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FJALii pEnsuENonriisr

Dokumenti i Planit te Veprimit te Perfshirjes Sociale. vjen si njE dokument i renddsishem i

Bashkise Durres, pdr vlerdsimin e perfshirjes sociale n€ fusha td ndryshme si: mbrojtja sociale,

punesimi dhe rritja e aftdsive, shendeti, arsimi, strehimi dhe sigurimi i nevojave baze, por edhe ne

fushdn e pjes€marrjes sociale dhe respektimit te td drejtave te njeriut. Pdrfshirja sociale ka te beje

me masat qC u mundesojne individeve dhe grupeve te ken€ atd qasje n€ sherbimet publike ne

menyre qe te marrin pjese me shkallen mE tC lartd tE aft€sive te tyre n€ jeten sociale, ekonomike dhe

politike te shoqdrisd tone.

Rritja ekonomike dhe zhvillimi i qytetit dhe fshatrave te Bashkise Durres ndodhe kur ne te

mobilizojme te giitha burimet njerezore dhe fizike, pdr t'u angazhuar nd aktivitet prodhues.

Gjithashtu sa md shume te investojme nd kapitalin njerezor, ne zhvillimin e aftEsive te fuqise

punetore nepermjet arsimit dhe ne p€rmir€simin e produktivitetit nepermjet njd qasjeje md td mire

nC sherbime shendetesore dhe ushqim, ne strehim dhe mbrojde sociale aq md teper do ta tkurrim
terrenin e pdrjashtimit social.

Ne prioritetet e Bashkise Durres pdr vitet nd vazhdim, projektet dhe programet q€ theksojne

lidhjen e p6rfshirjes sociale me uljen e varl'erise, me mbdshteden pdr arsim, punesim dhe

sipermarrie, permiresimin e sherbimeve shendetdsore, strehimin dhe nevojat e tjera baze, si dhe

pjes€rnarrjen, respektimin e td drejtave tE njeriut, do tE kene perparesi te vecante.

Deshiroj te falenderoj institucionet lokale e rajonale, stafin e Drejtorise se Sherbimit Social

ne Bashkind Durr€s dhe td gjitha organizatate shoqerise civile per kontributin e tyre nd shkrimin e

ketij dokumenti por edhe per mbrojtjen e vazhdueshme t€ tE drejtave td njeriut .

Nje falEnderim i veqant€ shkon p6r Organizaten Nderkombetare PNUD-in, pdr mb6shtetjen

e dhdnd n€ vazhdim€si, si ne kuader te hartimit te ketij plani. Gjithashtu ekspert6t e Shoqat6s s€

Kdrkimeve Urbane URI, p6r pun6n dhe ndihmesdn e tyre ne finalizimin e Planit te Veprimit tE

P€rfshirjes Sociale si nje dokument i rendesishdm i Bashkisd Durr6s.

KRYETAR

Vangiush
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PËRMBLEDHJE  
 

Aktualisht, Bashkia Durrës, në bashkëpunim me aktorë vendorë e rajonalë, vepron në të 

gjitha fushat politike të përfshirjes sociale përmes shërbimeve sociale të ofruara prej saj. 

Drejtoria e Shërbimit Social të Bashkisë është struktura parësore vendore për shërbimin 

social, e cila, duke vendosur marrëdhënie bashkëpunimi dhe me aktorë tjerë, përmbush 

funksionet ligjore në këtë drejtim. Në këtë mënyrë, fusha e përfshirjes sociale trajtohet 

aktualisht brenda kuadrit ligjor dhe strukturave vendore të shërbimit social.  

Veprimi i Bashkisë në secilën prej fushave politike të përfshirjes sociale është i drejtuar 

dhe i kufizuar nga fondi financiar buxhetor i disponueshëm, qendror ose vendor; ky fond 

shpërndahet ndërmjet shërbimeve sociale në secilën fushë sipas prioriteteve vendore të 

cilat vlerësohen nga eksperienca e nëpunësve të Bashkisë Durrës dhe nga sinjalet që 

sjellin organizatat e shoqërisë civile.  

Buxheti vendor për shërbimin social në Bashkinë Durrës është aktualisht në nivelin 6.8 % 

të buxhetit gjithsej për shpenzimet operative dhe 16.1 % të buxhetit gjithsej për 

shpenzimet kapitale. Para zbatimit të Reformës Administrative-Territoriale, në vitin 

2014, shpenzimet operativ për shërbimit social ka përbërë rreth 4 % të shpenzimeve 

operative gjithsej të realizuara. Pas Reformës, popullsia e bashkisë Durrës është rritur 

afërsisht me 47 %. Për rrjedhojë, buxheti i shërbimit social duhet gjithashtu ti përgjigjet 

nevojave të rritura të popullsisë.  

Në asnjë nga fushat politike të përfshirjes sociale nuk ka të ngritur një sistem monitorimi 

dhe vlerësimi të treguesve përkatës, mbi bazën e të cilit të hartohen politika vendore të 

targetuara dhe të qëndrueshme për grupet në nevojë, dhe që të jenë të shtrira në të gjithë 

territorin e bashkisë, duke përfshirë njësitë administrative.  

Treguesit e përdorur aktualisht nga Bashkia dhe drejtoritë rajonale në fushat përkatëse që 

ata mbulojnë janë kryesisht tregues në vlerë absolute. Në pjesën më të madhe këta 

tregues nuk përputhen me treguesit kombëtarë të përfshirjes sociale të DPPS, ose, në 

raste të përputhjes, nuk janë të zbërthyer për të gjitha kategoritë e individëve, familjeve e 

grupeve në nevojë, burimeve të përjashtimit social apo hollësive të tjera të treguesve 

kombëtarë.  

Aktualisht Bashkia Durrës është në përfundim të procesit të vlerësimit të nevojave për 

shërbime të përfshirjes sociale në territorin e saj, i cili do të japë përfundime të 

rëndësishme mbi politika të nevojshme në secilën fushë politike të përfshirjes sociale dhe 

veprimet në zbatim të tyre.  
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Gjendja aktuale e përfshirjes sociale në bashkinë Durrës përshkruhet përmes disa 

problematikave kryesore, në paragrafët në vijim.  

Skema e ndihmës ekonomike përjashton çdo muaj një grup individësh ose familjesh të 

cilët Bashkia Durrës i konsideron grupe në nevojë nisur nga legjislacioni në fuqi por edhe 

nga eksperienca e specialistëve dhe administratorëve. Aktualisht Bashkia nuk ka kritere 

të miratuara për përzgjedhjen e grupeve në nevojë të cilët përfitojnë ndihmë ekonomike 

nga fondi i veçantë vendor.  

Drejtoria e Shërbimit Social ka nën administrim disa qendra të shërbimit komunitar për 

përkujdes social; nga ana tjetër, këto qendra janë të përqendruara të gjitha në qytetin e 

Durrësit, dhe njësitë administrative janë të pambuluara me shërbim.  

Për personat me aftësi të kufizuar, mungesa e infrastrukturës fizike që lehtëson lëvizjen 

në mjedisin ku jetojnë dhe marrjen e shërbimeve publike (transporti urban, arsimi, 

shërbimi shëndetësor, aktivitete sportive) është faktori fillestar i cili shkakton përjashtim 

social të këtij grupi sikurse dhe gjeneron forma të mëtejeshme përjashtimi. 

Mungojnë të dhëna për përfshirjen në programet e tregut aktiv të punës të familjeve që 

marrin ndihmë ekonomike. Kjo vjen si pasojë e një bashkëpunimi jo me baze të rregullt 

ndërmjet Bashkisë dhe Zyrës Rajonale të Punësimit Durrës.   

Programet aktuale të strehimit social në Bashkinë Durrës nuk ndihmojnë individët dhe 

familjet e varfëra, pra grupe më pak të favorizura, të cilët, për shkak të të ardhurave tepër 

të ulta financiare, nuk përzgjidhen nga asnjë program i ofruar.  

Regjistrimi i fëmijëve në gjendjen civile për të drejtën për identitet dhe si rrjedhojë për 

fitimin e shërbimeve të ndryshme reflektohet si një problematikë, kryesisht për 

komunitetin rom dhe egjiptian në disa zona të Durrësit.  

Mundësia për strehimin e grave viktima të dhunës dhe trafikimit janë aktualisht të të 

kufizura; problemi është më i madh në njësitë administrative të bashkisë Durrrës.  

Prioritetet strategjike të bashkisë Durrës për përfshirjen sociale, si rrjedhojë e gjendjes 

aktuale dhe prioriteteve strategjike në nivel kombëtar janë:  

1. Zhvillimi i kapaciteteve të nëpunësve të Bashkisë Durrës puna e të cilëve lidhet 

drejtpërdrejt me shërbimin social si dhe me zbatimin e PVPS mbi matjen dhe analizën e 

treguesve të secilës prej fushave politike të përfshirjes sociale sipas DPPS.  

2. Zhvillimi i kapaciteteve të nëpunësve të Bashkisë Durrës puna e të cilëve lidhet 

drejtpërdrejt me shërbimin social si dhe me zbatimin e PVPS mbi monitorimin dhe 

vlerësimin në secilën prej fushave politike të përfshirjes sociale sipas DPPS.  
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3. Rritja e aksesit në shërbime sociale, veçanërisht në shërbime të përkujdesit social, 

për grupet në nevojë të zonave rurale të bashkisë Durrës.  

4. Rritja e numrit të përfituesve të programeve sociale të strehimit nga grupet në 

nevojë më të pafavorizuara, veçanërisht familjet me të ardhura më të ulëta.  

5. Zgjerimi i infrastrukturës së lëvizjes së personave me aftësi të kufizuar.  

6. Identifikimi i formave të përjashtimit social të pranishme në bashkinë Durrës dhe 

të qasjes ndaj tyre.  

Plani i Veprimit të Përfshirjes Sociale për bashkinë Durrës rrjedh nga Dokumenti Politik i 

Përfshirjes Sociale 2016-2020, hartuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe 

i cili përkufizon vizionin, prioritetet strategjike dhe objektivat për qasjen ndaj përfshirjes 

sociale në nivel kombëtar në një hark kohor afatmesëm. PVPS i Bashkisë Durrës është 

hartuar si instrumenti vendor për përmbushjen e objektivave kombëtare të përfshirjes 

sociale.  

Nëpërmjet këtij plani ngrihet një strukture vendore për matjen, vlerësimin dhe 

monitorimin e përfshirjes sociale në këtë bashki sipas fushave politike dhe treguesve të 

miratuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, me qëllim hartimin dhe zbatimin 

e politikave vendore të përfshirjes sociale të targetuara dhe të qëndrueshme për grupet në 

nevojë të bashkisë Durrës. 

Duke qenë se sociograma e përfshirjes sociale është e përbërë nga aktorë vendorë, 

rajonalë dhe qendrorë njëkohësisht, institucionalë dhe shoqëri civile, zbatimi i Planit të 

Veprimit të Përfshirjes Sociale do të kërkojë ngritjen e një grupi pune ndërinstitucional 

në formën e një Grupi Tematik të Përfshirjes Sociale, i vendosur pranë Bashkisë, i cili të 

bashkëveprojë rregullisht me përfaqësues të shoqërisë civile.  
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I. METODOLOGJIA 

Plani i Veprimit të Përfshirjes Sociale për bashkinë Durrës rrjedh nga Dokumenti Politik i 

Përfshirjes Sociale 2016-2020, hartuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe 

i cili përkufizon vizionin, prioritetet strategjike dhe objektivat për qasjen ndaj përfshirjes 

sociale në nivel kombëtar në një hark kohor afatmesëm. PVPS i Bashkisë Durrës është 

hartuar si instrumenti vendor për përmbushjen e objektivave kombëtare të përfshirjes 

sociale.  

Në nivel kombëtar, qasja ndaj përfshirjes sociale përmledh gjashtë fusha politike:  

1. Varfëria financiare dhe mbrojtja sociale 

2. Strehimi dhe përmbushja e nevojave bazike 

3. Shëndetësia 

4. Punësimi 

5. Arsimi 

6. Pjesëmarrja sociale dhe të drejtat e njeriut 

PVPS për bashkinë Durrës përbëhet nga dy shtylla kryesore: analiza e gjendjes aktuale të 

përfshirjes sociale dhe plani i veprimit për harkun kohor 2017-2019.  

A. Gjendja aktuale e përfshirjes sociale është analizuar për të gjashta fushat në këto 

drejtime të mëposhtme: 

  

a. organizimi i shërbimit aktual që ofrohet nga Bashkia Durrës 

b. mbledhja dhe analiza e të dhënave që aktualisht kryhet 

c. sistemi aktual i monitorimit dhe vlerësimit  

d. gjendja aktuale në bazë të treguesve të fushës 

Të dhënat për analizën e gjendjes aktuale të përfshirjes sociale janë mbledhur përmes 4 

fokus grupeve dhe 2 seminareve të zhvilluara në bashkinë Durrës me pjesëmarrjen e rreth 

20 ekspertëve të fushës në drejtime të ndryshme, përfaqësues të institucioneve vendore, 

rajonale, qëndrore si dhe të shoqërisë civile, duke përfshirë këtu organizata jo-qeveritare, 

shoqata të grupeve në nevojë1.  

Sociograma është ndërtuar si një instrument analitik për kuptimin e aktorëve kyç të 

përfshirjes sociale që veprojnë aktualisht në bashkinë Durrës.  

Gjendja aktuale e përfshirjes sociale është hartuar në bazë të instrumenteve të mëposhtëm 

analitik: 
                                                           
1 Një listë e hollësishme e përbërjes së pjesëmarrësve në fokus grupe dhe seminaret e organizuara gjendjet 

në Shtojcën bashkëngjitur këtij dokumenti. 
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(i) treguesve të secilës fushë politike të saj,  

(ii) analizës SWOT, e cila është ngritur për dy drejtime kryesore: gjendjen aktuale 

në çdo fushë dhe sistemin aktual të monitorimit dhe vlerësimit të tyre.  

Analiza e gjendjes aktuale të përfshirjes sociale, në përfundim, identifikon: 

a. mangësi në treguesit e përfshirjes sociale të përdorur aktualisht në fushat politike 

të përfshirjes sociale, sipas treguesve përkatës të përfshirjes sociale në nivel 

kombëtar të DPPS; 

b. mangësi në monitorim dhe vlerësim të përfshirjes sociale, sipas përcaktimit të 

fushave politike të përfshirjes sociale në DPPS; 

c. grupe në nevojë më të pafavorizura, sipas qasjes aktuale ndaj përfshirjes sociale të 

Bashkisë Durrës.  

 

Ndërkaq, mangësi në tregues dhe metodologjinë aktuale të matjes së tyre, si dhe në 

mbledhjen e të dhënave kanë kufizuar thellimin në analizën e gjendjes aktuale; nga ana 

tjetër, objektiva dhe veprime për reduktimin e këtyre mangësive janë bërë pjesë e planit 

të veprimit për periudhën afatmesme.  

B. PVPS i bashkisë Durrës, vizioni, prioritetet strategjike, objektivat afatmesme dhe 

veprimet për përmbushjen e tyre i përgjigjen gjetjeve të gjendjes aktuale në këtë bashki 

në secilën prej gjashtë fushave politike të përfshirjes sociale.  

Gjithashtu, një pjesë e objektivave afatmesme dhe veprimeve kanë për qëllim të 

integrojnë PVPS të bashkisë me objektivat dhe veprimet e planifikuara në nivel kombëtar 

në DPPS.  

 

Gjetjet mbi gjendjen aktuale të përfshirjes sociale dhe plan i veprimit është diskutuar me 

pjesëmarrësit në fokus grupe dhe seminare, me qëllim miratimin e tyre.  
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II. GJENDJA AKTUALE E PËRFSHIRJES SOCIALE 

Bashkia e Durrësit, pjesë e Qarkut të Durrësit, është e përbërë nga 6 njësi administrative: 

Durrës, Sukth, Ishëm, Katund i ri, Rrashbull dhe Manëz2. Në përbërje të tyre ato 

përfshijnë gjithsej 3 qytete dhe 40 fshatra (si dhe gjashtë rajone dhe 14 lagje për 

Durrësin).  

Sipas të dhënave nga INSTAT, në harkun kohor të viteve 2001 – 2011 lëvizja e 

popullsisë duke përfshirë dhe ish-komunat, sot njësi administrative të bashkisë, është 

paraqitur në grafikun e mëposhtëm:  

Grafiku 1. Lëvizja e popullsisë në Bashkinë Durrës 2001-2011 

 
 

Burimi: INSTAT, Census 2001, 2011 

 

Në harkun kohor të viteve 2006 – 2016, i cili përfshin dhe zbatimin e Reformës 

Administrative dhe Territoriale në vend, sipas të dhënave nga Gjendja Civile Durrës, 

popullsia e bashkisë është rritur me rreth 59%, nga 195,160 banorë në vitin 2006, në 

310,115 banorë në vitin 2016; veçanërisht pas Reformës, bashkia e Durrësit ka pësuar një 

rritje të popullsisë prej rreth 47 %, nga 210,285 banorë në 2014, në 309,190 banorë në 

vitin 2015. 

 

                                                           
2 Ligji nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën 

e Shqipërisë” 31.07.2014 

Rrashbull Sukth Durrës Katund i Ri Manëz Ishëm

Series1 35.9% 21.9% 14.6% -7.1% -12.3% -26.0%
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II.1  Sociograma 

Në përfshirjen sociale në bashkinë Durrës kanë rol një tërësi aktorësh, institucionalë, të të 

gjithë niveleve të qeverisjes, dhe jo institucionalë, të cilët mbulojnë drejtpërdrejtë këtë 

fushë, ose objekti i të cilëve ndërlidhet me elementë të saj; këta aktorë paraqiten në një 

sociogramë, të grupuar sipas gjashtë fushave të politikave mbi përfshirjen sociale.  

Bashkia Durrës është institucioni vendor përgjegjës për dhënien e shërbimeve sociale për 

banorët në territorin nën administrimin e saj; në kuadër të këtij funksioni ligjor, ajo 

harton dhe zbaton Planin Vendor të Veprimit për Përfshirjen Sociale.   

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë është institucioni qëndror drejtpërdrejt 

përgjegjës për përfshirjen sociale në nivel kombëtar, hartues dhe zbatues i Dokumentit 

Politik të Përfshirjes Sociale 2016-2020. Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e 

Shëndetësisë dhe Ministria e Zhvillimit Urban janë institucione qëndrore puna të cilëve 

ndërthuret me përfshirjen sociale, e për rrjedhojë, janë aktorë kryesor në disa fusha të saj, 

përkatësisht arsim, formim profesional, shëndetësi e strehim.  

Drejtoritë rajonale të këtyre ministrive, të vendosura në qytetin e Durrësit, janë aktorë 

përfaqësues të niveli i dytë qeverisës në sociogramë.  

Për çështje të pjesëmarrjes sociale dhe të drejtave të njeriut janë aktor të rëndësishëm 

institucioni i Avokatit të Popullit dhe Komisionerit për të Drejtat e Njeriut. 

 

Shoqëria civile është gjithashtu aktive në çështjet e përfshirjes sociale që prekin bashkinë 

Durrës përmes organizatave joqeveritare të cilat zbatojnë projekte të shërbimeve sociale 

që mbështeten me fonde dhe koordinohen nga Bashkia ose donatorë vendas apo të huaj. 

Aktualisht, në bashkinë Durrës veprojnë një sër organizatash të shoqërisë civile dhe pjesa 

e tyre që kanë rol më të madh në çështjet e përfshirjes sociale veprojnë ngushtë me 

Bashkinë; nisur nga objekti i secilës prej tyre, shoqëra civile në këtë bashki vepron më 

shumë në fushën mbrojtjes sociale, punësimit dhe zhvillimin e aftësive të punëkërkuesve, 

e gjithashtu në çështje të pjesëmarrjes sociale dhe të drejtave të njeriut.   

Në vazhdim paraqitet sociograma në formë skematike.  
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Figura 1. Sociograma e përfshirjes sociale, bashkia Durrës 
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Në bazë të Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Bashkia Durrërs vepron në secilën prej 

gjashtë fushave të përshirjes sociale në bazë të funksioneve të qeverisë vendore, si më poshtë:  

Shërbime sociale:  

1. Krijim dhe administrim të shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, 

personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të 

trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me 

ligj.  

2. Ndërtim dhe administrim të banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar 

me ligj.  

3. Ndërtim dhe administrim të qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.  

4. Krijim, në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, të fondit 

social për financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

Përmes këtij funksioni, Bashkia Durrës vepron drejtpërdrejt, në bashkëpunim edhe me ministritë 

e linjës, në fushën e strehimit dhe përmbushjes së nevojave bazike, varfërisë ekonomike dhe 

mbrojtjes sociale, dhe pjesëmarrjes sociale e të drejtave të njeriut.  

Arsim:  

1. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 

parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale; administrimin dhe rregullimin e 

sistemit arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe. 

Shëndetësi:  

1. 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 qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, 

sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.  

Në fushën e arsimit dhe formimit profesional dhe shëndetësisë roli i qeverisë vendore është i 

kufizuar; sipas funksioneve ligjore të saj, Bashkia Durrës mund të ndikojë në përfshirjen sociale 

përmes arsimit dhe shëndetësisë vetëm nëpërmjet investimeve në infrastrukturë: ndërtimin, 

rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e saj, ndërsa arsimi profesional rregullohet tërësisht nga qeveria 

qëndrore.  

Punësimi dhe aftësitë është, së fundmi, një fushë ku Bashkia Durrës nuk ka ndikim të 

drejtpërdrejtë; ndërkaq, në bashkëpunim me institucionet qëndrore e rajonale, funksionet e saj në 

drejtim të zhvillimit ekonomik vendor mund të shënjestrojnë grupet në nevojë.  
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II.2     Programi për shërbimin social i Bashkisë Durrës 

Në zbatim të funksioneve vendore në fushën e shërbimeve sociale, në Bashkinë Durrës është 

aktualisht e ngritur Drejtoria e Shërbimit Social, e cila vepron sipas organigramës së paraqitur në 

vijim: 

 Figura 2. Organigramagrama e Drejtorisë së Shërbimit Social, Bashkia Durrës 

 

 

Burimi: Bashkia Durrës  

 

Nëpërmjet kësaj Drejtorie, Bashkia Durrës zbaton një program vjetor të shërbimit social. Për 

vitin 2016, shpenzimet operative të planifikuara për këtë program përbëjnë 6.8 % të buxhetit 

vendor për shpenzimet operative gjithsej, ndërsa shpenzimet kapitale përbëjnë 16.1 % të buxhetit 

vendor për shpenzimet kapitale gjithsej.  
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6.8%

93.2%

Buxheti i shërbimit social ndaj buxhetit gjithsej 2016, 
Shpenzime operative

Programi i Shërbimit Social Programe të tjera

16.1%

83.9%

Buxheti i shërbimit social ndaj buxhetit gjithsej 2016, 
Shpenzime kapitale

Programi i Shërbimit Social Programe të tjera

Grafiku 2. Shpenzime operative, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Bashkia Durrës 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Bashkia Durrës 

Grafiku 3. Shpenzime kapitale, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Bashkia Durrës 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Bashkia Durrës 

 

Programi për Shërbimin Social parashikon mbrojtjen sociale për grupet në nevojë të ofruar me 

anë të (i) pagesave cash të ndihmës ekonomike dhe për personat me aftësi të kufizuar. Kjo pjesë 

e programit realizohet plotësisht me fonde qëndrore; nga ana tjetër, Bashkia planifikon çdo vit 

një fond për grupet në nevojë që, për arsye të caktuara, nuk përfitojnë nga skema qëndrore e 

ndihmës ekonomike, por të cilat Bashkia e gjykon të nevojshme t’i mbështesë financiarisht jashtë 

kësaj skeme; për vitin 2016, ky fond është rreth 5.5 % e shpenzimeve operative gjithsej.  

Pjesa e dytë e Programit për Shërbimin Social parashikon mbrojtjen sociale përmes (ii) shërbimit 

në komunitet (ditor) pranë qendrave të kujdesit social, dhe realizohet me fond vendor.  
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Për vitin 2016, shpenzimet operative përqendrohen në pjesën më të madhe në funksionimin e 

çerdheve, në masën 61.9 %. Shpenzimet për Qendrën Ditore të të Moshuarve, Qendrën 

Multifunksionale, Qendrën PAK dhe shërbimin ditor në Shtepinë e Foshnjes kanë peshën e dytë 

më të lartë, rreth 17.9 %, por e cila është ndjeshëm më e ulët se e para. Shërbime të tjera të 

kujdesit shëndetësor mbështeten me një fond të kufizuar në masën 1.9 % të shpenzimeve të 

planifikuara gjithsej.  

