FORMULAR APLIKIMI
PËR NDIHMË EKONOMIKE
SHËRBIMI SOCIAL SHTETËROR
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
Nëse keni pyetje, lutemi kontaktoni:
Email: info@shendetesia.gov.al
Tel: +355 4 2376 178
Web: www.shendetesia.gov.al

HAPËSIRË E REZERVUAR VETËM PËR INSTITUCIONIN

Shënim: Ju lutem plotësoni me kujdes dhe qartë
informacionin e kërkuar në fushat më poshtë.

SEKSIONI A: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKANTIN
1. Emri

2. Mbiemri
4. NID

3. Emri i Babait
5. Gjinia

Nr. i identifikimit
personal

Mashkull

Femër

7. Vendlindja

6. Datëlindja

Data

Muaji

Viti

8. Shtetësia

9. Adresa
( Ju lutem specifikoni rrugën, bllokun, nr. e banesës/ apartamentit)

10. Qyteti

12. Rajoni:

11. Rrethi
Bregdetar

Qendror

Malor

Tirana

13. Zona:

Urbane
Rurale

14. Kodi Postar

15. E-mail

16. Nr. Celular

17. Nr. Tel. Fiks

SEKSIONI A2: INFORMACION SPECIFIK MBI ADMINISTRATORIN SOCIAL
1. Emri

2. Mbiemri

3. NID

Nr. i identifikimit
personal

SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN
1. Grupi etnik:

Shqiptar

Grek

Rom

Maqedonas

Malazeze

Vllahe

Tjetër (specifiko)
2. Gjuha në të cilën do të dëshironi të merrni informacion të mëtejshëm në
lidhje me aplikimin tuaj:
3. A përfiton pagesë të aftësisë së kufizuar/pension invaliditeti ndonjë nga anëtarët e familjes?
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Certifikatë familjare:
Listoni emrat e
të gjithë
anëtarëve të
familjes:

NID (Nr. i
identifikimit
personal)
Shënoni N/A
nëse nuk keni
asnjë pjesëtar

Seksi:
1= M
2= F

Datëlindja
(data/muaji/
viti)

Mosha: Marrëdhënia me Gjendja civile:
kryefamiljarin:

Kryefamiljari

I martuar

Bashkëshortja/
Partneri
Fëmija/ fëmija
i adoptuar
Nipër
Mbesa
Baba/ mama

Divorcuar/
Ndarë
J etojnë së
bashku

A përfiton
[EMRI] pagesë
të aftësisë së
kufizuar/
pension
invaliditeti/
ndihmë
ekonomike si
individ ?
1=Po
2=Jo

Kryerja e
vaksinimit sipas
kalendarit të
detyrueshëm
për grup
moshat e
fëmijëve
1=Po
2=Jo

I ve/vejushë
Beqar

Motër/ vëlla
Dhëndër/ nuse
Kunatë/
kunata
Gjysh/ gjyshe
Vjehërr/
vjehrra
Të afërm të
tjerë
Jo të afërm

ARSIMI DHE PUNËSIMI
4. Arsimi më i lartë i arritur:
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Asnjë

Arsim profesional 4-5 vjet

Arsim fillor 4-vjeçar

Pasuniversitar në Shqipëri

Përfundimtar 8/9 vite arsim fillor

Përfunduar universitetin në Shqipëri

Arsim i mesëm i përgjithshëm

Përfunduar universitetin jashtë Shqipërisë

Arsim profesional 2-3 vjet

Pasuniversitar jashtë Shqipërisë
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PËR TË GJITHË PERSONAT NË FAMILJE QË JANË 16 VJEÇ E LART
A jeni duke ndjekur arsimin e
mesëm apo të
lartë? Niveli
bachelor? Niveli
Master? Doktoraturë?

Nr

A keni punuar
në 4 javët e
fundit? Përfshirë punën e
papaguar në
një fermë apo
biznes familjar
apo edhe disa
orë punë si e
rastësishme?

1=Po, 2=Jo

Nëse ju nuk
keni punuar, a
keni pasur një
punë nga e cila
keni munguar
përkohësisht?

Në këtë punë ju
jeni:
1 = Një punonjës i
dikujt i cili nuk
është anëtar i
familjes;
2 = Punëtor me
pagesë në një
fermë familjare
apo biznes tjetër;
3 = Punëdhënës;
4 = Punëtor me
llogari më vete
(i vetë-punësuar);
5 = Punëtor i
papaguar në
fermë/ biznes
familjar
6 = Të tjera___

1=Po, 2=Jo

A keni
të drejtë të
p ër f i t o n i
nga skema e
sigurimeve
shoqërore në
këtë punë?

