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 Kreu 1: Hyrje 
 

 

Ky studim është realizuar nga qendra T’REJA në kuadër të zbatimit të projektit me titull “Përmirësimi i 
kushteve të personave/individëve që jetojnë në situatë rruge” mbështetur financiarisht nga Lëviz 
Albania. 
 

Ky është vlerësimi i parë sasior dhe cilësor i kryer në qytetin e Tiranës për individët që jetojnë në situatë 

totalisht rruge/në mungesë strehimi.  
 

Nevoja e këtij studimi lindi si shkak i përballjes së vazhdueshme me problemin e strehimit për  shumë 
individë/familje të cilët i përkasin shtresës më në rrezik dhe më vulnerabël të vendit tonë. 

Gjatë të përditëshmes tonë shumëkush ndesh në rrugë njerëz të cilët nuk kanë një strehë për të jetuar, por jo 

të gjithë janë të vëmendshëm ndaj nevojave që këta individë kanë. Lëvizjet e shumta në ditët e zhurmshme të 

Tiranës e bëjnë të vështirë identifikimin e individëve të pastrehë. Por profesionist apo qytetar të ndjeshëm të 

cilët e drejtojnë vëmendjen ndaj nevojtarëve flasin për një rritje të numrit të individëve/ familjeve të gjetur 

në situatë rruge/të pastrehë.  

 

Shërbime të mbrojtjes dhe përfshirjes sociale tashmë janë më të zgjeruara krahasimisht me 5 vite më parë, 

cka do të thotë vëmendja dhe shërbimet dedikohen më së shumti tanimë drejt kategorive në nevojë, e 

megjithatë ka një numër të caktuar individësh të cilët vazhdojnë të jetojnë në situatë rruge në mungesë 

strehimi.  

 

Në këtë studim do të mund të njiheni me profilin, shkaqet, situatën socio-ekonomike dhe numrin e personave 

të identifikuar në mungesë totale të strehimit. Po ashtu nëpërmjet prezantimit të gjetjeve të këtij studimi do 

të mund të njiheni me institucionet shërbim ofruese dhe qëndrimet që ata mbajnë përkundrejt individëve 

madhorë dhe familjeve të tyre të pastreha/në situatë rruge. 

 
 
Qëllimi final i këtij studimi është që ta bëjë të matshëm shtrirjen e këtij fenomeni dhe të ndikojë mbi aktorët 

politik bërës në hartimin apo rishikimin e ndërhyrjeve që ata kanë parashikuar për kategorinë e shënjestruar.  
Gjithashtu studimi synon që të rrisë ndjenjën e qytetarisë, komunitetit, vullnetarizmit dhe mbështetjes së 

grupeve në nevojë për tu trajtuar nga të gjithë ne si qytetarë aktiv dhe kontribues të shoqërisë.  
 

 

Kreu II: Metodologjia 
 

Fillimisht do të zhvillohet një studim/hartëzim për të kuptuar shtrirjen e problemit, numrin dhe shpërndarjen 
gjeografike të qytetarëve në situatë rruge si edhe profilizimin e tyre. Po ashtu do të sigurohet një panoramë e 

qartë për shërbim ofruesit lokalë dhe qëndror e cila do të mundësojë një të kuptuar të unifikuar mbi 
problematikën ekzistuese. Në përfundim, të dhënat e siguruara nga studimi do të shërbejnë për të advokuar me 

institucionet e linjës në përgjigje të nevojave të personave të shënjestruar.  
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Mënyra e përzgjedhjes së kampionit (grupi i mundshëm i studimit) ishte kampionimi i qëllimshëm i cili 
nënkupton teknikën përmes të cilës zgjidhet një numër i caktuar rastesh dhe institucionesh të cilët i 

shërbejnë/përgjigjen, njohin dhe janë në kontakt me targetin e shënjestruar në studim.  

 

Metodologjia e përdorur në këtë  studim përfshin: 
 Punën në terren; 

 Kontaktin me Njësitë Administrative; 

 Kontaktin me Qendrat Sociale Ditore të Bashkisë Tiranë; 

 Rishikimin e literaturës ekzistuese; 

 Ndarjen e gjetjeve dhe rekomandimeve.  

 

Puna në terren është një metodë e cila ka mundësuar identifikimin dhe kontaktin e drejtpërdrejtë me disa nga 
personat të cilët jetojnë në situatë totalisht rruge 

Dy punonjës të terrenit kanë realizuar punë në rrugë përgjatë orareve të ndryshme të ditës dhe natës përgjatë 

muajit Prill për të bërë të mundur identifikimin e individëve/familjeve të cilat jetojnë në situatë rruge. 

Po ashtu një pyetësor gjysmë i strukturuar u zhvillua me individë/familje të identifikuar në situatë rruge nga 

skuadra e terrenit. 

 

Kontakti me Njësitë Administrative. Pyetësor dhe intervista gjysmë të strukturuara janë ndarë në 12 njësi 

administrative të qytetit të Tiranës me qëllim sigurimin e informacionit sasior dhe cilësor. 

 

Kontakt me Qendrat Sociale Ditore të Bashkisë Tiranë si një ndër institucionet shërbim ofrues direkt dhe në 
kontakt të drejtpërdrejtë me targetin e shënjestruar në këtë studim. 

Një intervistë gjysmë e strukturuar u përgatit dhe u nda me punonjës të 12 njësive administrative të Tiranës dhe 

me 4 Qendra Sociale Ditore të menaxhuara nga Bashkia Tiranë, me qëllim marrjen e informacionit mbi numrin 

dhe profilin e personave që jetojnë në situatë rruge si edhe shërbimeve të ofruara nga institucionet në përgjigje 

të nevojave të tyre.  