 

Pjesa e tretë e Programit për Shërbimin Social parashikon strehimin, me një fond i cili përbën 

12.4 % të shpenzime operative të planifikuara gjithsej.   

Grafiku 4. Përbërja e shpenzimeve operative të shërbimit social, Bashkia Durrës 

Burimi: Bashkia Durrë 

Shpenzimet kapitale të shërbimit social përqendrohen në pjesën dërmuese të tyre në strehim; një 

pjesë rreth 10-fish më e ulët është planifikuar për rikonstruksionin e çerdheve në bashkinë 

Durrës, ndërsa pjesa e investimeve të tjera është krahasimisht tejet e ulët.  
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Grafiku 5. Përbërja e shpenzimeve kapitale të shërbimit social, Bashkia Durrës 

 

Burimi: Bashkia Durrës 

Aktualisht, Programi i Shërbimit Social për vitin 2016 në Bashkinë Durrës ka objektivat e 

mëposhtëm:  

1. Shtrirjen e shërbimeve sociale në gjithë territorin e Bashkisë se re  dhe në përputhje të plotë 

me nevojat e grupeve të margjinalizuara, 

2. Ngritjen në nivel vendor të strukturave për vlerësimin periodik të nevojave të grupeve të 

margjinalizuara dhe monitorimin e shërbimeve të ofruara, 

3. Fuqizimin e kapaciteteve vendore – duke përfshirë dhe OJQ lokale – në ofrimin e shërbimeve 

sociale dhe koordinimi i aktivitetit te tyre, 

4. Prezantimin e formave bashkëkohore të shërbimeve sociale komunitare, 

5. Ndërtimin e objekteve të reja për të plotësuar kërkesat në rritje të komunitetit, 

6. Ndërtimin e 88 apartamenteve për strehimin e shtresave në nevojë, 

7. Evidentimin e trojeve që mund të përdoren për programet sociale të strehimit, 

8. Evidentimin e objekteve që kanë dalë jashtë funksionit të cilat mund të adaptohen për objekte 

të strehimit social, 

9. Menaxhimi i 126 banesave sociale të dhëna me qera, 

10. Aplikimi i kredive te buta për blerje apartamentesh, 

11. Studim për mundësinë e blerjes se apartamenteve në tregun e lirë. 

Nga objektivat e renditur më sipër, vërehet se strehimi është prioritet i Bashkisë Durrës për vitin 

2016; investimet kapitale të planifikuara për këtë vit janë gjithashtu ndjeshëm të përqendruara në 

këtë fushë të shërbimeve sociale, me rreth 89% të investimeve gjithsej.  
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II.3      Fushat politike të përfshirjes sociale 
 

1. VARFËRIA EKONOMIKE DHE MBROJTJA SOCIALE 
 

Strategjia Kombëtare e Mbrojtes Sociale 2015-2020, përcakton fushën e mbulimit të mbrojtjes 

sociale të ndarë në këto tre drejtime:  

 

1. Zbutja e varfërisë 

2. Përmirësimi i mirëqenies së njerëzve me aftësisë të kufizuara 

3. Zhvillimi i shërbimeve të kujdesit shoqëror  

 

1.1 Organizimi i shërbimit të mbrojtjes sociale 

 

Varfëria ekonomike dhe mbrojtja sociale kanë qenë dhe janë prioritet për Bashkinë e Durrësit në 

hartimin e politikave të saj për shërbimin social3. Siç paraqitet në organigramën e Drejtorisë së 

Shërbimit Social në paragrafin e mësipërm, sektorët që mbulojnë këtë fushë janë: 

 

1. Sektori i Pagesave CASH  

2. Sektori i Përkujdesit Social 

 

Sektori i Pagesave CASH përbëhet nga 10 administratorë shoqërorë dhe 1 specialist për grupin e 

personave me aftësi të kufizuar në shikim; nga administratorët, 5 janë përgjegjës për qytetin e 

Durrësit, i cili ndahet në 6 rajone, dhe 5 janë përgjegjës për njësitë administrative Sukth, Manëz, 

Ishëm, Katund i Ri dhe Rrashbull.   

Sektori i Përkujdesit social ka në varësi qendrat e shërbimit në komunitet (ditor), të renditura si 

më poshtë:  

Qendra Ditore të të Moshuarve, e vendosur në qytetin e Durrësit, e hapur në vitin 2002, trajton 

rregullisht 110 të moshuar, të cilët përgjithësisht janë pensionistë që jetojnë vetëm, me të ardhura 

të pakta, kanë fëmijët në emigrim etj. Qendra përbëhet nga 4 punonjës socialë, 1 mjeke, 1 

infermiere, dhe nga stafi i nevojshëm për mbarëvajtjen e saj: përgjegjëse, kuzhinere, ndihmëse, 

pastruese. 

Qendra Komunitare Multifunksionale, e vendosur në qytetin e Durrësit, e hapur në vitin 2013, 

trajton individë dhe grupe në nevojë të komunitetit rom dhe egjiptian. Qendra ndodhet në lagjen 

Nish Tulla, ku ka një përqendrim të madh të të dy komuniteteve. Në bashkëpunim me organizata 

të shoqërisë civile, aty zhvillohen aktivitete kulturore, ofrohet mbështetje për regjistrimin e 

                                                           
3 Burimi i të dhënave të këtij paragarafi është Drejtoria e Shërbimit Social, Bashkia Durrës, me përjashtim të rasteve 

kur burimi specifikohet.  
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fëmijëve dhe ndjekjen e mbarevajtjen në shkollë, ofrohet shërbim shëndetësor dhe psiko-social 

për nënat e reja dhe gratë në përgjithësi.  

Shtëpia e Foshnjës, e vendosur në qytetin e Durrësit, në funksionim që prej vitit 1957, ofron 

përkujdesje sociale për fëmijë nga mosha 0-6 vjeç që vijnë nga lindjet jashtëmartesore, jetim 

biologjik, jetim social dhe fëmijë të braktisur në maternitet, duke ndihmuar në rritjen dhe 

edukimin e tyre, në përkujdesin shëndetësor, mbrojtjen e të drejtave të tyre ligjore, kthimin në 

familje biologjike ose birësimin e tyre. Përkrah shërbimit ditor, të ofruar me fond vendor, ky 

institucion ofron dhe shërbim rezidencial, nëpërmjet fondit qëndror nga Ministria e Mirëqënies 

Sociale dhe Rinisë.  

Qendra Për Personat me Aftësi të Kufizuar, e vendosur në qytetin e Durrësit, është ngritur 

rishtazi dhe pritet të filloj veprimtarinë e saj në muajt në vazhdim.  

 

1.2 Mbledhja dhe analiza e të dhënave  

 

Në bashkinë Durrës, grupi i individëve dhe familjeve në nevojë që përfitojnë pagesa cash të 

ndihmës ekonomike përzgjidhet aktualisht nëpërmjet një skeme elektronike e ngritur nga 

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në zbatim të Ligjit nr. 9355, datë 10.03.2005, “Për 

ndihmën dhe shërbimet shoqërore” dhe VKM 904, datë 12.12.2012, “Për përcaktimin e kritereve 

të procedurave dhe të dokumentacionit të përfitimit të ndihmës ekonomike”. Çdo individ apo 

grup në nevojë aplikon për pagesat cash brenda 10 ditëve të para të çdo muaji.  

 

Grupi i individëve në nevojë të cilët përftojnë pagesa cash për aftësi të kufizuar, përcaktohet 

drejtpërdrejt nga statusi PAK i tyre. Individët marrin statusin PAK me vendim të  Komisioneve 

të veçanta të ngritura pranë Drejtorisë së Shëndetit Publik, Drejtorisë Rajonale të Shërbimit 

Social Shtetëror dhe Drejtorisë së Sigurimeve Shoqërore, në bazë të diagnozës së mjekëve të 

qendrave shëndetësore ose spitalit. Nëpërmjet të dhënave nga Komisionet, administratorët 

shoqëror të njësive administrative të bashkisë Durrës hartojnë çdo muaj listën e individëve me 

statusin PAK të cilët duhet të marrin pagesë cash sipas të njëjtës bazë ligjore si më sipër; kjo listë 

paraqitet në formë projekt-vendimi për miratim në Këshillin Bashkiak, si dhe për konfirmim në 

Prefekturë. 

Fondi për pagesat cash i transferohet Bashkisë Durrës nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe 

Rinisë. Pagesat u shpërndahen përfituesve çdo muaj, nëmpërmjet sistemit bankar.  

 

 Bashkia ndeshet shpesh me raste individësh dhe familjesh në nevojë që nuk përzgjidhen 

për t’u trajtuar nga skema elektronike e Ndihmës Ekonomike, por të cilët Drejtoria e Shërbimit 

Social i vlerëson gjithsesi si grupe në nevojë, pavarësisht rezultatit të skemës, duke u bazuar tek 

legjislacioni në fuqi por edhe nisur nga përvoja e drejtpërdrejtë e saj. Kështu, Bashkia trajton 
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aktualisht me ndihmë ekonomike me anë të një fondi të veçantë nga buxheti vendor (në vitin 

2016, 5.5 % e shpenzimeve operative të planifikuara gjithsej) rreth 77 familje në muaj.  

 

Në qendrat e përkujdesit social aktualisht mblidhen të dhëna administrative nga punonjësit e 

këtyre qendrave dhe përditësohen në mënyrë të rregullt në bazën e të dhënave në Microsoft 

Office EXCEL. Këto janë të dhëna të lidhura me veprimtarinë e secilës qendër: mbi përfituesit e 

shërbimit, të ndarë sipas gjinisë, moshës, përkatësisë etnike, statusit PAK e statusit jetim, mbi 

personelin që jep shërbimin, dhe të dhëna financiare. Nga ana tjetër qendrat nuk mbledhin të 

dhëna për tregues të mbrojtjes sociale.  

1.3 Monitorimi dhe vlerësimi i gjendjes aktuale 

Drejtoria e Shërbimit Social përgatit një raport mujor mbi përfituesit dhe fondin e shpenzuar të 

pagesave cash të ndihmës ekonomike dhe për personat me aftësi të kufizuar, i cili dërgohet pranë 

Prefekturës Durrës, dhe çdo dy muaj pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror.  

Gjendja aktuale e fushës së mbrojtjes sociale – në drejtim të zbutjes së varfërisë – monitorohet në 

bazë të (i) këtyre të dhënave nëpërmjet bashkëpunimit të rregullt me grupin e aktorëve. Prej këtij 

procesi monitorimi, administratorët shoqërorë dhe specialistët pranë Drejtorisë vlerësojnë 

nevojën për të trajtuar me ndihmë ekonomike grupe shtesë të individëve dhe familjeve që mbeten 

jashtë skemës, dhe parashikojnë fondin shtesë vjetor nga të ardhurat vendore. Vlerësimi kryhet 

në bazë të (i) disa kritereve, ekzistuese që para bazës së re ligjore, sipas VKM 904, datë 

12.12.2012.  

Në procesin e hartimit të politikave vendore në drejtim të mbrojtjes sociale, është shumë i 

rëndësishëm monitorimi i të dhënave për individët të cilët, marrin ndihmë ekonomike dhe, 

njëkohësisht, përfshihen në programe të tregut aktiv të punës. Organizimi i programeve të tregut 

aktiv të punës kryhet nga Zyrat Rajonale të Punësimit, ndërsa është jashtë funksioneve të 

bashkive; megjithatë, bashkëpunimi ndërmjet tyre ekziston por marrëdhënia nuk është me bazë 

të rregullt dhe, për pasojë, nuk lejon shkëmbin të vazhdueshëm të të dhënave për qëllim 

monitorimi e vlerësimi.  

Aktualisht, në Bashkinë Durrës nuk ka një sistem monitorimi dhe vlerësimi të mbrojtjes sociale 

që jepet përmes qendrave të përkujdesit social, duke përjashtuar këtu Shtëpinë e Foshnjes, gjë që 

vjen në të njëjtën kohë me mungesën e mbledhjes së të dhënave për tregues të kësaj fushe të 

përfshirjes sociale. Për rrjedhojë, Bashkia nuk zbaton politika vendore të mbrojtjes sociale. 

Mungesa e një sistemi të monitorimit dhe vlerësimit në fushën e mbrojtjes sociale ngrihet si një 

nga problematikat kryesore të saj dhe nga Drejtoria e Shërbimit Social.  

Shtëpia e Foshnjes vepron kryesisht me fond qendror, për këtë arsye, këtu, monitorimi dhe 

vlerësimi kryhet nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në bashkëpunim me punonjësit e 

qendrës, ndërsa Bashkia Durrës nuk është pjesë e procesit.  
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1.4 Gjendja aktuale 
 

Në bashkinë e Durrësit, në muajin korrik 2016, janë trajtuar me ndihmë ekonomike 333 familje, 

31 fëmijë me statusin e jetimit, 5 raste trinjakësh, 9 fëmijë në kujdestari dhe 1 rast dhune. Këto 

grupe në nevojë të trajtuara përbëjnë rreth 93.6 % të numrit të aplikimeve; për vitin 2016, kjo 

përqindje luhatet çdo muaj, nga 84 % deri në 93.6 %.  

Në muajin qershor 2016, kanë përfituar pagesë cash për aftësi të kufizuar 2,630 invalidë të 

përgjithshëm dhe 347 kujdestarë përkatës, 753 të verbër dhe 201 kujdestarë përkatës, 478 

individë paraplegjik dhe 473 kujdestarë përkatës, si dhe 5,158 invalidë pune.  

Për dy grupet e mësipërme të të dhënave, mungon ndarja sipas gjinisë, moshës, llojit të 

marrëveshjes, shpërndarjes hapësinore, stoqeve dhe rrjedhave.  

Shoqata e të Verbërve Shqiptar është një organizatë jo-qeveritare objekt i së cilës është mbrojtja 

e të drejtave të të verbërve në Shqipëri. Kjo shoqatë përfaqësohet në Bashkinë Durrës përmes një 

zyre rajonale ku anëtarët e saj shkëmbejnë informacion mbi problematikat që ndeshin në jetën e 

përditshme të tyre. Ndër këto probleme nënvijëzohet mungesa e sinjalistikës zanore në hapësirat 

publike, duke vështirësuar lëvizjen e tyre, frekuentimin e këtyre hapësirave, e institucioneve, etj. 

e për pasojë, duke i veçuar ata nga shoqëria. 

Shoqata e Invalidëve është një tjetër organizatë jo-qeveritare objekt i së cilës janë njerëz invalid 

të kategorive të ndryshme. Problematika kryesore e ngritur nga kjo shoqatë është mungesa e 

infrastrukturës së përshtatshme në shkolla ashtu si dhe në qendra shëndetësore dhe mungesa e 

sinjalistikës së përshtatshme në hapësirat publike.  

 Të dhënat në lidhje me pensionet dhe sigurimet shoqërore nga Drejtoria Rajonale e 

Sigurimeve Shoqërore mbahen aktualisht të grupuara në nivel qarku, ku përfshijnë Bashkinë 

Durrës, Krujë dhe Shijak, dhe ndërkohë të dhënat e nevojshme për disagregimin e tyre në nivel 

vendor nuk mblidhen nga kjo Drejtori, pra procesi nuk mund të nisë prej saj.  
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Figura 3. Treguesit e varfërisë ekonomike dhe mbrojtjes sociale

TREGUESIT E BE-SË PËR 

PËRJASHTIMIN SOCIAL
PËRKUFIZIMI

BURIMET E 

TANISHME TË TË 

DHËNAVE

TREGUESIT PËR BASHKINË DURRËS

7. Programet e 

Përkrahjes

Sociale

• Shpenzimet e Mbrojtjes Sociale, korente, sipas 

funksionit, bruto dhe neto.

• Përfitimet në cash – numri i klientëve (ndarë 

sipas PAK, gjinisë, moshës, llojit të marrëveshjes, 

shpërndarjes hapësinore, stoqeve dhe rrjedhave.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Qershor 2016                                        

Invalid te Pergjithshem           2630            

Kujdestare                              347

Verber                                    753   

Kujdestare                              201     

Paraplegjik                             478   

Kujdestare                             473  

                                                                              

          

NE: 356 aplikues                                                

333 përfitues      

                                

Totali  57,545,598 leke , Invalid 

Pune 5,158 persona me fond 

15,641,800 leke

Totali i fondit per pagesen e 

paaftesise dhe te Invalideve te Punes 

73,187,398 leke.

Drejtoria e 

Shërbimit Social

Shtëpia e foshnjës dhe Qendra Ditore 

për fëmijë në Shkozet- 40 fëmijë (0-6 

vjeç)/ femra 18/ PAK 1/ ROM 8/ 

Egjiptian 0                                                                                                        

Drejtoria e 

Shërbimit Social

Qendra jo publike për të rinjë në nevojë- 

35 të rinj/21 (18-22 vjeç)/ 14 mbi 22 

vjeç/ femra 15/ PAK 0/ ROM 5/ 

Egjiptian 0

Qendra jo publike për gra në nevojë- 

98 gra/ 25 (25-35 vjeç)/ 73mbi 35 vjeç/ 

PAK 0/ ROM 5/ Egjiptian 0

Qendra jo publike për fëmijët në nevojë- 

507 fëmijë/182 (0-6 vjeç)/242 (6-

15vjeç)/ 83 (15-18 vjeç)/ femra 284/ 

PAK 9/ Rom 87/ Egjiptian 39 

7. Programet e 

Përkrahjes

Për Përkujdesin Social – Numri dhe përqindja 

(%) e atyre që përfitojnë shërbim rezidencial dhe 

në komunitet (numri dhe përbërja e të miturve, të 

moshuarve dhe PAK), kujdestari dhe birësim, 

numri personave që përfitojnë shërbime lidhur me 

dhunën në familje, trafikimin e qenieve njerëzore, 

konfliktet martesore, shkurorëzimet, gjakmarrjen, 

këshillim psiko-social, vepra penale nga të miturit, 

abuzimi i fëmijëve, braktisja etj.

E DHËNA
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2. NEVOJAT BAZË 

Në Strategjinë Kombëtare të Strehimit Social 2016-20254, strehimi social përkufizohet një 

alternativë strehimi që mund të ofrojë dhënien me qira ose pronësinë e banesës, e cila ofrohet 

nga qeverisja vendore ose sektori privat për familjet me të ardhura të ulëta që nuk mund të blejnë 

një shtëpi me çmimet e tregut dhe/ose për familjet e përjashtuara nga tregu i banesave për shkak 

të pozitave të pafavorizuara që çojnë në përjashtim. Financimi ofrohet nga qeverisja qendrore 

dhe mund të plotësohet nga buxhetet e qeverisjes vendore. Përveç kësaj, agjencitë (gjysmë) 

shtetërore, si Enti Kombëtar i Banesave, ofrojnë masa të tjera financimi për të plotësuar 

strehimin social. 

2.1 Organizimi i shërbimit të strehimit social 

Strehimi social në Bashkinë Durrës ofrohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, pranë së cilës 

janë përgjegjës inspektorë të këtij shërbimi. Buxheti përkatës kalon përmes Drejtorisë së 

Shërbimit Social. Bashkia Durrës ofron aktualisht disa programe të strehimit social për të cilët 

familjet ose individët mund të aplikojnë, si për shembull: 

1. Për banesa sociale me qera sipas projektit nga Banka e Këshillit të Europës (CEB) për 

ndërtimin e banesave të reja, i cili është në zbatim prej vitit 2014; 

2. Për kredi të lehtësuar për strehim me 3 % interes të financuara nga buxheti i shtetit 

përmes Ministrisë së Zhvillimit Urban;  

3. Për banesa me kosto të ulët, që ndërtohen nga Enti  Kombëtar i Banesave dhe financohet 

nga buxheti i shtetit përmes Minstrisë së Zhvillimit Urban; 

4. Për bonus strehimi që përfitojnë të gjithë ato familje që kanë në përbërjen e tyre familjare 

nga një anëtarë invalid, jetim, rom, egjiptian etj. Bonusi i strehimit i referohet vetëm 

banesave sociale me qera dhe konsiston në likujdimin e 50 % të vlerës së qerasë së banesës 

të kësaj kategorie e cila financohet nga buxheti i shtetit përmes Ministrisë së Zhvillimit 

Urban; 

5. Për grantin e menjëhershëm për strehim të gjithë ato familje që kanë në përbërjen e tyre 

familjare nga një anëtarë invalid, jetim, rom, egjiptian etj. Granti i menjëhershëm për 

strehim konsiston në likujdimin e 10 % -20 % të vlerës së banesës me kosto të ulët të kësaj 

kategorie e cila financohet nga buxheti i shtetit. 

 

2.2 Mbledhja dhe analiza e të dhënave  

Familje dhe individë në nevojë kryejnë aplikim për strehim social në çdonjërin prej programeve 

të ofruara nga Bashkia, duke dorëzuar dokumentacionin e kërkuar pranë Zyrës së Informacionit 

të Bashkisë Durrës. Nëpërmjet një formulari të posaçëm, i cili është pjesë e këtij 

dokumentacioni, prej aplikantëve mblidhet informacion mbi: 

                                                           
4 Strategjia e Strehimit Social 2016-2025, fq.16 
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(i) nivelin e të ardhurave të tyre, si dhe  

(ii) kategorinë e grupeve në nevojë së cilës ata i përkasin: invalid, kryefamiljare, PAK, 

fëmijë jetim etj.  

Ndër kategoritë ligjore të grupeve në nevojë, anëtarët e komunitetit rom dhe egjiptian nuk janë 

në gjendje të identifikohen si të tillë gjatë aplikimit për strehim social duke qenë se ende nuk 

ekziston një formë ligjore përmes së cilës të njihen anëtarët e këtyre grupeve etnike. Në fakt, ky 

nuk është një problem i kufizuar vetëm për strehimin social dhe fushës së përmbushjes së 

nevojave bazë, porse ndërlidhet me secilën fushë të përfshirjes sociale.  

Të dhënat nga aplikimet e individëve dhe familjeve janë bazë për Drejtorinë e Shërbimeve 

Publike, për programe që financohen me buxhet vendor, dhe për Ministrinë e Zhvillimit Urban, 

për programe që financohen me buxhet qendror. Regjistrimi i aplikuesve kryhet çdo ditë, në 

bazën e të dhënave në Microsoft Office EXCEL.   

2.3 Monitorimi dhe vlerësimi i gjendjes aktuale 

Në Bashkinë Durrës aktualisht mungon një sistem monitorimi dhe vlerësimi në fushën e 

nevojave bazë dhe, veçanërisht, të strehimit social, ndonëse aplikimet e individëve e familjeve në 

nevojë janë një burim kyç dhe i vazhdueshëm i të dhënave për këtë fushë, jo vetëm 

administrative por dhe të treguesve  të saj. Këto to dhëna përdoren nga Drejtoria e Shërbimeve 

Publike për të shpërndarë fondin qendror ose vendor të strehimit social ndërmjet aplikuesve që 

mbërrijnë në Zyrën e Informacionit të Bashkisë, dhe përmes një analize të tyre është e mundur të 

vlerësohet efektiviteti i programeve të ofruara dhe të përftohet një pasqyrë e kategorive të 

përfituesve nga strehimi social; por ky sistem mbetet i bazuar në kërkesë (aplikuesit) ndërsa nuk 

parashikon analizë të nevojës për strehim jashtë kufizimeve të ofertës (programeve sociale të 

strehimit). Për pasojë, Bashkia nuk e ka të mundur të vlerësojë nevojat për strehim social të 

grupeve më të varfëra, të cilat nuk kanë mundësinë të aplikojnë ose të përfitojnë nga programet 

ekzistuese. Ky gjithashtu, nuk është një problem i cili prek vetëm Bashkinë Durrës, porse 

shqetësimi ekziston në nivel kombëtar, i përcaktuar dhe në Strategjinë Kombëtare të Strehimit 

Social 2016-20255.  

