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HYRJE 

Avokati i Popullit, si një institucion kushtetues i udhëhequr nga parimet e paanësisë, 

konfidencialitetit, profesionalizmit dhe pavarësisë, strategjinë e punës së tij e ka fokusuar në 

mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.  

Gjatë punës dhe veprimtarisë së tij, Avokati i Popullit ka konstatuar se nga organet e 

administratës publike shkelin të drejtat dhe liritë themelore të njeriut në fusha të ndryshme të 

jetës së përditshme. Shkaqet e shkeljes së këtyre të drejtave dhe lirive janë të ndryshme dhe të 

shumta, duke filluar që nga niveli i ulët i profesionalizmit, kultura e dobët e shërbimit, 

admininstrim dhe qeverisjeje e dobët, mangësi të etikës së punonjësve të administratës publike, 

mosnjohja dhe moszbatimi i drejtë i legjislacionit.  

Nga të tilla vëzhgime gjithashtu theksojmë se shumica e rekrutimeve për vendet e punës në 

administratën publike nuk janë kryer sipas një procesi të bazuar në meritë. Kombinuar me 

lëvizjet e shpeshta të stafit, një përqasje e tillë shkakton pengesa serioze në ruajtjen e kujtesës 

institucionale dhe në zhvillimin e një sistemi profesional në administratën publike.  

Këto konstatime të institucionit të Avokatit të Popullit janë të bazuara në sondazhe të kryera 

nga aktorë të tillë si Zyra e Komisionit Europian.  

Për shkak të problemeve të konstatuara dhe të ndikimit në gjendjen e përgjithshme të të drejtave 

të njeriut në Shqipëri, Institucioni i Avokatit të Popullit e konsideron punën me institucionet 

publike si një ndër fushat më të rëndësishme strategjike të aktivitetit të tij.  

Nëpërmjet përdorimit të instrumentit të metodologjisë së monitorimit në ofrimin e shërbimeve 

sociale nëpërmjet një bashkëpunimi konkret me Zyrat Rajonale Institucioni i Avokatit të 

Popullit do të ketë një ndikim real në institucionet shtetërore në nivel lokal, në mënyrë që këto 

të fundit të veprojnë në përputhje me vlerat europiane, standardet e të drejtave të njeriut dhe 

praktikat më të mira administrative. 

Objektivi i përgjithshëm i kësaj fushe është të sigurohet që institucionet publike në nivel lokal 

të veprojnë në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të të drejtave të njeriut 

dhe praktikat më të mira administrative. Kjo mund të realizohet nëpërmjet:  

1. Koordinimit me institucionet e pavarura të qeverisjes dhe partnerët lokal. 

2. Fuqizimi i përgjegjshmërisë, transparencës dhe kapaciteteve të të drejtave të njeriut të 

institucioneve publike në nivel lokal. 

3. Mbrojtjes së grupeve në nevojë nëpërmjet garantimit të një aksesi sa më efektiv në 

veprimtarinë administrative për çështje që kanë të bëjnë me të drejtat dhe liritë e tyre. 

Për realizimin e objektivave që do të garantonin një respektimin sa më efiçent të të drejtave të 

njeriut në nivel lokal, është i nevojshëm fuqizimi i rolit të Zyrave Rajonale të Avokatit të 

Popullit në promovimin e këtij institucioni dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut në gjithë 

hapësirën gjeografike ku këto zyra operojnë. 

 

Konsolidimi i metodologjisë së monitorimit dhe zbatimi i saj nga të gjithë aktorët e përfshirë 

të do të mundësojë një bashkëpunim më të frytshëm dhe efikasitet më të lartë në trajtimin e 

çështjeve të lidhura me ligjin. 
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Efikasiteti më i lartë në punë do të arrihet nëpërmjet ndarjes dhe shkëmbimit të eksperiencave 

dhe praktikave më të mira të punës ndërmjet institucioneve. Bashkëpunimi i Zyrave Rajonale 

me organet e qeverisjes vendore dhe partnerët lokal mund të bëjnë të mundur konsultime 

profesionale për rishikimin dhe amendimin e kuadrit ligjor përkatës si dhe në një zbatim rigoroz 

dhe korrekt të legjislacionit ekzistues në fushën e mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore 

të njeriut për individët. 

Nëpërmjet këtij projekti, Avokati i Popullit do të mund të zhvillojë më tej kapacitetet e Zyrave 

Rajonale dhe të rrisë performancën e tyre gjatë ushtrimit të punës.  

Zbatimi i koordinuar i metodologjisë në nivel lokal nga Zyrat Rajonale të Avokatit të Popullit 

në bashkëpunim me organet e qeverisjes vendore do të siguronte më shumë besim tek qytetarët, 

si institucione publike që trajtojnë dhe adresojnë objektivisht ankesat ose kërkesat e tyre.  

Përdorimi i metodologjsë do të bënte të mundur që Zyrat Rajonale duhet të organizojnë fushata 

publicitare dhe aktivitetet të tjera të cilat synojnë zgjerimin e trasnparencës së institucioneve të 

administratës publike, do të kontribuonin në planë të gjerë në reduktimin e mundësive për 

shpërdorim dhe korrupsion nga administrata publike dhe për rrjedhojë do të mundësonin një 

mbrojtje më efikase të të drejtave të individit dhe interesave të publikut, veçanërisht të grupeve 

në nevojë. 

Zbatimi i metodologjisë së monitorimit dhe përdorimi i këtij instrumenti do të bëj të mundur 

që: 

 Punonjësit e administratës publike të jenë më të përgatitur mbi praktikat më të mira 

administrative për zbatimin e duhur të legjislacionit përkatës. 

 Administrata publike të njihet me çështjet e të drejtave të njeriut të evidentuara gjatë 

punës së Institucionit të Avokatit të Popullit. 

 Të realizohet një shpërndarje efikase pranë institucioneve publike të materialeve 

promovuese mbi të drejtat e njeriut dhe detyrimet e administratës publike. 

 Rastet e shkeljes së të drejtave të njeriut, të identifikohen dhe trajtohen që në burim 

duke u dhënë përgjigje sa më të shpejt dhe efikase qytetarëve. 

 Rekomandimet e bazuara në inspektimet në terren, të hartohen dhe dërgohen tek 

institucionet përkatëse për të adresur zgjidhje të problemeve Brenda një afati të 

arsyeshëm. 

Nëpërmjet përdorimit të metodologjisë synohet njohja e punonjësve të administratës 

publike (qendrore/vendore) me të drejtat e grupeve në nevojë, për një zbatim sa më të 

drejtë të legjislacionit ekzistues si dhe për shërbime sa më cilësore në mbrojtje të të 

drejtave të këtyre grupeve. 
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KAPITULLI I. ROLI MONITORUES DHE REKOMANDUES I AVOKATIT TË 

POPULLIT NË INSTITUCIONET E QEVERISJES VENDORE 

 

Avokati i Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm të individit nga veprimet ose 

mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të administrates publike, si dhe të të 

tretëve që veprojnë për llogari të saj. Ai është nxitës i standarteve më të larta të të drejtave dhe 

lirive të njerirut në vend. Avokati i Popullit është një institucion, i cili jep një paraqitje të 

pranueshme të konstatimeve dhe opinioneve të tij, lidhur me gjendjen e të drejtave të njeriut 

në vendin tonë. 

I.1 Baza Kushtetuese dhe ligjore e Institucionit të Avokatit të Popullit 

Avokati i Popullit është institucion kushtetues i pavarur, i parashikuar shprehimisht në 

Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Neni 60 i Kushtetutes parashikon se: 

 “Avokati i Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm të individit nga veprimet 

ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike”. 

Gjithashtu parashikime të rëndësishme kushtetuese për Institucionin e Avokatit të Popullit janë 

parashikimet në neni 63 të Kushtetutës, të cilat përbëjnë bazën kushtetuese për gjerësinë e 

kompetencave për ndërhyrje të këtij institucioni, detyrimin e organeve të administratës publike 

për të vënë në dispozicion të këtij institucioni të gjithë dokumentet zyrtare dhe informacionet 

përkatëse, si dhe detyrimin për llogaridhënie para organit më të lartë legjislativ.  

“1. Avokati i Popullit paraqet raport vjetor përpara Kuvendit. 2. Avokati i Popullit raporton 

përpara Kuvendit kur i kërkohet prej këtij, si dhe mund t’i kërkojë Kuvendit të dëgjohet për 

çështje që ai i çmon të rëndësishme. 3. Avokati i Popullit ka të drejtë të bëjë rekomandime dhe 

të propozojë masa kur vëren shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut nga administrata publike. 

4. Organet dhe funksionarët publikë janë të detyruar t’i paraqesin Avokatit të Popullit të gjitha 

dokumentet dhe informacionet e kërkuara prej tij.” 

Ligji nr.8454 datë 04.02.1999 “Për Avokatin e Popullit”, i ndryshuar,; Ligji nr.44/2015 “Kodi 

i Procedurave Administrative I Republikes se Shqiperise”,I ndryshuar Ligji nr.119/2014 ’“Për 

të drejtën e informimit”; Ligji nr.8328 date 16.04.1998 “Për të drejtat dhe trajtimin e të 

dënuarve me burgim”, i ndryshuar; Ligji nr.9135/2003 “Për mbrojtjen e Konsumatorit”,i 

ndryshuar përbëjnë bazբn ligjore, ku përcaktohen thuajse të gjitha të drejtat dhe detyrat 

funksionale të Avokatit të Popullit. 

I.1.1 Juridiksioni i Institucionit të Avokatit të Popullit. 

Juridiksioni i Avokatit të Popullit është mjaft i gjërë. Siç u shprehëm më lart, Avokati i Popullit 

mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshme të individit nga veprimet ose mosveprimet e 

paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike ose të të tretëve që veprojnë 

për llogari të saj.  

Juridiksioni përfshin Qeverinë, ministritë, institucione të tjera qendrore, organet e qeverisjes 

vendore, si dhe ato institucione apo autoritete publike që veprojnë për llogari të këtyre organeve 

të administratës publike dhe institucionet në varësi të tyre në qendër dhe rrethe. 
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Jashtë juridiksionit të Avokatit të Popullit janë: urdhërat me karakter ushtarak të Forcave të 

Armatosura. Te përjashtuar nga juridiksioni i Avokatit te Popullit janë gjithashtu Presidenti i 

Republikës dhe Kryeministri.  

Pa cënuar pavarësinë e Gjykatës, Avokati i Popullit pranon ankesa, kërkesa apo njoftime për 

shkelje të të drejtave të njeriut, që rrjedhin nga administrata e pushtetit gjyqësor, dhe procedurat 

gjyqësore. Hetimi dhe kërkesa e Avokatit të Popullit nuk prek pavarësinë e Gjykatës në marrjen 

e vendimit. 

I.1.2 Kompetencat e Avokatit të Popullit. 

Kompetencat që i janë dhënë Avokatit të Popullit i garantojnë atij mundësinë e hetimit të thellë 

e të pavarur të ankesave dhe nxjerrjen e përfundimeve objektive për të vënë në vend ligjet e 

shkelura dhe të drejtat e njeriut. Çdo person fizik ose juridik që gjykon se të drejtat dhe liritë e 

tij janë shkelur nga një akt, veprim ose mosveprim i organeve të administratës qëndrore e 

vendore apo të ndonjë organi tjetër të veshur me autoritet publik, mund të paraqesë një ankesë, 

kërkesë apo njoftim tek Avokati i Popullit. 

Avokati i Popullit ruan të fshehtë identitetin, nëse e sheh të arsyeshme, apo nëse kjo kërkohet 

nga personi që bën ankesën, kërkesën apo njoftimin. Ai gjithashtu mundet që, për raste të 

veçanta të bëra publike, të fillojë procedurën e shqyrtimit me nismën e vet edhe në rastet kur 

kujdestari ose përfaqësuesi i tij ligjor nuk vepron, nuk kërkohet pëlqimi i të dëmtuarit kur është 

i mitur ose i paaftë mendërisht apo me aftësi të kufizuara ose për mbrojtjen e të drejtave të një 

numri të madh të individëve. 

Avokati i Popullit ka të drejtë të kërkojë nga organet e Administratës publike çdo informacion 

apo dokument që lidhet me çështjen që ndjek. Ai ka të drejtë të kërkojë edhe informacione apo 

dokumente të klasifikuara si sekret shtetëror. Në këto raste Avokati është i detyruar të 

respektojë kërkesat për ruajtjen e sekretit shtetëror. 

Avokati i Popullit mund të thërrasë në zyrën e tij e të marrë në pyetje çdo person ose ekspert, 

për të dhënë sqarime lidhur me çështjen në shqyrtim. Këta persona duhet t’i përgjigjen thirrjes 

së tij. Avokati i Popullit mund të hyjë në çdo zyrë të organeve të administratës; në burgjet dhe 

vendet e tjera të paraburgimit ose institute të tjera, ku të drejtat e individëve janë të kufizuara. 

Ai gjithashtu mund të bisedojë privatisht me personat që mbahen në këto institute. 

Në lidhje me veprimet procedurale që kryen Avokati i Popullit, pasi njihet me ankesën, 

kërkesën apo njoftimin për një shkelje, Ligji parashikon se: 

“Avokati vendos: 

 a) ta pranojë ose jo çështjen për shqyrtim; 

 b) t’i kthejë përgjigje të interesuarit, duke i treguar të drejtat dhe rrugët nëpërmjet të cilave 

ai mund ta mbrojë këtë të drejtë; 

c) t’ia kalojë çështjen organit kompetent.”1  

 

Në lidhje me sa më sipër dhe pavarësisht nga vendimi i Avokatit të Popullit, në të gjitha rastet 

e mësipërme, ai njofton të interesuarit brenda një afati kohor nga dita e marrjes së ankesës, 

                                                           
1 Neni 17 i Ligjit per Avokatin e Popullit  
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kërkesës ose njoftimit, duke mundësuar kështu komunikimin e vazhdueshëm, dhënien e 

përgjigjes dhe në një shkallë të caktuar edhe llogaridhënien e Avokatit të Popullit para palëve 

që vënë në lëvizje këtë institucion. 

  

Në rastet kur Avokati i Popullit pranon ankesën, kërkesën apo njoftimin për shqyrtim, ai kryen 

njërën nga veprimet e mëposhtme:  

“a) Ndërmerr vetë një proces hetimi; 

b) kërkon shpjegime nga organet e administratës, si dhe prokuroria, në rastet e arrestimeve 

dhe ndalimeve;  

c) i rekomandon Kontrollit të Lartë të Shtetit të ushtrojë funksionet e veta.”. 

 

Në analizë të kësaj dispozite dhe të nenit 192 të Ligjit për Avokatin e Popullit, mund të arrihet 

në përfundimin se Avokati i Popullit, të paktën përsa i përket fazës dhe procedurës të hetimit 

ka mundësi të kryejë hetim të thelluar, duke patur në dispozicion si aksesin, edhe në vend, në 

çdo organ të administratës shtetërore në Republikën e Shqipërisë, duke marrë çdo dokument 

dhe informacion zyrtarë, por edhe duke kryer vetë ekspertiza, dhe duke marrë në pyetje çdo 

person pa imunitet të cilët kanë lidhje me çështjen në hetim.      

   

Në procesin e hetimit, Avokati i Popullit ose personat e autorizuar prej tij kanë të drejtë të hyjnë 

në çdo kohë, pa kufizim e pa autorizim paraprak, por duke vënë në dijeni titullarin e 

institucionit, në të gjitha institucionet e administratës publike, në burgje, në vende ku policia 

ose prokuroria mbajnë persona të shoqëruar, të ndaluar apo të arrestuar (të paraburgosurit), në 

reparte ose në institucione shtetërore, në spitale psikiatrike, në azile, në shtëpi fëmije, si dhe në 

çdo vend tjetër kur ka të dhëna dhe çmon se ekziston mundësia e shkeljes së të drejtave dhe 

lirive të njeriut.  

 

Hyrja në të gjitha mjediset e mësipërme mund të bëhet si për të hetuar një ankesë, një kërkesë 

ose njoftim të caktuar, ashtu edhe me nismën e Avokatit të Popullit për qëllime inspektimi apo 

studimi. Avokati i Popullit në këto raste mund të marrë takim, të bisedojë në mënyrë 

konfidenciale e pa praninë e personave zyrtarë me cilindo person që ndodhet ose mbahet në 

këto mjedise. Çdo lloj korrespondence e këtyre personave me Avokatin e Popullit nuk duhet të 

pengohet ose të kontrollohet. Me tej, Avokati i Popullit ka të drejtë të kërkojë edhe 

informacione apo dokumente, që lidhen me çështjen në shqyrtim, të klasifikuara si sekret 

shtetëror. Në këto raste ai është i detyruar të respektojë kërkesat për ruajtjen e sekretit shtetëror. 

E drejta për të hyrë në çdo kohë, pa kufizim e pa autorizim paraprak, në institucionet e 

sipërpërmendura, etj., dhe/apo për të biseduar me cilindo person që ndodhet në këto mjedise 

                                                           
2 Neni 19 I Ligjit per Avokatin e Popullit “Në rastet kur vendos të kryejë hetime të pavarura, Avokati i Popullit 

ka të drejtë: 

a) të kryejë hetime në vend përfshirë edhe hyrjen në çdo zyrë të institucioneve publike dhe këqyrjen në vend të 

akteve ose dokumenteve që kanë lidhje me çështjen që heton. 

b) të kërkojë shpjegime nga çdo organ i administratës qendrore dhe vendore, si dhe të marrë çdo dosje apo 

material që ka lidhje me hetimin; 

c) të marrë në pyetje çdo person, që, sipas tij, është i lidhur me çështjen nën hetim dhe të thërrasë në zyrën e tij 

të gjithë personat pa imunitet. 

ç) të kryejë ose të kërkojë ekspertiza. 

Avokati i Popullit ka të drejtë të caktojë një afat për kryerjen e veprimeve të mësipërme.” 
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pa praninë e personave zyrtarë, si dhe e drejta për të marrë edhe informacione apo dokumente 

që përbëjnë sekret shtetëror, janë garanci ligjore për hetim të thelluar të çdo çështje, si dhe 

potencial për dhënien e rekomandimeve cilësore. 

I.1.3. Detyrat e Avokatit të Popullit 

Mbi bazën e dispozitës kryesore kushtetuese përkatëse e cila parashikon se “Avokati i Popullit 

ka të drejtë të bëjë rekomandime dhe të propozojë masa kur vëren shkelje të të drejtave dhe 

lirive të njeriut nga administrata publike”, në Ligjin për Avokatin e Popullit, para se gjithash, 

janë parashikuar detyrat3 e Avokatit të Popullit: 

- Avokati i Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm të individit nga 

veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të administratës 

publike, si dhe të të tretëve që veprojnë për llogari të saj. Ai është nxitës i standardeve 

më të larta të të drejtave dhe lirive të njeriut në vend. 

- Avokati i Popullit i udhëhequr nga parimet e paanësisë, konfidencialitetit, 

profesionalizmit dhe pavarësisë ushtron veprimtarinë në mbrojtje të të drejtave dhe të 

lirive të njeriut, të parashikuara në dispozita kushtetuese dhe në ligje.  

- Avokati i Popullit i kryen detyrat e tij edhe për mbrojtjen e të drejtave të të huajve, të 

cilët janë ose jo rezidentë të rregullt në Shqipëri, të refugjatëve, azilkërkuesve, si dhe 

të personave pa shtetësi që ndodhen në territorin e Republikës së Shqipërisë, sipas 

kushteve të parashikuara në ligj. 

- Avokati i Popullit kryen edhe detyra të tjera të caktuara me ligje të veçanta. 

 

Strukturat e Avokatit të Popullit në nivel qendror e vendor. 

- Krahas seksioneve dhe personelit në zyrën qendrore, Avokati i Popullit i ushtron detyrat 

dhe funksionet e tij edhe nëpërmjet strukturave rajonale, të cilat janë në dispozicion 

edhe të mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të fëmijëve. Zyrat  Rajonale të Avokatit 

të Popullit në Shkoder, Kukës, Pogradec, Fier, Berat, Sarandë dhe Dropull i Sipërm, 

janeë në dispozicion të qytetarëve në nevojë edhe në fundjavë. 