 

Rishikim i literaturës ekzistuese u përqendrua vetëm në skemën ekzistuese funksionale të programeve 

sociale të strehimit si një ndër programet më kontribuese në zgjidhje të problematikës së trajtuar në këtë 

studim.  

Qëllimi i projektligjit “Për Strehimin Social” është të krijojë mundësi për strehim të përshtatshëm dhe të 
përballueshëm për individët/ familjet në nevojë. Në këtë projekt ligj janë parashikuar 6 lloje programesh sociale 

të strehimi ku përfshihen: 

➢ programi i banesave sociale me qira,  
➢ programi për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese deri në një ndërtim të ri,  

➢ programi i banesave me kosto të ulët (BKU),  

➢ programi për zhvillimin e zonës me qëllim strehimi,  

➢ programi për krijimin e banesave të përkohshme,  
➢ programi i banesave të specializuara.  

Sipas këtij projekt ligji “Për strehimin social”, përfitojnë strehim 24 kategori të cilat nuk i kanë mundësitë e 

sigurimit të një banese të re.  

Përfshirja në programet sociale të strehimit bëhet nëpërmjet aplikimit në zyrën përkatëse të njësisë së 

vetëqeverisjes vendore të vendbanimit/ vendqëndrimit të aplikantit. Individi/familja pa të ardhura, me të 
ardhura shumë të ulëta ose të ulëta, që aplikon, paraqet vetëm kërkesën për programin social të strehimit, 
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sipas formatit të miratuar nga njësia e vetëqeverisjes vendore. Njësia e vetëqeverisjes vendore plotëson dosjen 

me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, i cili sigurohet me shpenzimet e vetë njësisë së vetëqeverisjes 

vendore, për këta aplikantë. Dokumentacioni për të përfituar strehim sipas çdo programi, afatet dhe 

procedurat përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Përzgjedhja e subjekteve dhe familjeve përfituese 
bëhet nëpërmjet një sistemi pikëzimi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore hartojnë, miratojnë dhe publikojnë 

sistemin e pikëzimit. Në përzgjedhjen e subjekteve përfituese me anë të sistemit të pikëzimit përfshihen 

individë/familje, të cilët përmbushin nivelin e të ardhurave të parashikuara sipas çdo programi. Individët apo 

familjet nuk mund të përfitojnë nga më shumë se një program njëkohësisht, ndërsa në rast mos kualifikimi në 

një program është detyrë e njësive të vetëqeverisjes vendore të ofrojnë mundësinë për të kaluar dhe përfituar 
nga njëri program në një tjetër. 

Mbështetja për përfituesit nga programet sociale të strehimit jepet pas verifikimit të gjendjes ekonomike e 

financiare të familjes. Verifikimi i gjendjes ekonomike të familjes kryhet nga administratorët shoqërorë. Pas 

verifikimit nga administratorët shoqërorë, strukturat përkatëse të njësisë së vetëqeverisjes vendore njoftojnë 

zyrtarisht familjen për rezultatet e verifikimit të gjendjes ekonomike.  
 

Ndarja e gjetjeve dhe rekomandimeve, Gjetjet e përftuara nga ky studim si edhe rekomandimet e dala prej tij, 

do të ndahen edhe me aktorë të tjerë kontribues në plotësimin e pyetësorëve apo palë të treta të intreresuara. 

 

 

Kreu III.   Rezultatet e studimit 
 

III.1 Numri i individëvë të pastrehë  

147 persona të pastrehë janë identifikuar në total nga: 

-  Puna direkte e skuadrës së terrenit: 

Lëvizjet e shumta në rrugët e Tiranës e vështirësojnë identifkimin e individëve të rritur të cilët gjenden  në 

situatë rruge. Përgjatë orëve të natës të muajit Prill janë identifikuar dhe kontaktuar drejtpërsëdrejti 7 (shtatë) 

individë në zona të ndryshme të kryeqytetit nga skuadra e terrenit në situatë totalisht rruge. Po ashtu nga 

vëzhgimet e kryera përgjatë periudhës së sipërpërmendur në qyetin e Tiranës janë identifikuar 22 persona në 

situatë rruge. Asnjë prej të cilëve nuk ka pranuar kontakt të drejtpërdrejtë.  

- Qendrat Sociale Ditore: 

Nga 4 Qendrat Sociale Ditore të Bashkisë së Tiranë janë identifikuar dhe/apo referuar 101 persona në situatë 

rruge.  

- Njësitë Administrative të Bashkisë së Tiranës:  

Numri i personave të identifikuar dhe/apo referuar nga Njësitë Administrative është 17 persona. 

Ndërkaq numri më i lartë i personave të cilët drejtohen pranë njësive administrative të Tiranës nuk janë në 

situatë totalisht rruge por kanë probleme me strehimin të tilla si. 
➢ banesë e papërshtatëshme për të jetuar apo që nuk plotëson kritere të sigurisë fizike, higjenike; 

➢ hapësira të kufizuara fizike, numër i lartë i anëtarëve që jetojnë në një strehë të përbashkët; 

➢ pamundësi ekonomike për të përballuar qeranë nga të ardhurat familjare. 
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III.2 Të dhëna për personat që jetojnë në situatë rruge 

Shumica e personave të identifikuar në situatë rruge nga puna në terren i përkisnin gjinisë mashkullore dhe 

grupmosha mesatare e tyre ishte mbi 50 vjeç. Ata kanë përfunduar kryesisht arsimin fillor dhe sigurojnë të 

ardhura mesatare mujore jo më shumë se dhjetë mijë lekë të reja në muaj nga puna jo formale që kryejnë, 

kryesisht në mbledhjen dhe shitjen e materialeve të riciklueshme dhe ushtrimit të lypësisë. 