2.4 Gjendja aktuale 

Bashkia Durrës aktualisht paraqet një gjendje të strehimit social me rreth 6.6 % të familjeve të 

pastreha (që aplikojnë për strehim social)6, gjithsej 6,200 familje, prej të cilave: 1,500 familje 

aktualisht banojnë në banesa ish pronë private (grupit “Ç” i të pastrehëve) dhe 640 familje 

banojnë në banesa të ndërtuara me fondet e shtetit me kontribut vullnetar mbi shtëpitë e 

pronarëve dhe shtesa anësore.  

                                                           
5 Strategjia e Strehimit Social 2016-2025 
6 Burimi i të dhënave të këtij paragarafi është Drejtoria e Shërbimeve Publike, Bashkia Durrës, me përjashtim të 

rasteve kur burimi specifikohet.  
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Strehimi social është një fushë problematike në bashkisë Durrës, kryesisht për arsye të një numri 

të madh familjesh të cilat kanë qenë vendosur prej vitesh në mënyrë të paligjshme në banesa jo 

në pronësi të tyre; me kthimin e këtyre banesave pronavrëve të ligjshëm, këto familje mbetën të 

pastreha. Për rrjedhojë fusha është prej vitesh përparësi e bashkisë. Në nivel kombëtar, bashkia 

Durrës renditet ndër bashkitë me numrin më të madh të aplikimeve për strehim social, e përafërt 

në numër me Korçën dhe gjithashtu Fierin; megjithatë, nuk renditet ndër bashkitë me numrin më 

të madh të përfituesve: për harkun kohor 2005-2014, sipas të dhënave të Entit Kombëtar të 

Banesave, raporti i përfituesve ndaj aplikuesve në Bashkinë Durrës ka arritur deri në 5.3 %, nivel 

ndër më të ulëtit e bashkive të cilat kanë qenë pjesë e analizës së gjendjes së strehimit social në 

nivel kombëtar të zhvilluar nga UNDP Shqipëri në vitin 2014, ku Shkodra ka arritur nivelin më 

të lartë me 21 % përfitues ndaj numrit të aplikuesve7. 

Me gjithë numrin jo të vogël të programeve për strehim social që ofrohen aktualisht me buxhet 

vendor ose qëndror, mundësia financiare e familjeve ose individëve të varfër nuk i lejon 

përzgjedhjen në asnjë prej tyre, pra grupet më në nevojë për këtë shërbim social mbeten të 

përjashtuar. Kjo nuk është problematikë e kufizuar vetëm në bashkinë Durrës; çështja prek 

fushën e strehimit social në përgjithësi në vendin tonë, dhe trajtohet me përparësi në Strategjinë 

Kombëtare të Strehimit Social 2016-20258. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 UNDP, 2014, Strehimi në Shqipëri: Analiza e gjendjes, fq. 21 dhe 47  
8 Strategjia e Strehimit Social 2016-2025, fq.19-20 
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Figura 4. Treguesit për strehimin dhe përmbushjen e nevojave bazike
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SOCIAL
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5.1 STREHIMI

2. Familjet/personat 

që ishin të pastrehë

− Përqindja e personave që nuk kishin asnjë strehim, në raport 

me popullatën e përgjithshme. Bën të mundur të kuptohet shtrirja 

e përvojës së mungesës së strehimit, sidomos ndër personat që 

janë në gjendje strehimi të pasigurtë (strehim kolektiv, strehim 

ndër miq e të afërm, apo me status të paligjshëm). Ky tregues 

mund të monitorohet mbi bazën e dallimit ndërmjet mungesës 

parësore të strehimit (pa banesë, ose me strehim të përkohshëm) 

dhe mungesës dytësore të strehimit (p.sh. jetesa në çadër, 

kasolle, qerre, karroceri makine).

− Treguesi duhet të monitorohet i ndarë sipas moshës, gjinisë, 

nivelit arsimor, madhësisë së familjes dhe numrit të fëmijëve, 

nivelit të të ardhurave familjare, përkatësisë etnike dhe statusit të 

migrantit të detyruar.

6.6%
Drejtoria e 

Shërbimeve Publike
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3. ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL 

Në këtë fushë arsimi i referohet arsimit parauniversitar, i cili, sipas përkufizimit në Strategjia e 

Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-20209, përfshin tre nivele: arsimin parashkollor, 

arsimin bazë (fillor dhe i mesëm i ulët) dhe arsimin e mesëm; ndërsa arsimi profesional, sipas 

Strategjisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-202010, është i rregulluar sipas tre 

programeve:   

1. Programi i arsimit profesional Niveli i parë, i cili përgatit punëtorë gjysëm të aftësuar, të cilët 

mund të hyjnë në tregun e punës; 

 

2. Program i arsimit teknik Niveli i dytë, i cili përgatit teknikë, të cilët gjithashtu mund të hyjnë 

në tregun e punës; 

 

3. Program i arsimit tekniko-profesional Niveli i tretë, pas të cilit jepet mundësia e vazhdimit të 

studimeve universitare ose hyrjes në tregun e punës.  

 

3.1 Organizimi i shërbimit të arsimit dhe arsimit profesional 

Në fushën e arsimit parauniversitar, në Bashkinë e Durrësit, aktori kryesor është Drejtoria 

Arsimore Rajonale11, e cila është përgjegjëse për funksionimin e institucioneve arsimore në nivel 

qarku. DAR zbaton Strategjinë e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020, ndërsa siguron 

mjetet arsimore për institucionet arsimore publike, sipas formulës “për nxënës” dhe mbështet 

qeverinë vendore në planifikimin, realizimin e investimeve në infrastrukturën arsimore si dhe 

mirëmbajtjen e saj. Gjithashtu, DAR ka rol në cilësinë e arsimit parauniversitar nëpërmjet 

dhënies së shpërblimeve për punonjës të institucioneve arsimore publike me arritje të shquara 

dhe dhënies së bursave të studimit për një numër të përzgjedhur nxënësish, me anë të një fondi të 

veçantë të buxhetit vjetor të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. 

Arsimi profesional është fushë me varësi direkte nga Ministria e Arsimit, pra nuk përfshihet në 

funksonet ligjore të bashkive. Në vendin tonë arsimi profesional (AFP) ofrohet nëpërmjet 

shkollave profesionale dhe qendrave të formimit profesional, dy rrjete të ndryshme të cilat nuk 

kanë bashkëpunim me njëra-tjetrën12.  

Në bashkinë Durrës janë të vendosura 2 shkolla profesionale dhe 1 qendër formimi profesional. 

Numri i personave që ndjekin kurse dhe shkolla për formim profesional janë si më poshtë: numri 

i personave që ndjekin shkollat profesionale ose qendrat e formimit profesional është aktualisht 

                                                           
9 Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020, fq. 14 
10 Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2020, paragrafi 1.4 
11 Burimi i të dhënave të këtij paragarafi është Drejtoria Arsimore Rajonale, me përjashtim të rasteve kur burimi 

specifikohet. 
12 Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2020, paragarfi 1.4 
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4,858, nga të cilët 1,324 janë femra, 3206 janë të diplomuar. Të dhënat në lidhje me moshën, 

llojin e banimit, statusit PAK, përkatësisë etnike, llojit të vendbanimit dhe rajonit janë pjesore 

dhe jo të rregullta.  Në mënyrë të veçantë, të dhëna në lidhje me përkatësinë etnike të nxënësve të 

regjistruar në qendrën e formimit profesional nuk mblidhen nga stafi administrativ i saj për arsye 

të mungesës së një dokumenti identifikues të lëshuar nga shoqatat përkatëse, dhe konsiderimit ‘jo 

etike’ të marrjes së këtij informacioni drejtpërdrejt nga nxënësit.  

Bashkëpunimi ndërmjet shkollave, qendrave të formimit profesional dhe Inspektoratit Rajonal të 

Punës bën të mundur marrjen e të dhënave për persona punëkërkues të papunë, për të cilët tarifa 

e ndjekjes së kurseve është falas.  

3.2 Mbledhja dhe analiza e të dhënave  

Burimet kryesore të të dhënave për DAR janë institucionet e mëposhtme: shkollat, drejtoritë e 

policisë, qendrat shëndetësore, bashkia, prefektura, qarku, Ministria e Arsimit dhe Sportit. 

Instrumentet e përdorur për mbledhjen e të dhënave janë: pyetësorë, anketime, formularë. Të 

dhënat e mbledhura konsolidohen në një bazë të dhënash, e cila është e katogorizuar qartësisht 

sipas treguesve.    

3.3 Monitorimi dhe vlerësimi i gjendjes aktuale 

Problematikat e arsimit në territorin e Bashkisë Durrës shqyrtohen nga DAR në bashkëpunim të 

ngushtë me një numër të gjerë institucionesh vendore, rajonale e qendrore; të tilla janë rastet e 

braktisjes së hershme të shkollës nga fëmijët, analfabetizmit, etj.  

Të dhënat që merren nga shkollat i përcillen çdo muaj Bashkisë (ose Prefekturës, Qarkut, 

Policisë etj). Monitorimi i të dhënave në fushën e arsimit kryhet në mënyrë mujore, tre mujore 

dhe vjetore. Monitorime në terren nuk kryhen rregullisht, por sipas nevojave.  

3.4 Gjendja aktuale 

Në vijim jepen tregues të arsimit në Bashkinë Durrës me të cilat punon aktualisht DAR.  

Table 1. Numri i fëmijëve sipas nivelit të edukimit parauniversitar, shtator 2015-2016 

Treguesit Publiku  Privati  Gjithsej 

Numri i fëmijëve në arsimin parashkollor 4,132 378 4,510 

Numri i fëmijëve në arsimin bazë 24,251 2,427 26,678 

Numri i fëmijëve në arsimin e mesëm 9,566 614 10,180 

Burimi: Sektori i Kurrikulës dhe Cilësisë, Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës 
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Table 2. Numri i nxënësve braktisës të shkollave, shtator 2015-2016 

Nxenës Braktisës  femra  qyteti fshati gjithsej 

Cikli fillor   38 35 50 85 

Arsimi i mesëm i ulet   52 60 40 100 

Burimi: Sektori i Kurrikulës dhe Cilësisë, Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës 

Table 3. Numri i nxënësve që marrin subvencione, 2015-2016 

  Arsimi bazë   Arsimi i mesëm     

Numri i nxënësve që marrin subvencione 2,897 250 

Burimi: Sektori i Kurrikulës dhe Cilësisë, Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës 

Table 4. Numri i nxënësve dhe mësuesve që marrin transport falas, 2015-2016 

  Nxënës Mësues 

Numri i individëve që përfitojnë transport falas 1,158 426 

Burimi: Sektori i Kurrikulës dhe Cilësisë, Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës 

Table 5. Numri i nxënësve që marrin bursa, 2015-2016 

  Nxënës 

Numri i nxënësve që përfitojnë bursë studimi     40 

Burimi: Sektori i Kurrikulës dhe Cilësisë, Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës 

Grafiku 6. Përbërja e shpenzimeve publike për arsimin, Bashkia Durrës  

Burimi: Bashkia Durrës 



Plani Lokal i Përfshirjes Sociale Bashkia Durrës 2017-2019  
  

 

23 

  

Këta janë treguesit që mblidhen aktualisht nga DAR, ndërkohë që asnjë prej tyre nuk përputhet 

me treguesit e sugjeruar nga dokumenti politik i përfshirjes sociale në nivel kombëtar. Vërehet 

mbi të gjitha një mungesë e treguesve relativë. 

Mesatarja kombëtare e shkallës së analfabetizmit, sipas përkufizimit të mësipërm nga INSTAT, 

arrin nivelin 2.8%; në krahasim me këtë mesatare, shkalla e analfabetizmit 2.1 %13 në Bashkinë 

Durrës duket të jetë shqetësuese. Megjithatë, për të vlerësuar më saktë gjendjen aktuale dhe për 

të bërë të mundur marrjen e masave, është i nevojshëm një disagregim i mëtejshëm i këtij 

treguesi, çfarë aktualisht nuk mundësohet nga DAR.  

Shkalla e braktisjes së shkollës në arsimin bazë, sipas të dhënave të muajit qershor 2016 nga 

DAR, është 0.5 %, nga të cilët 47 % janë femra; braktisja më e lartë për këtë brez fëmijësh ka 

ndodhur në Durrës, 20.8% e tyre, dhe në Sukth, 20 % të tyre. Treguesi nuk është i ndarë sipas 

nivelit të të ardhurave të familjes, përkatësisë etnike, nivelit arsimor të nënës dhe statusit të 

punësimit të nënës.  

Varfëria është shpesh një shkak i mundshëm i braktisjes së shkollës por edhe aksesi në shërbimin 

arsimor është faktor kyç; kështu, mungesa e infrastrukturës në zonat që janë përfshirë rishtazi në 

Bashkinë Durrës (rrugë, transport urban, shërbim shëndetësor, shkolla) favorizon së tepërmi 

braktisjen e shkollës nga nxënësit; për shembull, aktualisht në ish-komunën Rrashbull (Arapaj 2) 

mësimi kryhet me dy turne. Nëpërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Ministrisë së Punëve të 

Brendshme, Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë, me 

financim nga UNICEF, DAR ka nisur projektin për zhdukjen e fenomenit të braktisjes së 

shkollës nga nxënësit; projekti është 1-vjeçar i shtrirë në periudhën 2015-2016. Ky projekt vjen 

si masë e ndërmarrë nga Ministria e Arsimit dhe Sportit në Strategjinë e Zhvillimit të Arsimit 

Parauniversitar 2014-2020 me qëllim qasjen ndaj këtij fenomeni, në formën e një strukturë 

rajonale për eliminimin e braktisjes së shkollave nga nxënësit në Bashkinë Durrës dhe Shijak (si 

rajon pilot). Në zbatim që prej 1 viti, nëpërmjet projektit, MAS ka mundësuar identifikimin e të 

gjithë fëmijëve në Bashkinë Durrës dhe Shijak të cilët janë regjistruar në shkollë një herë por nuk 

e frekuentojnë më atë. Numri gjithsej i fëmijëve të identifikuar në vitin shkollor 2015-2016 ka 

qenë 866; ndërkaq, të dhënat nuk janë të ndara për secilën nga bashkitë. Në bazë të kësaj të 

dhëne, DAR ka gjetur vendndodhjen e fëmijëve në bashkëpunim të ngushtë me drejtorët e 

shkollave, policinë, Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile, kryetarët e rajoneve të 

bashkive etj. Aktualisht, nëpërmjet kësaj strukture numri i fëmijëve braktisës të shkollave është 

reduktuar aktualisht në 24 nga 866 që janë identifikuar në fillim të zbatimit të saj, sipas të 

dhënave më të fundit.  

 

                                                           

13 Si raport i numrit të analfabetëve, ndaj popullsisë të moshës 10 vjeç e lart gjithsej, në %. 
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Kjo strukturë pilot pritet të shtrihet në bashki të tjera në vitet në vazhdim, si dhe të kthehet në një 

strukturë të përhershme të monitorimit dhe trajtimit të fenomenit të fëmijëve braktisës nga MAS 

nëpërmjet DAR. Mbi këtë bazë, pritet dhe që ndryshimi i sjellë prej saj të jetë i qëndrueshëm.  

 

 Një tjetër çështje në lidhje me cilësinë e arsimit është fenomeni i klasave kolektive, i 

ngritur dhe më parë në studime të ngjashme të ndërmarra nga UNDP dhe organet shtetërore, i cili 

i referohet kryerjes së orëve të mësimit duke bashkuar nxënës të klasave të ndryshme dhe 

moshave të ndryshme sëbashku; fenomeni prek arsimin 9-vjeçar. Në Bashkinë Durrë, Drejtoria 

Arsimore Rajonale identifikon mësimin në klasa kolektive në shkolla të vendosura në rajonet më 

periferike të saj, pra në njësitë administrative.  

 Infrastruktura e institucioneve arsimore për personat me aftësi të kufizuar mungon 

thuajse plotësisht në bashkinë e Durrësit, duke veçuar këtu ndërtesat ekzistuese. Shqetësimi 

ngrihet nga Shoqata PAK por gjithashtu dhe nga vetë Drejtoria e Shërbimit Social. Në këtë 

drejtim ka përpjekje për të përfshirë infrastrukturën e nevojshme për personat me statusin PAK 

në ndërtimet e reja.  
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Figura 5. Treguesit për arsimin dhe formimin profesional 
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3. Shkalla e braktisjes së

shkollës në arsimin bazë

−Numri i nxënësve të një brezi të caktuar që kanë mbaruar arsimin 

bazë në raport me numrin e fëmijëve të atij brezi që ishin regjistruar 

në shkolla 9 vjeçare, pa llogaritur numrin e fëmijëve që janë ende 

në shkollë për arsye të përsëritjes së klasës.

−Treguesi duhet të monitorohet i ndarë sipas nivelit të të ardhurave 

të familjes, llojit të vendbanimit, përkatësisë etnike, nivelit arsimor 

të nënës dhe statusit të punësimit të nënës. Për të bërë një 

monitorim të besueshëm të këtij treguesi, duhet të ekzistojë një 

regjistër qendror i nxënësve, sepse nxënësit ndonjëherë ndërrojnë 

shkollën ose përsërisin klasën.

0.5%/ femra 47% 
Drejtoria Rajonale 

Arsimore

6. Aftësitë lexuese

funksionale të personave

15 vjeç e lart

Përqindja e personave 15 vjeç e lart që nuk kanë mbaruar arsimin 

bazë dhe nuk janë në gjendje të lexojnë gjysmë faqe tekst me temë 

nga jeta e përditshme, në raport me  numrin e përgjithshëm të 

banorëve me moshë 15 vjeç e lart. Treguesi duhet monitoruar i 

ndarë sipas moshës, gjinisë, llojit të banimit, statusit PAK dhe 

përkatësisë etnike.

2.1% INSTAT

9. Pjesëmarrësit në kurse 

AFTP

− Numri i personave që ndjekin kurse dhe shkolla AFTP.                    

− Të ndara sipas moshës, gjinisë, llojit të banimit, statusit PAK, 

përkatësisë etnike, llojit të vendbanimit dhe rajonit.                                 

− Shpenzimet, korente, bruto dhe neto, dhe si % e PBB.                

− Numri i personave që janë diplomuar nga kurse AFTP.                        

− Të ndara sipas moshës, gjinisë, llojit të banimit, statusit PAK, 

përkatësisë etnike, llojit të vendbanimit dhe rajonit.

AFP1- 890/F- 223/kaluar 762/ Femra- 222/ bursa 

66/ shpenzim 4,088,502 total per nxënës 61,947                                                        

QFP-2,511 total/ F- 1094/ certefikuar 2,301                                                                                                                        

AFP2- 1,457/ diplomuar 143/ rom 3/egjiptian 11/ 

femra 8/ shpenzime 57,110,332

AFP/ QFP
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4. SHËNDETËSIA 

4.1 Organizimi i shërbimit të shëndetësisë 

Në fushën e shëndetësisë funksioni ligjor i njësive të qeverisjes vendore shtrihet vetëm në 

mirëmbajtjen e infrastrukturës së shërbimit të kujdesit parësor. Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë 

Durrës është institucioni kryesor i cili mbulon këtë fushë në Bashkinë Durrës14. Nga kjo drejtori 

ofrohen aktualisht shërbimet si më poshtë:  

1. Shërbimi i Epidemiologjisë,  

2. Shërbimi i Shëndetit Mjekësor,  

3. Shërbimi i Mjekësisë Familjare,  

4. Shërbimi i Stomatologjisë,  

5. Shërbimi Psiko-social dhe i Shëndetit Mendor. 

Nga ana tjetër, Bashkia Durrës ndërvepron me DRSH në bazë të disa platformave të 

bashkëpunimit të cilat janë ngritur me nismën e të dyja palëve, dhe rregullojnë shkëmbimin e 

vazhdueshëm dhe në kohë të të dhënave si dhe monitorimin e vlerësimin e tyre me qëllim 

marrjen e masave të nevojshme dhe rritjen e cilësisë së shërbimit shëndetësor; këto platforma 

bashkëpunimi përmblidhen në vijim: 

(i) Ekspertë të përkujdesit social dhe të mbrojtjes së fëmijëve pranë Drejtorisë së Shërbimit 

Social të Bashkisë janë anëtarë të grupit të punës për “Qendra shëndetësore dhe komunitete mike 

të fëmijës në lidhje me nxitjen dhe promovimin e ushqyerjes me gji” pranë DRSH, i cili është 

ngritur në kuadër të nismës me të njëjtin titull nga UNICEF, në gusht të vitit 2012.  

(ii) Në Këshillin Bashkiak fusha e shëndetësisë është objekt i punës së Komisionit të 

Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike dhe Shëndetësisë, që prej muajit qershor 2016.  

(iii) Shkëmbimi i informacionit mes Bashkisë dhe DRSH rregullohet sipas një platorme të 

veçantë Bashki-DRSH, e miratuar në muajin korrik 2016.   

4.2 Mbledhja dhe analiza e të dhënave  

DRSH Durrës është përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave të bashkisë sipas treguesve të 

mësipërm, analizën dhe monitorimin e vlerësimin tyre. Institucionet nga burojnë të dhënat janë: 

qendrat shëndetësore, Spitali Rajonal Durrës dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit 

Shëndetësor - Dega Rajonale Durrës. Instrumentet  e përdorur për mbledhjen e të dhënave janë 

formularë (që vijnë në rrugë elektronike ose të printuar). Sipas formularëve të ndryshëm, 

përdoren metoda sasiore dhe cilësore të analizës së të dhënave që ata përmbajnë. 

Në kuadër të platformës së bashkëpunimit mes Bashkisë dhe DRSH Durrës janë hartuar tre 

formularë për shkëmbimin e informacionit shëndetësor ndërmjet qendrave shëndetësore dhe 

                                                           
14 Burimi i të dhënave të këtij paragarafi është Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë, me përjashtim të rasteve kur 

burimi specifikohet. 
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njësive administrative të bashkisë. Ky është informacion mbi individë me shqetësime 

shëndetësore të cilët i përkasin njëkohësisht një kategorie në nevojë: individë që marrin ndihmë 

ekonomike, gra kryefamiljare, PAK, etj., i cili i kalohet Bashkisë me qëllimin për të dhënë 

mbrojtjeje sociale.  

4.3 Monitorimi dhe vlerësimi i gjendjes aktuale 

Platforma e bashkëpunimit Bashki-DRSH përbën në vetvete një përpjekje për të ngritur një 

sistem monitorimi dhe vlerësimi të gjendjes së shërbimit shëndetësor në bashkinë Durrës, mbi 

bazën e informacionit të të cilit, DRSH dhe Këshilli Bashkiak mund të marrin masa për zgjidhjen 

e problematikave të cilat dalin jashtë kompetencave dhe kapaciteteve të qendrave shëndetësore 

dhe administratorëve social të njësive administrative. Ky sistem paraqitet në formë skematike në 

vijim. Ai është miratuar nga Këshilli Bashkiak vetëm pak muaj më parë dhe pritet të kryejë 

funksionin e tij në periudhat e ardhshme.   

Figura 6. Skema e bashkëpunimit Bashki-DRSH 

 

Burimi: Bashkia Durrës 

 

Formulari 1 do të përdoret për shkëmbimin e informacionit të përgjithshëm nga qendrat 

shëndetësore në Grupin koordinues vendor dhe DRSH Durrës, tek të cilët do të kryhet analiza e 

informacionit dhe vlerësimi i gjendjes së përgjithshme sipas njësive administrative, duke nxjerrë 

në pah problematika të mundshme dhe propozuar zgjidhje. Një raport do të përcillet tre here në 

vit në Bashki për të vënë institucionin në dijeni.  
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Nëse zgjidhjet e nevojshme kalojnë kompetencat dhe përgjegjësitë e Grupit koordinues vendor, 

plotësohet Formulari 2 dhe i kalohet Grupit fokal të shëndetit publik. Ky grup rishikon dhe 

përcjell problematikën e ngritur dhe zgjidhen e nevojshme tek Komiteti i përbashkët teknik, i cili 

do të përcjellë së fundmi formularin tek Komisionit të Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike dhe 

Shëndetësisë, pranë Këshillit Bashkiak.  

Grupi koordinues vendor do të përcjellë 3 herë në vit në Bashki një raport jo vetëm mbi rastet 

problematike por edhe mbi gjendjen e përgjithshme shëndetësore të popullatës. Të njëjtin raport 

do të marrë dhe Komitetit i përbashkët teknik dhe Komisionit pranë Këshillit Bashkiak.  