1=Po, 2=Jo

Sa ishte pagesa
juaj e fundit
apo fitimet
NETO? (Nëse i
intervistuari
ende nuk është
paguar, PYETET:
Çfarë pagese
presin?) Cilën
p e r i u d h ë
kohore mbulon
kjo pagesë / apo
fitim?

1MVLDNRKRUH
0XDM 
GLW 
-DYRUH 
Lekë
'LWRUH 

Njësia në kohë

Sa është
pagesa/ fitimi
juaj i zakonshëm NETO?
Çfarë periudhe
kohore mbulon
kjo pagesë? (merr
parasysh kohën
e 12 muajve të
fundit, nëse Ju
keni filluar punë
më pak se 12
muaj më parë,
merr në
konsideratë
mesataren qysh
nga fillimi)

Njësia kohore

1

Muaj

1

Muaj

1

2

15 ditë

2

15 ditë

2

3

javore

3

javore

3

4

ditore

4

ditore

4

5

Lekë

6

Njësia
kohore

Lekë

Njësia
kohore

7
8
9
10
BANESA, UJË/DRITA/GAZ DHE MALLRA TË QËNDRUESHËM
5. Tipi i banesës:
Shtëpi private
Apartament
Të tjera (specifiko)
6. Numi i dhomave që ka familja

(përjashto kuzhinën, ballkonin, korridoret dhe banjat)

7. Gjendja e njësisë së banimit:
Gjendje shumë e mirë

E papërshtatshme për jetesë

E përshtatshme për jetesë
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8. Lloji i banjës që ka banesa:
Tualet brenda shtëpisë

Tualete jashtë me kanalizim

2 ose më shumë tualete brenda shtëpisë

Tualete jashtë pa kanalizim

Të tjera (specifiko)
9. Të tjera:
Kuzhinë të ndarë

Papafingo

Dush/vaskë të ndarë

Garazh

Ballkon ose tarracë

Ashensor

Aneks gatimi
10. Statusi i pronësisë së ndërtesës:
Pronar
Pronar me një hua hipotekore për ndërtesën
E marrë me qira nga një individ privat
E marrë me qira nga shteti
Jetoj falas/pa pagesë
Të tjera (specifiko)
11. Distanca më e afërt e banesës nga_______ (matësi: në minuta):
Stacion Autobusi/
Furgoni

Ambulancë/
doktor

Shkollë fillore
12. Burimi kryesor i ujit të përdorur në këtë familje:
Ujë i rrjedhshëm brenda banesës

Autobot me ujë

Ujë i rrjedhshëm jashtë banesës

Burim ose pus

Lum, liqen, pellg ujor ose diçka e tillë

Çezmë publike

Të tjera (specifiko)
13. Burimi i ngrohjes që përdoret në familje:
Energji elektrike

Qymyr

Dru zjarri

Ngrohje qendrore

Gaz

Naftë/vajguri

Të tjera

(specifiko)

14. Matësi i energjisë elektrike:
Të përbashkët

Individual

Nuk ka matës
15. A përdor familja juaj gaz?

Po

Jo

16. Qëllimi i përdorimit të gazit:
Ndriçim

Gatim

Ngrohje

Aparate të tjera elektrike

ASETET FAMILJARE
17. Për çdo artikull të listuar më poshtë, ju lutem tregoni nëse familja juaj i zotëron ato apo jo:
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Për cdo artikull të listuar më poshtë, J u
lutem tregoni nëse familja juaj i zotëron apo
jo?:

Artikulli
TV me ngjyra
Tv pa ngjyra
Video/DVD player
Magnetofon/CD player
Kamera/video kamera
Frigorifer
Frigorifer ftohës (ngrirës)
Makinë larëse
Pjatalarëse
Sobë me gaz/energji elektrike
Sobë me vajguri
Sobë me dru zjarri
Kalorifer
Gjenerator
Makinë qepëse/thurëse
Kondicioner
Boiler
Komputer
Aparat marrës satelitor/aparat marrës kabllor
Biçikletë
Motoçikletë/ Motor me kubik të vogël
Makinë/veturë
Kamion
Makinë Dumdum
Mikrovalë
Furnelë/ rezistencë

18. A zotëron tokë familja juaj?

Po

Jo

19. A jep tokë me qera familja juaj?

Po

Jo

20. Cila është sipërfaqja e tokës ?
(në metra katror)
Sipërfaqja e zotëruar:
Sipërfaqja me qera:
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21. A ka dikush në familjen tuaj ndonjë gjë të gjallë, shpezë, zgjua bletësh ose që angazhohet në akuakulturë?

