime për rrjetin e kanalizimeve të urjave të zeza dhe të bardha. 

- Punime për sistemin dhe ndriçimin e zonës 

- Ndërtimin e banesave,  

b) Rezultatet që prisni  
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 Kushtetëbanimittëpërmirësuarpërkomunitetin e romëqëbanonnëterritorin e BashkisëShkodër 
 Cilësi e jetësdheshëndet i përmirësuar i komunitetitromë.. 
 Fuqizim social ekonomik i familjevetë pa favorizuararome. 
 Infrastrukturë e përmirësuardherikualifikim i zonëskushtrihetprojekti. 

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshmenëprojekt 

Komuniteti rom 
Komuniteti i lagjes ku zbatohet projekti. 
 

Bashkia Shkodër  
Ministria  
Institucionet publike në territor 
 

e) Shpenzimet e llogaritura  

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020 
Totali 
( mijë lekë) 

 Nga kjo: 

Paga Sigurime Operative Transferime Kapitale 

A. 

Rikonstruksion i godinave në 
pronësi të njësive të 
vetëqeverisjes vendore për 
strehim social ((Ndërtim i ri, 
godina sociale, me kontinier 1+1 
dhe 2+1) 

43,195.595     43,195.595 

 Shuma 43,195.595     43,195.595 

f) Periudha e zbatimit 

 

viti 2019 - 2020 

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:  
-Stafi i Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik. 
- Drejtoria e Studimit Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve 

-Stafi i Ministrisë që mbulon fushën e strehimit.  
 
Institucioni likujdues: Bashkia Shkodër 

 

 