Formulari 3 në qendrat shëndetësore për të përcjellë raste të veçanta të cilat përbëjnë problem për 

fëmijët nga familje me probleme socio-ekonomike. 

Megjithatë, ky është një sistem monitorimi dhe vlerësimi i rasteve të individëve me probleme 

shëndetësore të cilët janë kategori në nevojë, por nuk përfshin tregues të përfshirjes sociale në 

fushën politike të shëndetësisë.  

 

4.4 Gjendja aktuale  

Aktualisht, DRSH Durrës mbledh të dhëna për treguesit e mëposhtëm:  

Table 6. Shtrirja e skemes se sigurimit te detyrueshem shendetesor ne rrethin e Durrësit  

Sigurimet e detyrueshem shendetesor  73% 

Burimi: Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë, Durrës 

Table 7. Shkalla e vdekshmërisë për fëmijët deri në 5 vjeç dhe nen 1 vjeç 

 Shkalla e vdekshmërisë për fëmijët deri në 5 vjeç 3.65% 

 Vdekshmëria fëminore nën 1 vjeç 3.65% 

Burimi: Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë, Durrës 

Table 8. Numri i aborteve   

  me kerkese te gruas terapeutik spontan total 

Numri i aborteve   16 1 395 412 

Burimi: Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë, Durrës 
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Table 9. Shpenzimet shëndetësore  

Shpenzimet shëndetësore   spitalore   

Kostos së shërbimit shëndetësor publik/privat 590 932930  ALL 

Burimi: Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë, Durrës 

Table 10. Shpenzime për barna 

Shpenzimet shëndetësore  Për barna 

Rimbursimi nga barnat  341124818 ALL 

Burimi: Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë, Durrës 

Table 11. Forcat e punës  

Burimet njerezore SRD 

Kujdesin 

Shendetesor 

Paresor 

Mjek 121   136 

Infermiere/mami  276  

Mjek stomatolog  20 
 

Burimi: Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë, Durrës 

 Infrastruktura e qendrave shëndetësore për personat me aftësi të kufizuar në bashkinë e 

Durrësit mungon kryesisht në ndërtesat ekzistuese. Shqetësimi ngrihet nga Shoqata PAK por 

gjithashtu dhe nga vetë Drejtoria e Shërbimit Social. Në këtë drejtim ka përpjekje për të përfshirë 

infrastrukturën e nevojshme për personat me statusin PAK në ndërtimet e reja.  
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Figura 7. Treguesit për shëndetësisë 

 

 

 

TREGUESIT E BE-SË PËR 

PËRJASHTIMIN SOCIAL
PËRKUFIZIMI E DHËNA

BURIMET E TANISHME 

TË TË DHËNAVE

TREGUESIT PËR BASHKINË DURRËS

3. Shkalla e vdekshmërisë ndër 

foshnjat dhe fëmijët deri në 5 

vjeç

Përqindja e fëmijëve që kanë vdekur në 28 ditët e para të jetës (periudha e porsalindjes).    

Përqindja e fëmijëve që kanë vdekur përpara se të mbushin 1 vjeç në raport me popullatën e 

fëmijëve deri në 1 vjeç – e shprehur për 1000 lindje të gjalla.                                                               

Përqindja e fëmijëve që kanë vdekur para moshës 5 vjeçare, në raport me 1000 lindje të gjalla.  

Ndahet sipas moshës, gjinisë, përkatësisë etnike, llojit të vendbanimit dhe rajonit.

3. 65 %
Drejtoria Rajonale 

Shëndetësore Durrës

5. Mbulimi me vaksinime

Përqindja e fëmijëve të vaksinuar në raport me popullatën totale të

fëmijëve. Rezultatet e vaksinimit mund të monitorohen si numri i fëmijëve të vaksinuar në lindje 

(vaksina BСG), që është treguesi i përdorur më shpesh për të parë numrin e fëmijëve të vaksinuar, 

por numri i fëmijëve të vaksinuar në moshat 1, 2, 7, 12 and 14 (vaksinat DRP, OPV, HepB, Hib dhe

ri-vaksinimet e planifikuara, mund të përdoren gjithashtu si tregues. Numri i fëmijëve të vaksinuar 

plotësisht deri në moshën1 4 vjeç mund të përdoret gjithashtu si tregues.

 99.3 %  - 99,9 % / 99.39%
Drejtoria Rajonale 

Shëndetësore Durrës

6. Shkalla e vdekshmërisë 

amësore

Vdekshmëria e grave për shkak sëmundjeje apo gjendjeje shëndetësore

gjatë shtatzënisë, në lindje, dhe gjashtë javë pas lindjes, që është një

tregues i rëndësishëm për të vlerësuar gjendjen shëndetësore të grave në

periudhën riprodhuese si dhe cilësinë e përkujdesit të ofruar, llogaritur për

100,000 lindje të gjalla.

0
Drejtoria Rajonale 

Shëndetësore Durrës

7. Numri i fëmijëve të

lindur me sindromën

Down dhe anomali

kongjenitale

Numri i fëmijëve të lindur me sindromën Down dhe anomali kongjenitale

për 100,000 lindje të gjalla.

6 ne total

2 sindroma Down                 

Drejtoria Rajonale 

Shëndetësore Durrës

9. Numri i aborteve −− Numri i aborteve për 1000 lindje të gjalla, nëna deri në moshën 20 vjeç.
 30  aborte, Drejtoria Rajonale 

Shëndetësore Durrës

−− Numri i aborteve për 1000 lindje të gjalla, nëna mbi 35 vjeç.
2-40 vjeç  349 aborte /

mbi  40 vjeç, 33 aborte 

Drejtoria Rajonale 

Shëndetësore Durrës

12. Shkalla e shtrimit

në spital

−− Qëndrimi mesatar në spital

−− Shkalla mesatare ditore e zënies së shtretërve

4.69                                                                    

59.48%

Drejtoria Rajonale 

Shëndetësore Durrës
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5. PUNËSIMI DHE AFTËSITË 

5.1 Organizimi i shërbimit të punësimit dhe aftësisë 

Punësimi dhe aftësitë është gjithashtu një fushë ku qeveria vendore ka mundësi ndikimi jo të 

drejtpërdrejtë dhe të kufizuar. Institucioni kryesor i cili mbulon fushën e punësimit dhe aftësitë 

është Zyra Rajonale e Punësimit në Durrës15, me varësi nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe 

Rinisë, e cila synon të nxisë një treg pune konkurues, efiçent dhe fleksibël për të ndihmuar 

punëkërkuesit në gjetjen e punës, veçanërisht grupet në nevojë. ZRP ndërmerr programe të 

nxitjes së punësimit 2 herë në muaj. Gjithashtu përmes këtij institucioni, Ministria e Mirëqenies 

Sociale dhe Rinisë paguan përfitimet për të papunët, te cilëve u lind e drejta në bazë të 

legjislacionit në fuqi. 

Bashkia Durrës bashkëpunon me ZRP për organizimin e panaireve të punës, me fokus të veçantë 

femrat e trafikuara, femrat e dhunuara, gratë kryefamiljare, personat me aftësi të kufizuar, dhe për 

të rinjtë.  

5.2 Mbledhja dhe analiza e të dhënave  

Treguesit për të cilët Zyra Rajonale e Punësimit mbledh të dhëna janë të miratuar nga Shërbimi 

Kombëtar i Punësimit. Të dhënat në lidhje me papunësinë në bashkinë Durrës mblidhen 

drejtpërdrejtë nga individët që paraqiten pranë ZRP si punëkërkues. Ato hidhen në një sistem 

informatik, të ndara sipas njësive administrative.  

5.3 Monitorimi dhe vlerësimi i gjendjes aktuale 

Përpunimi i të dhënave në ZRP kryhet me metoda sasiore të cilat përfshijnë analizën krahasuese 

të treguesve për periudha kohore të ndryshme. Gjithashtu, përdoren metoda cilësore, si 

pyetësorë, kryesisht për të marrë nivelin e kënaqshmërisë së individëve që përftojnë shërbime 

pranë institucionit. Frekuenca e përditësimit të të dhënave është çdo  muaj, ndërsa raportohen sa 

herë që kërkohen nga institucione të tjera bashkëpunuese.  

5.4 Gjendja aktuale e punësimit 

Norma e papunësisë e raportuar nga ZRP duhet interpretuar me shumë kujdes, pasi përftohet mbi 

bazën e vetëm atyre individëve që regjistrohen si të papunë pranë këtij institucioni, porse numri i 

individëve që kërkojnë punë por jo përmes ZRP mund të jetë ndjeshëm më i lartë; një 

mospërputhje e tillë nuk kufizohet vetëm për bashkinë Durrës por vërehet në përgjithësi në zyrat 

e punësimit në Shqipëri. Kështu, numri i të papunëve të regjistruar pranë ZRP paraqitet më 

poshtë e ndarë sipas rajoneve nga të cilat përbëhet qyteti i Durrësit, dhe si shumë gjithsej për 

njëistë administrative:   

                                                           
15 Burimi i të dhënave të këtij paragarafi është Zyra Rajonale e Punësimit, me përjashtim të rasteve kur burimi 

specifikohet. 
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 Rajoni 1      650 punëkërkues të papunë   

 Rajoni 2    670 punëkërkues të papunë   

 Rajoni 3      840 punëkërkues të papunë    

 Rajoni 4   300 punëkërkues të papunë    

 Rajoni 5                      2,300 punëkërkues të papunë  

 Njësitë Administrative         1,577 punëkërkues të papunë    

Treguesit e mëposhtëm mblidhen aktualisht nga ZRP Durrës:  

Table 12. Numri i punëkërkuesve të regjistruar  

 

Nr. i pu.pa te 

rregjistruar 

Pu.Pa 

Femra 

Nr. i pu.pa 

te punesuar 

Nr. i pu.pa 

te formuar 

Nr. Pu.pa ne 

programe 

nxittje 

Durres  7975 4389 1386 263 228 

Burimi: Zyra Rajonale e Punësimit në Durrës 

 
Table 13. Numri i punëkërkuesve të regjistruar sipas skemës së ndihmës sociale 

 Durrës 

Nr. i punëkërkuesve të papunë gjithsej 7975 

Pagesë papunësie 148 

Ndihmë ekonomike 652 

Skema të tjera 7175 

Burimi: Zyra Rajonale e Punësimit në Durrës 

 

Table 14. Numri i punëkërkuesve të papunë sipas kualifikimeve 

Arsimi Durrës 

Deri 9-vjeçar (kualifikim i ulët) 4485 

I mesëm i përgjithshëm dhe professional 

(kualifikim i mesëm) 

2996 

I lartë (kualifikim i lartë) 493 

Burimi: Zyra Rajonale e Punësimit në Durrës 
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Sipas vlerësimit të INSTAT, shkalla e papunësisë16 në Bashkinë Durrës vlerësohet rreth 31.6 %. 

Kjo shkallë është mbi mesataren kombëtare prej 29.3 %, ndërsa është ndjeshëm më e lartë se 

shkalla më e ulët e e vlerësuar në vend,6.7 %, në Bashkinë Divjakë  

Shkalla e papunësisë tek të rinjtë17 vlerësohet rreth 49.5 %, nën mesataren kombëare prej 52.9 % 

ndërsa është përsëri më e lartë se shkalla më e ulët e vlerësuar në vend, 21.7 %. 

Nga ana tjetër, shkalla e punësimit tek femrat është 25.1 % ndërsa tek meshkujt 43.7 %.Hendeku 

ndërmjet tyre në Bashkinë Durrës, sipas këtyre të dhënave, është 18.6 pikë përqindjeje, vetëm 

0.7 pikë përqindjeje më e ulët se hendeku në nivel kombëtar prej 19.3 pikë përqindjeje18.  

Pjesa më e madhe e të punësuarve në bashki janë në sektorin e shërbimeve, dhe një pjesë 

krahasimisht shumë e vogël në sektorin bujqësor, pavarësisht zonave rurale që i janë 

bashkëngjitur qytetit të Durrësit mbas Reformës Administrative dhe Territoriale.  

Grafiku 7. Struktura sektoriale e punësimit, Bashkia Durrës  

 

Burimi: INSTAT, Census 2011 

 

Në tërësi, nga treguesit që aktualisht mblidhen nga ZRP vërehet mungesë e treguesve relativë, 

çfarë e kufizon analizën e mundshme të tyre në lidhje me gjendjen aktuale të papunësisë dhe 

aftësive në bashkinë Durrës.  

                                                           
16 Tregues i papunësisë si raport i numrit të personave të papunë të moshës 15 vjeç e më shumë ndaj forcës punëtore 

15-65 vjeç, sipas INSTAT, Census 2011. 
17 Tregues i papunësisë tek të rinjtë si raport i numrit të personave të papunë të moshës 15-24 vjeç ndaj popullsisë 

ekonomikisht active të moshës 15-24 vjeç, sipas INSTAT, Census 2011. 
18 INSTAT, Census 2011 
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Veprimtaria e shoqërisë civile në fushën e punësimit dhe aftësive 

Vlerësimi i situatës së papunësisë së grave dhe vajzave në zonën migratore të ish-Kënetës 

Durrës nga Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen”. 

Në zonën e Ish-Kënetës Durrës rreth gjysma e grave dhe vajzave (51%) janë me arsim deri 

në 9 vjeçar. Gratë dhe vajzat që janë me arsim të mesëm profesional zënë vetëm 3% në 

nivelin e përgjithshëm arsimor, por perspektiva e punësimit të tyre është më e lartë se atyre 

që mbarojnë arsimin e mesëm të përgjithshëm (respektivisht 58% krahasuar me 53%). Për 

gratë dhe vajzat 19-29 vjeç, me arsim të lartë vihet re një normë e lartë papunësie (45% e 

tyre) si pasojë e mospërputhjes së tregut të punës me formimin arsimor.  

Ndërsa ndihma ekonomike përfitohet vetëm nga 14% e familjeve, 19% e grave të papuna 

janë të regjistruara në zyrën e punës si punëkërkuese të papuna. Ndërkohë 21% e grave të 

papuna rezultojnë të kenë kryer kualifikime shtesë në formën e kurseve afatshkurtra por që 

në tregun e punës janë ose profile që kanë shanse për vetëpunësim ose profile që tregu i 

punës kërkon kualifikim më të lartë, përpos faktit të nivelit më të lartë të kërkesës ndaj 

ofertës së tregut të punës. Qasja mes gjinive tregon për 2 në 5 gra që punësohen krahasuar 

me 2 në tre burra që punësohen. Raporti i punësimit gjinor është 3 gra krahasuar me 5 burra. 

Shoqata e Grave me Probleme Sociale, mbështetur prej Sëiss Contact, prej pesë vitesh 

ndihmon të rinjtë vulnerabël përmes këshillimit drejt punësimit.  

Të rinjtë përfaqësues të komuniteteve Rom dhe Egjiptian, dhe të ardhur nga zonat periferike 

dhe rurale, pajisen me aftësi dhe shprehi për të qenë të suksesshëm në tregun e punës. Ata 

mbështeten financiarisht për tu kualifikuar dhe nisur një sipërmarrje private sipas 

preferencave. Gjatë vitit 2016, 36 të rinj të komuniteteve në nevojë, janë ndihmuar për të 

ngritur bizneset e tyre. 
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Figura 8. Treguesit e punësimit dhe aftësive  

TREGUESIT E BE-SË PËR 

PËRJASHTIMIN SOCIAL
PËRKUFIZIMI E DHËNA

BURIMET E 

TANISHME TË TË 

DHËNAVE

TREGUESIT PËR BASHKINË DURRËS

2. Shkalla e punësimit
Përqindja e personave të punësuar (sipas përkufizimit të ILO-së) në popullatën e moshës për punë 

(15-64 vjeç). 

25.1 % femra

43.7% meshkuj INSTAT

3. Struktura e punësimit

sipas statusit profesional

− Përfaqëson përqindjen e pronarëve/bashkë-pronarëve të kompanive (institucioneve), 

pronarëve/bashkë-pronarëve të dyqaneve, personat në profesion të lirë ose ata që punojnë me 

kontrata shërbimi, fermerë individualë, punëtorë të punësuar, dhe anëtarë të familjes që punojnë në 

shtëpi, në totalin e numrit të të punësuarve.

− Duhet bërë ndarja sipas gjinisë, moshës, rajonit, përkatësisë etnike, llojit të vendbanimit.

32.2 % të vetëpunësuar 

dhe kontribues familjarë

67.8 % të punësuar me 

pagë

INSTAT

9. Struktura sektoriale e

punësimit

− Përqindja e punësimit në sektorë të veçantë të ekonomisë në raport me punësimin total. 

− Ky tregues duhet të ndahet sipas gjinisë, moshës, rajonit, përkatësisë etnike, si dhe të paraqitet për 

kategorinë e personave me aftësi të kufizuara. Kërkon zbatimin e klasifikimit ISIC 4 të sektorit.

Bujqësi: 9.1 %

Industri: 28.7%

Shërbime: 62.2%
INSTAT

10. Shkalla e papunësisë
Përqindja e personave që ishin të papunë (sipas përkufizimit të ILO-së) në periudhën e referencës në 

raport me numrin total të personave aktivë. 
 rreth 31.6 % INSTAT

13. Përqindja e

pjesëmarrjes në

programet aktive të

punësimit

− Përqindja e të papunëve që u përfshinë në masat e tregut aktiv të punës të ShKP-së gjatë vitit 

paraardhës, në numrin total të papunëve.

− Ky tregues duhet të ndihmojë të shihet qasja në shërbimet mbështetëse të punësimit, të ndara sipas 

gjinisë, moshës, rajonit, përkatësisë etnike, statusit të detyruar të migracionit, dhe të paraqitet për 

kategorinë e personave me aftësi të kufizuara.

− Përqindja e popullatës rome dhe egjiptiane të regjistruar si të papunë që janë të përfshirë në 

programet e tregut aktiv të punës. 

 2015, Nr.punëkërkues të 

papunë 9,060

Nr. punëkërkues të 

papunë pjesmarrës në 

programe 456 persona

Zyra Rajonale e 

Punësimit

16. Programet e

Punësimit

− Programet Aktive dhe Pasive të Punësimit

• Shpenzimet për programet pasive të punësimit (si % e PBB)

• Shpenzimet për programet aktive të punësimit (si % e PBB)

• Të dhëna për stoqet dhe rrjedhat, gjininë, moshën, llojin e familjes, llojin e vendbanimit, 

shpërndarjen hapësinore, dhe përkatësinë etnike.

− Programet e Arsimit dhe Formimit Teknik e Profesional (AFTP)

• Shpenzimet për programet AFTP (si % e PBB)

• Përbërja e kurseve të të diplomuarve nga programet AFTP (të

tanishme dhe të projektuara)

• Të dhëna për stoqet dhe rrjedhat, gjininë, moshën, llojin e familjes, llojin e vendbanimit, 

shpërndarjen hapësinore, dhe përkatësinë etnike.

Fondi i akorduar per 

2015: 84,965,351 leke

Realizimi;

 84,237,012 leke 

                                            

Punëkërkues të papunë 

në kurse formimi 779 

persona

Zyra Rajonale e 

Punësimit
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6. PJESËMARRJA SOCIALE DHE TË DREJTAT E NJERIUT 

Nisur nga grupi i treguesve të kësaj fushe të paraqitur në Dokumentin Politik të 

Përfshirjes Sociale 2016-202019, fusha e pjesëmarrjes sociale dhe të drejtave të njeriut 

përmbledh grupin e elementëve si më poshtë:  

1. Zotërimi i dokumenteve personale 

2. Pjesëmarrja kulturore 

3. Pjesëmarrje politike 

4. Dialogu me organizatat e shoqërisë civile  

5. Qasja në drejtësi 

 

6.1 Organizimi i shërbimit për pjesëmarrjen sociale dhe të drejtat e njeriut 

Fusha e pjesëmarrjes sociale dhe të drejtave të njeriut mbulohet në Bashkinë Durrës në 

këto drejtime kryesore të saj: regjistrimi civil i fëmijëve, barazia gjinore, mbrojtja e të 

drejtave të fëmijëve, mbrojtja e të drejtave të personave LGBT, dhe organizimi i 

veprimtarive social-kulturore. 

Regjistrimi civil 

Qendra TLAS është një organizatë jo-qeveritare aktive në regjistrimin civil të grupeve të 

veçanta të popullsisë së bashkisë Durrës, kryesisht të fëmijëve të cilët, në varësi të 

rrethanave, kanë vështirësi ligjore për tu regjistruar në kopshte, shkolla etj.; i tillë është 

rasti i fëmijëve të lindur jashtë vendit.  

Barazia gjinore 

Me vendim të Këshillit Bashkiak, në Mars 2008, në Bashkinë Durrës është krijuar Zyra e 

parë për Barazinë Gjinore në nivel vendor. Zyra e Barazisë gjinore dhe Dhunës në 

Familje punon për të rritur ndërgjegjësimin publik mbi problemet  gjinore me të cilat 

përballet shoqëria sot, për promovimin dhe mbështetjen e grave në politikë, për të nxitur 

zbatimi e politikave lokale gjinore dhe për të kontribuar në adresimin e nevojave të 

grupeve më pak të perfaqesuar, siç janë gratë si dhe në menaxhimin dhe koordinimin e 

punës për rastet e dhunës në familje.  

Shoqata e Grave si promotore e lëvizjes së gruas në nivel vendor vepron ngushtë me 

Zyrën e Barazisë Gjinore pranë Bashkisë në këto drejtime.  

                                                           
19 Dokumenti Politik i Përfshirjes Sociale, 2016-2020, fq. 82 
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OKB dhe UNDP janë organizata të cilat mbështesin Bashkinë Durrës në fushën e 

pjesëmarrjes sociale dhe të drejtave të njeriut, me fonde financiare por edhe konsulencë 

profesionale. Me mbështetjen e këtyre organizatave është ngritur Platforma Strategjike 

për Reagim të Koordinuar të Komunitetit kunder Dhunës në Familje në Durrës” (CCR). 

Që prej viti 2013 kjo platformë operon me buxhet vendor. Brenda saj vepron grupi i 

institucioneve për “Reagim të koordinuar të komunitetit (RKK), i cili ka për detyrë të 

menaxhojë rastet e dhunës në familje. Institucionet e përfshira renditen në vijim:  

  

 Zyra për Barazinë Gjinore dhe Njësia e Mbrojtjes së Fëmijeve, Bashkia Durrës, 

 Drejtoria e Policisë 

 Drejtoria Arsimore Rajonale 

 Prokuroria e Rrethit Durres  

 Gjykata e Shkallës së Parë 

 Drejtoria e Shëndetit Publik 

 Spitali Rajonal Durrës 

 Drejtoria Rajonale e Punësimit 

 Drejtoria Rajonale e Shërbimeve Sociale Shtetërore 

 Institucionet Fetare 

 Shoqata e Grave me Probleme Sociale 

 Qendra për Zhvillim Komunitar “ Sot për të Ardhmen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veprimtaria e shoqërisë civile në çështje të dhunës ndaj gruas 

Shoqata e Grave me Probleme Sociale ofron që nga viti 1998 asistencë për viktimat e dhunës në 

familje. Aktualisht, përmes mbështetjes financiare nga AËEN/SIDA,  sigurohet asistencë primare 

psikologjike dhe ligjore për viktimat e dhunës, përfaqësim ligjor dhe vlerësim psikosocial falas 

në rastet  e përfitimit të UMM dhe UM dhe zgjidhjeve të martesës, me bazë dhunën.  

Gjithashtu Shoqata është në zbatim të projektit tre vjeçar “Rezoluta 1325, nga koncepti në 

realitetin shqiptar”, në kuadër të të cilit është iniciuar një fushatë masive ndërgjegjësimi të 

politikëbërësve, opinionit publik dhe shoqërisë civile si dhe advokim me ministritë e linjës, për të 

hartuar një Plan Kombëtar Veprimi për zbatimin e kësaj Rezolute të ratifikuar nga Shqipëria që 

në vitin 2000. Në këtë kuadër janë organizuar një sërë trajnimesh të nëpunësve dhe 

administratorëve socialë të Bashkisë Durrës mbi dhunën, çështje të sigurisë dhe paqes. Projekti 

është në zbatim e sipër, me përkushtimin e Bashkisë Durrës për ta mbështetur atë në vazhdim. 
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Të gjitha rastet e dhunës dhe trafikimit, përkrah masave mbrojtëse të ofruara, përfshihen 

dhe në skemen e Ndihmës Ekonomike me qëllimin për t’u ardhur në ndihmë banorëve të 

prekur. Aktualisht janë gjithsej 9 familje që mbështeten përmes një fondi të veçantë. Nga 

ana tjetër, mbeten shumë të kufizuara mundësitë financiare të Bashkisë për të ofruar 

strehim social për gratë viktima të dhunës dhe trafikimit, veçanërisht për rastet që vijnë 

nga njësitë administrative të bashkisë.  