 

III.2.1 Gjinia 

Ndërmjet personave të identifikuar në situatë rruge, numri i meshkujve është rreth dyfish më i më i lartë  se 

numri i femrave të identifikuara në situatë rruge. 93 nga personat e identifikuar në situatë rruge janë meshkuj 

dhe 54 prej tyre janë femra.  

Nga puna në terren janë identifikuar: 

➢ 17 meshkuj në situatë rruge; 

➢ 12 femra në situatë rruge. 

Nga kontakti me Qendrat Sociale Ditore dhe Njësitë Administrative janë identifikuar: 

➢ 76 meshkuj në situatë rruge; 

➢ 42 femra në situatë rruge.  
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III.2.2 Grupmoshat 

Grupmosha e personave që jetojnë në situatë rruge është e ndryshme dhe varion nga 18-70 vjeç. Një nga rastet 

e kontaktuara nga Njësitë Administrative ka qënë në situatë rruge së bashku me dy fëmijë të mitur për dy ditë 

rresht. Përqindja më e madhe e individëve (29% ) të cilët janë identifikuar në situatë rruge i përkasin moshës 

30 deri në 40 vjeç. 

Nga puna në terren janë identifikuar: 

➢ 7 persona i takojnë grupmoshës 30-40 vjeç; 

➢ 8 persona i takojnë grupmoshës 40-50 vjeç; 

➢ 10 persona i takojnë grupmoshës 50-60 vjeç; 

➢ 4 persona i takojnë grupmoshës 60-70 vjeç; 

Nga kontakti me Qendrat Sociale Ditore dhe Njësitë Administrative janë identifikuar: 

➢ 2 persona i takojnë grupmoshës 0-18 vjeç; 

➢ 25 persona i takojnë grupmoshës 18-30 vjeç; 

➢ 35 persona i takojnë grupmoshës 30-40 vjeç; 

➢ 31 persona i takonjnë grupmoshës 40-50 vjeç; 

➢ 16 persona i takojnë grupmoshës 50-60 vjeç; 

➢ 7 persona i takojnë grupmoshës 60-70 vjeç. 
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III.2.3 Niveli arsimor 

Pjesa më e madhe e personave, 31% e të identifikuar në situatë rruge kanë  nisur apo/dhe përfunduar arsimin 

fillor.  

Nga puna në terren janë identifikuar: 

➢ 3  raste të cilët kanë pohuar se janë të pa arsimuar; 

➢ 12 raste kanë raportuar se kanë kryer arsim fillor; 

➢ 14 raste kanë  përfunduar arsimin 8 vjeçar. 

 

Nga kontakti me Qendrat Sociale Ditore dhe Njësitë Administrative janë identifikuar: 

➢ 23 persona të cilët nuk kanë kryer asnjë klasë shkollë, pra janë të pa arsimuar; 

➢ 61 persona kanë raportuar se kanë kryer arsimin fillor;  

➢ 14 persona kanë përfunduar arsimin 8 vjeçar; 

➢ 17 persona kanë përfunduar arsimin e mesëm; 

➢ 3 persona me arsim të lartë. 
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Sikundër vihet re edhe nga ilustrimi figurativ i mësipërm pjesa më e madhe e rasteve të intervistuara kanë 

arsim fillor, pra kanë kryer katër klasë shkollë. Një pjesë e konsiderueshme e të intervistuarve kanë kryer 

arsimin 8-vjeçar. Diferenca mes personave qe kane kryer arsimin tetëvjeçar dhe atyre që nuk kanë kryer asnjë 

klasë shkollë, ose janë të paarsimuar është shumë e pakët/ vogël (3%). 

III.2.4  Të ardhurat mujore 

Personat e identifikuar nga skuadrat e terrenit dhe/ose referuar nga Qendrat Sociale dhe Njësitë 

Administrative kanë referuar se i sigurojnë të ardhurat mujore përgjithësisht nga shitja e materialeve të 

riciklueshme ose nga ndihma ekonomike. Shuma e parave që ata sigurojnë është jo më tepër se 10000 lekë të 

reja në muaj. Kjo shumë parash është e papërfillshme dhe krejtësisht e pamjaftueshme për të siguruar plotësim 
të nevojave bazë apo edhe vetëm ushqimin. Për këtë arsye shumë nga personat të cilët janë intervistuar kanë 

treguar, raportuar për frekuentimin e qendrave sociale ditore nga ana e tyre. Disa nga të intervistuarit 

tregojnë se jo rrallë herë ju ndodh që të ushqehen nga mbeturinat e gjetura në kazanët e plehrave, 
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III.2.5 Burimi i të ardhurave 

7 rastet e kontaktuara përgjatë punës në terren kanë referuar se i sigurojnë të ardhurat mujore përgjithësisht 

nga lypësia, shitja e materialeve të riciklueshme ose nga ndihma ekonomike. 

3 prej tyre pohojnë se ushtrojnë lypësi për të siguruar nevojat e tyre bazë.  

 

 
 

Lypësia mbetet një ndër format më të lehta për të siguruar të ardhura financiare. Fillimisht kjo formë e 

përfitimit të parasë ka qënë e vështirë për tu praktikuar nga disa raste, por me kalimin e viteve duke qenëse u 

pa si një ndër mënyrat për të plotësuar nevojat immediate nuk kishte më hapësira për tu diskutuar, thjesht filloi 

dhe vazhdon të praktikohet. Gjithashtu individë të cilët janë intervistuar shprehen se nuk kanë më besim tek 

institucionet për tu mundësuar ndonjë punësim të mundshëm. Me kalimin e viteve në rrugë për disa nga 

individët e intervistuar jetesa në rrugë, ushtrimi I lypësisë për të përfituar të ardhura është bërë mënyra e tyre 

e jetesës. Shumë prej tyre kanë të vështirë të kthehen në marrëdhënie pune pas kaq shumë vitesh qëndrimi dhe 

jetese në rrugë.  