- Si pjesë e organizimit të Avokatit të Popullit në funksion të mbrojtjes dhe promovimit 

të të drejtave të fëmijëve, përmendim nenin 35 të Ligjit për Avokatin e Popullit, i cili 

parashikon si më poshtë “Mbi organizimin dhe personelin e zyrës së Avokatit të 

Popullit “: “Avokati i Popullit organizohet në nivel qendror dhe vendor, mbështetur në 

nevojat e institucionit dhe Buxhetin e Shtetit. Struktura dhe organika e institucionit 

caktohen nga Avokati i Popullit në përputhje me numrin e punonjësve të miratuar në 

buxhetin vjetor të institucionit.”  

I.2. Rekomandimet e Avokatit të Popullit 

Funksioni dhe misioni i Avokatit të Popullit është të shqyrtojë çështjet që lindin si pasojë e 

keqadministrimit në administratën publike. Si një mjet ligjor efektiv në dispozicion të Avokatit 

të Popullit është e drejta për të dërguar rekomandime në organet e administratës shtetërore, 

qendrore dhe vendore. Pas shqyrtimit dhe hetimit të çështjeve të ndryshme, Avokati i Popullit 

                                                           
3 Neni 2 i Ligjit per Avokatin e Popullit  
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realizon ndërmjetësimin dhe, nëpërmjet rekomandimeve të tij synon t’i zgjidhë problemet mbi 

baza ligjore.  

Zgjidhjet e rekomanduara nga Avokati i Popullit kur ato janë të bazuara në profesionalizëm 

synojnë të sjellin përmirësime si në standardet, ashtu dhe cilësinë e shërbimeve të administratës 

publike ndaj qytetarëve. 

Neni 21 i ligjit, parashikon se, pas përfundimit të hetimit, Avokati i Popullit kryen këto 

veprime: 

“a) I shpjegon ankuesit se të drejtat e tij nuk janë shkelur; 

 b) paraqet rekomandime për vënien në vend të së drejtës së shkelur tek organi administrativ 

që, sipas tij, ka shkaktuar shkelje të të drejtave dhe lirive. Paraqitja e rekomandimit pezullon 

aktet ose veprimet e paligjshme apo të parregullta deri në shqyrtimin e këtij rekomandimi dhe 

dhënien e përgjigjes Avokatit të Popullit. 

c) paraqet rekomendime për marrje masash për vënien në vend të së drejtës së shkelur tek 

organi epror i organit që ka shkaktuar shkeljen. Mosshqyrtimi i rekomandimit brenda 30 ditëve 

pezullon aktet ose veprimet e paligjshme ose të parregullta.  

ç) i rekomandon prokurorisë të fillojë hetime nëqoftëse vëren se është konsumuar figura e një 

vepre penale ose të rifillojë hetimet e pushuara ose të pezulluara. 

 d) për shkelje të rënda, të vëna re, i propozon çdo organi, si dhe Kuvendit, shkarkimin e 

funksionarëve që janë kompetencë e tyre;  

dh) për shkelje të të drejtave nga organet e pushtetit gjyqësor, pa ndërhyrë në procedurën që 

ato zbatojnë, Avokati i Popullit i bën të ditur shkeljet organit kompetent; 

e) u rekomandon personave të dëmtuar të paraqesin padi në gjykatë. 

Rastet e mësipërme nuk përjashtojnë njëri-tjetrin.” 

 

Qëndrimi që administrata mban ndaj rekomandimeve të Avokatit të Popullit është tregues i 

përgjegjshmërisë së saj ndaj shkeljeve që kryen si edhe i faktit se sa e gatshme është ajo për t’i 

riparuar ato.  

Në lidhje me ndjekjen e mëtejshme të rekomandimit të Avokatit të Popullit, ligji parashikon se 

“Organet, të cilave Avokati i Popullit u ka drejtuar një rekomandim, kërkesë apo propozim për 

shkarkim, duhet ta shqyrtojnë rekomandimin, kërkesën apo propozimin për shkarkim dhe të 

kthejnë përgjigje brenda 30 ditësh nga data e dërgimit të rekomandimit, kërkesës apo 

propozimit për shkarkim. Përgjigjja duhet të përmbajë shpjegime të arsyetuara për çështjen në 

fjalë, si dhe çfarë veprimesh, mosveprimesh apo masash ka ndërmarrë ai organ. Avokati i 

Popullit duhet të njoftohet dhe ka të drejtë të marrë pjesë e të flasë në mbledhjet e organeve 

kolegjiale të administratës publike, ku merret në shqyrtim rekomandimi, kërkesa apo propozimi 

i tij. 

 Në rast se Avokati i Popullit nuk i quan të mjaftueshme përgjigjet ose masat e ndërmarra nga 

organi, ai ka të drejtë ta ndjekë çështjen tek organi më i lartë në hierarki.  

Në rastet e përsëritura, si dhe kur organi përkatës nuk reagon ndaj rekomandimeve të Avokatit 

të Popullit, ky i fundit mund t’i drejtohet edhe Kuvendit me një raport, duke propozuar edhe 

masa konkrete për vënien në vend të së drejtës së shkelur.” 
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Në kontekstin e detyrimit që kanë organet ndaj të cilave Avokati i Popullit u është drejtuar me 

rekomandim, ligji ka parashikuar edhe sanksione për mosbashkëpunimin me Avokatin e 

Popullit. Konkretisht : 

 “Refuzimi për të bashkëpunuar me Avokatin e Popullit nga nëpunësi civil, funksionari ose 

autoriteti publik përbën shkak që Avokati i Popullit të kërkojë nga autoriteti kompetent fillimin 

e procedurës administrative dhe marrjen e masave disiplinore deri në largimin nga puna ose 

nga shërbimi civil”4. 

Qëllimi i Avokatit të Popullit nuk është penalizimi i zyrtarit, por ndërgjegjësimi i tij për 

t’u shërbyer qytetarëve sipas ligjit. Avokati i Popullit, përmes rekomandimeve të tij, 

mundohet të edukojë Administratën, duke e bërë atë të kuptojë rolin e saj të vërtetë ndaj 

qytetarëve, pra të kuptojë se arsyeja e vërtetë e ekzistencës së saj është që t’u shërbyejë 

qytetarëve që të realizojnë të drejtat e tyre. 

I.2.1 Rekomandimet legjislative  

Në kuadrin e promovimit të të drejtave të njeriut, është shumë e rëndësishme të vihet në dukje 

e drejta e Avokatit të Popullit për të bërë rekomandime legjislative. 

 

Kur Avokati i Popullit vëren se është vetë përmbajtja e ligjit ose e akteve të tjera normative, 

dhe jo zbatimi i tyre, shkaku që krijon premisa për shkelje të të drejtave të njeriut, të njohura 

nga Kushtetuta ose ligjet e tjera, ai ka të drejtë t’u rekomandojë organeve që kanë të drejtën 

ligjvënëse, të bëjnë propozime për ndryshimin dhe përmirësimin e ligjeve ose t’u propozojë 

organeve të administratës ndryshimin ose përmirësimin e akteve nënligjore, ose t’i kërkojë 

Gjykatës Kushtetuese shfuqizimin e akteve të tilla. 

 

Në vazhdim të analizës së mjeteve ligjore në dispozicion të Avokatit të Popullit për ndërhyrje 

efektive, në kuadrin e promovimit të të drejtave të njeriut, është shumë e rëndësishme të vihet 

në dukje e drejta e Avokatit të Popullit për të bërë rekomandime legjislative:  

“Kur Avokati i Popullit vëren se është vetë përmbajtja e ligjit ose e akteve të tjera normative 

dhe jo zbatimi i tyre shkaku që krijon premisa për shkelje të të drejtave të njeriut, të njohura 

nga Kushtetuta ose ligjet e tjera, ka të drejtë: 

 a) t’u rekomandojë organeve që kanë të drejtën ligjvënëse të bëjnë propozime për ndryshimin 

dhe përmirësimin e ligjeve;  

b) t’u propozojë organeve të administratës ndryshimin ose përmirësimin e akteve nënligjore; 

mosshqyrtimi i propozimit brenda 30 ditëve sjell si pasojë pezullimin e fuqisë së akteve 

nënligjore që shkaktojnë shkelje të të drejtave dhe lirive;  

c) të vërë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese me kërkesën për shfuqizimin e akteve të tilla”5.  

 

Opinionet dhe rekomandimet e Avokatit të Popullit synojnë të reflektojnë çështjet më të 

rëndësishme lidhur me standardet e të drejtave të njeriut në Shqipëri. Eksperienca ka treguar 

se zgjidhja e një rasti individual në fakt, shpesh evidenton një problem në fushën e respektimit 

të drejtave të njeriut, duke nxitur përgjegjësinë e organeve të administratës publike.  

                                                           
4 Neni 22/1 i Ligjit per Avokatin e Popullit 
5 Neni 24 i Ligjit per Avokatin e Popullit 
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Çështje të tilla si e drejta e pronës, të drejtat e fëmijëve, mbrojtja nga diskriminimi i grupeve 

në nevojë, janë çështje të cilat kanë ekzistuar dhe do të vazhdojnë të ekzistojne, por kur 

ndërhyrjet për të njejtin problem përsëriten nga viti në vit dhe nuk gjejnë zgjidhje, atëherë kjo 

tregon se organet e administratës publike kanë dështuar në zgjidhjen e tyre, duke mos garantuar 

respektimin e se drejtes së individit. 

Avokati i Popullit është një Institucion jo vendimmarrës dhe nuk ka fuqi ekzekutive. Por 

duke thënë këtë, theksojmë njëkohësisht se kjo nuk do të thotë se nuk kanë forcë rekomandimet 

e tij. Dihet se, kur mungon forca detyruese, është forca e argumentit ligjor. Është pikërisht kjo 

“forcë argumentuese” e bazuar në ligj, ajo që e ka bërë shpesh rekomandimin e Avokatit të 

Popullit, nga formalisht “jo detyrues”, në thelb “bindës për t’u pranuar e për t’u zbatuar”.  

Synimi i tij është që individët të realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre, pa qenë nevoja që çështja 

të ndjekë rrugën gjyqësore.  

I.3. Roli i Avokatit të Popullit në mbrojtjen të drejtave të grupeve në nevojë. 

Avokati i Popullit në ushtrimin e funksionit të tij kushtetues, në mbrojtje të të drejtave dhe 

lirive të njeriut shqyrton ankesat e ardhura nga individë që i përkasin grupeve të dobëta, të cilët 

janë edhe më të rrezikuarit nga shfaqjet e fenomenit të diskriminimit. Mbrojtja dhe garantimi i 

të drejtave të grupeve të dobëta në vend, ka qënë një ndër prioritetet e punës së institucionit, 

dhe një element i domosdoshëm për progresin e mëtejshëm të integrimit në struktura e BE-së.  

Shumë njerëz sot janë të mënjanuar, sidomos ata më të varfrit dhe ata në pozitë të pafavorshme 

për shkak të gjinisë, moshës, paaftësisë, përkatësisë etnike apo vendndodhja gjeografike.  

Shqipëria tashmë ka përqafuar Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm dhe e gjithë puna jonë 

e përbashkët institucionale duhet të bazohet në objektivat në fokus kryesor: 

 Zhdukjen e varfërisë; 

 Pabarazisë; dhe 

 Realizimit të dinjitetit njerëzor. 

Pranë institucionit të Avokatit të Popullit numri më i lartë i ankesave lidhet me objektivat 

sociale që janë: punësimi, ndihma ekonomike, pagesa e aftësisë së kufizuar, masat e pensioneve 

të pleqërisë etj., mbi pamundësinë e kategorive më vulnerabël të shoqërisë në përballimin e  

kushteve me minimale të një jetese me dinjitet. Prej vitesh kemi kërkuar nëpërmjet 

rekomandimeve llogaritjen dhe deklarimin e minimumit jetik në vend. 

Që prej vitit 2012 është kryer një praktikë e gjatë ndër-institucionale mbi çështjen e llogaritjes 

së minimumit jetik, por ende nuk kemi marrë asnjë përgjigje për fillimin e procesit të studimit 

dhe shpalljes së nivelit minimal të standartit të jetesës në Shqipëri, pavarësisht gadishmërisë së 

shprehur për të filluar punën për këtë çështje. 

Sipas treguesve të nxjerrë nga INSTAT rreth 14.3% e popullsisë në vendin tonë jetojnë në 

varfëri absolute me konsum mujor real nën 4891 lekë, ndërkohë që rreth 2.2% e popullsisë 

jetojnë në varfëri ekstreme. 
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Llogaritja  e minimumi jetik, nuk është vetëm një tregues që lidhet me nevojat që ka njeriu për 

të siguruar mbijetesën në kushtet aktuale, por edhe për të përcaktuar nivelet e përfitimeve në 

skema si: 

 Mbrojtja sociale; 

 Sigurimet shoqërore; 

 Sistemi i pagave. 

Duke qenë se kërkesa për përcaktimin e minimumit jetik është një domosdoshmëri jetike për 

shtresa të caktuara të shoqërisë shqiptare, aq më tepër kur vendi ynë synon respektimin e të 

drejtave të njeriut dhe përqasjen me standardet më të mira ndërkombëtare, në bashkëpunim me 

Qendrën Shqiptare për Kërkime Ekonomike, u hartua një raport-studimi “Llogaritja e 

Minimumit Jetik në Shqipëri”. Sipas këtij Raporti, minimumi jetik është llogaritur në vlerën 

prej 16.000/muaj për frymë në Shqipëri me të dhënat e vitit 2015. Metodologjia që është 

përdorur lidhet me të dhënat sasiore të disponueshme, statistikat dhe informacionet nga 

burime dytësore si dhe të dhënat cilësore të përfituara nga konsultat me ekspertë të nivelit 

të lartë.  

I.3.1.Ndihma Ekonomike  

Programi i ndihmës ekonomike ka si qëllim mbrojtjen e personave në nevojë, të cilët nuk janë 

në gjendje të sigurojnë një standard të përshtatshëm jetese për veten dhe familjen e tyre. Ajo 

përcaktohet si ndihmë për individët dhe grupet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë 

plotësimin e nevojave bazike, të cilëve u mungojnë të ardhurat dhe mjetet e jetesës krejtësisht 

ose i kanë ato të pamjaftueshme. Sistemi i ndihmës ekonomike mund të sigurojë të ardhurat e 

nevojshme për të varfërit, por ai nuk i ndihmon ata që të shpëtojnë nga varfëria. Shumë familje 

shqiptare jetojnë me pagesat e ndihmës ekonomike, duke mos patur asnjë të ardhur tjetër në 

familje. Për shumë prej tyre, ndihma ekonomike apo pagesat e paaftësisë janë i vetmi burim 

jetese dhe për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara fizike, psikologjike e shoqërore, 

ata nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike.  

Ligji nr. 9355, datë 10.03.2005 “Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullon funksionimin e ndihmës ekonomike në Republikën e 

Shqipërisë. Ky ligj dhe aktet nënligjore në zbatim të tij parashikojnë rregullim të qartë për 

përfituesit, kriteret, procedurat dhe dokumentacionin për përfitimin e kësaj ndihme.  

Sistemi për përfitimin e ndihmës ekonomike ka krijuar konfuzion dhe shqetësim të madh për 

qytetarët. Sipas familjeve në nevojë, problemet fillojnë që nga përjashtimi në mënyrë të 

padrejtë nga ndihma ekonomike deri tek ulja e shumës së parave në shifra qesharake. Për 

familjet, me të ardhura minimale për jetën, ndihma ekonomike është i vetmi burim financiar 

për të përballuar shpenzimet e jetesës. 

Pavarësisht se zbatimi i projektit për modernizimin e ndihmës ekonomike, nëpërmjet ngritjes 

së një regjistri elektronik të përfituesve për ndihmën ekonomike dhe përcaktimit të një sistemi 

vlerësimi të nevojave nëpërmjet pikëzimit, ku verifikimi i të dhënave do bëhet online, ka hasur 

në probleme të shumta. Nga shpjegimet e parashtruara në ankesat e adresuara, kemi konstatuar 

se nga zbatimi i projektit pilot për përfitimin e ndihmës ekonomike në qytetet Tiranë, Elbasan, 
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Durrës, ishin përjashtuar nga skema e përfitimit të kësaj ndihme kryefamiljarë që jetojnë vetëm, 

si dhe familje me pak anëtarë.  

Ajo që përbën një problem kryesor dhe lehtësisht të evidentueshëm është se: masa e ndihmës 

ekonomike është shumë e ulët dhe thuajse e papërfillshme në raport me shpenzimet mujore më 

të domosdoshme që i duhen familjes, ose një individi të vetëm për të mbijetuar, e jo më pastaj 

për të konsideruar për dinjitet dhe integrim në shoqëri.  

Disa nga problematikat e kostatuara nga shqyrtimi i ankesave për ndihmën ekonomike janë:  

 Mos informimi i mjaftueshëm dhe në kohë i qytetarëve për kriteret, procedurat dhe 

plotësimin e dokumentacionit të përfitimit të ndihmës ekonomike; 

 Masa e ulët e shumës së përfituar nga përfituesit në përgjithësi, dhe jetimët dhe viktimat 

e trafikimit në veçanti; 

 Mungesa e burimeve njerëzore për të verifikuar fizikisht banesat dhe kushtet e jetesës 

të përfituesve të ndihmës ekonomike; 

 Përjashtimi nga ndihma ekonomike e personave me aftësi të kufizuara në pjesën që i 

takon atyre, kur familja është në kushtet e përfitimit të ndihmës ekonomike;  

Gjithashtu  janë  trajtuar  me  iniciativën e  Institucionit  dhe  raste  të  bëra  publike  në  media, 

të cilat subjekt kanë patur familjet në nevojë. Mendojmë se shtrirja e zbatimit të regjistrit 

elektronik të ndihmës ekonomike në të gjithë vendin do të shkaktojë problematika të cilat u 

vunë re gjatë pilotimit të tij në 3 qarqet e vendit, Tiranë, Elbasan dhe Durrës, ku zbatimi i tij 

filloi në muajin qershor 2014. 

  

Duke qenë se programi i ndihmës ekonomike ka si qëllim mbrojtjen e personave në nevojë, të 

cilët nuk janë në gjendje të sigurojnë një standard të përshtatshëm jetese për veten dhe familjen 

e tyre, shteti shqiptar duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme për arritjen e objektivave 

sociale të parashikuara në Kushtetuten e Republikës së Shqipërisë. Axhenda “Për Zhvillimin e 

Qëndrueshëm 2015 - 2030”, objektivin nr.1 të saj e lidh me zhdukjen e varfësisë duke theksuar 

ndër të tjera nevojen e marrjes së masave për zbatimin e sistemeve të përshtatshme për 

mbrojtjen sociale, zbatimin e programeve dhe politika për t'i dhënë fund varfërisë në të gjitha 

dimensionet e saj. 

I.3.2. Strehimi  

Institucioni i Avokatit të Popullit, ka luajtur rol proaktiv në përcjelljen e mendimeve dhe 

komenteve për draft-ligjin e ri “Për Strehimin Social të Republikës së Shqipërisë", si dhe 

përfshirjen institucionale në të gjithë procesin e konsultimit me Ministrinë e Zhvillimit Urban 

dhe me aktorë të tjerë në këtë proces, duke filluar që në muajin Shkurt 2016.  

Vlen për t'u përmendur fakti që të gjithë mendimet dhe komentet e institucionit të Avokatit të 

Popullit janë përfshirë në ligjin nr.22/2018 “Per Strehimin Social”. 

Dëshirojmë të përmendim përfshirjen në këtë draft-ligj të rekomandimit për njësitë e 

qeverisjeve vendore që duhet të parashikojnë çdo vit në programet sociale të strehimit të tyre 

që, jo më pak se 5% e vendeve nga çdo program, të plotësohen nga familje të cilat deklarojnë 
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se i përkasin komunitetit Rom, si dhe hartimin e programeve të reja të strehimit, nëpërmjet 

dhënies së një bonusi qiraje të financuara 100% nga njësitë përkatëse, për të gjitha familjet 

përfituese nga skema e ndihmës ekonomike dhe pa të ardhura financiare.  

Janë adresuar rekomandime njësive të qeverisjes vendore dhe ministrisë përgjegjëse për 

realizimin e objektivës së strehimit, me qëllim përmirësimin dhe krijimin e lehtësirave, apo 

vendstrehimeve alternative, veçanërisht për grupet e cenueshme dhe në pamundësi ekonomike.  