 

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve 

Në Bashkinë Durrës është e ngritur njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve, e cila është e përbërë 

nga dy nëpunës të cilët shqyrtojnë raste të abuzimeve me fëmijët, dhunës, shfrytëzimit 

për qëllime përfitimi ekonomik apo forma të tjera të shkeljes së të drejtave të tyre. Njësia 

vepron në terren përmes skuadrave të përbëra nga përfaqësues të organizatave jo 

qeveritare të cilat kanë të njëjtin objektiv.  

Veprimtari të rëndësishme kanë gjithashtu organizata jo qeveritare të cilat bashkëpunojnë 

me bashkinë në zbatimin e projekteve të ndryshme në qytet. Kryesisht këto organizata 

janë të pozicionuara në zona të ndryshme veprimi, gjë që bën më të lehtë veprimin e tyre 

dhe gjithashtu trajtohen problematika të ndryshme në të gjithë zonën e Bashkisë Durrës.  

Bashkia e Durrësit ka rritur mbështetjen e saj për disa aktorë të shoqërisë civile vendore, 

duke përfshirë OJF që ofrojnë shërbime sociale për grupet në nevojë si fëmijët, të rinjtë 

dhe të moshuarit. Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile (CSDC) Durrës është shumë 

efektive në koordinimin dhe fuqizimin e organizatave të shoqërisë civile dhe aktorëve të 

rajonit të Durrësit, duke u fokusuar tek të rinjtë dhe barazia gjinore. Ajo përpiqet të bëjë 

me transparente veprimet e subjekteve të qeverisjes vendore në fushat ku CSDC është e 

fokusuar. Përditësimi i të dhënave bëhet në bazë vjetore ose duke u nisur nga shpeshtia e 

mbledhjes së tyre në varësi të instrumenteve të perdorura per mbledhjen e te dhenave.  

Në një bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit dhe Shoqatës së Grave me Probleme Sociale 

ofrohen shërbime psikologjike dhe psikoedukative për fëmijë të zonës së Spitallës që janë 

të ekspozuar ndaj dhunës në familje, janë fëmijë jetim, të braktisur dhe të varfër. 

Gjithashtu punohet edhe me prindër të këtyre fëmijëve për t’i ndihmuar të mbrojnë 

fëmijët nga dhuna. Deri 15 fëmijë me probleme të theksuara sociale si: ekspozim ndaj 

dhunës, jetim, me prindër emigrant dhe të ardhur nga familje shumë të varfëra, janë 

asistuar deri në vitin 2016 nga një staf psikologësh, punonjësish social dhe mësuesish të 

Qendrës Komunitare në Spitallë, për të ndihmuar resiliencën, forcimin e aftësive jetësore 

dhe lehtësuar procesin e të nxënit. Fëmijë e prindër asistohen përmes këshillimeve 

psikologjike dhe aktiviteteve psikoedukative për të ndihmuar prindërimin, për 

menaxhimin emocional dhe edukimin e përshtatshëm të fëmijëve.  
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Mbrojtja e të drejtave të personave LGBT 

Bashkia Durrës vepron në drejtim të mbrojtjes së të drejtave të personave LGBT 

kryesisht nëpërmjet fushatave ndërgjegjësuese dhe trajnimeve të organizuara me nismën 

e Ambasadës PINK dhe mbështetjes së CRCA dhe Ambasadës PINK. Veprimtaria është 

gjithsesi e lidhur ngushtë me projekte të këtyre organizatave të shoqërisë civile dhe 

kufizohet në harkun kohor të zbatimit të tyre.  

Veprimtari social-kulturore 

Bashkia organizon aktivitete kulturore me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes sociale të 

individëve e grupeve në nevojë në bazë të një kalendari të paracaktuar. Komuniteti rom e 

egjiptian, gratë kryefamiljare apo familjet të cilat mbështeten në ndihmë ekonomike janë 

kategoritë kryesore të cilat vendosen në vëmendje përmes këtyre veprimtarive.  

Përmbushja me sukses e qëllimit të tyre është e varur nga koha dhe shkalla e informimit 

të individëve e grupeve të synuara nga ana e Bashkisë; shpesh informacioni për 

organizimin e veprimtarive merret me vonesë ose nuk shtrihet mjaftueshëm për të arritur 

tek një numër më i madhe njerëzish. Në fakt veprimtari të tilla nuk organizohen në bazë 

të objektivave specifikë për shkallën e dëshiruar të ndikimit, në njësi banorësh, apo 

sipërfaqeje.   

6.2 Mbledhja dhe analiza e të dhënave  

Mbledhja e të dhënave në fushën e pjesëmarrjes sociale dhe të drejtave të njeriut kryhet 

nga organizata të shoqërisë civile, në varësi të projekteve dhe zonave në të cilat ato 

veprojnë. Bashkia gjithashtu ka një rol në mbledhjen e të dhënave, kryesisht nëpërmjet 

fokus grupeve, pyetësorëve dhe anketimeve.  

6.3 Monitorimi dhe vlerësimi i gjendjes aktuale 

Aktualisht, Bashkia Durrës zbaton një sistem monitorimi dhe vlerësimi në lidhje me 

dhunën ndaj gruas, në bazë të të cilit merren masa për zgjidhjen e rasteve të tilla. Nga ana 

tjetër, nuk ka një monitorim dhe vlerësim të rregullut në lidhje me aspekte të tjera të kësaj 

fushe.  
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6.4 Gjendja aktuale  

  

DREJTORIA RAJONALE E 

PUNËSIMIT 

Gjatë vitit 2015 kanë qenë 5 raste, ne programet e 

nxitjes se punesimit jane perfshire 3 punekerkuese 

femra. 

SPITALI RAJONAL DURRËS  Janë trajtuar 2 raste prane urgjences, kane 

qene te seksit femer dhe te moshes 15-49 vjece,ndaj 

viktimave eshte ushtruar dhune psikologjike. 

DREJTORIA E SHËNDETIT 

PUBLIK: 

 Numri i viktimave te dhunes ne familje te 

paraqitura  ka qene 0.  

DREJTORIA E POLICISE SE 

QARKUT 

 

Jane evidentuar 741 raste te dhunes ne familje me 741 

autore nga te cilat: 

 574 Kerkes-padi per leshimin e UMM-së me 

574 autore te cilet ndiqen ne gjendje te lire. 

 167 raste jane vepra penale me 167 autore, nga 

te cilet 48 autore jane arrestuar ne flagrance dhe 106 

ndiqen ne gjendje te lire dhe 13 jane shpallur ne 

kerkim. 

GJYKATA E SHKALLES SE PARE 

 

Nga rastet e kerkese padive, rezulton se personat qe 

kane pesuar dhune sipas marrdhenieve familjare jane 

si me poshte: 

 Gjithsej 385 raste 

 61 jane raste te paraqitura per here te dyte 

 41 per me shume se 2 here 

 254 raste jane te identifikuara ne qytet 

 92 raste ne periferi  

 141 raste fshat 

PROKURORIA E RRETHIT 

DURRES: 

 

Nga ky institucion per vitin 2015 jane regjistruar 83 

procedime Penale nga keto: 

 25 shtetas jane hetuar me masen Arrest me Burg 

 3 shtetas jane hetuar me masen “Detyrim 

Paraqitje” 

 56 jane hetuar ne gjendje te lire 

 65 procedime jane derguar per Gjykim ( per ate 

periudhe kohore kishin mbetur edhe 11 çeshtje) 
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QENDRA PËR ZHVILLIM 

KOMUNITAR “SOT PER TE 

ARDHMEN”: 

 

Rastet e mbeshtetura nepermjet Numrit te Gjelber 

08009888 jane 611 telefonata ne total te klasifikuara si 

me poshtetelefonata per keshillim  

 401 telefonata per keshillim  

 141 telefonata per informacion  

 22 telefonata per arsye “te tjera”  

 47 telefonata testuese  

 Rastet e viktimave te dhunes ne Familje 

mbeshtetur nepermjet keshillimit Psikologjik 

balle per balle jane 71 raste gjithsej. 

 Rastet te pajisura me UM /UMM gjithsej 40. 

 Bashkepunim me Institucionet e tjera 

qeveritare/joqeveritare ne total 16 raste. 

SHOQATA E GRAVE ME 

PROBLEME SOCIALE 

Në periudhën Shkurt –Nëntor 2016 është ofruar: 

 Konsulta ligjore në 117 raste të grave 

 65 raste të iktimave të dhunës të përfaqësuara 

ligjërisht në Gjykatën e shkallës së Pare dhe 

Apel, Prokurori, Përmbarim dhe Polici 

 194 gra janë asistuar me mbështetje 

psikologjike 

 21 gra viktima të dhunës janë asistuar në 

Gjykatë dhe Prokurori përmes shërbimit 

psikosocial falas për UMM dhe zgjidhje 

martese 

 250 gra rurale janë informuar mbi legjislacionin 

për dhunën si një hap drejt rritjes së aksesit të 

tyre në drejtësi. 

 

 

Nga Prokuroria e Rrethit Durrës,  raportohet se përgjatë vitit 2014 janë ndaluar 97 gra 

dhe janë regjistruar si kallzuese 75, ndërkohë që ky numër për të dy kategoritë, ka ardhur 

në rritje në vitin 2015, ku të ndaluara janë 113 gra dhe kallzuese 90 të tilla. Rritja e 

numrit të grave si kallzuese është një tregues,  se ka një rritje të aksesit të tyre në organet 

e drejtësisë. Pranë këtij institucioni, janë regjistruar për 2016, 46 procedime penale për 

krime ndaj grave përfshi dhe dhunën në familje. Ndërkohë, në vitin 2014 nga 68 

procedime me 71 të pandehur, 52 cështje janë cuar për gjykim. Në rritje ka ardhur ky 

numër në vitin 2015, ku nga 83 procedime për dhunën në familje, 67 janë dërguar për 

gjykim. 
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Në gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës, në vitin 2014 janë regjistruar 352 raste të grave, 

si paditëse, kurse në 2015 ky numër ka qenë më i lartë, 379. Ndërkohë që me objekt 

specifik, dhunën në familje janë regjistruar për vitet 2014-2015 respektivisht 430 dhe 487 

raste. Në vitin 2016 ky numër është 379. 

Qendra Komunitare Multifunksionale, e cila ka vendosur veprimtarinë e saj në zonën  

Nish Tulla, ka si qëllim integrimin dhe fuqizimin e komunitetit Rom të zonës së Nish 

Tullës dhe gjithashtu trajton shtresat në nevojë të kësaj zone, me prioritet komunitetin 

Rom. Target grupet te qendres jane femijet, te rinjte, grate dhe komuniteti ne pergjithesi, i 

zones. Kjo organizatë kryen aktivitete të cilat mundësojnë përfshirje sociale të zonës 

duke prekur nga afër problematikat. Bazuar në veprimtarinë e kësaj qendre u arritën të 

merreshin të dhëna, si më poshtë : 

  

Qendra Komunitare 

Multifunksionale 

(Nish Tulla) 

Zhvillon të paktën një aktivitet në muaj për fëmijë, një per te rinj 

dhe nje per prinderit e komunitetin, numri i pjesemarresve 

varion nga 30 ne 150 persona ne muaj.  

 Numri i  fëmijëve të regjistruar në kurse i cili është 12 per kursin 

e muzikes dhe 23 per kurset e anglishtes 

 Numri i fëmijëve që frekuentojne biblioteken i cili eshte rreth 17 

femije te zones 

 Numri i  femijeve te perfshire ne kampet verorer ku vetem ne 

vitin e fundit kane qene 70 femije nga zona (Rom – egjiptjan dhe 

mazhoranca) 

 Numri i  familjeve te mbeshtetura financiarisht ku per vitin e 

fundit jane mbeshtetur 5 familje per rigjenerim te ardhurash dhe 

ngritje te bizneseve 

 Familje dhe femije te perfshire ne ndihma humanitare qe per 

vitin e fundit kane qene 80 familje dhe 60 femije 

 Numri i banoreve te perfshire ne aktivitete masive dhe fushata te 

ndryshme i cili per vitin e fundit eshte rreth 350 banore 

 Ne grupet e prinderimit ku jane ngritur tre grupe me nga 10 

prinder  

 Numri i të rinjve vullnetare qe ka qene 18 te rinj dhe te reja, 

studente te UAMD 
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 Numrin e grave te perfshira ne aktivitete per zhvillim profesional 

si dhe rritje te informimit dhe ndergjegjesimit te tyre, rreth 50 

gra gjate vitit 

Problematik mbetet regjistrimi civil dhe identifikimi i komuniteteve etnike, veçanërisht i 

komunitetit rom; aktualisht nuk ekziston një bazë ligjore për mënyrën e identifikimit të 

tyre ndërsa, për regjistrimin dhe identifikimin e tyre ndihmojnë më shumë organizata të 

shoqërisë civile por edhe shoqata përkatëse e këtyre grupeve në nevojë.  

 

II.4    Analiza SWOT për përjashtimin social 
 

Në nje synopsis per situaten sociale dhe ekonomike, Durresi mund te evidentohet si nje 

nga zonat me potenciale zhvillimi ekonomik dhe social nga me te favorshmet ne 

Shqiperi, për arsye të avantazheve krahasuese të qytetit dhe zonës së bashkisë në tërësi. 

Shfrytëzimi i këtij potenciali ekonomik në bazë të politikave vendore të qëndrueshme 

është i rëndësishëm për zhvillimin social, për të mundësuar që të jetë gjithëpërfshirës: 

shpërndarja e zhvillimit ekonomik është po aq e rëndësishme sa zhvillimi ekonomik, 

qasja e autoriteteve vendore duhet të jetë e tillë që problemet e grupeve në nevojë të 

vlerësohen dhe monitorohen në thellësi, me qëllim perfshirjen e ketyre grupeve ne 

zhvillimin ekonomik dhe social të bashkisë. Nepermjet metodologjise se ndjekur nga 

URI, per hartimin e Planit te Perfshirjes Sociale 2016-20, siguruam zerin e grupeve te 

interesit ne percaktimin e prioritetve dhe masave per perfshirjen sociale te tyre, siguruam 

gjithashtu qe keto grupe te kene vendin e tyre ne zhvillimin ekonomik dhe urban te 

qytetit.  

ANËT E FORTA 

1. Karakteristikat demografike të qytetit të Durrësit me moshë mesatare relativisht e re 

(34 vjeç) krahasuar me mesataren e vendit, perben potencial per zhvillimin e forcave te 

punes dhe perfshirjen ne tregun e punes te grupeve ne rrezik perjashtimi sic jane grate 

dhe te rinjte. 

2. Vendosja strategjike e qytetit te Durresit si ne vennd ashtu edhe ne rajon, jep mundesi 

levizje, punesimi dhe arsimimi të popullates ne pergjithesi dhe grupeve te perjashtuara. 

3. Ne qytetin e Durresit janë vendosur një numer i konsiderueshem i institucioneve 

arsimore para universitar dhe universitar, gje e cila perben nje mundesi arsimimit te te 

rinjve ne Qytet, me kosto te ulet.  

4. Tradita ne arsimin profesional dhe ekzistencave e shkollave me te mira ne vend ne 

kete qytet i ka dhene mundesi te rinjve per tu paisur me aftesi profesionale sic jane 
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peshkimi apo turizmi te cilat jane te kerkuara ne tregun e punes se qytetit dhe qyteteve te 

tjera ne vend.  

5. Durrësi ka potenciale ekonomike dhe burime natyrore të larta krahasuar me qytete të 

tjera. Zhvillimi i turizmit, dhe i degeve të tjera te ekonomise specifike, jep mundësi për 

përfshirjen ne tregun e punes të grupeve te vecanta.  

6. Durresi eshte nje qytet qe ka terhequr vemendjen e organizatave nderkombetare, duke 

sjelle projekte dhe praktikat me te mira te perfshirjes sociale. Mund te permendim ketu 

Projektin e BB “Fuqizimi i te rinjve nepermjet zhvillimit te komunitetit” nje project qe 

adresonte te rinjte dhe grupet vulnerabel dhe perfshirjen e tyre ne tregun e punes; 

Projektin e BE “Mix Ëelfare” qe synonte rritjen e konkurueshmerise ekonomike 

nepermjet nxitjes se biznesit per grupet e perjashtuara; Projektin e UNDP për fuqizimin e 

populates Rome nepermjet punesimit dhe pjesmarrjes.  

7. Angazhim i pushtetit vendor ne Bashkine Durres per respektimin e te drejtave te 

njeriut.  

 

DOBESITË  

1. Niveli i larte i papunsise ne fusha te veçanta te popullsise sic jane te rinjte, grate dhe 

personat me aftesi ndryshe. 

2. Nje komunikim dhe lidhje e dobet ndermjet komunitetit të biznesit dhe pushtetit 

vendor ne Durres. 

3. Vendbanimet informale dhe popullata e vendosur ne keto vendbanime, të cilat edhe 

pas me shume se dy dekadave nuk jane integruar teresisht nga pikepamja kulturore, tregut 

te punes dhe arsimimit.  

4. Mungesa e infrastructures arsimore dhe s shendetsore dhe mbulesa me sherbime 

decente ne të gjithe territorin e Qytetit, vecanerisht ne disa zona, si psh zonat informale, 

zonat e kontaminuara dhe zonat e thella qytetit.  

5. Popullata e vendosur ne zonat të vecanta te kontaminuara sic jane ato te Portoromanos 

dhe Spitalle dhe pamundesi e pushtetit vendor per ta strehuar dhe sistemuar kete pjese te 

populates.  

6. Konkurenca qe i ben qytetit të Durresit, kryeqyteti. Nje terheqje e madhe e grupeve te 

perjashuara vecanerisht e te rinjve drejt Tiranes.  

7. Politikat sociale locale deri diku të munguara te Bashkise se Durresit per perfshirjen 

sociale te grupeve te vecanta sic jane Romet dhe personat me aftesi ndryshe.  

8. Ekonomia informale qe ekziston ne qytet, nuk i jep shanse grupeve te ndryshme te 

perfitojne nga skemat e transfertave sic jane ato te mbrojtjes sociale dhe pensioneve.  
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MUNDËSITË  

1. Durresi eshte nje qytet me potenciale ekonomike te medha. Kryqezim rrugesh, porti 

me i madh ne vend, mundesi te zhvillimit te turizmit, peshkimit dhe agrobiznesit, te 

gjitha keto e bejne Durresin nje qytet qe nxit zhvillimin e tregut te punes, rritjen e 

punesimit dhe uljen e papunsise.  

2. Ne qytetin e Durresit janë investuar nga organizatat e brendshme dhe te huaja (BE dhe 

UN), njohuri dhe praktika per te rritur cilesine e sherbimeve ne fushen arsimore, 

shendetsore dhe mbrojtjes sociale. Nje numer i konsiderueshem specialistesh janë 

trajnuar dhe kane perfituar nga projektet per ngriitjen e kapaciteteve per ofrimin e 

sherbimeve sociale duke adresuar grupe te vecanta. 

3. Ekzistenca e organizatave të shoqerise civile dhe grupeve te interest jane mekanizma 

qe i vlejne procesit te perfshirjes sociale dhe angazhimin e grupeve te vecanta ne kete 

process.  

4. Disa prej reformave te ndermara ne vend adresojne grupet e perjashtuara, (reforma 

kunder informalitetit, reforma e ndihmes ekonomike, reforma e pensioneve, reforma 

arsimore, etj.)  

5. Reforma territoriale dhe Ligji i ri 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” zgjeron 

hapsiren e pushtetit vendor per perfshirjen sociale te grupeve te përjashtuara.  

 

RREZIQET 

1. Reforma territoriale dhe zgjerimi i hapsires teritoriale te funksionimit te pushtetit 

vendor te Bashkise se Durresit, ka bere qe shume nga problemet sociale ekonomike te 

popullates qe ka qene jashte territorit te bashkise, te mos njihen dhe per rrjedhoje te 

neglizhohen. 

2. Migrimi i vazhdueshem dhe rregjistrimi civil i popullates se ardhur rishtasi (20 vitet e 

fundit)  

3. Grupet e interest nuk jane mire te oranizuara dhe kompakte ne prezantimin e 

problemeve te tyre. 
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II.5    Analiza SWOT për monitorimin dhe vlerësimin 

 

ANËT E FORTA 

1. Eksperiencë e sukseseshme ne motirorimin dhe vlerësimin e politikave dhe 

programeve të ndryshme vendore në të shkuarën, nëpërmjet qasjes së bazuar në 

evidencë 

2. Krijimi i një bashkëpunimi të suksesshëm me palët e interesuara vendore 

veçanërisht organizata të shoqërisë civile për monitorimin dhe vlerësimin e 

politikave dhe programeve sociale. 

3. Aksesi në bazën e të dhënave cilësore dhe sasiore të siguruara nga INSTAT dhe 

organizata të tjera vendore.  

4. Pranimi dhe angazhimi i autoriteteve vendore për të adresuar standardet e të 

drejatev të njeriut.  

5. Janë krijuar mekanizmat dhe mjetet institucionale të nevojshme për monitorimin 

dhe vlerësimin.   

DOBESITË  

1. Përbërja e fundit e Bashkisë me një sistem ekzekutiv të kryetarit të  bashkisë 

kombinuar me një këshill dhe nën-këshillat, krijojnë vështirësi për të matur 

vulnerabilitetin dhe përjashtimin në territorin e ri. 

2. Mungesa e kapaciteteve të burimeve njerëzore për vlerësimin e nevojave për 

individët dhe grubet vulnerabël:  

a. Mungesa e përfuksizimeve zyrtare kombëtare për përfshirjen sociale, trguesit 

dhe standarded.  

b. Mungesa e kapaciteteve njerëzore për mbledhjen e të dhënave nëpërmjet 

sondazheve.    

3. Burimi i të dhënave i aksesueshëm vetëm në nivel qarku/rajoni: mungesa e të 

dhënave në nivel njësie administrative dhe/ose të të dhënave të desagreguara në 

nivel vendor.  

4. Kapacitet i limituar i burimeve njerëzore për monitorimin dhe vlerësimin e 

treguesve vendor për fusha të ndryshme si edukimi, shëndetësia dhe punësimi dhe 

aftësistë, në bazë të sistemeve respektive të centralizuara për të dhënat 

administrative.  

5. Fondet bashkiake financiare të limituara pë përfshirjen sociale.    
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MUNDËSITË  

1. Plani Kombëtar i Përfshirjes Sociale 

a. Përgatitja e përkufizimeve kombëtare zyrtare për përfshirjen sociale, 

treguesit dhe standardet si pjesë e DPPS, për tu përfunduar brenda vitit 2016. 

2. Plani rajonal i zhvillimit të Durrësit ( ekonomik dhe social )  

3. Planet strategjike të zhvillimit kombëtar dhe planet e veprimit në edukimin para 

universitar, punësimi dhe aftësistë, shtëpitë sociale, integrimi i Romëve dhe 

Egjyptianëve, punësimi i grave etj.  

4. Përfshirja sociale është një prioritet për Qeverinë Shqiptare: mundësi të larta për 

mbështetje financiare dhe asistencë profesionale nga donatorët e huaj.   

5. Platforma bashkëpunimi midis autoriteteve vendore për edikim, shëndetësi, 

punësim dhe aftësi.  

6. Baza e të dhënave online e ngritur në institucionet rajonale lidhur me fusha të 

ndryshme të përfshirjes sociale   

7. Mundësi të larta në lidhje me zhvillimin ekonomik.  

 

RREZIQET 

1. Zjerimi i territorit dhe rritja e numrit të popullsisë për Bashkinë e Durrësit pas 

Reformës Administrative dhe Territoriale:   

a. Rritja e mundshme e numrit të individëve dhe grupeve vulnerabël; 

b. Zgjerimi i mundshëm i formave të përfshirjes sociale, për shkak të një 

numri më të madh popullsie që jeton në kushte rurale. 