 

III.2.6 Koha e qëndrimit në situatë rruge 

Nga puna në terren1: 

➢ 3 nga rastet janë shprehur se vazhdojnë të qëndrojnë në rrugë prej më tepër se 6 vite; 

➢ 2 nga individët e kontaktuar tregojnë se kanë më tepër se 20 vite që jetojnë në situatë rruge.  
➢ 2 individë të tjerë jetojnë në situatë rruge prej afro 5 vitesh. 

 

Të dhënat e mbledhura nga puna në terren si dhe nga kontaktet me Njësitë Administrative dhe Qendrat Sociale 
dëshmojnë se koha e qëndrimit në rrugë varion nga 5 deri në 10 vite, përjashtuar këtu rastin e një nëne me dy 

fëmijë e cila ka qëndruar në rrugë për 2 ditë. 

  

                                                           

1 Nuk janë përllogaritur 22 rastet e personave në situate rruge të cilët nuk janë kontaktuar, por vetëm vëzhguar 
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Shumica e personave të kontaktuar, intervistuar kanë qëndruar dhe vazhdojnë të qëndrojnë në situatë rruge 

prej më tepër se 5 vitesh dhe më pak se 10 vite. Sa më tepër vite dhe kohë qëndrimi në situatë rruge aq më 

pasiv, më pak kërkues dhe më të varur bëhen individët. Ky tregues është shumë i rëndësishëm dhe me vlerë për 

studiues apo shërbim ofrues të cilët do të kenë në vëmendjen e tyre pikërisht individët e pastrehë, pasi  që na 

thellon drejt të menduarit kritik përsa u përket shërbimeve të nevojshme në përgjigje të ndryshimit të situatës 

së individëve të pastrehë si edhe kohëzgjatjes së tyre. Pas kapërcimit të periudhës 5 vjeçare të qëndrimit në 

situatë totalisht rruge individët e gjendur në këtë situatë humbin thuajse çdo shpresë për ndryshimin e situatës 

së tyre ndaj thjesht vazhdojnë të jetojnë në të nnjëjtën gjendje pa kryer më asnjë përjekje për ndryshim. Ata së 

bashku me shpresën, humbin motivimin dhe thuajse çdo gje tjetër. Gjëja të cilës ata i rikthehen  vazhdimisht në 

kujtimet e tyre është familja që kanë patur përpara se ata të gjendeshin në situatë totalisht rruge. 

 

III.3 Profili i personave që jetojnë në situatë rruge2 

III.3.1 Faktorët 

➢ 2 nga personat e identifikuar tregojnë se kanë patur një barakë ku jetonin dhe me djegien e barrakës 

ata kanë vazhduar të jetojnë në situatë rruge; 

➢ 4 prej të intervistuarve tregojnë se gjënden në situatë rruge si shkak i problemeve familjare,  

➢ 1 nga rastet ka problem të shëndetit mendor. 

Faktorët që kanë shtyrë personat e kontaktuar,intervistuar për të jetuar në situatë rruge janë kryesisht prishja 
e ekuilibrit dhe dinamikave/marrdhënieve familjare. Personat e intervistuar kanë treguar se ky ç’ekujlibrim 

familjar ka ardhur si shkak i problemeve ekonomike, papunësisë, frekuentimit të lojrave të fatit si edhe 
tradhëtisë bashkëshortore. 
 

                                                           

2 Tw dhwnat janw analizuar duke u bazuar vetwm mbi kontaktet e drejtwpwrdrejta me personat qw jetojnw nw situatw rruge, 

pwrgjatw punws nw terren 
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III.3.2 Përpjekjet që kanë bërë personat për të dalë nga situata e rrugës 

- 1 nga rastet i është drejtuar njësisë administrative dhe ka aplikuar për tu trajtuar nga programet 

sociale të strehimit; 

- 1 rast është kontaktuar nga mediat; 

- 5 raste nuk kanë kryer asnjë veprim për të dalë nga situata e rrugës 

Ashtu sikundër mund të lexohet lehtësisht shumica e individëve të kontaktuar, intervistuar nuk kanë ndërmarr 

asnjë përpjekje për të menaxhuar ndryshe situatën e tyre. Të intervistuarit tregojnë se gjatë viteve të para të 

jetesës në rruge, përqendrimi i tyre ka qënë tek gjetja e teknikave, mënyrave të mbijetesës dhe tek qetësimi 

psikologjik i vetvetes, pasi mjaftueshëm probleme u janë krijuar që nga ndarja apo braktisja e familjarëve. Me 

kalimin e viteve ajo që i ka ndaluar këta persona që të vazhdojnë përpjekjet për ndryshimin e situatës së tyre 

ishte mungesa e shpresës për të ndryshuar gjendjen vetjake. 

 
 

III.3.3 Marrdhënia aktuale e personave që jetojnë në situatë rruge me të afërmit e tyre 
➢ Vetëm 1 nga rastet e identifikuara shprehet se mban kontakte me prindërit dhe se ata janë ndihmues 

aq sa munden; 
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➢ 1 rast tregon se herë pas here të afërmit kërkojnë që ta ndihmojnë duke i ofruar strehim në shtëpinë e 

tyre, por ai nuk pranon pasi nuk dëshiron të bëhet barrë e të tjerëve; 

➢ 2 raste tregojnë se kanë marrdhënie shumë të ngushta me vëllezërit e tyre të cilët po ashtu jetojnë në 

situatë rruge; 
➢ 3 raste të tjera shprehen se nuk kanë asnjë marrdhënie me familjarët e tyre. 