Problematikat më të theksuara të evidentuara nga Avokati i Popullit lidhur me strehimin janë:  

 Mungesa e zgjidhjes ndaj personave të pastrehë, të cilët janë të varfër dhe nuk kanë 

mundësi të përballojnë shpenzimet e pjesës së pa subvencionuar nga pushteti vendor 

ose kreditë e buta; 

 Strehimi i personave të komunitetit rom të cilat në disa raste janë zhvendosur me forcë 

nga qëndrat e vendbanimit të tyre; zvarritja e procedurave nga strukturat shtetërore, etj. 

 Programi për banesa me kosto të ulët nuk është i përballueshëm për të varfërit dhe për 

këtë arsye, të varfërit nuk përfitojnë nga ky program. Edhe procedurat bankare të 

aplikueshme për këtë qëllim janë tepër të gjata dhe të kushtueshme.  

Programi i banesave sociale me qira ka në fokus familjet me të ardhura të ulëta, por njerëzit që 

jetojnë pranë ose nën kufirin e varfërisë, nuk mund ta përballojnë këtë program. Programi më 

i vogël është ai i subvencioneve të strehimit, ndërkohë që këto shihen si zgjidhje e përkohshme 

e problemeve të strehimit. Programet e strehimit social duhet të zgjerohen më tej për të 

përmbushur kërkesat e grupeve në nevojë dhe duhet të riorientohen drejt shtresave në pozita të 

pafavorizuara, për përmbushjen e kritereve të përzgjedhjes nga më të varfrit. 

Pranë institucionit të Avokatit të Popullit, janë adresuar një numër i madh ankesash nga 

individë, familje dhe grupe në nevojë apo në vështirësi ekonomike, ndaj organeve të 

qeverisjes vendore, për mostrajtimin dhe zgjidhjen e problemit të strehimit. Nisur nga 

problematikat e evidentuara nga ankesat e trajtuara ndër vite në këtë fushë është konstatuar se, 

kryesisht në zonat rurale por edhe në periferitë e qyteteve, ekziston një numër i konsiderueshëm 

familjesh, të cilat përballen me nevoja ekstreme për të siguruar strehim, pasi ndodhen në 

kushtet e pamundësisë totale të pagesës dhe përfitimit nga programet sociale të strehimit, që 

ofrohen aktualisht nga qeverisja vendore në bashkëpunim me qeverisjen qëndrore. Ndërkohë, 

nga trajtimi i kësaj çështjeje ka rezultuar se, ky problem ka qënë dhe mbetet shqetësim kryesor 

edhe për vetë veprimtarinë e organeve të qeverisjes vendore. 

Avokati Popullit, në kuadër të zgjidhjes të problematikave të strehimit i’u ka rekomanduar 

organeve shtetërore hartimin e një kuadri të plotë ligjor, të përafruar me standardet 

ndërkombëtare, që i përgjigjet realizimit efektiv të kërkesave të individëve dhe familjeve të 

tyre për strehim, duke garantuar kështu sigurimin e një vendstrehimi për çdo kategori 

individësh, familjeje në nevojë, apo në vështirësi ekonomike.  

Gjithashtu, vlerësohet se hartimi i legjislacionit duhet të shoqërohet me rritjen e buxhetit në 

këtë fushë, si dhe me mbështetjen që duhet të japë qeverisja qëndrore ndaj organeve të 

qeverisjes vendore me projekte sociale të strehimit. 
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Nëse i referohemi statistikave, me përjashtim të Bashkisë Tiranë dhe ndonjë prej bashkive të 

mëdha në vend, që kanë mundur të përfitojnë projekte nga programet sociale të strehimit, 

njësitë e tjera të qeverisjes vendore kanë mungesë kapacitetesh për të konkuruar në këto 

projekte dhe nuk kanë mundësi financiare për të ndërtuar banesa sociale, për kategoritë e 

familjeve në nevojë.  

Duke ju referuar situatës emergjente me të cilat është përballur vendi ynë nga temperaturat 

ekstremisht të ftohta, kemi adresuar rekomandime drejtuar 61 njësive të qeverisjes vendore dhe 

kemi bërë thirrje për marrjen e masave emergjente në ndihmë të kategorive të popullsisë, të 

cilët realisht janë në pamundësi për sigurimin e një vendstrehimi të përkohshëm apo për ofrimin 

e ndihmave shëndetësore. Është për t’u përgëzuar fakti se një pjesë e Bashkive në vend, 

sikundër kanë qenë Bashkia Tiranë, Pogradec, Skrapar, Librazhd, Kurbin, Vau i Dejës, kanë 

reaguar në mënyrë të menjëhershme duke krijuar “strehëza të përkohshme” për të gjithë 

personat “endacakë”, por fatkeqësisht janë konstatuar edhe disa raste të cilat kanë rezultuar 

fatale me humbje jetësh njerëzore për shkak të të ftohtit ekstrem.  

Avokati i Popullit, megjithë problematikat e konstatuara vit pas viti është i vetëdijshëm se një 

pjesë e njësive të pushtetit vendor kanë vështirësi financiare për ndërtimin e banesave sociale, 

apo edhe për ofrimin e programeve të tjera sikundër mund të jetë bonusi i qirasë sociale, por 

referuar edhe standarteve ndërkombëtare tashmë, strehimi nuk duhet parë thjesht si një 

objektivë sociale, por si një e drejtë e cila lidhet me dinjitetin njerëzor.  

I.3.3. Të drejtat e personave me aftësi të kufizuara  

Institucioni i Avokatit të Popullit, në përputhje me funksionet dhe kompetencat e njohura dhe 

të parashikuara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe Ligji “Për Avokatin e Popullit”, 

ka në fokusin e saj të punës edhe mbrojtjen e promovimin e të drejtave të personave me aftësi 

të kufizuara. 

Bazuar në nenin 16 të ligjit nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave 

me aftësi të kufizuara”, Avokati i Popullit është një institucion monitorues për zbatimin 

e këtij ligji në përputhje me Konventën e OKB-së“ Për të drejtat e personave me aftësi të 

kufizuara”. 

-Mungon përshtatshmëria në ambientet publike dhe private. Godinat e reja ose ato të 

konstruktuara nuk janë përshtatur, duke shkelur në mënyrë flagrante ligjet e posaçme, urdhërat 

dhe udhëzimet për përshtatshmërinë si dhe kushtet ligjore të dhënies së lejes së ndërtimit. E 

njëjta situatë është edhe me rrugët urbane dhe rurale. Mungesa e infrastrukturës krijon 

vështirësi për PAK, të cilët duhet domosdoshmërisht që të shoqërohen nga një person tjetër, 

pasi në të kundërt ato nuk mund të kenë akses në marrjen e shërbimeve. 

Me qëllim marrjen e shërbimeve dhe integrimin e personave me aftësi të kufizuara në jetën 

shoqërore, Avokati i Popullit, në muajin Korrik 2016, u është drejtuar me rekomandim 61 

Kryetarëve të Bashkisë për marrjen e masave për realizimin e përshtatshmërisë së ambienteve 

publike.  

Gjatë vitit 2017 dhe 2018 ka vijuar kthimi i përgjigjeve nga Kryetarët e Bashkive, të cilët 

shprehen se janë angazhuar për zbatimin e rekomandimeve, duke marrë masat e nevojshme për 
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ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme, me qëllim eliminimin e barrierave fizike për personat 

me aftësi të kufizuar.  

-Qendrat e votimit (kopshte, çerdhe dhe shkolla) nuk janë të aksesueshme për personat 

me aftësi të kufizuar.  

Në kuadër të Zgjedhjeve Lokale  me qëllim krijimin e kushteve të nevojshme që personat më 

aftësi të kufizuar të ushtrojnë lirisht të drejtën e tyre kushtetuese, të drejtën e votes, kemi 

inspektuar disa qytete të Shqipërisë, nëse ishte krijuar infrastruktura e nevojshme për këta 

persona. Kemi konstatuar se mungon përshtatshmëria ndërtimore për të gjitha kategoritë e 

personave me aftësi të kufizuara, me qëllim garantimin e pjesëmarrjes në procesin e votimit. 

Në kuadër të Zgjedhjeve të Përgjithshme 2017, me qëllim krijimin e kushteve të nevojshme që 

personat më aftësi të kufizuar të ushtrojnë lirisht të drejtën e tyre kushtetuese, i rekomanduam 

Kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve marrjen e masave për të garantuar të drejtën e 

votës për personat me aftësi të kufizuar në territorin e Shqipërisë.  

-Mbeten shqetësuese shanset për punësimin e personave me aftësi të kufizuar. Nuk zbatohen 

dispozitat ligjore për punësimin e personave me aftësi të kufizuar, mungon ndërhyrja e 

shtetit nëpërmjet qëndrave publike të formimit profesional për përshtatjen e personave me 

aftësi të kufizuar në tregun e punës, apo mbështetja me fonde nga buxheti i shtetit i programeve 

për përshtatjen e vendeve të punës.  

Avokati i Popullit ka hartuar raportë të veçantë mbi veprimtarinë e Avokatit të Popullit për 

punësimin e personave me aftësi të kufizuara, në institucionet e pushtetit qëndror e atij lokal. 

Për të bërë monitorimin e zbatimit të ligjit nr. 7995/1995 “Për nxitjen e punësimit”, u ka kërkuar 

institucioneve të pushtetit qendror dhe qeverisjes vendore, shpjegime në lidhje me detyrimet 

ligjore. Nga ky monitorim rezultoi si më poshtë vijon: 

1. Nuk është respektuar neni 15 i ligjit nr. 7995, për punësimin e personave me aftësi të 

kufizuara: nuk është ruajtur përgjithësisht raporti: 1 person me aftësi të kufizuar i 

punësuar në çdo 24 persona.  

2. Asnjë institucion nuk ka aplikuar për fonde nga zyra përkatëse e punësimit për të pajisur 

siç duhet vendin e punës së personit me aftësi të kufizuara.  

3. Asnjë institucion nuk ka derdhur në një llogari të veçantë në Fondin e Shërbimit 

Kombëtar të Punësimit shumën e barabartë me minimumin e pagës për çdo muaj. 

-Personat me aftësi të kufizuar nuk kanë akses në transportin urban publik. Transporti 

urban publik në të gjitha qytetet është i papërshtatshëm për personat paraplegjik. Gjithashtu 

transporti urban publik është i papërshtatshëm dhe për personat që nuk shikojnë, pasi nuk kanë 

informacion dhe sinjalistikën e nevojshme. Nuk ka vende të caktuar posaçërisht për ta.  

Personat me aftësi të kufizuara, personat që përfitojnë statusin e jetimit si dhe veteranët e luftës 

nuk kanë përfituar kompensimin financiar për shërbimin e transportit urban, pasi ligjet nuk 

kanë gjetur zbatim. Nuk ka asnjë akt nënligjor me të cilin të rregullohet situata e këtyre 

kategorive përfituese. 
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-Nuk janë zbatuar dispozitat ligjore për rimbursimin e biletës në transportin urban dhe 

interurban. Ky problem ka mbetur i pazgjidhur. Për mospërfitimin e kompensimit të biletave 

në transportin urban, kemi rekomanduar nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të nenit 11 të 

Ligjit nr.26/2012  “Për disa ndryshime në Ligjin nr. 8098 datë 28.03.1996 “Për Statusin e të 

Verbërit”; të nenit 11 të Ligjit nr. 27/2012 “Për disa ndryshime në Ligjin nr. 8626 datë 

22.06.2000 “Për Statusin e Invalidit Paraplegjik dhe Tetraplegjik”, të ndryshuar; të nenit 11 të 

Ligjit nr.7889 datë 14.12.1994 “Për Statusin e Invalidit”; të nenit 10 të Ligjit nr.8153 datë 

31.10.1996 “Për Statusin e Jetimit” si dhe të nenit 6 të Ligjit nr.7663 datë 20.01.1993 “Lufta 

kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar”.  

-Problem shqetësues mbetet aksesi i personave me aftësi të kufizuar në drejtësi, 

strukturat qeveritare në nivel qendror dhe lokal, media dhe biznes. 
Personat me aftësi të kufizuar janë thuajse në pamundësi për të siguruar mbrojtjen e tyre ligjore 

në institucionet e drejtësisë për të ngritur një padi dhe për të kërkuar një të drejtë. Dhe gjatë 

procedimit penal herë pas here ato ndodhen në situata të pafavorshme dhe të pabarabartë. 

Avokati i Popullit për të garantuar aksesin në drejtësi të personave me aftësi të kufizuar, i është 

drejtuar me rekomandim Ministrit të Drejtësisë për përmirësimin e legjislacionit procedurial, 

në Kodin e Procedurës Penale, Kodin e Procedurës Civile, Kodin e Procedurave Administrative 

dhe Ligjin “Mbi noterinë”.  

- Mungesa e aksesit në arsimin publik të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Nga ankesat e 

trajtuar nga Avokati i Popullit ka rezultuar gjithashtu që fëmijët me aftësi të kufizuar nuk kanë 

akses në ndjekjen e mësimit në shkollat publike, duke filluar që nga infrastruktura nëpër 

shkolla.  

- Mungesa e statistikave për personat me sëmundje të rënda mendore. Personat me 

sëmundje të rënda mendore, nuk përfitojnë shërbime sociale dhe shëndetësore si kategoritë e 

tjera të personave me aftësi të kufizuara. Gjithashtu edhe personat me aftësi të kufizuar që 

banojnë në zonat e thella rurale në shumë raste nuk i përfitojnë këto shërbime. Për këtë qëllim 

del si një domosdoshmëri identifikimi dhe vlerësimi i nevojave të këtyre dy kategorive, ngritja 

e qendrave për kategorinë e personave me sëmundje të rënda mendore, me qëllim marrjen e 

shërbimeve të specializuara. 

 Decentralizimi i shërbimeve të përkujdesit shoqëror pranë pushtetit vendor është konsideruar 

një hap pozitiv, por në praktikë është akoma larg të qenit konkret. 

Nuk janë nxjerrë të gjitha aktet nënligjore në zbatim të ligjit nr.93/2014,“Për përfshirjen 

dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuar”, pavarësisht përcaktimit të 

afateve ligjore për nxjerrjen e tyre.  

Më datë 06.02.2017 i kemi rekomanduar Ministrit të Mirëqënies Sociale dhe Rinisë marrjen e 

masave për nxjerrjen e akteve nënligjore në zbatim të nenit 6/pika 3 (Shërbimet për një jetesë 

të pavarur); të nenit 7/pika3 (Vendimmarrja e mbështetur), të nenit 10/pika5 (Komisioni për 

vlerësimin e aftësisë së kufizuar dhe nevojave për ndihmë e mbështetje), nenit 8/pika3, nenit 

8/pika4 (Ndihmësi personal) të Ligjit nr.93/2014, “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e 

personave me aftësi të kufizuar”. 
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Në përgjigje të rekomandimit, jemi informuar se rikonceptimi i vlerësimit të aftësisë së 

kufizuar sipas modelit bio-psiko-social është pjesë e një reforme për të cilën ish Ministria e 

Mirëqënies Sociale dhe Rinisë po punon prej dy vitesh. Lidhur me vendimmarrjen e 

mbështetur, ishte e domosdoshme kryerja e një studimi dhe analiza e legjislacionit bashkëkohor 

ndërkombëtar. Ka përfunduar një analizë e tillë, konkluzionet e së cilës do të përdoren për 

hartimin e aktit përkatës nënligjor, sigurisht të përshtatur për kushtet e Shqipërisë dhe në 

përputhje me legjislacionin aktual. 

- Për mosdhënien e shtesës mujore në pensionin e invaliditetit, si përfitim paaftësie, një 

muaj pas daljes në Komisionin e Vlerësimit të Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP) për ata 

invalidë pune, të cilët e dorëzojnë Vërtetimin Tip “Për invaliditet të plotë nga sëmundje të 

përgjithshme”, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore pas afatit të 

përcaktuar ligjor. Ky vërtetim mund të lëshohet një muaj apo dhe më shumë pas datës së daljes 

në komision dhe përfitimit të grupit të invaliditetit. Kjo praktikë pune krijon premisën për 

shkelje të së drejtës për përfitim sipas afatit të përcaktuar ligjor. Në këto kushte invalidët e 

punës nuk e përfitojnë shtesën në masën e pensionit të invaliditetit një muaj pas daljes në 

komision, por një muaj pas depozitimit të Vërtetimit Tip. 

 

Duke e konsideruar këtë çështje si shkelje të të drejtave të tyre ligjshme, pasi bazuar në 

legjislacionin në fuqi, kjo pagesë duhet të fillojë një muaj pas daljes në komision. Në këto 

kushte kemi adresuar rekomandim në Njësitë Administrative ku ankuesit kanë vendbanimin 

për marrjen e masave për dhënien e menjëhershme të shtesës mujore mbi pensionin e 

invaliditetit, si përfitim paaftësie që nga lindja e së drejtës. 

Pavarësisht përgjigjes së ardhur, duke mos e marrë në konsideratë rekomandimin tonë, pasi 

lëshimin e Vertetimit Tip e konsiderojnë si datën e dhënies së vendimit të KMCAP-it, ne po 

vijojmë me ndërhyrje të mëtejshme për këtë çështje. 

- Për mosdhënien e plotë të dyfishit të pagesës për shkak të verbërisë. Personave, të cilët 

gëzojnë Statusin e të Verbërit nuk u është dhënë e drejta për të përfituar të plotë dyfishin e 

pagesës për shkak të verbërisë në bazë të VKM-së nr.277 datë 18.06.1997 “Për përfitimet nga 

Statusi i të Verbërve”, i ndryshuar. U është dhënë pagesa vetëm për 9 muaj ndjekje të kursit të 

kualifikimit, niveli i parë dhe nuk po vijonte pagesa edhe për ndjekjen e nivelit të dytë të këtij 

kursi. Pavarësisht paraqitjes së vërtetimit për ndjekjen e nivelit të dytë, kanë marrë përgjigje 

verbale se nuk i jepet dyfishi i pagesës, pasi po ndjekin dy kurse.  

Pas shqyrtimit të rastit, konstatuam se mosdhënia e plotë e pagesës për shkak të verbërisë, binte 

në kundërshtim me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.277 datë 18.07.1997 “Për përfitimet 

nga Statusi i të Verbërit”, i ndryshuar, dhe Udhëzimit nr.2365 datë 26.1.2008 për zbatimin e 

këtij vendimi, të cilat nuk ia kufizojnë të drejtën e ndjekjes së kursit të kualifikimit deri në 9 

muaj personave që përfitojnë statusin e të verbërit.  

Duke qenë se nuk ishin zbatuar drejtë aktet nënligjore që dalin në zbatim të Ligjit nr.8098 datë 

28.03.1996 “Për Statusin e të Verbërit”, i’u drejtuam me rekomandim Njësisë Administrative 

përkatëse për dhënien e dyfishit të pagesës për shkak të verbërisë, për një periudhë 9-mujore 

deri në mbarim të nivelit të dytë të kursit. Rekomandimi u pranua dhe pagesa u krye në masën 

200% që nga lindja e së drejtës. 
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-Mosdhënia e të drejtës për të përfituar rimbursimin për shpenzimet në blerjen e 

karburantit dhe vajit lubrifikant për invalidët që kanë mjetë motorrike në përdorim. 

 

Ligjet specifike, për personat që gëzojnë statusin e invalidit të punës, të invalidit paraplegjik e 

tetraplegjik, statusin e të verbërit, i japin të drejtën këtyre kategorive për të përfituar 

rimbursimin e shpenzimeve për blerjen e karburanteve dhe të lubrifikanteve për mjetet 

motorrike në përdorim të përshtatura për ta. 

Ata që e kanë përfituar këtë të drejtë vijojnë ende ta marrin këtë përfitim, ndërsa invalidët e 

tjerë që janë pajisur me mjete motorrike pas muajit Korrik 2011, nuk e përfitojnë këtë 

rimbursim.  

 

Kjo justifikohet me faktin, se me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 10458 datë 21.07.2011 “Për disa 

ndryshime në ligjin nr. 9975 datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare, të ndryshuar’, invalidët 

përjashtohen nga detyrimi për të paguar vetëm taksën e zhdoganimit të makinës. Por vetëm 

kaq. Atyre nuk i jepet e drejta për të përfituar rimbursimet përkatëse. U jemi drejtuar 

institucioneve shtetërore dhe po vijojmë në trajtimin e kësaj problematike. 