2.  Akses i limituar të administratës vendore në Sistemin e Menaxhimit të 

Informacionit i krijuar në kuadër të skemës të asistencës sociale.  

3. Mangësi në procesin e pranueshmërisë dhe përzgjedhjes të skemës për ndihmën 

sociale: fonde vjetore plotësuese financiare të nevojshme në mënyrë sigurimin e 

gjithëpërfshirjes. 

4. Fondet financiare për përfshirjen sociale të centralizuara dhe limituara.  
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III. PLANI I VEPRIMIT TË PËRFSHIRJES SOCIALE 

III.1     Qëllimi i PVPS 

Nëpërmjet Planit të Veprimit të Përfshirjes Sociale ngrihet  një strukture vendore për 

matjen, vlerësimin dhe monitorimin e përfshirjes sociale në këtë bashki sipas fushave 

politike dhe treguesve të miratuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, me 

qëllim hartimin dhe zbatimin e politikave vendore të përfshirjes sociale të targetuara dhe 

të qëndrueshme për grupet në nevojë të bashkisë Durrës, me fokus të veçantë zonat rurale 

të saj.  

III.2     Vizioni për përfshirjen sociale  

Individë dhe grupe në nevojë, të të gjitha kategorive, të shtrirë në të gjithë territorin e 

bashkisë Durrës, përfshihen në shoqëri nëpërmjet marrjes me lehtësi të shërbimeve 

sociale të ofruara nga Bashkia dhe mbështetjes në çdo fushë të përfshirjes sociale, në 

lidhje me çdo formë të përjashtimit social. dhe .  

III.3    Prioritete strategjike për përfshirjen sociale  

Prioritetet strategjike të bashkisë Durrës për përfshirjen sociale, si rrjedhojë e gjendjes 

aktuale dhe prioriteteve strategjike në nivel kombëtar të DPPS janë:  

Bazuar në mungesën aktuale të matjes në nivel vendor të pjesës më të madhe treguesve 

kombëtarë të përfshirjes sociale, mungesë e cila ka rezultuar në të gjitha fushat politike 

të saj nga analiza e procesit aktual të mbledhjes së të dhënave për secilën fushë: 

1. Zhvillimi i kapaciteteve të nëpunësve të Bashkisë Durrës puna e të cilëve lidhet 

drejtpërdrejt me shërbimin social si dhe me zbatimin e PVPS mbi matjen dhe analizën e 

treguesve të secilës prej fushave politike të përfshirjes sociale sipas DPPS.  

 

Bazuar në mungesën e eksperiencës së Bashkisë Durrës në monitorimin dhe vlerësimin e 

përfshirjes sociale por dhe të shërbimit social të ofruar aktualisht, mungesë e cila ka 

rezultuar në të gjitha fushat politike të saj nga analiza e procesit aktual të monitormit dhe 

vlerësimit për secilën fushë: 

 

2. Zhvillimi i kapaciteteve të nëpunësve të Bashkisë Durrës puna e të cilëve lidhet 

drejtpërdrejt me shërbimin social si dhe me zbatimin e PVPS mbi monitorimin dhe 

vlerësimin në secilën prej fushave politike të përfshirjes sociale sipas DPPS.  
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Bazuar në shtrirjen aktuale ndjeshëm të kufizuar të shërbimit të përkujdesit social të 

ofruar nga Bashkia Durrës, e cila rezulton nga analiza e organizimit të shërbimit të 

mbrojtjes sociale:  

 

3. Rritja e aksesit në shërbime sociale, veçanërisht në shërbime të përkujdesit social, 

për grupet në nevojë të zonave rurale të bashkisë Durrës.  

 

Bazuar në analizën e gjendjes aktuale të përfshirjes sociale në lidhje me nevojat bazë në 

Bashkinë Durrës, e cila evidenton familjet me të ardhura të ulëta si një grup veçanërisht 

të rrezikuar nga mungesa e strehimit për arsye të programeve aktuale financiarisht jo të 

arritshme për këtë grup:  

 

4. Rritja e numrit të përfituesve të programeve sociale të strehimit nga grupet në 

nevojë më të pafavorizuara, veçanërisht familjet me të ardhura më të ulëta.  

 

Bazuar në analizën e gjendjes aktuale të përfshirjes sociale në lidhje me arsimin dhe 

shëndetësinë në Bashkinë Durrës, në lidhje me personat me aftësi të kufizuar: 

 

5. Zgjerimi i infrastrukturës së lëvizjes së personave me aftësi të kufizuar, në rrugë 

dhe institucione arsimore e shëndetësore.  

 

Me qëllim hedhjen e hapave të parë në drejtim të përmbushjes së vizionit të Bashkisë 

Durrës për përfshirjen sociale, dhe në bazë të mungesës së një studimi të mëparëshëm 

mbi forma specifike të mundshme të përjashtimit social në këtë bashki:  

 

6. Identifikimi i formave të përjashtimit social të pranishme në bashkinë Durrës dhe 

të qasjes ndaj tyre.  

 

III.4    Objektivat afatmesme dhe veprimet për përfshirjen sociale  

VARFËRIA EKONOMIKE DHE MBROJTJA SOCIALE 

Objektiva afatmesëm 

1. Zhvillimi i kapaciteteve vendore të Bashkisë Durrës për mbledhjen, vlerësimin dhe 

monitorimin në nivel vendor të treguesve kombëtarë20 të fushës së varfërisë ekonomike 

dhe mbrojtjes sociale; 

2. Ngritja dhe konsolidimi i sistemit të monitorimit dhe vlerësimit të qendrave 

ekzistuese të përkujdesit social; 

                                                           
20 Sipas Dokumentit Politik të Përfshirjes Sociale 2016-2020, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë 
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3. Vlerësimi i nevojave për përkujdesje sociale në të gjithë territorin e bashkisë, me 

fokus të veçantë në zonat rurale dhe në identifikimin e formave të reja të përjashtimit 

social në bashkinë Durrës.   

4. Shtrirja e shërbimeve të përkujdesjes sociale në zonat rurale të bashkisë, sipas 

vlerësimit të nevojave për përkujdesje sociale.  

Veprime 

1.1. Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara nga Ministria e 

Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS. 

2.1. Krijimi brenda Bashkisë i një strukture monitorimi dhe vlerësimi të punës së 

qendrave ekzistuese të përkujdesit social, me 2 nëpunës shtesë.  

3.1 Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara nga Ministria e 

Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS. 

3.2 Rivlerësimi i (i) vendndodhjes së qendrave ekzistuese të përkujdesjes sociale, (ii) 

kapacitetit të tyre dhe (iii) llojit të shërbimeve që ofrojnë në bazë të të dhënave nga 

vlerësimi i nevojave për përkujdesje sociale.  

4.1 Hartimi i planit afatgjatë të investimeve kapitale për plotësimin e shërbimit të 

përkujdesjes sociale në bazë të vlerësimit të nevojave.  

4.2 Ngritja në njësi administrative të bashkisë të një qendre ditore të përkujdesit social 

për një nga kategoritë e grupeve në nevojë të cilat do të evidentohen nga vlerësimi i 

nevojave për përkujdesje sociale. 

4.3 Ndërtimi në trotuare i infrastrukturës për PAK, vendosja e rampave, në bazë të 

vlerësimit të nevojave  

 

NEVOJAT BAZË 

Objektiva afatmesëm 

1. Zhvillimi i kapaciteteve vendore të Bashkisë Durrës për mbledhjen, vlerësimin dhe 

monitorimin në nivel vendor të treguesve kombëtarë të fushës së nevojave bazë. 

2. Përfshirja në programe sociale të strehimit të grupeve aktualisht më të pafavorizuara.  

3. Zgjerimi i përfshirjes së grave viktima të dhunës në familje në programe sociale të 

strehimit të Bashkisë Durrës. 

Veprime 

1.1 Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara nga Ministria e 

Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS. 
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2.1 Hartimi i kritereve vendore të përzgjedhjes për programin për bonus strehimi të 

individëve dhe grupeve me të ardhura të pamjaftueshme për të qenë përfitues në 

programet sociale ekzistuese të strehimit.  

2.2 Zgjerimi i programit për bonus strehimi për individë dhe grupe me të ardhura të 

pamjaftueshme për asnjërin prej programeve sociale ekzistuese të strehimit duke përdorur 

fonde shtesë të buxhetit qëndror ose vendor. 

3.1   Marrëveshje PPP për një stok apartamentesh bosh të cilët të mbahen në dispozicion 

për rastet e viktimave të dhunës në familje që paraqiten me emergjencë pranë Bashkisë 

Durrës.  

 

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL 

Objektiva afatmesëm 

1. Zhvillimi i kapaciteteve vendore të Bashkisë Durrës për monitorimin në nivel 

vendor të treguesve kombëtarë të fushës politike të arsimit dhe formimit profesional. 

2. Ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme për personat me aftësi të kufizuar në 

shkolla të përzgjedhura 9-vjeçare dhe të mesme të bashkisë Durrës.  

3. Nxitja e të rinjve të papunë për të marrë formim profesional.  

Veprime 

1.1 Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara nga Ministria e 

Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS. 

2.1 Përzgjedhja nga DAR e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme ku do të ndërtohet 

infrastruktura e nevojshme për PAK sipas kritereve ligjore përkatëse.  

2.2 Hartimi i një plani afatmesëm për ndërtimin e infrastrukturës PAK në shkollat e reja 

që ndërtohen dhe përmirësimin e saj në shkollat e përzgjedhura. Konsulencë e jashtme 

mund të jetë e nevojshme. 

2.3 Ndërtimi dhe/ose përmirësimi i infrastrukturës PAK në shkolla sipas planit 

afatmesëm, duke aplikuar për fonde pranë FSHZH/FZHR. 

3.1 Nxitje e ngritjes së një biznesi për (10) të rinj që përfundojnë arsimin profesional 

nëpërmjet sigurimit të pajisjeve të punës / qirasë së mjedisit të punës për një periudhë 1 

vjeçare. 

3.2 Bursë për (100) të rinj nga familje të grupeve në nevojë për ndjekjen e arsimit të 

mesëm profesional ose të përgjithshëm. 

 

 



Plani Lokal i Përfshirjes Sociale Bashkia Durrës 2017-2019  
  

 

 

52 

 

SHËNDETËSIA 

Objektiva afatmesëm 

1. Zhvillimi i kapaciteteve vendore të Bashkisë Durrës për monitorimin në nivel 

vendor të treguesve kombëtarë të fushës politike të shëndetësisë. 

2. Ngritja e një sistemi monitorimi dhe vlerësimi të treguesve kombëtarë të përfshirjes 

sociale në fushën e shëndetësisë.  

3. Ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme për personat me aftësi të kufizuar në qendra 

të përzgjedhura shëndetësore e të bashkisë Durrës.  

 

Veprime 

1.1 Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara nga Ministria e 

Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS. 

2.1 Zgjerimi i platformës së bashkëpunimit mes Bashkisë Durrës dhe DRSH duke 

përfshirë një raportim gjashtëmujor të DRSH ndaj Bashkisë mbi treguesit e përfshirjes 

sociale në fushën e shëndetësisë, i cili të konsultohet çdo gjashtëmujor në Komitetin e 

Përbashkët Teknik dhe të kalojë në Komisionin pranë Këshillit Bashkiak në rast nevoje.  

3.1 Përzgjedhja nga DRSH e qendrave shëndetësore ku do të ndërtohet infrastruktura e 

nevojshme për PAK sipas kritereve ligjore përkatëse.  

3.2 Hartimi i një plani afatmesëm të investimeve kapitale për ndërtimin e 

infrastrukturës PAK në qendrat shëndetësore të përzgjedhura. Konsulencë e jashtme 

mund të jetë e nevojshme.  

3.3 Ndërtimi dhe/ose përmirësimi i infrastrukturës PAK në qendra shëndetësore sipas 

planit afatmesëm, duke aplikuar për fonde pranë FSHZH/FZHR. 

 

 

PUNËSIMI DHE AFTËSITË 

Objektiva afatmesëm 

1. Ngritja dhe konsolidimi i sistemit të monitorimit dhe vlerësimit në fushën e 

punësimit dhe aftësive me fokus individët që marrin ndihmë ekonomike. 

2. Nxitje e bizneseve private për punësimin e individëve në nevojë: PAK, antarë të 

familjeve që marrin ndihmë ekonomike, gra, individë të komunitetit rom ose egjiptian.  
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Veprime 

1.1 Ngritja e një platforme bashkëpunimi të Bashkisë Durrës me ZP përmes së cilës të 

monitorohet dhe vlerësohen mundësitë për punësim dhe për të zhvilluar aftësitë e 

individëve që marrin ndihmë ekonomike nga Bashkia.  

2.1   Nxitja e punësimit të (30) grave që marrin ndihmë ekonomike nëpërmjet pagesës për 

llogari të punëdhënësit të sigurimit shoqëror dhe shëndetësor për një periudhë 6 mujore. 

 

PJESËMARRJA SOCIALE DHE TË DREJTAT E NJERIUT 

Objektiva afatmesëm 

1. Zhvillimi i kapaciteteve vendore të Bashkisë Durrës për monitorimin në nivel 

vendor të treguesve kombëtarë të fushës së pjesëmarrjes sociale dhe të drejtave të njeriut. 

2. Rritja e aksesit të grupeve në nevojë në veprimtari social-kulturore të organizuara 

nga Bashkia Durrës. 

3. Vënia në jetë në nivel vendor të “Rezolutës 1325, nga koncepti në realitetin 

shqiptar” mbi çështje të dhunës, sigurisë dhe paqes”, mbi bazën e marrëdhënies së 

bashkëpunimit të ngritur mes Bashkisë dhe shoqërisë civile në kuadër të kësaj Rezolute.  

Veprime 

1.1 Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara nga Ministria e 

Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS. 

2.1 Bashkëpunimi me organizata të shoqërisë civile dhe shoqata të grupeve në nevojë 

për shpërndarjen e informacionit mbi aktivitete social-kulturore të organizuara nga 

Bashkia dhe promovimin e kalendarit të këtyre aktiviteteve.  

 

IV. ZBATIMI I PLANIT TË VEPRIMIT TË PËRFSHIRJES SOCIALE 

IV.1     Aktorët zbatues  

Duke qenë se sociograma e përfshirjes sociale është e përbërë nga aktorë vendorë, 

rajonalë dhe qendrorë njëkohësisht, institucionalë dhe shoqëri civile, zbatimi i Planit të  

Veprimit të Përfshirjes Sociale të Bashkisë Durrës do të kërkojë ngritjen e një grupi pune 

ndërinstitucional në formën e një Grupi Tematik të Përfshirjes Sociale, i vendosur pranë 

Bashkisë, i cili të bashkëveprojë rregullisht me përfaqësues të shoqërisë civile.  
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GTPS duhet të ketë përbërjen e mëposhtme:  

Bashkia Durrës: 

1. Shef sektori pranë Drejtorisë së Shërbimit Social 

2. Drejtor i qendrave të përkujdesit social 

3. Drejtori i Drejtorisë së Shërbimit Social 

4. Shefe sektori për Strehimin Social pranë Drejtorisë së Shërbimit Publik 

5. Specialiste e statistikës pranë Drejtorisë së Shërbimit Social 

6. Administratorët socialë të njësive administrative/rajoneve të bashkisë 

Drejtoria Rajonale Arsimore Durrës 

1. Shef sektori (i politikave në fushën e arsimit) 

Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë 

1. Shef sektori (i politikave në fushën e shëndetësisë) 

Zyra Rajonale e Punësimit 

1. Shef sektori (i politikave në fushën e punësimit dhe aftësive) 

Komisioneri për të Drejtat e Njeriut  

Në krye të GTPS duhet të jetë nënkryetari i linjës i Bashkisë Durrës. 

 

IV.2     Sistemi i monitorimit dhe vlerësimit  
 

 GTPS duhet të mblidhet çdo gjashtë muaj me qëllim diskutimin mbi ecurinë e 

përmbushjes së objektivave afatmesëm të secilës prej fushave të përfshirjes socilale dhe 

hartimin e një plani pune për periudhën kohore pasardhëse.  

 Përfaqësuesit e secilit insitucion duhet të paraqesin të dhëna mbi treguesit 

kombëtarë në fushën e përfshirjes sociale që ata mbulojnë, detyrë që do të realizohet 

gradualisht ndërsa institucionet vendore dhe rajonale zhvillojnë trajnime nga Ministria e 

Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në këtë drejtim dhe fillojnë mbledhen e rregullt të të 

dhënave të këtyre treguesve.  

 Problematika të mundshme dhe zgjidhjet duhet të diskutohen mes anëtarëve të 

GTPS-së si dhe të parashtrohen për diskutim të mëtejshëm me shoqërinë civile, duke 

përfshirë organizata jo-qeveritare dhe shoqata të grupeve në nevojë, prej të cilave duhet të 

merren komente e sugjerime, për t’u reflektuar nga GTPS në planin e punës për 

gjashtëmujorin e rradhës.  
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 Një herë në vit, GTPS duhet të hartojnë një Raport Progresi të Zbatimit të PVPS; 

njëkohësisht, shoqëria civile pjesëmarrëse në takimet gjashtëmujore me GTPS duhet të 

hartojë një Vlerësim të Përmbushjes së Objektivave të PVPS gjatë të njëjtës periudhë 

kohore. Të dy këta raporte duhet të paraqiten pranë Kryetarit të Bashkisë Durrës dhe 

pranë Këshillit Bashkiak për miratim.  

 Sekretari i Bashkisë përcjell tek homologët e institucineve të tjera që janë pjesë e 

zbatimit të PVPS rezultatet e monitorimit dhe vlerësimit nëpërmjet të dy Raporteve të 

mësipërme, për t’u përcjellë më tej tek kryesuesit (drejtorët) e këtyre institucioneve.  

 

IV.3     Nevoja për burime njerëzore dhe ngritje të kapacitetevee  

Zbatimi me efektivitet i PVPS kërkon:  

A. Kuptimin në mënyrë të saktë të konceptit të përfshirjes sociale dhe të fushave 

politike të përfshirjes sociale nga të gjithë anëtarët e grupit të punës, GTPS; 

Rekomandim: pjesëmarrja në trajnime të organizuara nga Ministria e Mirëqenies Sociale 

dhe Rinisë për këtë temë është një pikënisje e nevojshme për të gjithë anëtarët e GTPS-

së.  

B. Njohja e treguesve kombëtarë të përfshirjes sociale për secilën prej fushave politike 

të saj, metodologjinë e matjes dhe të mbledhjes së të dhënave të tyre; 

Rekomandim: zgjerimi i stafit të Drejtorisë së Shërbimit Social me nëpunës specialist të 

fushës së statistikës është thelbësore për zbatimin e PVPS, një pjesë kryesore e të cilit 

është ngritja dhe konsolodimi i sistemit të monitorimit dhe vlerësimit të përfshirjes 

sociale mbi bazën e treguesve kombëtarë; pjesëmarrja e stafit të ri në trajnime të 

organizuara nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për këtë temë është e 

nevojshme; veçanërisht, është i nevojshëm trajnimi i stafit për mbledhje të dhënash në 

vlerë relative, dhe analizë krahasimore të tyre 

C. Bashkëpunim të ngushtë me organizata jo-qeveritare dhe, veçanërisht, shoqatave të 

grupeve në nevojë në trajtimin e çështjeve që ngrihen nga GTPS përmes sistemit të 

monitorimit dhe vlerësimit;   

Rekomandim: organizimi i rregullt i seminareve me organizata jo-qeveritare vendore ose 

rajonale si dhe shoqata të grupeve në nevojë, me qëllim prezantimin tek shoqëria civile të 

ecurisë së treguesve të përfshirjes sociale të bashkisë, dhe marrjen e rekomandimeve për 

problematika të mundshme të shfaqura.   
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D. Shfrytëzim të mundësive të përfitimit të fondeve nga donatorë ndërkombëtarë ose 

dhe nga qeveria qëndrore për investimet kapitale ose konsulencën siç janë planifikuar në 

PVPS.  

Rekomandim: nevojitet bashkëpunim i Drejtorisë së Shërbimit Social me nëpunës të 

Zyrës së Projekteve pranë Bashkisë Durrës.  

PVPS është një instrument i ri për qasjen ndaj përjashtimit social në nivel vendor; 

kapaciteti i aktorëve vendorë për ta zbatuar atë është vendimtar suksesin e tijdhe, 

njëkohësisht, për suksesin e masave të qeverisë qëndrore për qasjen ndaj përfshirjes 

sociale. Për këtë arsye vlerësimi i nevojave për (i) shtim të burimeve njerëzore dhe (ii) 

ngritje kapacitetesh vendore është pjesë e domosdoshme, mbështetëse e Planit të 

Veprimit. 

Nevoja për shtim të burimeve njerëzore 

Duke qenë se buxheti i Bashkisë për përfshirjen sociale duhet të rishikohet në mënyrë që 

të jetë i mjaftueshëm për të përmbushur nevojat e një numri më të madh të popullsisë, 

numri i punonjësve social në Drejtorinë e Shërbimeve Sociale duhet të rishikohet 

gjithashtu. Aktualisht, Drejtoria ka një punonjës social për çdo njësi administrative, duke 

përfshirë dhe 6 rajonet e qytetit të Durrësit. Nga ana tjetër, nuk ka ende një standard ligjor 

për numrin e punonjësve social për banorë ose për individë në nevojë në bashki. Për 

pasojë, nevoja për shtim të numrit të burimeve njerëzore në Bashkinë Durrës duhet të 

vlerësohet në mënyrë të kujdesshme nga autoritetet vendore dhe vetëm pas vlerësimit të 

nevojave të individëve dhe grupeve në nevojë; me shumë rëndësi për planifikimin e 

burimeve njerëzore shtesë është vlerësimi i nevojave të qendrave të kujdesit social. 

Nevoja për ngritje kapacitetesh vendore 

Nevojat për ngritje kapacitetesh janë vlerësuar për dy grupe aktorësh vendorë: (i) Bashkia 

e Durrësit dhe (ii) aktorët e komunitetit: organizatat e shoqërisë civile dhe organizata 

përfaqësuese të grupeve në nevojë subjekt të planit të përfshirjes sociale.  

Me kapacitete nënkuptojmë kapacitetin teknik, organizativ dhe kualifikimin e burimeve 

njerëzore. 

Nevojat për ngritje kapacitetesh për aktorët vendorë për zbatimin e DPPS rrjedhin nga (i) 

analiza e gjendjes aktuale të përfshirjes sociale në bashkinë e Durrësit, dhe (ii) kërkesat e 

PVPS. Kështu:  

A. Burimi fillestar i të dhënave dhe informacionit mbi gjendjen aktuale të përfshirjes 

sociale ishin diskutimet në fokus grupe të kryera me përfaqësues të bashkisë, autoriteteve 

rajonale dhe aktorëve komunitarë;  
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ata identifikuan ato mangësi të mekanizmit të përgjithshëm që aktualisht zbatohet nisur 

nga mungesa ose niveli i dobët i kapaciteteve të burimeve njerëzore, të dyja në 

administrimin e bashkisë dhe aktorëve komunitarë. 

Aktualisht, Drejtoria e Shërbimit Social në Bashkinë Durrës ka në përbërje të saj nëpunës 

me eksperiencë pune nga 10 deri në 26 vjet, e cila përfshin shërbimet sociale, personat 

me aftësi të kufizuar, shërbimet publike, ndihmën ekonomike ashtu si dhe punën me 

shoqërinë civile.  

Nga eksperienca e këtyre viteve, nëpunësit e kësaj drejtorie përkufizojnë përfshirjen 

sociale si “një proces riintegrimi në shoqëri të grupeve në nevojë nëpërmjet të cilit, 

Bashkia, shoqëria civile, shoqatat e grupeve në nevojë dhe aktorë të tjerë kanë për detyrë 

të sigurojnë mundësi të barabarata për këto grupe me pjesën tjetër të popullsisë si dhe ti 

përfshijnë në hartimin e politikave vendore të përfshirjes sociale”. 