 

 
 

III.3.4 Kontaktet që kanë personat e identifikuar në situatë rruge  me institucionet 

- 2 nga rastet janë shprehur se kanë kontaktuar me njësinë administrative përkatëse për të aplikuar në 

programet e strehimit social dhe ndihmën ekonomike; 

- 2 raste të tjera shprehen se kanë patur kontakte vetëm me policinë gjatë orëve të natës; 

- 3 nga rastet tregojnë se nuk kanë kontaktuar asnjë institucion. 
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III.3.5 Mbështetja që ju  është ofruar personave në situatë rruge  

➢ 2 nga rastet shprehen se ndihma që u është ofruar ka qënë thjesht informacion mbi përfshirjen në 

skemat e ndihmës ekonomike si edhe programet sociale të strehimit; 

➢ 2 nga rastet tregojnë se policia i ka ndihmuar me batanije gjatë netëve të ftohta kur I ka identifikuar 

në situatë rruge; 

➢ 3 individë të tjerë tregojnë se asnjë ndihmë nuk u është ofruar nga asnjë institucion. 

 

 
 

III.3.6 Vendet ku kanë qëndruar më së shumti personat e identfikuar në situatë rruge 

 Individët kanë përmendur më së shumti zonën në afërsi të Qendrës Spitalore Universitare Nënë Tereza dhe 

zonën e Pazarit të Ri.  

- 4 prej personave të identifikuar jetojnë në afërsi të Qendrës Spitalore Universitare Nënë Tereza dhe 

zonës së Pazarit të Ri; 
- 1 person jeton në afërsi të një kishe tek rruga Kavajës;  

- 1 person tek “Stacioni Trenit”; 
- 1 person në rrugën “Mihal Grameno”. 
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III.3.7 Vështirësitë e jetës në situatë rruge 
Të gjithë personat janë shprehur se për ta çdo moment është i vështirë në jetesën në rrugë. Kryesisht stina e 

dimrit është stina me vështirësitë më të mëdha për tu përballuar, si shkak i të ftohtit. Gjithashtu mos ngopja me 
ushqim është përmendur si një ndër vështirësit madhore që këta individë e hasin shumë shpesh. 

Një nga rastet ka veçuar ditën e parë të jetesës në rrugë teksa ushtronte lypësinë, edhe pas më tepër se 5 vite 

në situatë rruge ai kujton turpin që ka ndjerë kur lypte për herë të parë. 

Një rast tjetër shpesh kujton shtëpinë e tij që ka patur përpara se të jetonte në situatë rruge dhe përballja me 

situatën aktule bëhet akoma dhe më e vështirë. 

 

III.3.8 Marrdhëniet me të tjerët 
➢ 3 nga të intervistuarit janë shprehur se nuk njohin persona të tjerë të cilët jetojnë në rrugë. 

➢ 4 raste shprehen se njohin disa persona të tjerë të cilët jetojnë në situatë rruge. 

Përgjatë stinës së verës të tjerë individë vijnë në Tiranë për të punuar dhe jetojnë në situatë rruge. 

 

 
 

III.3.9 Plotësimi i nevojave bazë 
Individët e intervistuar shprehen se nevojat për ushqim dhe veshmbathje i plotësojnë nga dhurimet/ faljet e 

personave në rrugë, nga koshat e mbeturinave dhe frekuentimi i institucioneve fetare, kryesisht kishave.Ndërsa 

kujdesin për higjenën personale e sigurojnë duke frekuentuar lokalet, larje te shatërvani, liqeni, çezmat te 

pazari i ri. 
 

 

III.3.10 Dëshirat e personave që jetojnë në situatë rruge 

Ndër dëshirat parësore që personat e kontaktuar kanë shprehur ishtë sigurimi i një banese. Kjo ishte një ndër 
dëshirat e shprehura nga të gjithë të intervistuarit. Dëshira të tjera të këtyre personave ishin edhe punësimi, 

krijimi i një familje dhe trajtimi me ndihmë ekonomike apo pension nga shteti. 
➢ Banesë; 

➢ Punësim; 

➢ Azil; 

➢ Familje; 

➢ Pension. 

III.3.11 Pritshmëritë e personave që jetojnë në situatë rruge 
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Të gjithë individët e intervistuar presin që dëshirat e tyre të realizohen nga institucionet shtetërore. 

Këndvështrimet e tyre dominante në lidhje me pritshmëritë për realizimin e dëshirave orientohen të gjejnë 

zgjidhje nga institucionet shtetërore së pari sepse sipas tyre kjo është një ndër detyrat dhe funksionet që kanë 

këto institucione dhe së dyti forca që kanë institucionet shtetërore për të vepruar është e pakrahasueshme me 
institucionet e tjera shërbim ofruese. 

➢ 5 prej të intervistuarve kanë cituar specifikisht Bashkinë e Tiranës si një institucion shtetëror; 

➢ 2 individë të tjerë kanë cituar organizatat. 

 

 
 

III.4 Aplikimet/Përfshirja në programet sociale të strehimit 

Në total, referuar vitit 2017 dhe tremujorit të parë të këtij viti, 783 persona të kontaktuar nga qendrat sociale si 

edhe nga njësitë administrative të Tiranës kanë aplikuar për të përftuar nga programet e strehimit social. 

Vetëm 30 prej këtyre personave kanë qënë përfitues të programit. Më poshtë ilustrim i të dhënave i ndarë sipas 

instituconeve kontaktuese. 