  

--Mosdhënia e së drejtës për të përfituar pensionin e invaliditetit për kategorinë e 

personave që në 5-vjeçarin e fundit para lindjes së të drejtës nuk kanë qenë në 

marrëdhënie pune, pavarësisht se plotësojnë kriteret mjekësore. 

 

Për këtë çështje, iu drejtuam me rekomandim ish-Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë 

për pëmirësim të nenit 35 pika 2 si dhe të nenit 41 pika 1 të ligjit nr.7703 datë 11.05.1993 “Për 

sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar,  në kuptimin e rivendosjes së 

parimit të sigurisë juridike.  

Lidhur me monitorimin e zbatimit të standarteve shoqërore në Institucionet e Përkujdesit 

Shoqëror,  Avokati i Popullit ka kryer inspektime në Qendrat e Zhvillimit,  ku trajtohen persona 

me aftësi të kufizuar me diagnoza të ndryshme.  Në kuadrin e decentralizimit të shërbimeve 

shoqërore, për t’iu përgjigjur sa më mirë krijimit të mundësive për rehabilitimin dhe integrimin 

të personave me aftësi të kufizuara; u kemi dërguar rekomandimet përkatëse Kryetarëve të 

Bashkive dhe Shërbimit Social Shtetëror. Rekomandimet kanë konsistuar në marrjen e masave 

për: 

 përmirësimin e kushteve të jetesës; 

 rikonstruksionin e godinave, vendosjen e ashensorave, zëvendësimin e shtretërve dhe 

mobiljeve ekzistuese me të reja dhe funksionale etj.;  

 shtim fondesh, veçanërisht në zërin “602”; 

 shtim në organikë me kujdestarë, psikologë, fizioterapistë, shofer, punonjës sociale, etj.  

Sa më sipër, nevojitet një bashkërendim më i mirë i punës mes gjithë institucioneve shtetërore 

dhe aktorëve të shoqërisë civile, për të ndërmarrë hapat e duhura që realisht personave me aftësi 

të kufizuar t’u ofrohen të gjitha shërbimet sipas standardeve europiane, me qëllim që ata të 

kenë të drejta të barabarta me pjesën tjetër të popullsisë. 

Avokati i Popullit do jetë gjithnjë në mbrojtje dhe promovimin e të drejtave të personave me 

aftësi të kufizuar të të gjitha kategorive. 
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I.3.4. Të drejtat e fëmijëve  

Me miratimin dhe hyrjen në fuqi të ligjit nr. 18, datë 23.02.2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen 

e fëmijës”, Avokati i Popullit është monitorues për zbatimin e këtij ligji në përputhje me nenin 

34 të këtij ligji ku përcaktohet se:  

“Avokati i Popullit monitoron zbatimin e këtij ligji në përputhje me Konventën për të Drejtat 

e Fëmijëve, në zbatim të detyrimeve të përcaktuara në ligjin nr. 8454, datë 4.2.1999, “Për 

Avokatin e Popullit”, të ndryshuar”.  

Roli i Institucionit të Avokatit të Popullit për të drejtat e fëmijëve ka vijuar e ndërthurur në dy 

funksione kryesore: atë të mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave të fëmijëve.  

Sipas këtij ligji, për herë të parë vendoset standardi që të paktën në çdo Bashki për 3000 

fëmijë, të ketë një punonjës për mbrojtjen e fëmijëve.  

Avokati i Popullit duke u nisur nga eksperienca e fituara gjatë veprimtarisë së këtyre viteve, ku 

janë konstatuar një sërë problematikash, vlerëson se sfidat që lidhen me zbatimin legjislacionit 

për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve lidhen me:  

 buxhetimin real të nevojshëm nisur nga perspektiva e të drejtave të fëmijëve;  

 ngritja e shërbimeve të reja në ndjekje të dinamikës së nevojave të fëmijëve;  

 hartimi i politikave gjithëpërfshirëse sociale në nivel vendor i bazuar në një bazë të 

dhënash të sakta mbi numrin e familjeve në nevojë si dhe kategoritë e fëmijëve me 

probleme sociale;  

 konsolidimin e mekanizmave përgjegjës që garantojnë realizimin efektiv të 

mbikëqyrjes, promovimit dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijës si dhe krijimi i sistemit 

të integruar të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve.  

Ka një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Institucionit të Avokatit të Popullit dhe 

Organizatës Ndërkombëtare Save the Children në Shqipëri për zbatimin e projektit “Children 

Keeping Children Safe”, nënshkruar në dhjetor 2016. Në këtë kuadër janë hartuar një sërë 

dokumentash: 

  Udhëzuesi: “Për bashkëpunimin e Institucionit të Avokatit të Popullit me Fëmijët dhe me 

Shoqërinë Civile”, është dokument orientues dhe rekomandues, në ndihmë të Institucionit të 

Avokatit të Popullit për të rritur bashkëpunimin e tij me fëmijët dhe me shoqërinë civile në 

Shqipëri. Qëllimi kryesor i këtij dokumenti është përmirësimi dhe bashkëpunimi i Institucionit 

të Avokatit të Popullit me fëmijët dhe shoqërinë civile.  

 Raporti “Zëri i të rinjve në Shqipëri, i cili përbën një studim i cili synon vlerësimin e 

pikëpamjeve të fëmijëve lidhur me problematikat e tyre sipas përcaktimeve të Konventës për 

të Drejtat e Fëmijës. Partneriteti i krijuar nëpërmjet institucionit të Avokatit të Popullit dhe 

“Zërit të të Rinjve në Shqipëri” do të jetë instrumenti kryesor për të advokuar dhe 

ndërgjegjësuar të gjitha institucionet në nivel vendor dhe qëndror, kombëtar dhe ndërkombëtar 

për përmbushjen e detyrimeve të tyre në respektimin e të drejtave të fëmijëve në vend. 
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  Draft-Plani Kombëtar për Monitorimin e të Drejtave të Fëmijëve, qartëson dhe përcakton 

mekanizmat, institucionet përkatëse për monitorimin e të drejtave të fëmijëve bazuar në dy 

dokumenta kryesorë: Agjendën Kombëtare për Fëmijët 2017-2020 dhe Ligjin 18/2017 “Për të 

drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve”.  

 Draft-paketa e standardeve për pjesëmarrjen e fëmijëve gjatë procesit të monitorimit të të 

drejtave të fëmijëve, i cili ka si qëllim hartimin e mekanizmave dhe instrumentave të nevojshme 

për të garantuar pjesëmarrjen e fëmijëve gjatë procesit të monitorimit të institucioneve të cilat 

ofrojnë shërbime për fëmijët. Kjo paketë standardesh është pilotuar nga Seksioni për Mbrojtjen 

dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve në bashkëpunim me ekspertët lokalë në tre 

institucione të përkujdesit social që ofrojnë shërbime të përkujdesit social rezidencial për 

fëmijët në nevojë. 

Në kuadër të bashkëpunimit me shoqërinë civile, në mars 2017, së bashku me organizatën Terre 

des Hommes, Institucioni i Avokatit të Popullit organizoi ëorkshopin me 24 Organizata të 

Shoqërisë Civile që punojnë në fushën e Mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijëve, me qëllim 

bashkërendimin e punës dhe mbështetjen e Institucionit të Avokatit të Popullit për zbatimin e 

planeve të advokasisë për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. 

Pas zbatimit të planeve të advokacisë, ky Rrjet do të hartojë një draft-raport me rekomandime 

për institucionet në nivel vendor dhe qëndror të cilat do t’i propozohen Institucionit të Avokatit 

të Popullit për zbatimin e tyre në vazhdimësi. 

Nga raportet e inspektimeve të realizuara në institucionet e përkujdesit social që ofrojnë 

shërbime rezidenciale për fëmijët në nevojë nga gjetjet kryesore të konstatuara rezulton se:  

 Institucionet vazhdojnë të jenë të fokusuara në zbatimin e standardeve që lidhen me 

aspektet fizike, dhe kanë vështirësi në zbatimin e standardeve që lidhen me aspektet e 

kujdesit psikosocial të fëmijëve, riintegrimin, pjesëmarrjen e prindërve e të afërmve në 

procesin e hartimit të planeve individuale, lidhjet me komunitetin etj.  

 Mangësi të personelit në drejtim të figurave profesionale dhe 

kapaciteteve/kualifikimeve profesionale për trajtimin e fëmijëve sipas grup-moshave, 

zhvillimit psikologjik e sipas nevojave të veçanta të tyre. 

 Janë konstatuar vështirësi edhe në funksionimin e ekipeve multidisiplinare dhe në 

adresimin e nevojave të fëmijëve në ofrimin e tipologjive të reja të shërbimeve në 

interesin më të lartë të tyre.  

 Ndjekja e procedurave për marrjen e kujdestarisë ligjore me vendim gjykate, po ecën 

me ritme të ngadalta për shkak të zvarritjes së proceseve gjyqësore, neglizhencës së 

personelit dhe vështirësive për të kontaktuar me familjarët e fëmijeve të vendosur në 

institucione.  

 Mungesa e shërbimeve në nivel vendor, moskoordinimi dhe bashkërendimi i punës 

nëpërmjet strukturave që ofrojnë shërbime për fëmijët ka sjell zgjatjen e kohë-qëndrimit 

të tyre në institucionet e përkujdesit social rezidencial.  

 Mungesa e indeksimit financiar të kuotës ushqimore me indeksimin e ushqimeve. 
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 Mungesa e fillimit të punës për të mundësuar finalizimin e procesit decentralizimit duke 

iu referuar nenit 52 të ligjit 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën 

e Shqipërisë”. 

Lidhur me inspektimet e realizuara në institucionet e arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuar 

dhe Njësisë Për Mbrojtjen e Fëmijëve (strukturat e menaxhimit të rastit pranë Bashkive) janë 

konstatuar: Mungesa e kapaciteteve (burimeve njerëzore) dhe mundësitë e kufizuara financiare 

të cilat bëjnë që qeverisja vendore të mos u përgjigjet kërkesave për ngritjen e shërbimeve të 

reja në ndjekje të dinamikës së nevojave të fëmijëve.  

-Vërehen gjithashtu, probleme të mos koordinimit dhe institucionalizimit të bashkëpunimit 

mes qeverisjes vendore, OJF-ve dhe strukturave të tjera shtetërore. Konstatohet se njohuritë në 

lidhje me zbatimin e të drejtave të fëmijëve në praktikën e përditshme janë ende të kufizuara 

me gjithë trajnimet që janë ofruar herë pas here nga organizata të ndryshme.  

Për përmirësimin e vazhdueshëm të standardeve të trajtimit të fëmijëve në shërbimet publike 

(konkretisht shërbime sociale dhe arsimore) me qëllim garantimin e mirëqenies dhe 

përmirësimin e cilësisë së tyre të jetës janë dërguar rekomandimet përkatëse Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sporteve, Bashkive dhe 

Agjensisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të fëmijëve si edhe institucioneve ku ofrohen 

shërbimet e përkujdesit social. Të gjitha institucionet kanë marrë përsipër zbatimin e tyre kjo e 

reflektuar nga komunikimi zyrtar. Shqetësimi i Institucionit të Avokatit të Popullit mbetet 

implementimi konkret, brenda afateve kohore, i rekomandimeve të pranuara nga institucionet 

përgjegjëse. 

I.3.5. Të drejtat e të moshuarve  

Institucioni i Avokatit të Popullit duke i trajtuar në vite problemet e moshes së tretë me 

objektivitet, gjykon se duhet pranuar dhe kuptuar fakti se situata e të moshuarve në Shqipëri 

nuk është e mirë. Ato përbëjnë një ndër grupimet më të mëdha numerike të shtresave dhe 

grupeve në nevojë. Për të garantuar dhe forcuar të drejtat e të moshuarve kemi kërkuar prej 

vitesh miratimin e projekt-ligjit “Për përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe plotësimit të 

nevojave për moshën e tretë”.  

Në kuadër të zgjedhjeve lokale dhe zgjedhjeve të përgjithshme, me qëllim krijimin e kushteve 

të nevojshme që personat e moshuar, të cilët strehohen në qendrat rezidenciale, u jemi drejtuar 

drejtuesve të Shtëpive të të Moshuarve Tiranë, Kavajë, Shkodër, Fier dhe Gjirokastër për masat 

e marra për t’u mundësuar këtyre personave që të ushtrojnë në mënyrë të plotë dhe të qetë të 

drejtën e votës. Në përgjigje të kërkesave tona, jemi informuar se të gjithë të moshuarit janë 

pajisur me dokumenta identifikimi dhe janë marrë të gjitha masat që ata të ushtrojnë të drejtën 

e votës.  

Në mbrojtje të të drejtave të moshuarve, kemi kryer inspektime në Shtëpitë e të Moshuarve 

Tiranë, Fier, Gjirokastër, Shkodër, Kavajë dhë në Qendrën Polivalente Poliçan, ku në pjesën 

më të madhe të këtyre qendrave, kemi konstatuar se kushtet e jetesës linin për të dëshiruar: nuk 

funksiononte sistemi i ngrohjes, ishte evidente lagështira në ambjentet e institucioneve, 

shtretërit nuk ishin specifikë sipas target grupeve, etj. Gjithashtu ka mungesë fondesh apo fonde 
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të pamjaftueshme për investime, blerje të ndryshme për nevojat e përditshme, etj. Kemi 

konstatuar mungesa në burimet njerëzore. Një problem që ka mbetur pa zgjidhje, është ai i 

mungesës së një automjeti, me qëllim që të gjithë përfituesit të kenë mundësi transportimi jo 

vetëm për aktivitete të ndryshme, por për rastet emergjente. Njëkohësisht mungesa e tij, sjell 

si pasojë mosofrimin e shërbimeve të domosdoshme për një numër të madh personash që 

kërkojnë të trajtohen në qendra ditore të përkujdesjes sociale dhe nuk kanë mundësi financiare 

për të ardhur në këto qendra.  

Pas inspektimeve të kryera, u kemi dërguar rekomandime Kryetarëve të Bashkive, Shërbimit 

Social Shtetëror për përmirësimin e kushteve të jetesës së tyre dhe për zbatimin sa më cilësor 

të standardeve të përkujdesit social për këtë kategori.  

 Institucioni i Avokatit të Popullit, në cilësinë e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin 

e Torturës, kryen edhe inspektime në Spitale Psikiatrike. Pas inspektimeve, janë 

dërguar rekomandimet përkatëse. 

 Ende nuk ka një marrëveshje në fushën e sigurimeve shoqërore me shtete fqinje, Itali 

dhe Greqi, aty ku është dhe numri më i madh i emigranteve shqiptarë. Mbrojtja e të 

drejtave të emigrantëve në fushën e sigurimeve shoqërore, mbetet një detyrim ligjor për 

shtetin shqiptar, e cili duhet të intensifikojë përpjekjet për nënshkrimin e marrëveshjeve 

dypalëshe me këto shtete. Avokati i Popullit ndër vite ka ndërhyrë pranë ministrisë së 

linjës për këtë çështje. 

Avokati i Popullit do të jetë gjithmon një aleat dhe një zë i fuqishëm në mbrojtjen dhe 

promovimin e të drejtave të të moshuarve, dhe jo vetëm, me anë të ndërhyjeve pranë 

institucioneve qëndrore dhe vendore, për të krijuar një shoqëri për të gjitha moshat. 

I.3.6. Barazia gjinore  

Gjatë gjithë procesit të zbatimit të Axhendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm në sistemin e 

regjistrimit të rasteve të trajtuara në institucionin e Avokatit të Popullit (ankesa, kërkesa, 

njoftime, inspektime dhe raste me iniciativë), ka rezultuar një numër i konsiderueshëm i grave 

kryefamiljare, të papuna apo dhe të pastreha. 

Objekti i tyre është i shumëllojtë, duke përfshirë qoftë ato të ankesë/kërkesave me karakter 

social e ekonomik, ashtu dhe për marrëdhënie pune, ndihmë ekonomike, aksesi në drejtësi, 

probleme të mosekzekutimit të detyrimeve ushqimore të vendosura në vendimet e gjykatave 

etj.  

Ndihma aktuale ekonomike është e pamjaftueshme për të adresuar nevojat e grave 

kryefamiljare, grave rome apo atyre nga grupe të tjera vulnerabël, si viktima të dhunës në 

familje apo viktima të trafikimit të qenieve njerëzore.  

Mungesa e shpalljes së minimumit jetik mbetet një pengesë shumë e madhe, në përcaktimin e 

politikave sociale që ndjek shteti për grupet në nevojë, përfshirë këtu edhe gratë. Avokati i 

Popullit vlerëson se Mekanizmat e Koordinimit dhe Referimit të rasteve të dhunës në familje 

në bashkitë e vendit duhen forcuar dhe mbështetur.  
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Në nivel vendor mungojnë shërbime të tilla si akomodimi, linja telefonike 24 orëshe, programe 

rehabilitimi, etj., duke vështirësuar përmbushjen e përgjegjësive nga anëtarët e Mëkanizmit 

Kombetar te Referimit.  

Mungesa e klinikave ligjore vendore duke filluar në rang qarqesh e më pas edhe më tej, dhe 

ofrimit të shërbimeve prej tyre sjell efekte në aksesin e grave nga qarqe të ndryshme në sistemin 

e drejtësisë.  

Një risi gjatë vitit 2017 në lidhje me dhunën ndaj grave është bërja publike nga Grupi i 

ekspertëve për masat kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (GREVIO), të raportit 

të vlerësimit në kuadër të monitorimit të zbatimit të Konventës së Këshillit të Evropës “Për 

Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje”, ku Shqipëria është 

palë. 

Ky raport jep një vlerësim të masave për zbatim të marra nga autoritetet shqiptare në lidhje me 

të gjitha aspektet e Konventës, si dhe ka identifikuar disa fusha shtesë ku nevojiten përmirësime 

me qëllim përmbushjen e plotë të detyrimeve të Konventës. Ndër të tjera, këto lidhen me 

përkufizimin ligjor të dhunës në familje; alokimin e burimeve të përshtatshme njerëzore dhe 

financiare për makinerinë për luftën kundër dhunës ndaj grave si në rang bashkiak, ashtu edhe 

në qendror;  

Për përgatitjen e kategorive të të dhënave administrative që pasqyronin llojin e marrëdhënies 

midis viktimës dhe dhunuesit për të gjitha format e dhunës ndaj grave;  

-organizimin e sondazheve që masin mbizotërimin e formave të dhunës ndaj grave, të 

pavlerësuara më parë, veçanërisht në lidhje me ngacmimin seksual, dhunën seksuale dhe 

martesën e detyruar; përfshirjen e temës së dhunës ndaj grave në kurrikulat profesionale, 

programet e studimeve universitare dhe skemat e zhvillimit profesional; rritje të financimit për 

strehët dhe shërbimet sociale; aksesi në kompensim për viktimën; mbrojtja për të parandaluar 

martesat e detyruara të fëmijëve dhe masat mbrojtëse për viktimat, përfshirë fëmijët, gjatë 

seancave gjyqësore.  

Megjithëse, është një nga objektivat sociale të garantuar nga Kushtetuta e Republikës së 

Shqipërisë, strehimi përbën një nga çështjet më të mprehta me të cilën përballen gratë, në 

mënyrë të veçantë gratë në nevojë.  

Avokati i Popullit vlerëson se është e nevojshme rritja e ndërgjegjësimit të njësive të qeverisjes 

vendore mbi buxhetimin e prioriteteve gjinore. Bashkitë duhet të parashikojnë dhe aplikojnë 

për fonde me qëllim mbështetjen për ngritjen dhe funksionimin e shërbimeve sociale për 

viktimat e dhunës në familje, strehëzave të posaçme, shërbimeve psiko-sociale dhe ligjore për 

viktimat, programeve rehabilituese për dhunuesit dhe përmbushjen e detyrimeve të tjera të 

përcaktuara me ligj.  

Zbatimi i Agjendës 2030 “Të mos lëmë askënd prapa”, kërkon gjithëpërfshirjen dhe 

partneritetin e aktorëve të rëndësishëm në nivel global, rajonal, kombëtar dhe lokal, duke 

përfshirë në radhë të parë grupet në nevojë - gratë dhe vajzat, personat me aftësi të kufizuar, 
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fëmijët, të rinjtë, të moshuarit, si dhe Kuvendin, autoritetet qendrore dhe lokale, sektorin privat, 

institucionet akademike, organizatat e shoqërisë civile e më gjerë.  