 

Eksperienca e gjatë në fushën e përfshirjes sociale e nëpunësve në Drejtorinë e Shërbimit 

Social e bën më të lehtë zbatimin me efektivitet të PVPS, megjithatë, trajnime janë shumë 

të nevojshme. Veçanërisht, nëpunësit përmendin nevojën për të zhvilluar njohjen dhe 

aftësitë për mbledhjen dhe analizimin e fushave politike në bazë të treguesve të rinj të 

prezantuar nga DPPS.  

Gjithashtu, duke qenë se Bashkia Durrës nuk ka pasur asnjëherë më parë një sistem të 

monitorimit dhe vlerësimit të përfshirjes sociale, programet sociale nuk janë rrjedhojë e 

politikave sociale vendore por, kryesisht, janë drejtuar nga kufizimet e fondit financiar, 

vendor ose qendror dhe nga emergjenca e nevojave apo grupeve në nevojë. Për pasojë, 

nëpunësve u mungon eksperienca me politika sociale vendore dhe nevoja për trajnim dhe 

konsulencë të jashtme, si dhe bashkëpunim me shoqërinë civile më të specializuar, janë 

kyçe për zbatimin e PVPS si dhe ndërtimit më tej të një sistemi të qendrueshëm të 

monitorimit dhe vlerësimit të përfshirjes sociale.  

 

B. Plani i Veprimit të Përfshirjes Sociale ka nevojë për zhvillim të kapacitetit të 

burimeve njerëzore të të dy grupeve të aktorëve, në drejtimet e mëposhtme: 

 

Për autoritetet vendore 

 

a. Matje: metodologjia e treguesve të DPPS 

b. Mbledhja e të dhënave 

c. Monitorimi dhe vlerësimi i të dhënave 

Për aktorët komunitar 

a. Matje: metodologjia e treguesve të DPPS 

b. Monitorimi dhe vlerësimi i të dhënave 
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Metodologjia për Matjen e Përfshirjes Sociale 

  

Stafi i Drejtorisë së Përfshirjes Sociale ka nevojë për trajnime tematike mbi 

metodologjinë e matjes së përfshirjes sociale me anë të treguesve të DPPS. Ministria e 

Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në bashkëpunim me INSTAT, ka planifikuar trajnime në 

Planin e Veprimit për DPPS. . 

Drejtoritë e institucioneve vendore e rajonale përfaqësuese të fushave politike të 

përfshirjes sociale në GTPSduhet të jetë pjesëmarrëse në trajnimet tematike, duke 

përfshirë edhe drejtorët e qendrave të kujdesit social të Bashkisë; ky është stafi 

drejtpërdrejt përgjegjës për monitorimin dhe vlerësimin e përfshirjes sociale;; mund të 

marrin pjesë edhe punonjësit social përfaqësues të çdo njësie administrative të bashkisë, 

ndërkohë që vetëm një pjesë e temave mund të jenë më të rëndësishme sa i përket rolit të 

tyre në proçesin e mbledhjes së të dhënave.. 

 

Fusha e Mbledhjes së të Dhënave  

 

Drejtoritë e institucioneve vendore e rajonale përfaqësuese të fushave politike të 

përfshirjes sociale në GTPS duhet të jenë përgjegjëse për mbledhjen e rregullt të të 

dhënave mbi treguesit e fushës përkatëse. Baza e plotë e të dhënave mbi të gjithë 

treguesit e përfshirjes sociale duhet të ngrihet në Bashkinë Durrës, në Drejtorinë e 

Shërbimit Social, ku të mirëmbahet e përditësohet nga një specialist i statistikës pranë 

kësaj drejtorie, me informacionin e përcjellë në mënyrë të rregullt nga drejtoritë 

përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave. .  

 

Në Drejtorinë e Shërbimit Social të Bashkisëpunonjësit social të njësive administrative 

mund të jenë grupi kryesor për mbledhjen e të dhënave në terren për treguesit që i 

përkasin fushës politike të përfshirjes sociale të mbuluar prej saj.  

 

Trajnime mbi metodologjinë dhe instrumentet e procesit të mbledhjes së të dhënave do të 

jenë të nevojshme për të gjithë përfaqësuesit në GTPS kur procesi kryhet për herë të pare 

dhe sa herë që zbatohen qasje të reja, nësë është e nevojshme. Këto trajnime mund të 

merren nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, INSTAT dhe nga Drejtoria e 

Shërbimit Social pranë Bashkisë; ndërkohë mund të jetë e dëshirueshme dhe asistenca 

profesionale nga organizata të shoqërisë civile.Monitorimi dhe Vlerësimi i të dhënave  

Procesi i monitorimit dhe vlerësimit të përfshirjes sociale do të bazohet në një bazë të 

dhënash të strukturuar. Trajnimi mbi metodologjinë dhe instrumentet e këtij procesi i 

GTPS është edhe në këtë rast i nevojshëm.  
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Aktorët komunitarë – organizatat e shoqërisë civile dhe institucionet përfaqësuese të 

individëve dhe grupeve në nevojë, duhet të marrin pjesë në trajnimet tematike, në mënyrë 

që të sigurojnë përfshirjen e tyre aktive në procesin e monitorimit dhe vlerësimit të 

përfshirjes sociale.   

Këto trajnime mund të merren nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe 

INSTAT ndërkohë mund të jetë e dëshirueshme dhe asistenca profesionale nga 

organizata të shoqërisë civile. 
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IV.3    Burimet financiare  

VARFERIA EKONOMIKE DHE MBROJTJA SOCIALE 1,162,800 4,684,000 4,684,000 10,530,800

Veprimi 1.1
Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara nga Ministria e Mirëqenies 

Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS
- -

Veprimi 2.1
Krijimi  brenda Bashkisë i një strukture monitorimi dhe vlerësimi të punës së qendrave 

ekzistuese të përkujdesit social, me dy nëpunës shtesë
1,162,800 1,080,000 1,080,000 3,322,800

Veprimi 3.1
Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara nga Ministria e Mirëqenies 

Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS
- -

Veprimi 3.2

Rivlerësimi i (i) vendndodhjes  së qendrave eksiztuese të përkujdesjes sociale, (ii) 

kapacitetit  të tyre dhe (iii) llojit  të shërbimeve që ofrojnë në bazë të të dhënave nga 

vlerësimi i nevojave për përkujdesje sociale

-

Veprimi 4.1
Hartimi i planit afatgjatë të investimeve kapitale për plotësimin e shërbimit të përkujdesjes 

sociale në bazë të rivlerësimit të nevojave
-

Veprimi 4.2 Ngritja në njësi administrative të bashkisë të një qendre ditore të të moshuarëve 2,500,000 2,500,000 5,000,000

Veprimi 4.3
Ndërtimi në trotuare i infrastrukturës për PAK,  vendosja e rampave, në bazë të vlerësimit 

të nevojave
1,104,000 1,104,000 2,208,000

NEVOJAT BAZË 500,000 2,500,000 2,500,000 5,500,000

Veprimi 1.1
Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara nga Ministria e Mirëqenies 

Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS
- -

Veprimi 2.1

Hartimi i kritereve vendore të përzgjedhjes për programin për bonus strehimi të individëve 

dhe grupeve me të ardhura të pamjaftueshme për asnjërin prej programeve sociale 

ekzistuese të strehimit

-

Veprimi 2.2

Zgjerimi i programit për bonus strehimi për individë dhe grupe me të ardhura të 

pamjaftueshme për asnjërin prej programeve sociale ekzistuese të strehimit duke përdorur 

fonde shtesë të buxhetit qëndror ose vendor

2,000,000 2,000,000 4,000,000

Veprimi 3.1
Marrëveshje PPP për një stok apartamentesh bosh të cilët të mbahen në dispozicion për 

raste të viktimave të dhunës në familje që paraqiten me emergjencë pranë Bashkisë Durrës
500,000 500,000 500,000 1,500,000

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL 16,500,000 17,200,000 26,500,000 60,200,000

Veprimi 1.1
Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara nga Ministria e Mirëqenies 

Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS
- -

Veprimi 2.1
Përzgjedhja nga DAR e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme ku do të ndërtohet 

infrastruktura e nevojshme për PAK sipas kritereve ligjore përkatëse
-

Veprimi 2.2

Hartimi i një plani afatmesëm për ndërtimin e infrastrukturës PAK në shkollat e reja që 

ndërtohen dhe përmirësimin e saj në shkollat e përzgjedhura; konsulencë e jashtme mund 

të jetë e nevojshme

700,000 700,000

Veprimi 2.3
Ndërtimi dhe/ose përmirësimi i infrastrukturës PAK në shkolla sipas planit afatmesëm, 

duke aplikuar për fonde pranë FSHZH/FZHR
10,000,000 10,000,000

Veprimi 3.1
Nxitje e ngritjes së një biznesi për (10) të rinj që përfundojnë arsimin profesional nëpërmjet 

sigurimit të pajisjeve të punës / qirasë së mjedisit të punës për një periudhë 1 vjeçare
12,000,000 12,000,000 12,000,000 36,000,000

Veprimi 3.2
Bursë për (100) të rinj nga familje të grupeve në nevojë për ndjekjen e arsimit të mesëm 

profesional ose të përgjithshëm
4,500,000 4,500,000 4,500,000 13,500,000

SHËNDETËSIA 0 2,700,000 3,000,000 5,700,000

Veprimi 1.1
Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara nga Ministria e Mirëqenies 

Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS
- -

Veprimi 2.1

Zgjerimi i platformës së bashkëpunimit mes Bashkisë Durrës dhe DRSH duke përfshirë një 

raportim gjashtëmujor të DRSH ndaj Bashkisë mbi treguesit e përfshirjes sociale në fushën 

e shëndetësisë

- -

Veprimi 3.1
Përzgjedhja nga DRSH e qendrave shëndetësore ku do të ndërtohet infrastruktura e 

nevojshme për PAK sipas kritereve ligjore përkatëse
-

Veprimi 3.2
Hartimi i një plani afatmesëm të investimeve kapitale për ndërtimin e infrastrukturës PAK 

në qendrat shëndetësore të përzgjedhura; konsulencë e jashtme mund të jetë e nevojshme
700,000 700,000

Veprimi 3.3
Ndërtimi dhe/ose përmirësimi i infrastrukturës PAK në qendra shëndetësore sipas planit 

afatmesëm, duke aplikuar për fonde pranë FSHZH/FZHR
2,000,000 3,000,000 5,000,000

PUNËSIMI DHE AFTËSITË 2,187,000 2,187,000 2,187,000 6,561,000

Veprimi 1.1

Ngritja e një platforme bashkëpunimi të Bashkisë Durrës me ZP përmes së cilës të 

monitorohet dhe vlerësohen mundësitë për punësim dhe për të zhvilluar aftësitë e individëve 

që marrin ndihmë ekonomike pranë Bashkisë

-

Veprimi 2.1
Nxitja e punësimit të (30) grave që marrin ndihmë ekonomike nëpërmjet pagesës për 

llogari të punëdhënësit të sigurimit shoqëror dhe shëndetësor për një periudhë 6 mujore
2,187,000 2,187,000 2,187,000 6,561,000

PJESËMARRJA SOCIALE DHE TË DREJTAT E NJERIUT 160,000 160,000 160,000 480,000

Veprimi 1.1
Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara nga Ministria e Mirëqenies 

Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS
-

Veprimi 2.1

Bashkëpunimi me organizata të shoqërisë civile dhe shoqata të grupeve në nevojë për 

shpërndarjen e informacionit  mbi aktivitete social-kulturore të organizuara nga Bashkia 

dhe promovimin e kalendarit të këtyre aktiviteteve

160,000 160,000 160,000 480,000

FONDI FINANCIAR PVPS GJITHSEJ lekë 20,509,800 29,431,000 39,031,000 88,971,800

Gjithsej (lekë)2017 2018 2019Shpërndarja në vite e fondit financiar të PVPS
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Matrica e planit të veprimit 

 

2017 2018 2019

VARFERIA EKONOMIKE DHE MBROJTJA SOCIALE 10,530,800 10,530,800 0

Objektivi 1

Zhvillimi i kapaciteteve vendore të Bashkisë Durrës për mbledhjen, 

vlerësimin dhe monitorimin në nivel vendor të treguesve kombëtarë  të 

fushës së varfërisë ekonomike dhe mbrojtjes sociale

Veprimi 1.1

Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara nga 

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zbatimit të 

Planit të Veprimit të DPPS

X X MMSR Bashkia Durrës/OJQ Pa kosto

Objektivi 2
Ngritja dhe konsolidimi i sistemit të monitorimit dhe vlerësimit të 

qendrave ekzistuese të përkujdesit social

Veprimi 2.1

Krijimi  brenda Bashkisë i një strukture monitorimi dhe vlerësimi të 

punës së qendrave ekzistuese të përkujdesit social, me dy nëpunës 

shtesë

X X X Bashkia Durrës OJQ 3,322,800 3,322,800

Objektivi 3

Vlerësimi i nevojave për përkujdesje sociale në të gjithë territorin e 

bashkisë, me fokus të veçantë në zonat rurale dhe në identifikimin e 

formave të reja të përjashtimit social në bashkinë Durrës

Veprimi 3.1

Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara nga 

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të zbatimit të 

Planit të Veprimit të DPPS

X X MMSR Bashkia Durrës/OJQ Pa kosto

Veprimi 3.2

Rivlerësimi i (i) vendndodhjes  së qendrave eksiztuese të përkujdesjes 

sociale, (ii) kapacitetit  të tyre dhe (iii) llojit  të shërbimeve që ofrojnë 

në bazë të të dhënave nga vlerësimi i nevojave për përkujdesje sociale

X Bashkia Durrës UNICEF/OJQ UNICEF UNICEF

Objektivi 4
Shtrirja e shërbimeve të përkujdesjes sociale në zonat rurale të 

bashkisë, sipas rivlerësimit të nevojave për përkujdesje sociale

Veprimi 4.1
Hartimi i planit afatgjatë të investimeve kapitale për plotësimin e 

shërbimit të përkujdesjes sociale në bazë të rivlerësimit të nevojave
X Bashkia Durrës Pa kosto

Veprimi 4.2
Ngritja në njësi administrative të bashkisë të një qendre ditore të të 

moshuarëve
X X Bashkia Durrës OJQ 5,000,000 5,000,000

Veprimi 4.3
Ndërtimi në trotuare i infrastrukturës për PAK,  vendosja e rampave, në 

bazë të vlerësimit të nevojave
X X Bashkia Durrës 2,208,000 2,208,000

Fushat politike të përfshirjes sociale/Objektivat/Veprimet

Afati i zbatimit
Institucioni 

përgjegjës

Institucione të 

përfshira

Buxheti i 

nevojshëm i 

vlerësuar

Bashkia Durrës 

2017-2019

Partnerë të 

zhvillimit



Plani Lokal i Përfshirjes Sociale Bashkia Durrës 2017-2019  
 

 
 

62 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019

NEVOJAT BAZË 5,500,000 1,500,000 4,000,000

Objektivi 1

Zhvillimi i kapaciteteve vendore të Bashkisë Durrës për 

mbledhjen, vlerësimin dhe monitorimin në nivel vendor të 

treguesve kombëtarë të fushës së nevojave bazë

Veprimi 1.1

Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara 

nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të 

zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS

X X MMSR Bashkia Durrës Pa kosto

Objektivi 2
Përfshirja në programe sociale të strehimit të grupeve aktualisht 

më të pafavorizuara

Veprimi 2.1

Hartimi i kritereve vendore të përzgjedhjes për programin për 

bonus strehimi të individëve dhe grupeve me të ardhura të 

pamjaftueshme për asnjërin prej programeve sociale ekzistuese 

të strehimit

X  Bashkia Durrës MZHU Pa kosto

Veprimi 2.2

Zgjerimi i programit për bonus strehimi për individë dhe grupe 

me të ardhura të pamjaftueshme për asnjërin prej programeve 

sociale ekzistuese të strehimit duke përdorur fonde shtesë të 

buxhetit qëndror ose vendor

X X Bashkia Durrës MZHU 4,000,000 4,000,000

Objektivi 3
Zgjerimi e përfshirjes së grave viktima të dhunës në familje në 

programe sociale të strehimit të Bashkisë Durrës

Veprimi 3.1

Marrëveshje PPP për një stok apartamentesh bosh të cilët të 

mbahen në dispozicion për raste të viktimave të dhunës në 

familje që paraqiten me emergjencë pranë Bashkisë Durrës

X X X Bashkia Durrës 1,500,000 1,500,000

Fushat politike të përfshirjes sociale/Objektivat/Veprimet

Afati i zbatimit
Institucioni 

përgjegjës

Institucione të 

përfshira

Buxheti i 

nevojshëm i 

vlerësuar

Bashkia Durrës 

2017-2019

Partnerë të 

zhvillimit
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2017 2018 2019

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL 60,200,000 49,500,000 10,700,000

Objektivi 1

Zhvillimi i kapaciteteve vendore të Bashkisë Durrës për 

monitorimin në nivel vendor të treguesve kombëtarë të fushës 

politike të arsimit dhe formimit profesional

Veprimi 1.1

Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara 

nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të 

zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS

X X MMSR
DAR / Bashkia 

Durrës
Pa kosto

Objektivi 2

Ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme për personat me aftësi 

të kufizuar në shkolla të përzgjedhura 9-vjeçare dhe të mesme të 

bashkisë Durrës

Veprimi 2.1

Përzgjedhja nga DAR e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme ku do 

të ndërtohet infrastruktura e nevojshme për PAK sipas kritereve 

ligjore përkatëse

X Bashkia Durrës DAR Pa kosto

Veprimi 2.2

Hartimi i një plani afatmesëm për ndërtimin e infrastrukturës 

PAK në shkollat e reja që ndërtohen dhe përmirësimin e saj në 

shkollat e përzgjedhura; konsulencë e jashtme mund të jetë e 

nevojshme

X Bashkia Durrës DAR 700,000 700,000

Veprimi 2.3

Ndërtimi dhe/ose përmirësimi i infrastrukturës PAK në shkolla 

sipas planit afatmesëm, duke aplikuar për fonde pranë 

FSHZH/FZHR

X Bashkia Durrës FSHZH/FZHR 10,000,000 10,000,000

Objektivi 3 Nxitja e të rinjve të papunë për të marrë formim profesional

Veprimi 3.1

Nxitje e ngritjes së një biznesi për (10) të rinj që përfundojnë 

arsimin profesional nëpërmjet sigurimit të pajisjeve të punës / 

qirasë së mjedisit të punës për një periudhë 1 vjeçare

X X X Bashkia Durrës

Qendra/shkolla të 

arsimit profesional 

dhe të përgjithshëm

36,000,000 36,000,000

Veprimi 3.2
Bursë për (100) të rinj nga familje të grupeve në nevojë për 

ndjekjen e arsimit të mesëm profesional ose të përgjithshëm
X X X Bashkia Durrës

Qendra/shkolla të 

arsimit profesional 

dhe të përgjithshëm

13,500,000 13,500,000

Fushat politike të përfshirjes sociale/Objektivat/Veprimet

Afati i zbatimit
Institucioni 

përgjegjës

Institucione të 

përfshira

Buxheti i 

nevojshëm i 

vlerësuar

Bashkia Durrës 

2017-2019

Partnerë të 

zhvillimit
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2017 2018 2019

SHËNDETËSIA 5,700,000 2,700,000 3,000,000

Objektivi 1

Zhvillimi i kapaciteteve vendore të Bashkisë Durrës për 

monitorimin në nivel vendor të treguesve kombëtarë të fushës 

politike të shëndetësisë

Veprimi 1.1

Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara 

nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të 

zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS

X X MMSR
Bashkia Durrës / 

DRSH / OJQ
Pa kosto

Objektivi 2
Ngritja e një sistemi monitorimi dhe vlerësimi të treguesve 

kombëtarë të përfshirjes sociale në fushën e shëndetësisë

Veprimi 2.1

Zgjerimi i platformës së bashkëpunimit mes Bashkisë Durrës 

dhe DRSH duke përfshirë një raportim gjashtëmujor të DRSH 

ndaj Bashkisë mbi treguesit e përfshirjes sociale në fushën e 

shëndetësisë

X X Bashkia Durrës DRSH Pa kosto

Objektivi 3

Ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme për personat me aftësi 

të kufizuar në qendra të përzgjedhura shëndetësore e të bashkisë 

Durrës

Veprimi 3.1

Përzgjedhja nga DRSH e qendrave shëndetësore ku do të 

ndërtohet infrastruktura e nevojshme për PAK sipas kritereve 

ligjore përkatëse

X Bashkia Durrës DRSH

Veprimi 3.2

Hartimi i një plani afatmesëm të investimeve kapitale për 

ndërtimin e infrastrukturës PAK në qendrat shëndetësore të 

përzgjedhura; konsulencë e jashtme mund të jetë e nevojshme

X Bashkia Durrës DRSH/QSH 700,000 700,000

Veprimi 3.3

Ndërtimi dhe/ose përmirësimi i infrastrukturës PAK në qendra 

shëndetësore sipas planit afatmesëm, duke aplikuar për fonde 

pranë FSHZH/FZHR

X X Bashkia Durrës DRSH 5,000,000 2,000,000 3,000,000

Fushat politike të përfshirjes sociale/Objektivat/Veprimet

Afati i zbatimit
Institucioni 

përgjegjës

Institucione të 

përfshira

Buxheti i 

nevojshëm i 

vlerësuar

Bashkia Durrës 

2017-2019

Partnerë të 

zhvillimit
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2017 2018 2019

PUNËSIMI DHE AFTËSITË 6,561,000 6,561,000 0

Objektivi 1

Ngritja dhe konsolidimi i sistemit të monitorimit dhe vlerësimit 

në fushën e punësimit dhe aftësive me fokus individët që marrin 

ndihmë ekonomike

Veprimi 1.1

Ngritja e një platforme bashkëpunimi të Bashkisë Durrës me ZP 

përmes së cilës të monitorohet dhe vlerësohen mundësitë për 

punësim dhe për të zhvilluar aftësitë e individëve që marrin 

ndihmë ekonomike pranë Bashkisë

X Bashkia Durrës ZRP Pa kosto

Objektivi 2

Nxitje e bizneseve private për punësimin e individëve në nevojë: 

PAK, antarë të familjeve që marrin ndihmë ekonomike, gra, 

individë të komunitetit rom ose egjiptian

Veprimi 2.1

Nxitja e punësimit të (30) grave që marrin ndihmë ekonomike 

nëpërmjet pagesës për llogari të punëdhënësit të sigurimit 

shoqëror dhe shëndetësor për një periudhë 6 mujore

X X X Bashkia Durrës Bashkia Durrës 6,561,000 6,561,000

PJESËMARRJA SOCIALE DHE TË DREJTAT E NJERIUT 480,000 480,000 0

Objektivi 1

Zhvillimi i kapaciteteve vendore të Bashkisë Durrës për 

monitorimin në nivel vendor të treguesve kombëtarë të fushës 

së pjesëmarrjes sociale dhe të drejtave të njeriut

Veprimi 1.2

Pjesëmarrja në trajnime për përfshirjen sociale të planifikuara 

nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, në kuadër të 

zbatimit të Planit të Veprimit të DPPS

X Bashkia Durrës OJQ Pa kosto

Objektivi 2
Rrijta e aksesit të grupeve në nevojë në veprimtari social-

kulturore të organizuara nga Bashkia Durrës

Veprimi 2.1

Bashkëpunimi me organizata të shoqërisë civile dhe shoqata të 

grupeve në nevojë për shpërndarjen e informacionit  mbi 

aktivitete social-kulturore të organizuara nga Bashkia dhe 

promovimin e kalendarit të këtyre aktiviteteve

X X X Bashkia Durrës OJQ 480,000 480000

Objektivi 3

Vënia në jetë në nivel vendor të “Rezolutës 1325, nga koncepti 

në realitetin shqiptar” mbi çështje të dhunës, sigurisë dhe paqes, 

në bashkëpunim me shoqërinë civile

X Bashkia Durrës OJQ

Partnerë të 

zhvillimit
Fushat politike të përfshirjes sociale/Objektivat/Veprimet

Afati i zbatimit
Institucioni 

përgjegjës

Institucione të 

përfshira

Buxheti i 

nevojshëm i 

vlerësuar

Bashkia Durrës 

2017-2019
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V. STRATEGJIA E KOMUNIKIMIT TË PVPS 

Strategjia e mëposhtme do të përpiqet të përfshijë vizionin e Bashkisë në aspektin e 

komunikimit të çështjeve të përfshirjes sociale me rekomandimet e Dokumentit Politik 

për Përfshirjen Sociale 2016-2020 dhe kornizat e reja të informimit publik të vendosur 

nga ligji 119/2014 "Për të drejtën e informimit" dhe, në përgjithësi, me dispozitat e ligjit 

139 2015" Për vetëqeverisjen lokale". Një thellim i kësaj strategjie do të pasqyrohet në 

“Planin e Komunikimit për përfshirjen sociale”, dokument që do ti bashkëngjitet këtij 

Plan Veprimi.  

