
Si mund të veprojë qytetari në rast 
se do të ankimojë vendimin e 
mospërfitimit të një shërbimi ?

 Brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit 
paraqet një ankesë me shkrim pranë NJQV e 
cila brenda 7 ditëve shqyrtohet nga struktura 
vendore;
 Brenda 10 ditëve nga marr ja  e 
përgjigjes nga njësia e qeverisjes vendore, 
qytetari ka të drejtë t'i drejtohet Inspektoratit 
të Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror;
 Brenda 10 ditëve nga marrja e ankesës, 
Inspektorati i  Shërbimeve të Kujdesit 
Shoqëror njofton me shkrim të interesuarin 
dhe njësinë e qeverisjes vendore;
 Qytetari që pretendon se i është 
shkelur dhe/ose mohuar një e drejtë ligjore, 
gëzon të drejtën për të ngritur padi në gjykatë, 
në përputhje me përcaktimet e bëra në 
leg jislacionin në fuqi për g jykimin e 
mosmarrëveshjeve administrative;
 Mund t'i drejtohet me një ankesw, 
kërkesë dhe njoftim Avokatit të Popullit. 

Për çdo informacion shtesë lidhur me këto 
shërbime, ju mund ti referoheni faqeve web 
të bashkive përkatëse si dhe në linkun si 
vijon: www.portavendore.al

Materialet informuese janë përgatitur nga 
ekspertët e Institutit Shqiptar për Studime 
Ligjore dhe Territoriale (A.L.T.R.I) në kuadër të 
i n i c i a t i v ë s  m e  t e m ë  “ M o n i t o r i m i  i 
shpërndarjes së barabartë të të drejtave 
sociale për grupet në nevojë në nivel 
kombëtar dhe lokal (Kukës, Elbasan dhe 
Librazhd)”, me mbështetjen  e Projektit 
Rajonal mbi të drejtat sociale të grupeve në 
nevojë dhe të Ministrisë Federale Gjermane 
për Bashkëpunim dhe Zhvillimin Ekonomik 
(BMZ). Opinionet e shprehura në këtë material 
nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht 
mendimet e  Deutsche Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
dhe të Projektit Rajonal mbi të drejtat sociale 
të grupeve në nevojë.

Ju mirëpresim në forumet dhe diskutimet tona:
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Çfarë janë shërbimet shoqërore? 

Shërbimet shoqërore, si pjesë e shërbimeve  
publike, janë shërbime të ofruara nga një 
qeveri për qytetarët e saj për të garantuar të 
drejtat sociale të qytetarëve. Qëllimi i tyre 
është dhënia e mundësive të barabarta për 
integrimin e të gjithë shtetasve në jetën 
shoqërore. Shërbimet shoqërore bazike të tilla 
si arsimi, strehimi, punësimi, mbështetja 
financiare për grupet në nevojë, kujdesi 
shëndetësor etj., konsiderohen thelbësore për 
mbijetesën njerëzore dhe përbëjnë një të 
drejtë themelore të njeriut. 

Si ndikon ndërhyrja e organeve 
të qeverisjes vendore në ofrimin 
e shërbimeve shoqërore?

 Bashkitë nëpërmjet veprimeve dhe 
vendimeve bëjnë të mundur ofrimin e:

 Ndihmës shoqërore

 Shërbimeve shoqërore për individët 
dhe grupet në nevojë të cilët nuk mund të 
sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, 
zhvillimin e aftësive dhe të mundësive 
personale dhe ruajtjen e integritetit në 
përfshirjen shoqërore, për shkak të aftësive 
dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, 
psikologjike e shoqërore.

Cilat janë shërbimet shoqërore vendore 
që realizojnë të drejtat sociale?  

 L i g j i  n r.  1 1 5 / 2 0 1 4  “ P ë r  n d a r j e n 
administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes 
vendore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  
në nenin 35/3, përcakton: 

 Funksionimin e bashkive në fushën e 
shërbimeve sociale si dhe mundësinë konkrete që 
disponojnë ato për t ' i  ardhur në ndihmë 
komunitetit dhe shtresave në nevojë.

 S h ë r b i m e t  s h o q ë r o r e  ve n d o r e  q ë 
realizojnë të drejtat sociale janë:

 Ndërtimi dhe administrimi i banesave  
 për strehimin social; 
 
 Shpërndarja e ndihmës ekonomike; 
 
 Pagesa për aftësinë e kufizuar; 
 
 Shërbime të përkujdesit me personel të
  specializuar në shtëpi; 
 
 Shërbime të përkujdesit në qendra
 ditore, riintegruese dhe rehabilituese; 
 
 Vendosja e personave në qendra
 rezidenciale kur është e pamundur
  dhënia e ndihmës në kushtet e shtëpisë; 
 
 Ndjekja e procedurave për caktimin e
  familjes kujdestare dhe të kujdestarëve.

Cilat subjekte konsiderohen 
përfitues të shërbimeve shoqërore?

Kategoritë e subjekteve që përfitojne nga 
shërbimet shoqërore janë:

 Fëmijët;
 Të rinjtë deri në moshën 25 vjeç;
 Të moshuarit;
 Personat me aftësi të kufizuar;
 Grate;
 Si dhe të gjithë ata që janë në rrezik të  
 bëjnë pjesë në grupet në nevojë. 

Cila është procedura që duhet ndjekur
për t'u pranuar në sistemin e 
shërbimeve shoqërore vendore?

 Subjekti në nevojë nëpërmjet një 
kërkese i drejtohet punonjësit social të NJQV 
kur konstatohet situata e nevojës për shërbime; 
 Brenda afatit 15 ditor nga paraqitja e 
kërkesës, Këshilli Bashkiak shprehet në lidhje 
me pranimin ose refuzimin e saj. Vendimet e 
Këshillit Bashkiak mund të ankimohen në rrugë 
gjyqësore;
 Në rastet kur shërbimi i kujdesit 
shoqëror për individin nuk ofrohet nga ajo njësi 
e qeverisjes vendore, kryetari i bashkisë 
referon rastin tek një njësi tjetër e qeverisjes 
vendore, vetë ose nëpërmjet drejtorisë rajone 
të Shërbimit Social Shtetëror. Vendimet e 
kryetarit të bashkisë mund të ankimohen në 
rrugë gjyqësore.