Monitorimi i Qendrave Kombëtare Pritëse për Viktimat e Trafikut/Dhunës  

Avokati i Popullit ka mundësuar monitorimin dhe inspektimin e qendrave kombëtare pritëse 

për viktimat e trafikut/dhunës, si më poshtë:  

 Inspektimi i Qendrës Kombëtare Pritëse të Viktimave të Trafikut në Linzë;  

 Inspektimi i Qendrës Kombëtare të Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje në 

Kamëz; 

 Inspektimi i Qendrës Psiko-Sociale “Vatra” në Vlorë. 

Pas problematikave të konstatuara, janë dërguar rekomandimet përkatëse Shërbimit Social 

Shtetëror.  

I.3.7. Të drejtat e Komunitetit LGBTI  

Të drejtat e personave LGBTI konsiderohen si pjesë e pandashme e tërësisë së të drejtave të 

njeriut. Institucioni ynë është shprehur se nuk duhet të ketë pengesa ligjore për personat e 

komunitetit LGBTI në realizimin e të drejtave, të cilat gëzohen nga pjesa tjetër e shoqërisë.  

Ka numër të pakët të ankesave nga kjo kategori. Gjatë vitit 2017 ka patur vetëm dy ankesa me 

objekt mosmarrje të Shërbimit mjekësor (nga mjekët e spitalit ushtarak, si dhe stafit mjekësor 

të Qëndrës Universitare “Nënë Tereza” Tiranë), ankesa të cilat pas hetimit administrativ nga 

ana jonë, kanë rezultuar të pabazuara.  

Meqenëse personat që i përkasin komunitetit LGBTI mund të jenë objekt homofobie, transfobie 

dhe formave të tjera të intolerancës dhe diskriminimit për shkak të orientimit seksual ose 

identitetit gjinor, nevojiten masa me specifike për të siguruar gëzimin e plotë të të drejtave të 

njeriut për këtë kategori personash. Këto të drejta fillojnë që nga e drejta për të jetuar, për siguri 

dhe mbrojtje nga dhuna, liria e shprehjes, punësimi, shëndeti, strehimi, mosdiskriminimi, etj.  

Në këtë kontekst pavarësisht se Avokati i Popullit ka luajtur rol proaktivë në drejtim të 

promovimit dhe mbështetjes publike të të drejtave të këtij komunitetit, ka rritur nivelin e 

ndërgjegjësimit të institucioneve përgjegjëse, duke adresuar rekomandime dhe raporteve të 

veçanta në institucionet të e administratës publike në nivel qëndror. 

Nisur nga bashkëpunimi dhe bashkërendimi i punës me organizata të shoqërisë civile, të cilat 

kanë objekt të punës së tyre mbrojtjen e të drejtave të Komunitetit LGBTI dhe konstaton se 

kemi sensibilizim të opinionit, sidomos në qëndrat më të mëdha urbane, për të pranuar 

orientimin seksual të ndryshëm e rrjedhimisht për të pranuar dhe respektuar të drejtat e këtij 

komuniteti.  

Ky kostatim u vu re më së miri në paradën sensibilizuese të 13 Majit 2017, e cila u organizua 

gati në të njëjtën kohë dhe vend me mitingun me mijëra pjesëmarrës të opozitës dhe nuk pati 

asnjë problematikë për t’u shënuar.  
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Duke mos u parashikuar me ligj identiteti i ndryshuar i tyre, mos njohja e bashkëjetesës dhe e 

martesës, shkakton mos vijueshmëri të jetës normale të tyre, pavarësisht rekomandimeve të 

nisura nga Avokati i Popullit për njohjen e këtyre të drejtave dy Ministrive të Linjës në vitin 

2016, nga të cilat vetëm nga Ministria e Drejtësisë kemi patur reagim pozitiv. Kemi kërkuar 

edhe gjatë vitit 2017 për të patur reagime, por ende nuk kemi inisiativa konkrete të qeverisë 

për njohjen e këtyre të drejtave. Nisur nga mos njohja e këtyre të drejtave, për zgjidhjen e tyre 

gjatë vitit 2017 i nstitucioni i Avokatit të Populli e ka përcjell këtë shqetësim edhe në Këshillin 

e Evropës.  

Avokati i Popullit gjykon se, askush nuk ka të drejtë të abuzojë me këto të drejta, sikundër 

çdokush ka të drejtë të shprehë identitetin e tij dhe të denoncojë praktikat kundër të drejtave të 

personave që duan të jenë hetero. 

I.3.8. Të drejtat e minoriteteve 

Vëmendje e veçantë i është kushtuar respektimit të të drejtave të minoritetit Rom, i cili vazhdon 

të përballet me një sërë problemesh, që cënojnë liritë dhe të drejtat e themelore të anëtarëve të 

këtij minoriteti. Ky minoritet përfaqëson sot një grup vulnerabël dhe në risk, i cili e ka të 

pamundur të përfitojë nga sistemi ynë social, duke përfshirë këtu strehimin, regjistrimin në 

gjendjen civile, përfitimin e ndihmës ekonomike, apo edhe arsimimin, punësimin, kujdesin 

shëndetësor dhe çdo përfitim që sistemi ynë social i siguron qytetarëve shqiptarë. 

Krahas trajtimit të ankesave të paraqitura nga pjesëtarë të këtyre minoriteteve dhe që lidhen 

kryesisht me respektimin e të drejtave të tyre individuale, qasja jonë proaktive ka marrë 

përparësi me investigimet e kryera “ex-officio”. 

Rekomandimi ynë mbi nevojën e plotësimit të kuadrit ligjor, për njohjen dhe mbrojtjen e 

minoriteteve në vendin tonë, në përputhje me përcaktimet e Konventës Kuadër të Këshillit të 

Europës “Për mbrojtjen e minoriteteve”, tashmë ky rekomandim jo vetëm është pranuar, por 

edhe është zbatuar. Ky zbatim është konkretizuar me miratimin e Ligjit nr.96/2017 “Për 

mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë”.  

Institucioni i Avokatit të Popullit ka luajtur një rol aktiv gjatë gjithë procesit të draftimit të 

projektligjit, duke dhënë vërejtje dhe sugjerime, të cilat janë pasqyruar në një masë të mirë të 

tyre, në përmbajtjen e dispozitave të Ligjit nr.96/2017 “Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në 

Republikën e Shqipërisë”.  

Në procesin e hartimit të akteve nënligjore në zbatim të Ligjit nr.96/2017 "Për mbrojtjen e të 

drejtave të pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë", nga ana e një grupi ndër-

institucional pune, marrin pjesë institucione shtetërore përgjegjëse, shoqata të pakicave 

kombëtare, shoqëria civile, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare në Shqipëri, si dhe 

institucione të pavarura shtetërore për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, me statusin e 

vëzhguesit.  

Avokati i Popullit, sikurse gjatë procesit të draftimit dhe miratimit të Ligjit nr.96/2017 "Për 

mbrojtjen e të drejtave të pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë ", do të luajë një rol 

aktiv edhe në këtë proces. Vizioni i Avokatit të Popullit bazohet në frymën shumë të mirë 
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ekzistuese të bashkëjetesës ndërmjet popullsisë mazhoritare me atë minoritare dhe konsideron 

se, minoritetet në Shqipëri janë një pasuri kombëtare e çmueshme për të shkuarën dhe të 

ardhmen e vendit. 

I.4. Roli promovues i Avokatit të Popullit 

Institucioni i Avokatit të Popullit ka luajtur dhe rol promovues të të drejtave të njeriut duke 

kryer një sërë aktivitetesh sensibilizuese për të drejtat e njeriut në fusha të ndryshme me aktorë 

të shoqërisë civile, me përfaqësues të Institucioneve shtetërore, në arenën ndërkombëtare, me 

median e shkruar dhe atë elektronike, etj. Organizimi i Konferencave Vjetore  për mbrojtjen e 

të drejtave të njeriut, kanë qëllim nxitjen e respektimit të të drejtave të tyre.  

Në shumë raste Avokati i Popullit ka qënë një hap përpara me ndjekjen e problematikave të 

shumta që shqetësojnë sot qytetarët, pasi larmia e çështjeve të ndjekura me inisiativë dhe 

vëzhgimi analitik i fenomeneve të ndryshme, kanë paraprirë ndërhyrjet që ndikojnë, qoftë në 

përmirësimin e sistemeve që gjenerojnë realizim të të drejtave, qoftë edhe në adresim dhe 

zgjidhje të çështjeve individuale. 

Roli proaktiv 

Roli proaktiv është parë si pjesë e pandarë e rolit aktiv dhe reagues që institucioni luan 

natyrshën në punën e tij të përditshme. Gjithashtu hapja e zyrave rajonale, faqja e internetit dhe 

sistemi online i ankesave kanë si qëllim rritjen e aksesit të shtetasve tek institucioni i Avokatit 

të Popullit. Pa dyshim që Avokati i Popullit gjendet para sfidave të reja, të cilat lidhen me 

reformat që pësojnë organet e administratës publike në vend dhe një sërë sistemesh ofrimi të 

shërbimeve publike. Sfida më kryesore në këtë proces mbetet roli primar që duhet të luajë 

institucioni, si oponenca e vazhdueshme që siguron balancën e duhur mes ushtrimit të pushtetit 

në veprimtarinë e organeve të administratës dhe të tretëve që veprojnë për llogari të saj dhe nga 

ana tjetër, garantimit dhe respektimit real të të drejtave të njeriut në këto procese transformuese 

Roli i Institucionit të Avokatit të Popullit në dhënien e mendimeve dhe komenteve për 

draft ligjet apo projekt-vendimit në mënyrë proaktive ose me kërkesë së të Institucioneve 

përkatëse. 

Kjo është bërë e mundur me kërkesë të organeve të ndryshme, kryesisht Komisionet e 

përhershme të Kuvendit, si Komisioni i ligjeve, administratës publike dhe të drejtat e njeriut, 

Ministria e Drejtësisë, etj.  

Avokati i Popullit ka luajtur një rol proaktiv në dhënien e mendimeve dhe sugjerimeve për 

draftligje dhe me iniciativën e tij. Institucioni i Avokatit të Popullit përveç konstatimeve dhe 

sugjerimeve për projekt ligje dhe akte nënligjore me shkrim, ka marrë pjesë në mënyrë aktive 

për të paraqitur këto mendime dhe në seanca dëgjimore pranë Komisionit të ligjeve, 

administratës publike dhe të drejtat e njeriut, konkretisht për të drejtën e informimit, për ligjin 

për të përndjekurit politik, për projekt ligjin për personat me aftësi të kufizuar, project-ligjin 

p[r sh[rbimet e kujdesit shoqeror, etj.  

Marrëdhëniet me median  
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Institucioni i Avokatit të Popullit bazohet mbi transparencën dhe si i tillë konsideron që 

marrëdhëniet me median kanë një rëndësi të veçantë. Ky institucion prej vitesh funksionon mbi 

bazën e një strategjie që parashikon promovimin e rolit të Avokatit të Popullit dhe të të drejtave 

të njeriut si edhe rrugët e komunikimit të përditshëm me median. Duke synuar njohjen sa më 

të gjerë nga publiku, qëllimi ka qenë dhe mbetet rritja e autoritetit të Institucionit të Avokatit 

të Popullit në të mirë të zgjidhjes sa më të shpejtë të problemeve që qytetarët ngrejnë pranë 

këtij institucioni. 

Aktivitetet dhe rekomandimet e Avokatit të Popullit kanë gjetur interesimin e mediave në 

televizionet, gazetat dhe website-t online kryesore në vend. Avokati i Popullit, anëtarë të stafit 

dhe kabinetit kanë qenë po ashtu në vijimësi prezent në media në të gjitha rastet kur publiku ka 

kërkuar përfshirjen dhe angazhimin tonë, por veçanërisht në rastet kur detyra dhe ligji obligon 

mbajtjen e një qëndrimi të shprehur me rekomandime mbi problematikat që kanë të bëjnë me 

të drejtat e njeriut në Shqipëri. 

Veç mediave qendrore në vend, Avokati i Popullit ka qenë prezent në mediat lokale të qyteteve 

që ka vizituar, duke patur si qëllim informimin e komunitetit të zonës mbi veprimet dhe 

mosveprimet, kompetencat dhe aktivitetin e institucionit të Avokatit të Popullit, si dhe përgjigje 

direkte mbi problematika lokale që kanë të bëjnë me kuadrin ligjor të detyrave dhe prioriteteve 

të Avoktit të Popullit. 

I.5. Bashkëpunimi me Njesitë e Qeverisjes Vendore 

Qeverisja Vendore është një nga fushat kryesore të angazhimit publik të Avokatit të Popullit 

në mbrojtje të të drejtave dhe interesave të ligjshme të shtetasve shqiptarë nga organet e 

qeverisjes vendore. Në këtë aspekt, Institucioni i Avokatit të Popullit ka luajtur rol proaktiv si 

një element thelbësor për një qeverisje të mirë, në mbrojtjen e individit kundër abuzimeve 

administrative, si dhe forcimin e besimit të publikut në shërbimet që ofron pushteti në nivel 

vendor dhe rajonal.  

Organizimi i “Ditëve të Hapura” nga Avokati i Popullit, komisionerët dhe stafi i institucionit, 

janë kthyer në një traditë të suksesshme në marrëdhëniet e Institucionit të Avokatit të Popullit 

me qytetarët, me administratën e pushtetit vendor, drejtuesit e njësive të qeverisjes vendore, si 

dhe me përfaqësuesit dhe rrjetin e shoqërisë civile në nivel lokal. 

Në takime, qytetarët janë informuar mbi objektin e punës të Institucionit, është komunikuar me 

ta mbi rrugën e ndjekur për zgjidhjen e ankesave, si dhe janë pranuar për shqyrtim ankesat që 

kanë si objekt kundërshtimin e veprimeve dhe mosveprimeve të administratës publike.  

Gjithashtu në kushtet e mungesës të informacionit, një pjesë e qytetarëve janë këshilluar dhe 

orientuar, për rrugët ligjore që duhet të ndjekin për të kërkuar dhe vendosur në vend të drejtën 

e pretenduar prej tyre.  

Ndër vite, “Ditët e Hapura” janë zhvilluar në një pjesë të bashkive dhe njësive administrative 

të vendit. Problematikat e adresuara nga qytetarët ju janë bërë prezent drejtuesve të njësive 

vendore për t’i konsideruar në punën me administratat e tyre, si dhe trajtimin e tyre në takimet 

me grupet e shoqërisë civile dhe median lokale. 
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Avokati i Popullit në funksion të mirëqeverisjes dhe mbrojtjes efektive të individëve kundër 

abuzimeve administrative, ka përdorur instrumente institucional dhe mekanizmat e tij ligjorë, 

të koordinuara njëkohësisht dhe me zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta si,: 

 Auditoriumet ku janë diskutuar dhe debatuar me aktorë publik dhe jo publik për tema 

të rëndësishme që shqetësojnë komunitete të veçanta, por dhe shoqërinë shqiptare në 

tërësi. 

 Trajnimet me përfaqësues të administratave vendore, etj., me qëllim krijimin e një 

fryme të ngushtë bashkëpunimi në zgjidhjen e ankesave të shtetasve, rritjen e 

performacës etiko-profesionale të punonjësve të administratës vendore, si dhe 

përmirësimin e standarteve dhe cilësinë e shërbimeve që u ofrohen qytetarëve nga ana 

e saj.  

 Aspekt i rëndësishëm në veprimtarinë e Avokatit të Popullit, ka qenë ndjekja nga afër 

e zbatimit të reformës së re administrative dhe monitorimi i zbatimit të legjislacionit 

nga organet e qeverisjes vendore. Forcimi i demokracisë lokale dhe rajonale nënkupton 

thellimin e procesit të decentralizimit dhe rritjen e autonomisë të organeve të qeverisjes 

vendore, shoqeruar këto me një mbështetje më të madhe buxhetore nga qeverisja 

qëndrore, sidomos tani kur jemi në hapat e para të implementimit të reformës 

administrativo-territoriale. 

 Avokatit i Popullit ka patur një bashkëpunim të ngushtë me strukturat e shërbimit social 

pranë bashkive, si dhe me organizatat e shoqërisë civile, me të cilat janë organizuar 

inspektime të përbashkëta në qendrat e trajtimit të tyre, për zgjidhjen e mjaft rasteve në 

favor të këtyre individëve pjesë e grupeve vulnerabël. Shqetësuese për 

mirëfunksionimin e këtyre qëndrave ngelet buxhetimi i vogël nga ana e bashkive, 

mungesa e investimeve dhe rritja e kapaciteteve të punonjësve që kryejnë këto detyra.  

 Avokati Popullit i ka rekomanduar organeve të qeverisjes vendore, planifikimin e më 

shumë fondeve në buxhetet e tyre vjetore për zgjidhjen e problematikave që shqetësojnë 

komunitetet në nevojë, kryerjen e investimeve, si edhe marrjen e masave për rekrutimin 

dhe trajnimin e stafeve sa më profesionalë, për trajtimin e grupeve vunerabël.  

Reforma administrative-territoriale dhe krijimi i bashkive si njësi bazë të qeverisjes vendore, 

ka në themel të saj vizionin e rritjes së mirëqënies së individëve dhe familjeve të tyre, përmes 

procesit të ofrimit të shërbimeve publike më afër qytetarëve dhe rritjes së cilësisë të tyre, si dhe 

kryerjes së investimeve në infrastrukturën rrugore, me qëllim përmirësimin e cilësisë të jetës 

të qytetarëve.  

Pavarësisht se kanë kaluar disa vjet nga krijimi i njësive të reja të qeverisjes vendore, si dhe 

disa reformave të ndërmarra nga qeveria, qytetarët vazhdojnë të paraqesin ankesa për 

mungesën e shërbimeve bazike pranë qëndrave ku ata banojnë. Ndërkohë, bashkitë nga ana e 

tyre justifikohen për mungesën e fondeve financiare, të cilat janë mjaft të reduktuara për 

ofrimin e këtyre shërbimeve. Kjo situatë, vjen si pasojë edhe e ndryshimeve strukturore që 

pësuan njësitë e qeverisjes vendore, për arsye të delegimit të kompetencave të reja nga qeverisja 

qëndrore, delegim ky që nuk u shoqëruan me buxhete financiare, gjë që ka vënë në vështirësi 

organet e qeverisjes vendore për t’iu përgjigjur në kohë kërkesave në rritje të qytetarëve.  
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Ankesa nga individë kryesisht kryefamiljarë, janë paraqitur lidhur edhe me pamundësinë e 

sigurimit të një vendi pune, nga njësitë e qeverisjes vendore. Nga analiza e këtij fenomeni 

rezulton se, niveli i lartë i papunësisë kryesisht në zonat e thella malore dhe ato rurale, vjen si 

pasojë e mungesës të projekteve dhe fondeve nga ana e bashkive, për vënien në efiçencë dhe 

shfrytëzimin e burimeve natyrore që ato zotërojnë, si dhe të mungesës së investimeve në tërësi 

dhe sidomos në infrastrukturën rrugore.  

Gjithashtu, në këto ankesa janë ngritur shqetësime edhe për mosfunksionimin si duhet, të 

zyrave të punës pranë bashkive, të cilat janë larg plotësimit të kërkesave dhe nevojave të 

individëve për punë, si dhe plotësimit të nevojës së tregut për punëtorë të kualifikuar.  

Strukturat e reja të bashkive, pas zbatimit të reformës administrativo territoriale, pësuan një 

ridimensionim sa i takon trajtimit të grupeve vulnerabël si romëve, egjyptianëve, grave të 

dhunuara, fëmijëve, komunitetit LGBTI etj. Në veçanti vlen të përmendet krijimi i njësive për 

mbrojtjen e fëmijëve, pranë çdo njësie të qeverisjes vendore.  

Pavarësisht kësaj, nuk kanë munguar ankesa nga individë dhe organizata të shoqërisë civile që 

punojnë me këto komunitete, objekti i të cilave ka të bëjë me mungesën e punësimit, problemin 

e shkollimit të fëmijëve, diskriminimin në marrjen e shërbimit shëndetësor, trajtimin e 

diferencuar për përfitimin e ndihmës ekonomike, probleme me mungesën e strehimit, 

regjistrimin në zyrat e gjendjes civile etj.  