Çfarë është pjesëmarrja e qytetarëve? Pjesëmarrja e qytetarëve është një proces i 

bazuar në komunitet, ku qytetarët organizohen dhe punojnë së bashku me organizatat e 

komunitetit jo-qeveritare për të ndikuar në procesin e vendimmarrjes. Qytetarët janë më 

të përfshirë në këtë proces, kur çështja është drejtpërdrejt e lidhur me to. Gjithashtu, 

pjesëmarrja e qytetarëve ndodh kur të gjithë pjesëmarrësit bashkëpunojnë për të realizuar 

ndryshimet. Pjesëmarrja publike është e bazuar në besimin se komunikimi dykahësh 

ndërmjet administratës dhe komunitetet lokale ofron mundësi për një dialog konstruktiv, 

si dhe në besimin se ata të cilët janë të prekur nga një vendim kanë të drejtë të jenë të 

përfshirë në procesin e vendim-marrjes. 

Në vitin 2014, Parlamenti shqiptar miratoi Ligjin Nr. 119/2014 "Për të drejtën e 

informimit", i cili thekson shumë qartë shtyllat e komunikimit publik në Shqipëri. Në 

mënyrë të veçantë, duke cituar nenin 3 të ligjit në fjalë, “Gjithkush ka të drejtë të ketë 

aksesoj informacionin publik, pa pasur nevojë për të shpjeguar arsyet se pse”. 

Në veçanti, plani i komunikimit institucional i Bashkisë Durrës ka për detyrë të:  

 Të shpjegojë dhe inkurajojë ndërgjegjësimin mbi detyrimet rregullatorë 

 Të promovojë aksesin ne shërbimet publike, duke promovuar njohuritë për to 

 Të zgjerojë njohuritë e njerëzve për shërbimet dhe përmes kësaj të ndihmojë në 

përmirësimin e nivelit të kënaqësisë me këto shërbime. 

 Përmes aktivizimit publik, të dëgjoje nevojat dhe këndvështrimet e komunitetit në 

mënyre që të vendosen prioritetet e duhura dhe te zhvillohet një shërbim 

përgjegjës.  

 Të arrijë grupet minoritare dhe ato me pamundësi fizike dhe financiare 

 

Strategjia e komunikimit është zhvilluar për të ndihmuar Bashkinë Durrës të arrijë 

vizionin dhe objektivat e saj dhë të përmirësojë shërbimin që ofron. Bashkia do të 

sigurohet qe komunikon në mënyrën më të mirë të mundshme.  Nëse komunikimi i 
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Bashkisë është efektiv, ai ndikon direkt në jetën e njerëzve që marrin shërbime dhe atyre 

që i ofrojnë këto shërbime – duke përmirësuar kështu shërbimet dhe cilësinë e jetës të 

njerëzve ne zonën Bashkiake Durrës.  .  

Kjo strategji komunikimi konfirmon praktikën ekzistuese dhe identifikon parimet e 

komunikimit për të gjitha komunikimet publike.  

 Dhënia e Aksesit: Të gjithë qytetarët duhet të kenë akses të barabartë tek 

shërbimet të cilat u takojnë. Bashkia duhet të vërë në zbatim programe të posaçme për të 

përmirësuar dhënien e shërbimeve për personat me disavantazhe fizike, sociale dhe 

kulturore.   

 Mirësjellja: Publiku duhet të trajtohet me mirësjellje dhe konsideratë. Bashkia 

duhet të vendosë standarte për trajtimin e publikut dhe t’i bëjë këto pjesë të Kodit të 

Sjelljes, vlerave dhe programeve të trajnimit.  

 Informacioni: Publikut duhet t’i jepet informacion i plote dhe i sakte për 

shërbimet bashkiake prej të cilave ai përfiton me ligj.   

 Sinqeriteti dhe Transparenca: Publiku do të informohet për mënyrën se si 

menaxhohet Bashkia, për buxhetin dhe për lidershipin.  

 Korrigjimet: Nëse standarti i premtuar i shërbimit nuk ofrohet, publikut duhet t’i 

ofrohet nje ndjese publike, një shpjegim i plotë dhe një zgjidhje e shpejtë dhe efektive. 

Bashkia duhet të vërë në zbatim mekanizma për të regjistruar pakënaqësitë e publikut dhe 

stafi duhet të trajnohet të trajtojë ankesat publike në mënyrë të shpejtë dhe efektive.  

 

Mbi një komunikim institucional gjithëpërfshirës në Bashkinë Durrës 

Bashkia Durrës ka një strukturë të kompletuar, dhe çdo funksion është i mbuluar (Kjo 

bën që në përgjithësi marrja e informacionit në terren të jetë e mirë, përtej disa 

vështirësive objektive në territorin e përfshirë pas reformës territoriale, që do të 

përmenden në vijim. Gjithsesi, vështirësitë më të mëdha ekzistojnë në fazën e 

shpërndarjes së informacionit, në pjesën e komunikimit të brendshëm ashtu si dhe në atë 

të jashtëm. Që sistemi të funksionojë, është e nevojshme që komunikimi të konsiderohet 

si "trashëgimi e përbashkët", nga të gjithë aktorët e përfshirë.  

Komunikimi i brendshëm 

 Komunikim institucional nuk gjykohet vetëm ofrimi i shërbimit drejt publikut, por edhe 

ai i brendshëm që realizohet çdo ditë në secilën drejtori, zyrë publike dhe institucion në 

varësi. 
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Bashkia e Durrësit kryen mbledhje periodike për marrjen, dhe menaxhimin e 

informacionit që vjen nga palët e interesuara dhe shpërndahet brenda administratës sipas 

hierarkisë dhe dispozitave të rregullores së brendshme. 

Elementët rekomandues për zhvillimin e komunikimit të brendshëm të Bashkisë 

Durrës, në veçanti për sa i përket fushës së përfshirjes sociale mund të përmblidhen në: 

 Përforcim i shpërndarjes të informacionit dhe statistikave  nga ana e Drejtorisë të 

Politikave të Zhvillimit, në veçanti të Sektorit të Analizave, Statistikave e Planifikimit 

 

Ky sektor, çdo vit punon në përditësimin  e Buletinit statistikor, një dokument tejet i 

rëndësishëm të dhënash për publikun e gjerë dhe për palët e interesuara brenda dhe jashtë 

administratës vendore. Megjithatë, për efekt përpunimi të materialit, redaktimit dhe 

botimit të tij, këto të dhëna mund të mos jenë në dispozicion të administratës për një kohë 

të gjatë. Për këtë arsye këshillohet që  të dhënat të mblidhen në  disa tematika të 

përcaktuara (cluster) dhe të shpërndahen në administratë  në mënyrë të drejtpërdrejtë ose 

akoma më mirë përmes filtrit të zyrës së shtypit, që mund ti kanalizojë në mënyrë më të 

thjeshtë përmes disa instrumenteve specifike të komunikimit të brendshëm institucional, 

pa kosto financiare domethënëse në rastin e një neësletter të brendshme, e shpërndarë në 

emailet e funksionarëve të administratës. Ky do të ishte një hap i rëndësishëm për të 

ndërtuar atë “trashëgimi të përbashkët” informacionesh që do të mundësonin një 

komunikim të brendshëm më të qartë të punonjësve të  administratës mes tyre, si dhe ndaj 

publikut.  

 

 Fuqizimi i Zyrës së Shtypit 

 

Aktualisht, Zyra e Shtypit në Bashkinë e Durrësit ka nevojë për një fuqizim që të 

mundësojë menaxhimin më të lirshëm të fluksit të komunikimit dhe marrëdhëniet me 

drejtoritë. Ky fuqizim mund të ketë një impakt financiar tejet të përballueshëm duke 

shfrytëzuar resurset relevante që ofron, për shembull, Universiteti i Durrësit, i cili në 

Fakultetin e Shkencave Politike radhit edhe degën e komunikimit me publikun. Bashkia 

shumë mire mund të mendoj një program praktikash ku të rinjtë e profilizuar në këtë 

fushë por edhe në fusha specifike si psikologjia, sociologjia etj. mund të asistonin zyrën e 

shtypit duke e lehtësuar ngarkesën e kësaj zyre, kundrejt krediteve universitare, 

certifikatave të pranisë ose disa rimbursime modeste për transportin etj. Prania e disa 

stazhierëve të profilizuar në fushat sociale do të ishte ndihmë relevante për kanalizimin e 

saktë të  informacionit në fusha delikate si mbrojtja e të miturve, barazia gjinore, trajtimi 

i PAK, komunitetet e ndryshme etnike dhe fetare etj.  
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 Përforcimi i praktikës të shkëmbimit të informacionit midis drejtorive dhe zyrës së 

shtypit  

 

Normalisht, ekziston një marrëdhënie e ngushtë midis drejtorive dhe zyrës së shtypit. 

Gjithsesi, përforcimi i zyrës së shtypit që propozohet më sipër mundëson shndërrimin e 

kësaj marrëdhënie në një praktikë të mirëfilltë burokratike do të përmirësonte fluksin e 

informacionit, që ndonjë herë mbetet në drejtoritë përkatëse dhe nuk shpërndahet  më tej. 

Një propozim konkret në optikën e këtij përforcimi mund të jetë një përditësim i 

detyrave të shefave të sektorit, në veçanti të atyre të fushave sociale (shërbime sociale, 

arsim, kulturë sport dhe komunitetet fetare, etj), ku të shtohet raportimi periodik i zyrës 

së shtypit.  

 

 Krijimi i një Ekipi të Menaxhimit të Informacionit në fushën e përfshirjes sociale  

Një plan komunikimi i mirëmenaxhuar fuqizon besimin e publikut tek qeveria lokale dhe 

rezulton në nivel të lartë kënaqësie për banorët dhe bizneset, por edhe në  entuziazëm më 

të lartë të punonjësve. Nga ana tjetër, kur çështjet nuk trajtohen si duhet, Bashkia 

përballet me rrezikun e hapjes së çështjeve gjyqësore, humbjen e reputacionit dhe besimit 

nga qytetarët.  

Për tu siguruar që po trajtohen çështjet e duhura dhe janë vendosur prioritete për një 

menaxhim efektiv, sugjerohet krijimi i një Ekipi të Menaxhimit të Problematikave 

(EMP) brenda administratës së Bashkisë, i përbërë nga stafi që punon në linjë të parë me 

komunitetin (Qendra e Informimit, shefat e sektorit, zyra e shtypit etj.) me qëllim kryesor 

analizimin e impaktit 

dhe urgjencës së 

çështjeve sociale të 

mundshme për të 

vendosur një set 

prioritetesh dhe  për 

të menaxhuar 

rrjedhën e 

komunikimit për të 

gjitha çështjet e 

përfshirjes sociale në 

Bashki.  

 

 

Fluksi i komunikimit i propozuar në Bashkinë Durrës 
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Një EMP duhet të ngrihet për secilën prej fushave të politikave të përcaktuar nga 

Dokumenti Politik i Përfshirjes Sociale 2016-2020. EMP analizon problematikën dhe 

projekton ciklin e jetës të saj nga perspektiva e komunikimit të brendshëm dhe të 

jashtëm, parashikon fushat me interes publik dhe mediatik, dhe gjykon rrezikshmërinë 

ndaj ekspozimit si dhe potencialet.  

Kjo mund të ndikojë në mënyrë pozitive edhe në funksionimin e Zyrës së Informacionit, 

e përmirësuar në mënyrë progresive për të transformuar rrjedhën e komunikimit të kësaj 

zyre nga rrjedha me vetëm një drejtim (qytetari kërkon informacion ose denoncon një 

problem tek administrata) në një rrjedhë me dy drejtime (qytetaret kërkojnë informacion 

në lidhje me një problem, denoncojnë një problem specifik, administrata e regjistron 

informacionin që ta menaxhojë në bashkëpunim me departamentet e tjera.)  Nga kjo 

perspektivë, Zyra e Informacionit është pjesë integrale e EMP dhe pikënisja e procesit të 

menaxhimit të problematikave si një zyrë me një ndalesë, siç e parashikon dhe ligji  ne 

nenin 74 te ligjit 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative te Republikës së 

Shqipërisë”. 

Komunikimi i jashtëm 

Komunikimi i jashtëm që i adresohet qytetarëve ndihmon për të ndërtuar perceptimin e 

cilësisë së shërbimeve si një kanal i përhershëm dëgjesash dhe kontrollesh mbi nivelin e 

kënaqësisë së përdoruesit, në mënyrë qe t’i mundësojë Bashkisë të përshtasë shërbimet që 

ofron me kalimin e kohës.  Në vijim paraqiten disa sugjerime për instrumentet kryesorë të 

komunikimit me publikun të Bashkisë Durrës, sidomos në fushën e përfshirjes sociale.  

Faqja web. Faqja zyrtare web e Bashkisë Durrës (ëëë.durres.gov.al) është mjeti i parë 

dhe më i rëndësishëm i Bashkisë Durrës, dhe më i përditësuari me aktivitetet 

institucionale, përfshi këtu edhe ato që kanë lidhje me gjithëpërfshirjen sociale.  

Përtej nevojës që të gjitha kategoritë e listuara në faqen web të përditësohen periodikisht 

me përmbajtje të freskët, edhe gjatë periudhës së verës, në faqen kryesore të internetit të 

Bashkisë duhet të ketë një organizim sa më racional në drejtim të aksesit të informacionit. 

Në mënyrë të veçantë, për aq kohë sa ky Plan Komunikimi merret me strategjitë e 

përfshirjes sociale, është shumë e rëndësishme zhvillimi i një sektori të caktuar brenda 

websitit, të konceptuar dhe të përshtatur për problematikat e Çështjeve Sociale. 

Në këtë kuadër mund të mendohet edhe një faqe interneti e pavarur, që lidhet falë një 

linku me faqen zyrtare të Bashkisë, ose gjithsesi një sektor autonom i çështjeve sociale në 

kuadër të faqes zyrtare. 

Në brendësi, faqja e shërbimeve sociale duhet të ndahet në kategori të ndryshme, 

mundësisht në përputhje me fushat e politikave të përshkruara nga dokumenti politik për 

përfshirjen sociale 2016-2020, miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave nr 87, më 3 
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shkurt të vitit 2016. Në veçanti, sugjerohet një ndarje në fushat e mëposhtme: Nevoja 

bazë, Varfëria dhe Mbrojtja Sociale, Pjesëmarrja dhe të Drejtat e Njeriut, Punësimi dhe 

Aftësitë, Edukimi dhe Trajnimet. 

Secila nga këto fusha duhet të ketë në brendësi disa nënkapituj. Në të, përdoruesit duhet 

të gjejnë legjislacionin kombëtar dhe vendor lidhur me problematikën, shërbimet e 

ofruara nga Bashkia (Qendrat ditore, institucionet e rehabilitimit, manualeve dhe 

botimeve të njohura dhe të rëndësishme, një seksion FAQ i hartuar në bashkëpunim me 

palët e interesuara (spitalet, institucionet, OJQ-të,  dhe më e rëndësishmja, vetë njerëzit 

me aftësi të kufizuara). Një sektor duhet të pasqyrojë projektet dhe iniciativat që Bashkia 

ka implementuar ose ka si qëllim të zbatojë në fushën sociale specifike. 

Duke marrë në konsideratë, përshembull, diferencat sensoriale dhe auditive të PAK, nën-

kapitullit që i përket kësaj kategorie mund ti shtohen disa instrumenta “miqësorë” që do 

të thjeshtëzonin aksesin e informacionit, si përmbledhje zanore të përditësuar e lajmeve 

dhe aktiviteteve kryesore të Bashkisë, si dhe të shërbimeve që Bashkia ofron kësaj 

kategorie.  

Në fusha të ngjashme, faqet specifike të internetit mund të jenë të dizajnuara për kategori 

të ndryshme: mosha e tretë, çështjet gjinore, mbrojtja e të miturve dhe të Drejtat e 

Njeriut. Për kategorinë e fundit, në mënyrë të veçantë, një sugjerim i fortë është ai që të 

merret në konsideratë dhe të rezervohet një hapësirë e veçantë për minoritetet etnike si 

komuniteti rom, egjiptian etj Kjo hapësirë duhet të mbushet jo vetëm me legjislacionin, 

formularë të  dobishëm, etj, por edhe me një përmbledhje të thjeshtë, por gjithsesi të plotë 

të traditave të tyre dhe organizatave përfaqësuese, si dhe një agjendë e përditësuar të 

aktiviteteve të tyre sociale, fetare dhe kulturore, që mund të gjenerojnë një interes 

relevant në opinionin publik, duke ndihmuar kështu në procesin e përfshirjes sociale. 

Përveç kësaj, për shkak të reformës së re territoriale, çdo sektor social duhet të përfshijë  

njësitë e reja administrative të përfshira në territorin e Bashkisë. Banorët e këtyre 

territoreve, shpesh relativisht të largët nga qendër të qytetit, duhet të ndjejnë afërsinë e 

administratën të Bashkisë të Durrësit në problemet dhe kërkesat e tyre të përditshme. Pra 

në faqen web duhet të pasqyrohen lidhjet e transportit publik, zyrat ose institucionet më 

të afërta, si dhe një paketë të plotë të formateve-tip për të shmangur udhëtimet e gjata në 

zyrat qendrore (që në disa raste, mund të zgjasin edhe disa orë). 

Revista elektronike. Ligji nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit", përcakton botimin, 

të paktën një herë në dy muaj, të një revistë elektronike zyrtare të Bashkisë, e cila duhet 

të shfaqet në faqen zyrtare të bashkisë në mënyrë që të shpërndahet në mënyrë 

elektronike në çdo banor të interesuar. Revista elektronike duhet të përmbajë, përveç 

akteve të miratuara nga bashkia gjatë periudhës referuese, një pasqyrë të plotë të 
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aktiviteteve të njësive organizative, prezantimin e planit të punës për muajt e ardhshëm, 

vendet e lira të punës në bashki dhe prokurimet e planifikuara për periudhë vijuese.  

Së fundi, faqja web zyrtare e Bashkisë Durrës duhet të jetë e përkthyer, në sektorët e saj 

më të rëndësishëm, të paktën në gjuhën angleze. Edhe në këtë rast, një bashkëpunim i 

zgjuar me universitetin “Aleksandër Moisiu” të Durrësit ose me institucione arsimore të 

tjera mund të sigurojë një përkthim cilësorë dhe të përditësuar nga praktikantët, dhe pa 

një kosto domethënëse për buxhetin bashkiak.   

Rrjetet sociale. Rrjetet sociale kanë fituar një ndikim të jashtëzakonshëm në komunikim 

nga pjesë e madhe e opinionit publik, sidomos nga të rinjtë. Bashkia e Durrësit, si çdo 

institucion tjetër publik, duhet të jetë aktivisht e pranishme në ato media që, për shkak të 

përdorimit gjithmonë e më të madh të smartfonëve nga popullsia shqiptare, mund të jenë 

një burim i menjëhershëm dhe shumë i dobishëm të informacionit për komunitetin. 

Përdorimi i mediave sociale për qëllime institucionale mund të jetë shumë i dobishëm 

dhe nganjëherë e vetmja mundësi komunikimi në raste të veçanta, të tilla si anulimi i 

papritur i ngjarjeve të planifikuara, por edhe për qëllime të jashtëzakonshme (në rastin e 

fatkeqësive natyrore, njerëzve të humbur në zona të largëta etj). 

Bashkia e Durrësit është e pranishme në dy media sociale, Tëitter dhe Facebook, linku i 

të cilave është i pranishëm edhe  në faqen zyrtare. Prania efektive dhe e përditësuar e 

Bashkisë Durrës në këto rrjete sociale do të bëj që administrata t'iu përgjigjet në kohën e 

duhur shqetësimeve të qytetarëve, duke përmirësuar reputacionin e gjithë institucionit.  

Botimet. Edhe pse botimi i një organi të përjavshëm ka një kosto financiare relevante, 

është serish i mundur ideimi i një suplementi periodik (dy ose katër faqe) që mund ti 

bashkohej gazetave lokale ose kombëtare, që përmban aktivitetet kryesore të Bashkisë, 

një kalendar i takimeve dhe eventeve etj. Ky do të ishte një instrument shumë i pëlqyer 

dhe i vlefshëm për kategori të caktuara që nuk kanë familiaritet me internetin dhe rrjetet 

sociale, në veçanti për më të moshuarit. 

Numri i broshurave dhe fletëpalosjeve informuese, sidomos në fushat e përfshirjes sociale 

duhet të rriten në mënyre thelbësore. Bashkia duhet të krijojë një hapësirë në buxhet për 

printimin e këtyre materialeve, që janë tepër të vlefshëm për përhapjen e informacionit, 

në mënyrë  që ato mos të jenë rezultat i disa projekteve dhe donatorëve, por pjesë 

përbërëse e strategjisë të komunikimit të Bashkisë. Në këtë prizëm, është  

e rëndësishme që këto materiale të përditësuara të jenë të pranishme në zyrat më të 

aksesueshme nga kategoritë e rrezikuara nga mundësia e përjashtimit social, si Drejtoria e 

Shërbimeve sociale, Zyra e Informacionit, Qendra Multifunksionale, qendrat e njësive 

administrative, krahas me materialet shpjeguese të aktiviteteve të tyre specifike, duhet të 
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jenë të pajisura edhe me broshura dhe fletëpalosje të ndara në kategoritë përbërëse të 

përfshirjes sociale.  

Këndet e informimit në njësitë administrative. Një nga sfidat më të mëdha të Bashkisë 

Durrës në vitet e fundit ka qenë  përfshirja në korpusin e komunitetit të saj tradicional të 

komuniteteve dhe territoreve të ish komunave dhe bashkive që iu bashkëngjitën sipas 

përcaktimeve të ligjit  Nr. 115/2014 dt. 31.07.2014 “Për ndarjen Administrative-

Territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë”. 

Për këtë arsye, duket më se i nevojshëm një rikonceptim i sistemit të shpërndarjes së 

informacionit në këto njësi administrative, dhe në veçanti ngritja e disa këndeve 

informimi, të pajisura me materiale ilustruese të printuara si dhe mjetet teknologjike  (PC, 

printer, skaner, dhe natyrisht lidhje në internet) të nevojshme dhe të mjaftueshme për 

marrjen në vend të formularëve ose dokumentacionin e kërkuar, ose ne përgjithësi të 

informacionit të duhur.  Prania e këtyre këndeve do të ishte një shtysë për komunitetin e 

atyre zonave, përgjithësisht me karakter rural, që për arsyet e parashtruara të kohës dhe 

distancës, nuk kanë mundësi ose ngurrojnë të shkojnë në Durrës. Gratë, të moshuarit dhe 

të miturit do të kishin një mundësi më shumë për tu informuar mbi të drejtat e tyre, dhe 

për të marrë një pjesë të shërbimit të nevojshëm. 
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SHTOJCA Aktorët e përfshirë në procesin e hartimit të PVPS 

Bashkia Durrës 

Prefektura Durrës 

Këshilli i Qarkur Durrës 

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore 

Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Durrës 

Drejtoria Rajonale e Punësimit Durrës  

Drejtoria Arsimore Rajonale Durrës 

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Durrës  

Shkolla e Mesme Teknologjike “Hysen Çela” Durrës 

Qendra Komunitare Multifunksionale, Nish Tulla, Durrës 

Shoqata e Grave me Probleme Sociale 

Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” 

Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë Durrës 

Shoqata”Në Dobi të Gruas” (NDGSH) 

Shoqata Shpresa e Gjallë 

Qendra e Zhvillimit të Shoqërisë Civile (CSDC) 

Instituti i Kulturës Rome në Shqipëri (IRCA) 

Observatori për të Drejtat e Fëmijëve 

Shoqata Paraplegjik, Tetraplegjik 

World Vision 

Kryqi i Kuq Shqiptar- Durrës 

  

 