 

 
 

Numri i personave të kontaktuar nga qendrat sociale të cilët  kanë aplikuar për tu përfshirë/trajtuar 

nga programet sociale të strehimit - Nga 101 individë të identifikuar në situatë rruge nga qendrat sociale,  40 
prej tyre janë referuar për të përfituar nga programet sociale të strehimit dhe vetëm 15 prejt tyre kanë 

përfituar nga ky program duke zgjidhur kështu problemin e strehimit. 
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Numri i personave të kontaktuar nga njësitë administrative të cilët  kanë aplikuar për tu përfshirë/ 

trajtuar nga programet sociale të strehimit - 683 individë i janë drejtuar njësive administrative për të 

zgjidhur problemet e tyre  të strehimit të papërshtatshëm.  

Shumë nga specialistët e njësive administrative janë shprehur se nuk kanë dijeni nëse individët aplikant në 
programin përkatës kanë fituar ose jo. Nga përgjigje të disa prej njësive administrative rezulton që vetëm 15 

individë janë trajtuar nga skemat e strehimit social duke zgjidhur kështu problemin e tyre të jetesës në kushte 

të papërshtatëshme. 

 

 

 

 

III.5 Shërbimet që institucionet kanë ofruar për personat e gjendur në situatë rruge 

Tre shërbime janë listuar nga specialist të njësive administrative që ata ofrojnë në mbështetje të personave të 

situatë rruge, përkatësisht: 
➢ Asistencë në plotësimin e dokumentacionit për aplikim në programet sociale të strehimit   

➢ Referim të rastit tek institucionet që u përgjigjen nevojave të personave  
➢ trajtim i rastit në bashkëpunim me organizatat   
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III.5.1 Shërbime të ofruara nga qendrat sociale 

Shërbimet e ofruara nga qendrat sociale janë shumë disiplinare dhe shumë funksionale. Të listuara më poshtë 

mund të gjeni disa nga shërbimet që ofrohen nga punonjësit e qendrave sociale kundrejt personave, individëve 

të cilët jetojnë në situatë rruge: 

➢ Mbështetje psiko-sociale  

➢ informim  

➢ shoqërim i rasteve për punësim  
➢ mbështetje me paketa ushqimore 

➢ plotësim dokumentacioni  

➢ medikamente  

➢ veshmbathje  

➢ mbeshtetje edukuese arsimore  

➢ aktivitete social kulturore  

➢ vakt ushqimor në qëndër  
➢ referim në shërbimet rezidenciale  

➢ fizioterapi   
Po të krahasojmë shërbimet që ofrohen nga dy institucionet e marra në studim vëmë re se tipologjia e 

shërbimeve të ofruara nga qendrat sociale ditore është më e gjërë se ajo e ofruar nga njësitë administrative.  
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III.5.2 Istitucione të tjera të cilat ofrojnë shërbim për njerëzit në situatë rruge 

Njësitë administrative kanë përmendur institucionet e mëposhtme: 

➢ Organizatat Jo Fitimprurëse, OJF 
➢ Qendrat Sociale  

➢ Institucionet fetare 

➢ Qendra Kombëtare Tranzitore e Emergjencave, QKTE  

 

Qendrat Sociale kanë përmendur institucionet e mëposhtme: 

➢ Organizata Jo Fitimprurëse,OJF  

➢ Njësia Administrative  

➢ Qendrat Sociale  

➢ Qendra Kombëtare Tranzitore e Emergjencave, QKTE  
➢ Shërbimi Social Shtetëror  

➢ Motrat e Nënë Terezes  
➢ Qendra Papa Giovani. 

 

Tek grafiku i mëposhtëm janë paraqitur në mënyrë figurative institucionet që ofrojnë shërbime për 
individët në situtaë rruge.  
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Shërbimet që ofrohen prej institucioneve të tjera të përmendura më lart: 

➢ Shërbim emergjent strehimi për 72 orë; 

➢ Shërbim rezidencial; 

➢ Strehim; 

➢ Ushqim;   

➢ Shërbim psiko-social;  

➢ Programe për  integrimin e rasteve; 

➢ Plotësim i nevojave bazë; 

➢ Plotësim dokumentacioni; 

➢ Shërbime direkte; 
➢ Pagesë qeraje; 
➢ Veshmbathje. 

 

III.6 Disa nga shërbimet të cilat duhet tu ofrohen personave në situatë rruge 

Shërbime të sugjeruara nga Nësitë Administrative në ndihmë të personave në situatë rruge: 

➢ punësim; 

➢ program social strehimi; 
➢ qendër rezidenciale/ emergjence për periudhë tranzicioni; 

➢ ushqim; 

➢ qendra sociale për ndjekje ditore; 

➢ ofrim i shërbimeve shumë disiplinare. 
Shumica e Njësive Administrative mendojnë se shërbimi më i nevojshëm që duhet tu ofrohet individëve në 

situatë rruge është shërbimi rezidencial apo shërbimi emergjent. Sipas profesionistëve të njësive 
administrative vetëm pasi të jetë siguruar fizikisht individi mund të vijojmë me ndjekjen e mëtejshme. 

Shërbime që duhet tu ofrohen personave të identifikuar në situatë rruge sipas specialistëve të 

Qendrave Sociale janë: 
➢  ndihma ekonomike: 
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➢ kujdes shëndetësor falas; 

➢ strehim1; 

➢  Punësim: 

➢ dokumentacion pa kosto; 
➢ program social strehimi; 

➢ informacion; 

➢ plan individual zhvillimi; 

➢ zgjerim i hartës së shërbimeve. 