Avokati i Popullit veç shqyrtimit të ankesave individuale i ka kushtuar një rëndësi të veçantë 

trajtimit dhe zgjidhjes të problematikave që shqetësojnë këto komunitete, duke i rekomanduar 

organeve shtetërore në nivel qëndror përmirësimin dhe përshtatjen e legjislacionit në fushat si 

arsimi, shëndetësia, gjendja civile dhe strehimi social, mbi bazën e problematikave që mbartin 

këto komunitete, si dhe plotësimin e standardeve ndërkombëtare të parashikuara në konventat 

ndërkombëtare të ratifikuara nga shteti shqiptar. 

Disa nga Raportet e Veçanta të Avokatit të Popullit ndër vite. 

- Raport i Veçantë “Varfëria dhe kontributi i programit të Ndihmës Ekonomike në reduktimin 

e saj, si dhe veprimtaria e Avokatit të Popullit lidhur me të”; 

 -Raporti i Veçantë “Mbi Nivelin e Respektimit të të Drejtave të Fëmijëve në Institucionet 

Publike të Përkujdesjes Rezidenciale për Fëmijët në Shtëpi Fëmije dhe Shtëpi Foshnje” mbi 

inspektimet e realizuara; 

-Raport i Veçantë “Për gjetjen e mekanizmave për kontrollin, zbatimin dhe respektimin e të 

drejtave të punonjësve dhe nëpunësve nga çdo organ i Njësive të qeverisjes vendore”; 

-Raport i Veçantë “Veprimtaria e Avokatit të Popullit për punësimin e Personave me Aftësi të 

Kufizuar (PAK), në institucionet e pushtetit qendror e atij lokal”; 

-Raport i Veçantë me të gjithë problematikat që lidhen me zbatimin e legjislacionit që rregullon 

marrëdhëniet e punës dhe në mënyrë të veçantë për gjetjen e mekanizmave për kontrollin, 

zbatimin dhe respektimin e të drejtave të punonjësve dhe nëpunësve nga çdo organ i Njësive 

të Qeverisjes Vendore. Gjatë vitit 2016 institucioni i Avokatit të Popullit në vijim të 



32 
Moduli i Trajnimit është përgatitur nga ekspertët e Institutit Shqiptar për Studime Ligjore dhe Territoriale 

(A.L.T.R.I) në kuadër të iniciativës me temë “Monitorimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale për 

grupet në nevojë në nivel kombëtar dhe lokal (Kukës, Elbasan dhe Librazhd)”, me mbështetjen e Deutsche 

Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Opinionet e shprehura në këtë material nuk 

përfaqësojnë domosdoshmërisht mendimet e donatorit. 

 

eksperiencës së suksesshme përgjatë viteve 2014 dhe 2015 ka organizuar 24 trajnime për 

pushtetin vendor, realizoi edhe katër trajnime të tjera me përfaqësuesit e njësive vendore në 

bashkitë Gjirokastër, Korçë, Kukës dhe Gramsh me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit në aspekte 

të ndryshme të të drejtave të njeriut; 

- Raport i Veçantë “Për të drejtat e fëmijëve jetimë, përfshirë këtu fëmijët e sistemuar në 

institucionet rezidenciale të përkujdesjes shoqërore, si dhe të fëmijëve që shfrytëzohen për të 

punuar”; 

- Raport i Veçantë “Për të drejtat e personave LGBT”; 

- Raport i Veçantë “Për dhunën ndaj grave dhe veprimtarinë e Avokatit të Popullit”, etj. 

 

KAPITULLI II. ANALIZË E KUADRIT LIGJOR PËR SHËRBIMET SOCIALE DHE 

MBROJTJEN E GRUPEVE NË NEVOJË 

 

II.1 Ligji Nr. 18/2017 Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës 

Fëmijët, për shkak të moshës së tyre, formimit, papjekurisë mendore dhe fizike, janë grupi më 

shumë i ekspozuar ndaj rrezikut, dhe për këtë arsye ata kanë nevojë për mbrojte dhe përkujdesje 

të veçantë nga ana e familjeve të tyre, shoqërisë dhe institucioneve shtetërore. Përmirësimi i 

legjislacionit për mbrojtjen e fëmijëve ka qënë prioritet i të gjitha qeverive pas viteve 90 në 

Shqipëri. Ky prioritet është mbështetur gjithmonë nga lëvizjet e mbrojtësve të te drejtave të 

fëmijëve, promovuar nga institucionet ndërkombëtare si UNICEF-i dhe rrjete të tjera OJQ-sh. 

Megjithëse duhet përmendur se ekzistojnë mangësi dhe probleme midis legjislacionit të shkruar 

dhe implementimit të tij, legjislacioni garanton të drejta të barabarta për individët në nevojë 

dhe qytetarët e tjerë, pa marrë parasysh shkakun, natyrën dhe shtrirjen e ngjarjes.  

 

Ky ligj përcakton të drejtat dhe mbrojtjen që gëzon çdo fëmijë, mekanizmat dhe autoritetet  

përgjegjëse, që garantojnë me efektivitet ushtrimin,  respektimin, promovimin e këtyre të 

drejtave, si  dhe mbrojtjen e veçantë të fëmijës. Ligji ka për qëllim: 

 

a) mbrojtjen e fëmijës, nëpërmjet plotësimit të kuadrit ligjor e institucional, në zbatim të  

Kushtetutës, të Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijës, të akteve  

ndërkombëtare që veprojnë në këtë fushë, si dhe të legjislacionit në fuqi; 

b) parashikimin e parimeve bazë ku mbështeten politikat kombëtare për të drejtat e 

fëmijës,  mekanizmat efikasë, si dhe autoritetet përgjegjëse në nivel qendror e vendor 

dhe kompetencat e tyre  në fushën e të drejtave dhe të mbrojtjes së fëmijës; 

c) garantimin e mirëqenies dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijës, duke promovuar 

dhe  mundësuar zhvillimin e tyre në shoqëri, ndihmën dhe përkujdesin efektiv për 

fëmijën, shëndeti dhe mirëqenia e të cilit janë në rrezik; 

d) marrjen e masave për t'i siguruar fëmijës ushtrimin e të drejtave, në përputhje me 

zhvillimin  e personalitetin, bazuar në interesin më të lartë të tij; 

e) marrjen e masave për të siguruar jetesën, mbijetesën dhe zhvillimin e fëmijës; 

f) sigurimin dhe bashkëpunimit ndërmjet strukturave dhe autoriteteve qendrore e vendore, 

si dhe organizatave që mbrojnë të drejtat e fëmijës; 
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g) parashikimin e mekanizmave efektivë dhe funksionimin e institucioneve të ngarkuara 

me  marrjen e masave konkrete për promovimin, respektimin e mbrojtjen e të drejtave 

të fëmijës, si dhe për ngritjen e një sistemi të integruar e funksional të mbrojtjes së 

fëmijës, për parandalimindhe përgjigjen efikase ndaj të gjitha formave të dhunës, 

abuzimit, shfrytëzimit e neglizhimit. 

 

Sipas përkufizimeve të ligjit “Fëmijë” është çdo person nën moshën 18 vjeç. Në rastin kur 

mosha e personit është e pamundur të përcaktohet saktë, por ka arsye të besohet se personi 

është fëmijë, ai konsiderohet fëmijë, në kuptim të këtij ligji, derisa mosha e tij të përcaktohet 

sipas legjislacionit në fuqi. 

 

Në varsi të satusit fëmijët kategorizohen si: 

 “Fëmijë i pashoqëruar” është fëmija që është ndarë nga të dy prindërit ose të afërmit e 

tjerë të familjes dhe për të cilin nuk kujdeset ndonjë person madhor; 

 “Fëmijë në nevojë për mbrojtje” është personi nën moshën 18 vjeç, pavarësisht fitimit 

të zotësisë për të vepruar, sipas legjislacionit në fuqi, i cili mund të jetë viktimë e 

abuzimit, neglizhimit, shfrytëzimit, diskriminimit, dhunës apo i një veprimtarie 

kriminale, si dhe individi nën moshën e përgjegjësisë penale, i cili dyshohet se ka kryer 

ose akuzohet se ka kryer një vepër penale, si dhe fëmijët në konflikt me ligjin. 

 

Përsa i përket fushës së zbatimit ky ligj zbatohet për: 

a. fëmijën me shtetësi shqiptare, pa shtetësi ose me shtetësi të huaj, i cili ndodhet brenda 

territorit të Republikës së Shqipërisë; 

b. fëmijën me shtetësi shqiptare, i cili ndodhet jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. 

Përsa i përket realizimit dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijës bëhet duke zbatuar këto parime: 

 

1. Fëmija është bartës i të drejtave dhe këto të drejta janë universale, të patjetërsueshme, 

të pandashme, të ndërvarura dhe progressive; 

2. Interesi më i lartë i fëmijës është konsiderata parësore në çdo veprim që ka të bëjë me 

fëmijën; 

3. Barazia dhe mosdiskriminimi. 

4. Përgjegjësia parësore e prindit dhe kujdestarit për t’i krijuar kushtet e jetesës, për t’i 

garantuar mirërritjen, zhvillimin, mirëqenien, edukimin dhe arsimimin fëmijës. 

5. Ndarja e përgjegjësive ndërmjet prindit ose kujdestarit të tij, autoriteteve shtetërore dhe  

shoqërisë për mbrojtjen e fëmijës. 

6. Çdo fëmijë duhet të jetojë e të rritet në një mjedis të përshtatshëm familjar dhe ndarja 

e fëmijës nga familja duhet parë si zgjidhja e fundit. 

7. Decentralizimi i shërbimeve që ofrohen për mbrojtjen e fëmijës, ndërhyrja 

ndërsektoriale dhe partneriteti ndërmjet institucioneve publike e jopublike, të 

autorizuara me ligj. 

8. Ofrimi i shërbimit të personalizuar e të specializuar për çdo fëmijë. 

9. Respektimi i dinjitetit, nderit dhe personalitetit të fëmijës. 

10. Pjesëmarrja, dëgjimi dhe respektimi i mendimit të fëmijës, në përputhje me moshën 

dhe aftësinë e tij për të kuptuar. 

11. Garantimi i stabilitetit e vazhdimësisë në kujdesin, rritjen e edukimin e fëmijës, duke 

mbajtur parasysh formimin e tij etnik, fetar, kulturor dhe gjuhësor. 
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Ky ligj, i nënshtrohet parimit të interesit më të lartë të fëmijës. Autoritetet publike e jopublike, 

si dhe gjykatat, kanë si konsideratë parësore interesin më të lartë të fëmijës në të gjitha veprimet 

dhe vendimet që merren në lidhje me fëmijët ku interesi më i lartë i fëmijës nënkupton të drejtën 

e fëmijës për të pasur një zhvillim të shëndetshëm fizik, mendor, moral, shpirtëror e social, si 

dhe për të gëzuar një jetë familjare e sociale të përshtatshme për fëmijën. Në zbatimin e këtij 

parimi mbahen parasysh: 

a. nevojat e fëmijës për zhvillim fizik e psikologjik, edukim e shëndet, siguri dhe 

qëndrueshmëri si dhe rritjen/përkatësinë në një familje; 

b. mendimi i fëmijës, në varësi të moshës dhe aftësisë së tij për të kuptuar; 

c. historia e fëmijës, duke mbajtur parasysh situatat e veçanta të abuzimit, neglizhimit,  

shfrytëzimit ose forma të tjera të dhunës ndaj fëmijës, si dhe rrezikun e mundshëm që 

situata të ngjashme të ndodhin në të ardhmen; 

d. aftësia e prindërve ose personave që kujdesen për mirërritjen e fëmijës për t’iu 

përgjigjur nevojave të fëmijës; 

e. vazhdimësia e marrëdhënieve personale ndërmjet fëmijës dhe personave, me të cilët ai 

ka lidhje gjinore, shoqërore dhe/ose shpirtërore. 

 

II.2 Ligji  Nr. 121/2016  Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë. 

 

Ky ligj ka si qëllim përcaktimin e rregullave për sigurimin dhe ofrimin e shërbimeve të kujdesit 

shoqëror, të cilat ndihmojnë në mirëqenien dhe përfshirjen shoqërore të individëve e të 

familjeve që kanë nevojë për kujdes shoqëror. Ligji përcakton:  

1. llojet e përfitimeve dhe lehtësive, individët dhe grupet e individëve që përmbushin 

kushtet për të përfituar, si dhe procedurat e kërkimit e të përfitimit të të drejtave të 

shërbimeve të kujdesit shoqëror;  

2. rolin dhe përgjegjësitë e organeve publike dhe jopublike të ngarkuara me zbatimin e tij. 

 

Ligj i ri parashikon në mënyrë të veçantë:  

 “Shërbimet e kujdesit social”, të cilat përfaqësojnë një sistem të integruar dhe të 

organizuar të përfitimeve dhe lehtësirave të dhëna/ofruara nga profesionistë të 

subjekteve përkatëse publike ose jopublike, me qëllim përmirësimin e kushteve të 

personave në disavantazh. 

 “Shërbimet e kujdesit parasocial”, janë shërbimet që përfshijnë ofrimin e informacionit, 

mbështetje për familjet në mënyrë që ato të identifikojnë nevojat e tyre për kujdes, 

vlerësim fillestar dhe mbështetje për individët për të zgjedhur shërbimin që kanë nevojë. 

 Shërbimet plotësuese “të kujdesit të specializuar”, të cilat mbështesin shërbimet në 

nivel vendor të ofruara në nivel rajonal për fëmijët me nevoja të veçanta si për shembull 

autizëm, fëmijët viktima të abuzimeve seksuale dhe gratë dhe vajzat viktima të 

abuzimit, dhunës dhe trafikimit. 

 “Shërbimet online të këshillimit me telefon”, janë shërbime të ofruara përmes linjës 

telefonike për ndihmë 24 orë 7 ditë në javë, që mbështesin dhe këshillojnë familjet ose 

fëmijët në rast krize, dhune në familje ose për mbrojtjen e fëmijëve. 

 

Brenda këtij kuadri, Ligji bazohet ne katër parime esenciale: 
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 Parimin e drejtësisë sociale: Garantimi i kushteve bazë të jetesës për të gjithë njerëzit, 

duke përfshirë edhe punësimin. 

 Parimin e subsidiaritetit: Shërbimet sociale vijnë sa më pranë qytetarëve që të jetë e 

mundur. 

 Parimin e mbështetjes sociale: Personat në nevojë kanë mundësi të kenë akses dhe u 

ofrohen  

 shërbime dhe mbështetje në rast nevoje. 

 Parimin e partneritetit: Sistemi i shërbimeve sociale bazohet në një bashkëpunim të 

ngushtë mes qeverisjes qendrore dhe asaj vendore, si burime kryesore të financimit të 

shërbimeve so ciale, së bashku me OJF dhe subjekte të tjera jopublike, të cilat kanë si 

objektiv të veprimtarisë ofrimin e shërbimeve sociale. 

 

 

KAPITULLI III. SHËRBIMET E KUJDESIT SOCIAL NË NIVEL LOKAL NË 

SHQIPËRI: SHQYRTIM LIGJOR DHE INSTITUCIONAL 

III.1. Korniza e përgjithshme  

Kuadri dhe parimet e përgjithshme të mbrojtjes sociale dhe ato të shërbimeve të kujdesit social 

në Shqipëri përcaktohen në ligjin “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” i ndryshuar, që 

përcakton regullat dhe kushtet e përfitimit nga ndihma ekonomike dhe kujdesi social, si edhe 

rolet dhe përgjegjësitë përkatëse të institucioneve shtetërore. Ndihma ekonomike dhe 

shërbimet janë lidhur me konceptin e kategorive në nevojë, të cilat kanë mundësi të kufizuara 

ekonomike, fizike, dhe psikologjike, si edhe aftësi të kufizuara sociale. Në ligj përcaktohet se 

ndihma ekonomike dhe shërbimet shoqërore kanë për qëllim lehtësimin e varfërisë dhe uljen e 

përjashtimit social për individët dhe familjet si dhe krijimin e mundësive për integrimin e tyre.  

Në ligj gjithashtu përcaktohet decentralizimi, si një ndër parimet thelbësore në themel të 

skemës së ndihmës ekonomike dhe shërbimeve sociale, bashkë me parimet e universalitetit, 

barazisë, respektit dhe garantimit të vlerave njerëzore, integritetit, transparencës, neutralitetit, 

integrimit social dhe mosdiskriminimit.  

Në të vërtetë, përgjegjësitë e njësive të qeverisjes vendore gjatë kryerjes së funksioneve të 

ofrimit të ndihmës ekonomike dhe kujdesit social janë përcaktuar në ligjin organik të pushtetit 

vendor, ku “shërbimet sociale” përshkruheshin si funksion ekskluziv i bashkive dhe njesive 

administrative, si niveli i parë i pushteteve vendore; dhe “ndihma dhe shërbimet shoqërore” si 

funksion i përbashkët, gjë që flet për përgjegjësi të përbashkëta për pushtetin qendror dhe atë 

vendor. 

Ligji organik i pushtetit vendor përcakton një numër funksionesh në potencë të përbashkëta për 

pushtetet vendore. Gjatë zbatimit të axhendës së decentralizimit, fusha e ndihmës dhe 

shërbimeve shoqërore, bashkë me arsimin para-universitar dhe shëndetin parësor dolën si 

fushat më të spikatura ku përpjekjet e përbashkëta nga pushteti qendror dhe lokal do të kishin 

qenë dobiprurëse, duke qenë se janë funksione të përhapura në të gjithë territorin dhe ofrojnë 

shërbime të drejtpërdrejta për komunitetin; dhe njëkohësisht ato kanë një rëndësi të brendshme 

që kërkon angazhimin e pushtetit qendror me qëllim garantimin e standardeve dhe sigurimin e 

barazisë.  
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Ligji organik për pushtetin vendor nuk përmban hollësi mbi konceptin e veprimtarive që lidhen 

me mbrojtjen sociale dhe është vënë re edhe një farë mbivendosjeje në ndarjen që ai bën midis 

“shërbimeve shoqërore” si funksion ekskluziv dhe “kujdesit social” si funksion i përbashkët. 

Ligji për ndihmën dhe shërbimet shoqërore nuk përmban përkufizime specifike për sqarimin e 

kësaj mbivendosjeje në potencë; gjithësesi në ligj bëhet një dallim midis “shërbimit social 

komunitar” që nënkupton të gjithë llojet e shërbimit social publik dhe jo-publik, që ofrohen në 

nivel lokal në territorin nën juridiksionin e bashkisë apo njesive  administrative dhe shërbimet 

sociale në përgjithësi.  

Shërbimet komunitare të kujdesit social përcaktohen si shërbime që ofrohen nga qendrat ditore; 

në familje apo në kujdestari, sipas nevojave specifike të përfituesëve; përkundrejt “shërbimeve 

të kujdesit rezidencial”. Rrjedhimisht duket se ka një mirëkuptim të pashprehur, sipas të cilit 

pushteti vendor do të luante një rol më aktiv në rastin e shërbimeve rezidenciale, ku pushtetet 

vendore do të merrnin më shumë autoritete për shërbimet komunitare. Megjithatë siç është 

theksuar edhe më lart, kujdesi social mund të mos jetë plotësisht nën autoritetin e pushtetit 

vendor për të garantuar që standardet kombëtare përmbushen në të gjithë vendin në interes të 

parimeve të barazisë dhe universalitetit. 

III.2 Roli i pushtetit vendor në lidhje me ndihmën ekonomike  

Ligji për ndihmën dhe shërbimet shoqërore u cakton pushteteve vendore dhe njesive 

administrative një sërë përgjegjësish. Përgjegjësia kryesore e bashkive/Njesive Administrative 

në fushën e mbrojtjes shoqërore është ndihma ekonomike (përfitime në para “cash” për të 

varfërit) dhe përfitime të tjera “cash” (pagesa e paaftëtisë etj.). 