( Nëse po, shënoni numrin e tyre)

Tipi

Numri

Lopë
Derra
Dele/dhi
Shpezë
Kuaj
Gomar, Mushkë
Dem
Zgjua bletësh
Lepuj
Peshk (akuakulturë)
MBROJTJA SOCIALE
22. Në 12 muajt e fundit, a ka marrë ndonjë anëtar i familjes tuaj ndonjë pagesë nga burimet e mëposhtme?
(Plotëso tabelën më poshtë për të gjitha burimet)

1 = Po;
2=Jo

Burimi

Shuma e pagesës së fundit
të familjes suaj (Lekë)

Numri i
muajve që iu
referohet kjo
pagesë
(Muaj)

Ndihma ekonomike
Pagesa për aftësine e kufizuar
Pension pleqërie - Urban
Pension pleqërie -Rural
Pension suplementar
Pension invaliditeti - Urban
Pension invaliditeti- Rural
Pension për merita të veçanta
Pension për të mbijetuar - Urban
Pension për të mbijetuar - Rural
Asistencë papunësie
Përfitime për veteranë të luftës
Pagesa për barrëlindje (përfshin pagesat e
marra gjatë lejes së lindjes)
Kujdesi social/ shërbimet për të moshuarit
dhe për personat me aftësi të kufizuar
Pagesa të lejes së sëmundjes (1-6
muaj)
Të tjera (specifiko)
Total të gjitha programet
TË ARDHURA TË TJERA
23. Në 12 muajt e fundit a keni marrë pagesë nga burimet e mëposhtme (para në dorë apo formë tjetër pagesë) ju apo
ndonjë anëtar tjetër i familjes tuaj? (Plotëso tabelën më poshtë për të gjitha burimet)
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Nr

1 = Po; 2=Jo

Burimi

1

Përfitime nga mbrojtja sociale (All SP)

2

Remitanca/ dhurata nga të afërm jashtë shtetit

3

Dhurata nga të afërm në Shqipëri

4

Dhurata nga të afërm të tjerë (përfshirë dhurata
për një cermoni)

5

Dhurata/ asistencë nga institucione

6

Të ardhura nga qiratë
Qira nga toka /por jo tokë bujqësore

7

Qira nga apartamentet/shtëpia

8

Qira nga dyqani, dyqanet etj

9

Qira nga makina, kamioni apo automjete të tjera

Shuma në total që ka marrë
familja juaj në 12 muajt e
fundit nga [BURIMI], përfshirë
vlerën e ndonjë dhurate ose
pagese
pagesënë
nëformë mallrash(Lekë)

Remitanca/ dërgesa në të holla/ dhurata

10

Të ardhura nga shitjet e aseteve
Shitje e pronës së patundshme shtëpi, tokë, etj

11

Shitje e mallrave të qendrueshëm të familjes

12

Shitje e aseteve të tjera

13

Të ardhura të tjera
Nga ndonjë trashëgimi

14

Fitime nga lotaritë apo bixhozi/kumari

15

Të ardhura të tjera

16

Prodhime bujqësore të shitura /bimë bujqësore

17

Produkte të shitura bujqësore si mjaltë, pije
alkoolike (raki, verë), ushqim të përpunuar, etj

Të ardhura bujqësore

18
19

Gjë e gjallë e shitur /shtazore
Nënprodukte shtazore të shitura (vezë, qumësht,
djath, lesh, lëkurë bagëtish, etj

20

Të ardhura në lekë në dorë ose kontribut në natyrë
nga kooperativat bujqësore apo shoqata të tilla

24. Të ardhurat neto mujore në total të familjes

(Shuma në total e të ardhurave të anëtarëve të familjes nga
pagat / rrogat, mbrojtja sociale, pensionet, asistenca)

25. Shpenzimet totale mujore të familjes
26. Tjetër
(diçka që aplikanti dëshiron të thotë)

27. Emri i kryefamiljarit/bashkëshortes që do të administrojë shumën e ndihmës
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KLAUZOLA DEKLARATIVE
Autorizoj Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të dhënat konfirdencioale të aplikantit:
Emri i Administratorit Social
Nr. i identitetit kombëtar të
Administratorit Social
Emri i personit që hedh
të dhënat
Vendi i intervistës
Unë i/e nënshkruari/a ___________________________________________________ në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga
deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të
dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim të ligjit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të
dhënave personale” të ndryshuar, autorizoj me vullnetim tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë
të dhënat e mia personale, për qëllime statistikore dhe të shqyrtimit të aplikimit.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.
Autorizoj institucionin të përpunojë të dhënat e mia personale (emër, mbiemër, numër telefoni ose
email) të mbledhura më sipër, me qëllim zhvillimin e sondazheve të automatizuara për marrjen e
opinionit tim, në lidhje me cilësinë e ofrimit të shërbimit.
Nënshkrimi i aplikantit
Data
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