Sipas punonjësve të Qendrave Sociale shërbimi i cili u duhet siguruar fillimisht individëve të gjendur në situatë 
rruge është ndihma ekonomike. 

 

 
 

III.7 Institucionet më të përshtatëshme për të siguruar ofrimin e shërbimeve të sugjeruar 

➢ qendra sociale , shërbime 24 orë: 

➢ Bashkia TR dhe OJF: 

➢ qendra komunitare te specializuara; 

➢ organizatat; 

➢ zyra punës/ sherbimi social/ministritë e linjës.  

Punonjës të qendrave sociale kanë shprehur: 
➢ Bashkia TR qendra sociale; 

➢  OJF: 

➢ qendra komunitare të zhvillimit të shëndetit mendor. 
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III.8 Ndikimi dhe rëndësia që do të kishte ekzistenca e një qendre rezidenciale e cila do të shërbejë si 

vend qëndrim tranzitor deri në zgjidhjen përfundimtare të problemit të strehimit për personat e 

pastrehë. 

Të gjithë specialistët e intervistuar të Qendrave Sociale e kanë vlerësuar si zgjidhjen më të mirë ndërtimin e një 
residence për personat e pastrehë. 

Po ashtu  7 nga 9 njësitë administrative të cilat janë intervistuar theksojnë me rëndësi krijimin e një qendre 

rezidenciale për individët e ndodhur në situatë rruge.  

Një nga specialistët e njësive administrative është shprehur se nuk e sheh si zgjidhje ngritjen e një qendre të 

tillë pasi ajo nuk nxit integrimin e përfituesve të saj. 
 
 
 

 

 

 

 

Kreu IV.  Anekse / Shtojca 

 

Shtojca 1:  Lista e dokumentave të aplikimit për përfitim të programeve sociale të strehimit, Bashkia Tiranë 

 
➢ Çertifikata e lindjes së aplikantit dhe çertifikatën e gjendjes familjare; 
➢ Vërtetimin për vendbanimin në bashkinë ku kërkohet strehimi ose lejen e banimit, për familjet që kanë 

lëvizur nga zona të tjera të vendit; 

➢ Vërtetimi i të ardhurave neto dhe bruto (vërtetim punësimi nga punëdhënësi) shoqëruar me 

vërtetimin nga Drejtoria Rajonale Tatimore për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe 
shëndetësore. 
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➢ Dokumentin nga organet tatimore dhe ato të sigurimeve shoqërore për derdhjen e kontributeve, për 

të gjithë antarët e vetëpunësuar të familjes; 

➢ Vërtetimin nga zyra e ndihmës dhe përkujdesjes pranë njësive të qeverisjes vendore për anëtarët e 

familjes, të përfshirë në programin e ndihmës ekonomike dhe të pagesës për personat me aftësi të 
kufizuar; 

➢ Vërtetimin nga zyra e punësimit e njësisë vendore përkatëse për personat e përfshirë në programin e 

pagesës së papunësisë; 

➢ Vërtetimin nga organet e sigurimeve shoqërore për personat në pension; 

➢ Vërtetimin nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme se familja apo ndonjë anëtar i saj nuk 
disponojnë në pronësi banesë a ndonjë mjedis, që mund të përdoret si e tillë; 

➢ Vërtetimin nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për sipërfaqen e pronës, që zotëron 

familja apo ndonjë anëtar i saj, kur banesa është me sipërfaqe nën normat në fuqi të strehimit; 

➢ Vërtetimin nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme të vendit të origjinës se nuk figuron e 

regjistruar asnjë pronë, e cila mund të përdoret edhe për strehim, për familjet, që kanë ndryshuar 
vendbanim për efekt punësimi, për të gjithë antërët e familjes; 

➢ Dokumentin zyrtar të celebrimit dhe certifikatat personale, për efekt të llogaritjes së moshës, për 

çiftet e reja; 

➢ Vendimin e gjykatës, që i lë në ngarkim fëmijën ose fëmijët për çiftet e divorcuara, shoqëruar me 

vërtetimin nga zyra e përmbarimit për masën e pensionit që përfitojnë për femijët; 

➢ Vërtetimin përkatës nga institucioni ku ka qenë i strehuar dhe librezën e jetimit, dhënë nga institucioni 

shtetëror i autorizuar, për individët me statusin e jetimit; 

➢ Vërtetimin e Komisionit Mjekësor të Përcaktimit të Aftësisë së Kufizuar, për individë me aftësi të 

kufizuara, që trajtohen sipas shkronjës “i”, të shkronjës “c”, të nenit 5, të ligjit nr.9232, datë 

13.5.2004, “Për programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane”, i ndryshuar; 

➢ Nëse jetoni në një banesë me kushte jo të mira ose që rrezikon shembjen, kopja origjinale e vërtetimit 

të lëshuar nga Shërbimet Teknike të Bashkisë. 

➢  Dokumentin e lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për personat që kanë statusin 

“emigrant”, “punëtor emigrant” dhe “azilkërkues”: 
➢  “Emigrant” dhe “punëtori emigrant”: 

➢ Vërtetim nga sportelet e migracionit të Ministrisë së Punëve, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 

Barabarta, ose Vërtetim nga zyrat e Shërbimit Kombëtar të Punësimit,; 
➢ Vërtetim i marrë pranë zyrave të punës. 

➢ “Azilkërkues” 

➢ Vërtetim nga Drejtoria për Shtetësinë dhe Refugjatët. 