Pushtetet vendore kanë një përgjegjësi të caktuar në përcaktimin e kritereve të përfitimit nga 

akordimi i subvencioneve bazuar mbi kritere objektive të përcaktuara në ligj. Ato kanë autoritet 

të mjaftueshëm për të përcaktuar numrin e familjeve që duhet të përfitojnë nga skema e 

pagesave në “cash” dhe shumat e këtyre fondeve, si edhe të kontrollojnë përputhshmërinë me 

kriteret dhe procedurat. Fondet për pagesat në para “cash” vijnë nga buxheti i shtetit. Sistemi 

nuk është pa të meta. Një ndër to është mbingarkesa që u bie në kurriz individëve përfitues për 

të sjellë dokumente, si edhe ngurtësia e kritereve të përfitimit nga pagesat. Ajo që është edhe 

më e rëndësishme është që mbulesa e të varfërve është e ulët, siç ka dalë edhe nga disa studime 

dhe nuk ka qenë shumë efikase në targetimin e kategorive në nevojë. Këto çështje, duke 

përfshirë reformën në vetë skemën e pagesave në “cash” janë objekt i konsideratave për 

reformën e ardhshme të sektorit. Mund edhe të ndodhë që kjo reformë të sjellë ndryshime të 

reja përsa i takon roleve dhe përgjegjësive të pushteteve vendore në sistemin e mbrojtjes 

shoqërore. 

III.3 Roli i pushtetit vendor në lidhje me shërbimet e kujdesit social  

Përsa u takon shërbimeve të kujdesit social, mund të themi se pushtetet vendore janë niveli më 

i përshtatshëm për ofrimin e shërbimeve sociale për përfituesit, duke qenë se janë në gjendje të 

targetojnë dhe ofrojnë ato shërbime më mirë, për shkak të afërsisë me komunitetin dhe për 

specifikat që mbart vetë konteksti lokal.  

Njësitë e qeverisjes vendore kanë një gamë të gjerë përgjegjësish në këtë fushë. Këtu 

përfshihen: ofrimi i shërbimeve sociale komunitare, shqyrtim dhe vendim-marrje në lidhje me 

procedurat për marrjen në kujdestari, si edhe manaxhimi i shërbimeve rezidenciale në raste 

speficike. Gjithashtu, në legjislacion përcaktohen detyrimet specifike për shërbimin social në 
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nivel lokal, duke përfshirë ngritjen e pikave fokale gjinore dhe të luftës kundër dhunës në 

familje dhe Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijës.  

Që nga viti 2005, në përputhje me Strategjinë kombëtare për mbrojtjen sociale u decentralizuan 

gjithashtu një sërë shërbimesh të kujdesit social. Këtu përfshiheshin 26 institucione të kujdesit 

rezidencial në të gjithë vendin që ofrojnë shërbime të specializuara: si p.sh. jetimoret, azilet e 

pleqve, qendrat sociale, etj. Kur u bë transferimi u supozua që pushtetet vendore do të 

përgjigjeshin për manaxhimin dhe financimin e këtyre shërbimeve, ndonëse nuk u bë asnjë 

analizë e detajuar e mënyrës sesi do të sigurohej cilësia dhe stabiliteti financiar i sistemit. Disa 

prej objekteve që u transferuan tek pushteti vendor, (duke përfshirë edhe të drejtën e pronësisë 

së objektit) janë në gjendje të amortizuar dhe kanë kosto të larta operative. Ende edhe sot këto 

objekte vazhdojnë të financohen pothuajse ekskluzivisht drejtpërdrejtë nga buxheti i shtetit, 

ndonëse teorikisht ato janë nën autoritetin e pushtetit vendor (kryesisht për bashkitë e mëdha). 

Kjo marrëdhënie e dyfishtë minon ndjeshëm llogaridhënien e këtyre institucioneve, gjë që nga 

ana tjetër mund të vërë në rrezik qendrueshmërinë dhe ndofta edhe cilësinë e punës. 
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KAPITULLI IV. STANDARDET PËR SHËRBIMET SHOQËRORE NË SHQIPËRI 

 

IV.1.Çfarë kuptojmë me standarde? 

 

Standardet përfaqësojnë një nivel të përbashkët të funksionimit dhe të kryerjes së veprimtarisë, 

që kërkohet të arrihet nga të gjitha llojet e shërbimeve shoqërore. Standardet janë parime të 

përgjithshme që shërbejnë për të siguruar cilësinë e shërbimeve shoqërore. Ato i drejtojnë 

shërbimet në plotësimin e nevojave të ndryshuara të përfituesve të tyre dhe të komunitetit të 

cilit i shërbejnë. Ato përfaqësojnë një mjet për të vlerësuar si nivelin e përmbushjes të nevojave 

të përfituesve, ashtu dhe të praktikave të shërbimeve shoqërore. Elementet e standardeve janë:  

 

1. Sigurimi i një sistemi bashkëkohor të shërbimeve shoqërore; 

2. Inspektimi i shërbimeve shoqërore; 

3. Liçencimi i shërbimeve shoqërore. 

 

Të gjithë aktorët, që nga përfituesit deri tek ofruesit e shërbimeve shoqërore dhe 

bashkëpunëtorët e tyre, janë të interesuar t’i përdorin standardet. Përfituesit/familjet dëshirojnë 

të marrin një nivel të kënaqshëm shërbimesh. Për këtë arsye përfituesit/familjarët kanë të 

drejtën të informohen mbi standardet në shërbimet shoqërore, që të mund të kontribuojnë edhe 

ata në zbatimin e tyre.  

 

Ofruesit, ku përfshihen: institucionet publike, OJF-të, grupet e interesuara, ofruesit privatë dhe 

bashkëpunëtorët e tyre, do t’i përdorin standardet si një udhërrëfyes në procesin e realizimit të 

shërbimeve shoqërore. Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, 

Shërbimi Social Shtetëror me agjencitë e tij rajonale, autoritetet vendore, ku përfshihen organet 

e qeversijes vendore, do t’i përdorin standardet për licencimin, inspektimin dhe vlerësimin e 

shërbimeve shoqërore.  

 

Standardet gjithashtu mund të jenë të dobishme për:  

 Institucionet akademike dhe organizata të tjera të përfshira në veprimtari arsimore 

dhe/apo trajnuese për personelin që ushtron veprimtari në shërbimet shoqërore.  

 Studiuesit që i drejtohen fushës shoqërore.  

 Të tjerë persona/biznese të interesuar apo edhe të angazhuar në fusha që ndërthuren me 

shërbimet shoqërore.  

 

 

IV.2 Pse standardet janë të rëndësishme?  

 

Në ligjin për ndihmën dhe shërbimet shoqërore përcaktohen “parimet bazë mbi të cilat 

funksionon skema e ndihmës dhe e shërbimeve shoqërore, të cilat janë:  

 

a. respektimi dhe garantimi i vlerave dhe i personalitetit të individit;  

b. universaliteti;  

c. barazia e mundësive;  

d. e drejta për të përfituar;  
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e. partneriteti;  

f. transparenca dhe paanshmëria;  

g. decentralizimi;  

h. pavarësia, integrimi shoqëror dhe pjesëmarrja në jetën e komunitetit;  

i. mosdiskriminimi;  

j. karakteri subvencionues”.  

 

Pra, ligji pasqyron rëndësinë e respektimit të të drejtave të njeriut për çdo shtetas që bëhet 

përfitues i shërbimeve shoqërore, ndërsa vendosja e standardeve për shërbimet shoqërore 

përbën një mënyrë për t’i zbatuar këto parime në praktikë. 

  

Standardet janë të rëndësishme: 

  

Së pari, për të garantuar dhe për të zhvilluar më tej të drejtat e shtetasve shqiptarë të 

sanksionuara në Kushtetutë, në legjislacionin shqiptar dhe në Konventat Ndërkombëtare të 

ratifikuara nga Qeveria shqiptare. Që nga viti 1993, kur u miratua ligji nr.7710, datë 

18.05.1993, “Për ndihmën dhe përkujdesjen shoqërore”, me të cilin vendoset për herë të parë 

sistemi i ndihmës shoqërore në Shqipëri, legjislacioni mbi të drejtat sociale ka pësuar 

përmirësime të dukshme. Kështu janë përmirësuar Kushtetuta e Shtetit Shqiptar, Kodi i 

familjes, Kodi i punës, Kodi civil dhe ai i procedurës civile, Kodi penal dhe ai i procedurës 

penale, ligji nr.7710, datë 18.05.1993, “Përndihmën dhe shërbimet shoqërore”, ligji nr. 8652, 

datë 31.05.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” (i decentralizimit), 

si dhe një sërë aktesh të tjera nënligjore, të cilat garantojnë dhe zhvillojnë më tej të drejtat 

shoqërore. Vendosja për herë të parë e një paketë të plotë të standardeve shqiptare të 

shërbimeve shoqërore në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me standardet e kërkuara 

ndërkombëtare, përbën edhe një hap të rëndësishëm në procesin e integrimit të vendit tonë në 

Bashkimin Europian.  

 

Së dyti, vendosja e standardeve për shërbimet shoqërore është e rëndësishme për të matur dhe 

për të ndihmuar në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shoqërore. Në kushtet e zhvillimit 

edhe të sektorit privat në fushën e shërbimeve shoqërore, del e nevojshme që shteti të vendosë 

disa rregulla dhe standarde të domosdoshme për cilësinë e shërbimeve, të cilat duhen 

respektuar nga të gjithë ofruesit e shërbimeve, nga institucionet publike (në nivel qendror apo 

lokal), nga organizatat jofitimprurëse (OJF-të) dhe nga ofruesit privatë. Zbatimi i standardeve 

kombëtare përbën kushtin e parë në procesin e liçencimit, inspektimit dhe të vlerësimit të 

shërbimeve shoqërore.  

 

Së treti, proceset decentralizuese ngarkojnë me përgjegjësi më të mëdha autoritetet vendore në 

lidhje me shërbimet shoqërore.  Në kushtet që Njësitë e Qeverisjes Vendore nuk kanë përvojë 

në këtë fushë të re të veprimtarisë së tyre, vendosja e standardeve do t’i ndihmojë ato në 

përmbushjen e funksioneve të reja në lidhje me plotësimin e nevojave shoqërore në 

komunitetin, ku ata ushtrojnë autoritetin e tyre. Këto funksione lidhen me planifikimin, 

sigurimin e shërbimeve shoqërore dhe zhvillimin e rrjeteve të bashkëpunimit lokal apo rajonal.  

 

Së katërti, zbatimi i standardeve ndikon në rritjen e kapitalit social. Kapitali social në 

këndvështrimin praktik ka të bëjë me zhvillimin e rrjeteve të bashkëpunimit dhe të burimeve 
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shoqërore, që përfshijnë institucionet, marrëdhëniet dhe normat që formojnë sasinë dhe cilësinë 

e ndërveprimeve shoqërore.  

 

Për t’iu përgjigjur më mirë nevojave shoqërore në rritje, është e nevojshme të rritet përgjegjësia 

jo vetëm e Njësive të Qeverisjes Vendore, por e gjithë komunitetit për angazhimin e sa më 

shumë aktorëve dhe burimeve në shërbimet shoqërore. Kjo synon ndryshimin e tipologjisë së 

shërbimeve shoqërore duke rritur llojshmërinë e tyre në përputhje me nevojat, duke zgjeruar 

rrjetin e institucioneve të përkujdesjes shoqërore me shërbime të reja, që do të realizohen nga 

institucionet publike apo jopublike, në nivel lokal, me institucione rezidenciale, me qendra 

ditore, me shërbime në familje apo shërbime të lëvizshme në komunitet. Kjo do të sjellë 

zhvillimin e rrjeteve të bashkëpunimit dhe të burimeve shoqërore, situatë që kërkon vendosjen 

e standardeve, si pikë referimi në të gjitha llojet e shërbimeve shoqërore, të drejtuara në të 

gjitha grupet në nevojë, si: fëmijët, gratë, personat me aftësi të kufizuara, të rinjtë në nevojë, të 

moshuarit etj., për të arritur plotësimin më mirë të nevojave të tyre. 

Përcaktimi i standardeve të shërbimeve shoqërore, bazuar në praktikat më të mira ekzistuese, 

vendos themelet mbi të cilat standardet do të zhvillohen më tej në të ardhmen. Qëllimi është që 

ofruesit e shërbimeve shoqërore, në një plan afatshkurtër apo afatmesëm, jo vetëm t’i arrijnë 

këto standarde minimale, por edhe të synojnë t’i tejkalojnë ato në drejtime të ndryshme. 

Nëpërmjet akteve nënligjore, si: rregullore, statute, udhëzues të nxjerrë nga Ministria e Punës, 

Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta apo Shërbimi Social Shtetëror, do të lehtësohet 

zbatimi në praktikë i këtyre standardeve dhe zhvillimi i mëtejshëm i tyre në përputhje me 

nevojat shoqërore të së ardhmes. 

IV.3 Cili është këndvështrimi i ri i standardeve?  

 

a) Personat në nevojë në qendër të shërbimeve shoqërore – filozofia që drejton standardet  
Një sistem modern i shërbimeve shoqërore ka në qendër të veprimtarisë së tij kërkesat e 

personave në nevojë. Personat në nevojë përbëjnë jo vetëm objektin e shërbimeve shoqërore, 

por edhe një aktor të rëndësishëm për zhvillimin e tyre. Përfituesit e shërbimeve konsiderohen 

si bashkëpunëtori kryesor i ofruesve të shërbimeve shoqërore në të gjitha drejtimet e 

veprimtarisë për përmbushjen e këtyre standardeve. 

  

b) Standarde që synojnë të sjellin rezultatet që përfituesit kërkojnë nga shërbimet 

shoqërore  
Nëse standardet ekzistuese, të përshkruara në rregulloret e institucioneve të shërbimeve 

shoqërore fokusohen kryesisht në standardet organizative, në këtë dokument pikësynimi është 

zhvillimi i standardeve që kanë të bëjnë me cilësinë e jetës së përfituesve të shërbimeve 

shoqërore apo/dhe familjarëve të tyre. Këto standarde kanë të bëjnë me çështje të tilla 

themelore:  

 

 sa i ndihmojnë shërbimet përfituesit/familjet e tyre për një jetë më të mirë;  

 si/sa nxitet pjesëmarrja e përfituesve në realizimin e shërbimeve shoqërore;  

 si/sa përmbushen nevojat e tyre emocionale dhe njohëse;  

 si/sa përfituesit zhvillohen si individë me personalitetin e tyre, bëhen të pavarur;  

 si/sa ndihmohen përfituesit të ruajnë lidhjet dhe të kontribuojnë në komunitetin e tyre.  
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Pra, standardet kërkojnë që rezultatet që arrijnë tek përfituesit, të jenë qëllimi parësor i 

shërbimeve shoqërore. Këto rezultate përfshijnë sigurinë, zhvillimin normal, arritjen e 

interesave personale, përfshirjen dhe integrimin social. Në një kuptim më të përgjithshëm, 

rezultati që përfituesit/familjet e tyre presin dhe kërkojnë nga shteti. 

IV.4 Fushat që mbulojnë standardet.  

 

 Të drejtat e njeriut;  

 Zhvillimi i personalitetit, pavarësisë dhe integrimit social të përfituesit;  

 Kujdesi personal;  

 Liria e zgjedhjes;  

 Vendndodhja dhe informimi mbi shërbimet që të jenë lehtësisht të arritshme;  

 Qëllimi i shërbimit dhe përshtatshmëria;  

 Menaxhimi;  

 Rrjetet e bashkëpunimit;  

 Burimet njerëzore dhe material;  

 Emergjencat. 

  

IV. 5 Procesi i vlerësimit të standardeve  

 

Standardet nuk mund të konceptohen si përcaktime përfundimtare, veçanërisht kur kanë të 

bëjnë me cilësinë e shërbimeve shoqërore. Me kalimin e kohës ndryshojnë vetë shërbimet, 

qëndrimet e përfituesve ndaj tyre, burimet dhe vlerat ku ato mbështeten, të lidhura me të gjithë 

faktorët shoqërorë që ndikojnë ndryshimet në realitetet shoqërore. Nën këtë këndvështrim, 

standardet vazhdimisht ndryshojnë dhe përmirësohen, për t’iu përgjigjur nevojave në rritje dhe 

zhvillimit të praktikave më të mira të shërbimeve shoqërore në vend.  

Procesi i kontrollit të standardeve qartëson situatën, kapacitetet ekzistuese të sistemit të 

shërbimeve shoqërore, por vetëm ky instrument është i pamjaftueshëm për të vlerësuar cilësinë 

e shërbimeve shoqërore. Ndonëse inspektimi përmban në vetvete edhe detyrën e vlerësimit të 

cilësisë së shërbimeve dhe na lejon të gjykojmë mbi problemet që ekzistojnë në zbatim, 

mbështetja vetëm te ky instrument është e njëanshme.  

 

Vlerësimi është një veprimtari që kërkon njohje të plotë të situatës dhe gjykime nga 

këndvështrime të ndryshme. Nëse deri tani vlerësimi është realizuar nëpërmjet raportimeve të 

përgjithshme nga ofruesit e shërbimeve shoqërore apo nga inspektorët, sot kërkohet që edhe në 

këtë proces të përfshihen aktorë të ndryshëm. Vlerësimi fillon nga vetëvlerësimi, që kryhet nga 

vetë ofruesit e shërbimeve shoqërore, deri tek vlerësimi nga grupet e interesuara apo 

profesionistë që analizojnë fushën shoqërore. Në kushtet e mungesës së përvojës në zbatimin 

e këtyre standardeve apo të një procesi vlerësimi të gjithanshëm, që kërkon të marrë në 

konsideratë gjykimet e të gjithë aktorëve, natyrisht që procesi i vlerësimit mund të realizohet 

lehtësisht.  

 

Cilët janë aktorët nga të cilët pritet vlerësimi i standardeve?  

 

Së pari, vlerësimi nga ana e përfituesve, se deri në ç’masë shërbimet plotësojnë nevojat e tyre, 

është boshti i gjithë veprimtarisë për zbatimin e standardeve. Përfituesit kërkojnë nga ofruesit 
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e shërbimeve që të plotësojnë nevojat, me qëllim që të mundësojnë integrimin e tyre në 

shoqërinë ku jetojnë, që edhe ata të gëzojnë të drejta të barabarta me anëtarët e tjerë të 

komunitetit.  

Parimet më të rëndësishme të përdoruesve për vlerësimin e standardeve të shërbimeve janë:  

 Respekti, të jesh i vlerësuar si individë. Fakti që këta persona ndodhen në nevojë dhe u 

janë drejtuar shërbimeve shoqërore, nuk i jep askujt të drejtën të nëpërkëmbë dinjitetin 

dhe personalitetin e tyre. Ata gëzojnë të gjitha të drejtat si anëtarët e tjerë të shoqërisë. 

Respektimi i të drejtave të përfituesve përbën edhe një nga standardet bazë të 

shërbimeve shoqërore, prandaj edhe një pikëvështrim për vlerësimin e tyre për 

standardet.  

 Pjesëmarrja, të jesh i përfshirë sa të jetë e mundur në vendimet apo veprimet e 

ndërmarra nga ofruesit e shërbimeve shoqërore, që kanë të bëjnë me jetën e përfituesve 

të këtyre shërbimeve. Përfituesit kanë të drejtë të përfshihen në vendimmarrje dhe të 

ndjehen se janë ata që vendosin se çfarë shërbimi i plotëson më mirë nevojat e tyre, se 

si mund të realizohet shërbimi në mënyrë që ata ta konsiderojnë se është më e mira për 

ta.  

 Pavarësia, se sa shërbimet e ofruara u krijojnë përfituesve mundësinë e zgjedhjes, i 

ndihmojnë ata të kapërcejnë situatën e vështirë dhe i nxitin që të jenë aktivë në gjetjen 

e burimeve për të përballuar nevojat e paplotësuara, për të krijuar një mënyrë të jetuari 

sa më të pavarur.  

 Të qenët i informuar, pra se si ofruesit e shërbimeve i bëjnë të njohura kriteret dhe 

standardet e shërbimeve, mundësitë dhe shërbimet që mund t’u ofrohen, me qëllim që 

përdoruesit e tyre të kenë mundësi për të marrë vendime të bazuara në njohjen e 

situatave reale dhe jo thjesht nga nevoja që ata kanë.  

 Personel profesionist në shërbim të përfituesve jo vetëm i aftë, por dhe me një etikë 

sjelljeje të pranueshme për ta, që komunikon lirshëm për të gjitha nevojat, kërkesat dhe 

interesat e përfituesve.  

 

Vlerësimi i standardeve nga këndvështrimi i përfituesve të tyre i ndihmon ofruesit e shërbimeve 

për t’i drejtuar ato sipas nevojave. Në kushtet e kapaciteteve të pamjaftueshme të ofruesit të 

shërbimeve shoqërore, mund të ndodhë që gjykimet dhe vlerësimet e përfituesve të reflektojnë 

këtë realitet dhe të kufizohen duke u kënaqur me pak. Mund të ndodhë që përfituesit kënaqen 

që fitojnë të drejtën për një shërbim të kërkuar dhe të pretendojnë pak për cilësinë e tij.  