➢ Dokumentin e lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për familjet e punonjësve të rënë në 

detyrë, që u përkasin Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, 

Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ 

Shtetëror dhe Policisë së Burgjeve: 

➢  Vërtetim nga Policia e Shtetit; 

➢  Vërtetim nga Garda e Republikës; 

➢ Vërtetim nga Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm; 
➢ Vërtetim nga Policia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit; 

➢ Vërtetim nga Forcat e Armatosura; 
➢ Vërtetim nga Shërbimi Informativ Shtetëror; 

➢  Vërtetim nga Policia e Burgjeve. 

➢  Dokumenti i lëshuar nga institucionet përkatëse për viktimat e dhunës në familje: 
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➢ Urdhri i mbrojtjes i lëshuar nga gjykata e rrethit gjyqësor, seksioni familjar (Fotokopje e njehsuar me 

origjinalin), ose 

➢ Vërtetim të marrë nga qendra kombëtare e shërbimit të përkujdesit shoqëror për viktimat e dhunës 

në familje - e ngritur nga Ministria e Punëve, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, ose 
➢ Dokumentacioni përkatës mjekësor i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe raporti mjekësor i 

lëshuar nga shërbimet e urgjencës dhe qendrat shëndetësore në bashki dhe komuna, ose; 

➢ Vërtetim nga strukturat e shërbimit social, qendrave sociale dhe të rehabilitimit për viktimat e dhunës 

pranë njësive të qeverisjes vendore. 

➢ Dokumenti e lëshuar nga institucionet përkatëse për familjet e komunitetit rom. 
Afati – Në momentin e aplikimit  

Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë 

 

Shtojca II. Pyetësori i zhvilluar me institucionet  

 
1. Informacion i përgjithshëm mbi të intervistuarin 

 

Institucioni ku punoni  
Pozicioni juaj i punës   
 

2. Sa individë/familje me problematikë mungesën e strehimit i janë drejtuar institucionit tuaj përgjatë 

vitit 2017 deri më tani, për të adresuar shqetësimin e tyre? 
 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  
3. Ju lutem shënoni më poshtë kush ishte profili i individëve të cilët ishin në situatë rruge/ të pastrehë? 

 

Mosha 

(vjec) 

Gjinia (M/ 

F) 

Arsimi 

(klasë) 

Të ardhurat e tyre 

mujore 

Vitet e qëndrimit në 

rrugë/ të pastreh 

Zonat ku qëndrojnë më së 

shumti 

      

 

4. Sa nga rastet të cilët ju keni kontaktuar si të pastrehë kanë aplikuar për tu trajtuar me programet e 

strehimit social të mundësuara nga Bashkia Tiranë? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Sa raste në situatë rrugë kanë përfituar nga programet e strehimit social? 
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
 

6. Ju lutem listoni shërbimet që institucioni juaj ka ofruar për individ/familje të gjendur në situatë rruge, 

të pastrehë. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7. A keni ju dijeni për institucione të tjera të cilat ofrojnë shërbim për njerëzit në situatë rruge, të 

pastrehët.  
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

8. Kush janë kryesisht shërbimet që ofrohen prej institucioneve që ju përmendët më lartë? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Sipas këndvështrimit tuaj kush duhet të jenë disa nga shërbimet të cilat duhet tu ofrohen individëve/ 

familjeve të pastreha? 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
10. Sipas gjykimit tuaj kush do të ishin institucionet më të përshtatëshme për të siguruar ofrimin e 

shërbimeve që ju sugjeruat më lart? Ju lutem shkruani edhe arsyen e zgjedhjes tuaj. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

11. .Si do të ndikonte në përmirësimin e kushteve të jetesës për të pastrehët, krijimi i një qendre 

rezidenciale e cila do të shërbejë si vend qëndrim tranzitor deri në zgjidhjen përfundimtare të 

problemit të strehimit? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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Shtojca III. Pyetësori i zhvilluar me indivët e identifikuar në situatë rruge 
 

Shtojca 2.     Pyetësori për individë/ familje të gjendura në situatë rruge, në nevojë për strehim 
 

 

1. Ju lutem plotësoni tabelën e mëposhtme me të dhënat tuaja 

 

2. Prej sa kohësh ju jetoni në rrugë? Rrethoni përgjigjen tuaj. 
 

a/ më pak se 1 vit           b/ 1-5 vite          c/6-10 vite          d/ tjetër 
 

3. Kush kanë qënë shkaqet që ju kanë detyruar të jetoni në rrugë? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Kush kanë qënë përpjekjet tuaja/ Cfarë hapash keni ndërmarr ju si individ për të mos jetuar më në 

rrugë? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
 

5. A ju kanë kontaktuar ndonjëherë të afërmit në kohën që ju keni jetuar/ jetoni në rrugë? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Cfarë qëndrimesh mbajnë ata kundrejt jush dhe situatës tuaj? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
 

7. Po kontakte me punonjës të institucioneve të strehimit keni patur ndonjëherë? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Mosha 

(vjec) 

Gjinia (M/ 

F) 

Arsimi 

(klasë) 

Burimi i të 

ardhurave 

Të ardhura në muaj Zona ku kaloni natën 
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

8. A ju kanë ndihmuar ata Nëse po kush ka qënë ndihma që ju kanë ofruar dhe kur? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
9. Përgjatë gjithë jetesës tuaj në rrugë në cfarë zonash keni qëndruar? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
 

10. Kush kanë qënë momentet më të vështira të jetesës tuaj në rrugë? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

11. A njihni persona të tjerë të cilët jetojnë në rrugë? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

12. Ku i siguroni ju nevojat bazike tuaja (ushqim/ veshje/ higjene)? 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Cfarë do të dëshironit ju të ndryshonte në jetën tuaj? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Nga kush i prisni të realizohen ndryshimet dhe si? (institucionet shtetërore, shoqëria, ju vetë si 

individ, të afërmit etj) 

 