Konkretisht, kërkesat nga të moshuarit për qendra rezidenciale janë më të mëdha sesa 

kapacitetet ekzistuese, prandaj ata që arrijnë të sigurojnë pranimin në to e quajnë veten me fat, 

pa pretenduar shumë për cilësinë e shërbimit. Në këtë rast, ndonëse vlerësimi i tyre është i 

rëndësishëm, ai nuk është gjithmonë objektiv dhe i mjaftueshëm për të gjykuar për standardet 

e shërbimeve shoqërore. 

  

Së dyti, një grup tjetër, që realisht jep vlerësime për zbatimin e standardeve, përbëhet nga 

profesionistët që kryejnë shërbimet. Vlerësimi kryhet nga punonjësi social, psikologu, 

edukatori, mjeku, fizioterapisti, infermieri e të tjerë profesionistë që veprojnë në shërbimet 

shoqërore. Ata i vlerësojnë standardet nga pikëpamja se sa mundësi, fleksibilitet krijojnë ato 

me qëllim që të zhvillojnë dhe zbatojnë aftësitë e tyre profesionale në përmbushjen e nevojave 
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të përfituesve. Një tjetër këndvështrim i tyre është se si zbatimi korrekt i standardeve nuk bie 

ndesh me statusin dhe etikën e profesionit përkatës. Profesionistët e shërbimeve shoqërore duan 

të sigurohen që përfituesit kanë gjithë informacionin dhe mbështetjen e duhur për të bërë 

zgjedhjet e tyre. Po ashtu, profesionistët kërkojnë që ofruesit të kenë burimet e mjaftueshme 

për sigurimin e shërbimeve cilësore. Duke respektuar përparësitë e ofruesve të shërbimeve, 

zgjedhjet e përfituesve të shërbimeve shoqërore, ata dëshirojnë që ato të përputhen me 

përparësitë e tyre profesionale.  

 

Profesionistët i vlerësojnë standardet dhe shërbimet shoqërore edhe nga pikëpamja e 

marrëdhënieve të punës, që kanë të bëjnë jo vetëm me marrëdhëniet e tyre me përfituesit, por 

edhe me menaxherët apo profesionistët e tjerë. Për profesionistët është e rëndësishme që 

menaxherët t’u krijojnë hapësira për zhvillimin më tej të aftësive të tyre profesionale, të mos 

kenë barriera burokratike procedurale që pengojnë veprimtaritë e tyre profesionale. Për ta është 

e rëndësishme të punohet në ekipe profesionistësh, të zhvillohen rrjetet e bashkëpunimit me 

profesionistë apo ofrues të tjerë të shërbimeve, të ndihmohen për të patur në kohë 

informacionin dhe teknologjinë e kërkuar.  

 

Profesionistët e shërbimeve shoqërore vlerësojnë në mënyrë kritike përshtatshmërinë e 

standardeve me rolin e tyre dhe të identifikojnë fushat që mund të vështirësojnë ose të pengojnë 

arritjen e standardeve. Në punën e tyre të përditshme ata identifikojnë se ku janë arritur 

standardet dhe ku duhet punuar më tej për përmbushjen e tyre. Nga ana tjetër, vetë standardet 

shërbejnë si kritere vlerësuese për punën e profesionistëve të shërbimeve shoqërore, kështu që 

ata vetëvlerësojnë se si zbatohen detyrat e tyre në mënyrë korrekte. Ky vetëvlerësim është i 

nevojshëm në përcaktimin e planeve të ardhshme për zhvillimin e shërbimeve dhe për rritjen e 

nivelit të tyre profesional.  

 

Së treti, janë drejtuesit/menaxherët e shërbimeve, për të cilët vlerësimi i standardeve bëhet nën 

këndvështrimin se sa zbatimi i tyre shkon në përputhje me qëllimet dhe objektivat, burimet e 

institucionit që ata menaxhojnë, në ç’masë ato rrisin motivimin e personelit zbatues, sa hapësira 

krijojnë për marrëdhënie të hapura mes personelit në të gjitha nivelet, jo vetëm brenda një 

agjencie, por edhe me profesionistë/ofrues të tjerë të shërbimeve në rajon. Menaxherët 

vlerësojnë që përfituesit të jenë të kënaqur, që të rritet si besimi i komunitetit në shërbimet që 

ata ofrojnë, ashtu dhe reputacioni i institucionit të tyre. Ata interesohen që personeli të ketë një 

vizion të qartë për shërbimin dhe rezultatet e tij, të veprojë në mënyrë sa më të drejtpërdrejtë, 

të hapur dhe të shpejtë me përfituesit, duke shmangur zvarritjet burokratike. Prandaj 

menaxherët janë të interesuar për të vlerësuar rregullat e punës dhe procedurat, me qëllim që 

të rritet cilësia e shërbimit. Gjithsesi, menaxherët vlerësojnë se sa të balancuara janë interesat 

e organizatës me interesat e përfituesve dhe të profesionistëve, madje të gjithë komunitetit ku 

ata veprojnë, duke ditur se ndërmjet tyre ekzistojnë edhe dallime. Mbi këtë bazë ata përpiqen 

të gjejnë metodat më të efektshme të menaxhimit, që ftojnë dhe përfaqësojnë opinionet e 

komunitetit, duke synuar që gjithçka të jetë harmonike dhe funksionale.  

 

Menaxherët organizojnë mbledhje të informacionit mbi cilësinë e shërbimit në mënyrë 

periodike si nëpërmjet intervistave me përfituesit, me personelin, ashtu dhe nëpërmjet analizës 

së raporteve periodike që ata marrin. Gjithashtu, ata vlerësojnë nëse shërbimet e tyre 

respektojnë kërkesat dhe janë në përputhje me objektivat e njësive të qeverisjes vendore të 

shpallura në planifikimet komunitare për shërbimet shoqërore.  
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Mbi bazën e këtyre vlerësimeve, duke synuar përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve, 

menaxherët ndërmarrin nisma për ndryshime, modifikime, rimodelime në lidhje me objektivat 

dhe llojet e shërbimeve, strukturën dhe organizimin e brendshëm të punës, procedurat, rritjen 

e burimeve njerëzore dhe materiale. Duke vlerësuar arritjet, ata i përdorin ato për të ngritur 

moralin e personelit dhe për shpërndarjen e praktikës më të mirë.  

Pra, si përfituesit, profesionistët dhe menaxherët e shërbimeve shoqërore vlerësojnë zbatimin 

e standardeve të shërbimeve nisur nga interesat që përfaqësojnë, duke realizuar një qasje sa më 

të plotë dhe më realiste të situatave në zbatimin e standardeve. Vlerësimi i mbështetur në fakte 

të cilat vijnë nga burime dhe këndvështrime të ndryshme lejon të përcaktohen më mirë mënyrat 

dhe ndërhyrjet për përmirësimin e shërbimeve shoqërore, duke ndërthurur interesat e 

përfituesve, të profesionistëve dhe të menaxherëve.  

 

Me zhvillimin dhe zbatimin e standardeve në sistemin e shërbimeve shoqërore në Shqipëri, 

krijohen premisat për vlerësime të bazuara në dije dhe në praktikë; në njohjen e legjislacionit, 

të kapaciteteve institucionale dhe të nevojave shoqërore. Modelet më të mira që krijohen në 

shërbimet shoqërore do të përhapen për të krijuar standarde të qëndrueshme në shërbimet 

shoqërore, për t’u përballur me sfidat e së tashmes dhe të së ardhmes. 

 

KAPITULLI V. ZBATIMI NË PRAKTIKË I METODOLOGJISË SË MONITORIMIT 

NË OFRIMIN E SHPËRNDARJES SË NDIHMËS EKONOMIKE 

 

 

5.1 Kush mund të përfitojë ndihmën ekonomike: 

 Familjet pa të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme; 

 Jetimët të cilët nuk janë në institucione; 

 Prindërit e fëmijëve të lindur trinjakë e më shumë njëherësh, që u përkasin familjeve në 

nevojë; 

 Viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore deri në çastin e 

punësimit të tyre; 

 Viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të 

mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes. 

 Fëmijë të vendosur në shërbimin e kujdestarisë. 

 

5.2 Ku aplikohet për ndihmë ekonomike? 

Familjet pa të ardhura dhe me të ardhura të pamjaftueshme dhe kategoritë e tjera mund të 

aplikojnë për përfitimin e ndihmës ekonomike pranë njësisë vendore ku kanë vendbanimin. 

5.3 Kur aplikohet për ndihmën ekonomike? 

Për të përfituar ndihmë ekonomike kryefamiljari, së bashku me bashkëshorten nga data 1-10 të 

çdo muaji paraqiten pranë administratorit shoqëror të seksioneve të ndihmës dhe shërbimeve 

shoqërore në bashki/njësitë për të aplikuar për ndihmë ekonomike si familje në nevojë me 

kopjen e kartës së identitetit të aplikantit dhe kopje të kartave të identitetit të anëtarëve të tjerë 

të familjes që kanë karta identiteti (për fëmijët çertifikata) dhe dokumente të tjera të përcaktuara 

në aktet nënligjore. 
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5.4  Si aplikohet? 

Administratori, në prani të kryefamiljarit, bashkëshortes apo individëve plotëson on-line në 

sistem aplikimin për ndihmë ekonomike të cilët përmbledhin informacionin për: demografinë 

e familjes, arsimin dhe punësimin; llojin e banesës; pasuritë/asetet shtëpiake; të ardhurat nga 

programet e mbrojtjes sociale. Është me shumë rëndësi që informacioni të jetë i saktë, pasi në 

rast të kundërt penalizohen familjet për deklarim të rremë. 

5.5 Verifikimi i të dhënave 

Lista e familjeve aplikante verifikohet automatikisht nga sistemi elektronik me të gjitha 

institucionet dhe pasi përfundon ky verifikim në lidhje me saktësinë e informacionit merret 

vendimi për këto familje. 

5.6 Vendimi për ndihmën ekonomike 

Vendimi për trajtimin me ndihmë ekonomike merret brenda muajit nga Drejtoria Rajonale e 

Shërbimit Social Shtetëror nëpërmjet formulës së pikëzuar që përfshin parametra të lidhur me 

vlerësimin e situates ekonomike të familjeve, të tilla, si: kushtet e jetesës, zotërimi i pasurive, 

të ardhurat nga remitancat. Formula e pikëzuar merr parasysh karakteristikat e ndryshme 

strukturore të familjeve urbane dhe rurale. 

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social dërgon Vendimin final së bashku me listën e familjeve 

fituese me masën e përfitimit dhe familjet jopërfituese me arsyet përkatëse kryetarit të njësisë 

vendore për të njoftuar  të gjithë aplikantët dhe për të bërë ekzekutimin e pagesës. 

Për të gjitha familjet përfituese është e detyrueshme paraqitja çdo 3 (tre) muaj tek zyra e 

administratorit shoqëror i cili  plotëson deklaratën social-ekonomike  dhe e hedh në sistem si 

dhe  verifikon gjendjen shoqërore dhe ekonomike të familjeve në nevojë, kur futen për herë të 

parë në skemë, si dhe dy herë në vit të gjitha familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike. 

Mosparaqitja një herë në 3 muaj dhe moslejimi i verifikimit social –ekonomik në familje largon 

familjen nga skema e ndihmës ekonomike. 

5.7 Ku dhe si ankimohet vendimi? 

Familjet të cilat janë refuzuar se nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme kanë të drejtën e 

riaplikimit në muajt pasardhës dhe gjithashtu ruajnë të drejtën e ankimimit në lidhje me 

vendimin e marrë. 

Ankimimi bëhet me shkrim fillimisht pranë njësisë vendore, e cila është e detyruar të kthejë 

përgjigje brenda 7 ditëve kalendarike nga marrja e ankesës. 

Pas ezaurimit të ankimimit te njësia vendore, ka të drejtë të ankimojë te Drejtoria Rajonale e 

Shërbimit Social Shtetëror dhe në gjykatë. 

Për familjet aplikuese, të cilat nuk janë shpallur përfituese nga sistemi i pikëzimit, bazuar në 

vlerësimin social-ekonomik, të kryer nga administratori shoqëror, Këshilli Bashkiak ka të 

drejtë të miratojë dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën 

ekonomike deri në 6% dhe/ose me fonde të buxhetit vendor. 
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Për më shumë informacion mund të referoheni: Ligjit 9355 “Për ndihmën dhe shërbimet 

shoqërore” i ndryshuar, datë 21.04.2016, VKM nr. 955, datë 07.12.2016 “Për përcaktimin e 

kritereve, të procedurave dhe dokumentacionit të përfitimit të ndihmës ekonomike” si edhe 

Udhëzimit nr .3, datë 17.02.2017, i ndryshuar,  për zbatimin e VKM nr 955. 

 RASTE NË PRAKTIKË TË TRAJTIMIT TË ANKESAVE NGA INSTITUCIONI I 

AVOKATIT TË POPULLIT 

 

Çështje me Rekomandim të Pranuar 

Nxënësja A.M, 15 vjeç e banuese në Pogradec paraqiti një ankesë, ku shprehej se është me 

aftësi të kufizuara lëvizëse dhe ndjek shkollën 9 vjeçare “Gjok Shqiptari”, dhe vetëm pas disa 

muajsh, me mbarimin e ciklit 9 vjeçar do të vijojë studimet në shkollën e Mesme “Muharrem 

Çollaku” Pogradec. Prindërit e saj janë interesuar dhe kanë konstatuar se mungon infrastruktura 

për personat me aftësi të kufizuara, pra rampat për hyrjen si dhe në brendësi të ambienteve të 

shkollave. Duke e konsideruar si një mangësi serioze në infrastrukturën e këtyre ambienteve 

shkollore, që përbën premisë për shkeljen e të drejtave njerëzore të nxënësve me aftësi të 

kufizuara që të mund të ndjekin procesin e arsimimit e të edukimit, si të gjithë 

bashkëmoshatarët e tjerë. 

Bazuar në përcaktimet e Konventës së OKB “Për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara”, 

ratifikuar nga Shqipëria me Ligjin nr.108/2012, parimet e përgjithshme të saj kanë të bëjnë  me 

respektin për dinjitetin e natyrshëm, autonominë individuale, përfshirë lirinë për të bërë 

zgjedhjet personale dhe pavarësi e personit; mosdiskriminimin; pjesëmarrjen dhe përfshirjen e 

plotë dhe efektive në shoqëri; Barazinë e mundësive; Heqjen e barrierave; Respektin për 

kapacitetet në zhvillim të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe respektin për të drejtate 

fëmijëve me aftësi të kufizuar për të ruajtur identitetin e tyre. 

Ndërsa neni 7 i kësaj konvente i është kushtuar fëmijëve me aftësi të kufizuara duke përcaktuar 

ndër të tjera se: “1. Shtetet palë duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar 

që fëmijët me aftësi të kufizuara të gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë themelore të njeriut 

në bazë të barabartë me fëmijët e tjerë. 2. Në të gjitha veprimet lidhur me fëmijët me aftësi 

të kufizuara, interesit të lartë të fëmijëve duhet t’i kushtohet rëndësi parësore”. 

Në kontekstin e ankesës që na është paraqitur vlen të citojmë edhe nenin 9 të Konventës mbi 

heqjen e barrierave: “1. Me qëllim që të bëhet e mundur që të gjithë personat me aftësi të 

kufizuara të jetojnë në mënyrë të pavarur dhe të marrin pjesë plotësisht në të gjitha aspektet e 

jetës, shtetet palë duhet të marrin masat e duhura për të siguruar mundësimin për personat me 

aftësi të kufizuara, në baza të barabarta me të tjerët, në ambientet fizike, transport, informacion 

dhe komunikim, përfshirë dhe teknologjitë dhe sistemet e informacionit dhe komunikimit, si dhe 

në mjete apo shërbime të tjera të hapura apo të siguruara për publikun, si në zonat urbane dhe 

ato rurale. Këto masa, të cilat duhet të përfshijnë identifikimin dhe eliminimin e pengesave dhe 

barrierave për mundësimin, zbatohen ndër të tjera për: a) ndërtesa, rrugë, transport dhe mjete 

të tjera në ambiente të brendshme apo të jashtme, përfshirë shkollat, strehimin, shërbime 

mjekësore apo vendet e punës”, si dhe nenin 24 mbi Edukimin: “1. Shtetet palë njohin të 

drejtën e personave me aftësi të kufizuara për edukim. Me qëllim që të realizohet kjo e drejtë 

pa diskriminim dhe në bazë të mundësive të barabarta, shtetet palë duhet të sigurojnë një 

sistem edukimi përfshirës në të gjitha nivelet, dhe të mësuar gjatë gjithë jetës, të drejtuar nga: 
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a) zhvillimi i plotë i potencialit njerëzor dhe sensit të dinjitetit dhe vlerës së vetvetes, fuqizimit 

të respektit për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, dhe diversitetit njerëzor; c) mundësimin 

e personave me aftësi të kufizuara për të marrë pjesë në mënyrë efektive në një shoqëri të lirë. 

2. Për të realizuar këtë të drejtë, shtetet palë duhet të sigurojnë se: a) personat me aftësi të 

kufizuara nuk janë përjashtuar nga sistemi i edukimit të përgjithshëm për shkak të aftësisë 

së kufizuar, dhe se fëmijët me aftësi të kufizuara nuk janë përjashtuar nga arsimi pa pagesë 

dhe i detyruar fillor, ose arsimi i mesëm, me bazë aftësinë e kufizuar; b) personat me aftësi 

të kufizuara mund të kenë mundësinë për edukimin fillor gjithëpërfshirës, cilësor dhe pa 

pagesë dhe arsimin tetëvjeçar në baza të barabarta me të tjerët në komunitetet ku ata 

jetojnë; d) personat me aftësi të kufizuara marrin mbështetjen e kërkuar brenda sistemit të 

edukimit të përgjithshëm, për të mundësuar arsimimin e tyre efektiv”.  Theksojmë gjithashtu 

faktin që dhënia e zgjidhjes së kësaj problematike për nxënësen në fjalë, do të jetë zgjidhje 

edhe për shumë nxënës të tjerë me të njëjtën problematikë që mund të regjistrohen në këto 

shkolla në të ardhmen. 

Ndaj i rekomanduam Drejtorisë Arsimore Pogradec marrjen e masave për planifikimin e 

fondeve e për ndërtimin  e një rampe në ambjentet e jashtme e të brendshme të Shkollës 9 

vjeçare “Gjok Shqiptari”, si dhe të Shkollës së Mesme “Muhamet Çollaku”, Pogradec. 

Me shkresën nr.382 prot., të datës 17.04.2014 kemi marrë përgjigjen e Z.Ilir Torra, drejtor i 

Zyrës Arsimore Pogradec. Aty konfirmohet se kanë dhënë porosi për drejtuesit e Shkollës 

“Gjokë Shqiptari” që të krijojnë mundësinë e shkallës së pjerrët (rampës) në hyrje të shkollës, 

si dhe klasa e nxënëses të jetë në katin e parë. 

Ankesë e Z. M.B banor në Komunën Paskuqan 

Pranë Avokatit të Popullit paraqiti ankesë z. M.B banor në Komunën Paskuqan, i cili shprehu 

shqetësimin në lidhje me mosmarrjen e ndihmës ekonomike të nipërve të tij, nga Komuna 

Paskuqan, Tiranë. Shtetasi në fjalë kishte në kujdestari fëmijët e vëllait te tij, të cilët mbetën 

jetimë, pas humbjes së prindërve të tyre. 

Për zgjidhjen e këtij problemi ne i’u drejtuam Komunës Paskuqan, Tiranë, banor i të cilës ishte 

dhe vetë shtetasi. Dhe pas ndërhyrjes tonë u bë e mundur dhe marrja e ndihmës ekonomike të 

nipërve të tij. 

 

Ankesë e Z. R.B nga Komuna Lekaj, Kavajë 

Pranë Avokatit të Popullit paraqiti ankesë z. R.B nga Komuna Lekaj Kavaje, i cili kishte tre 

muaj që nuk merrte pagesën e paaftësisë si invalid i grupit të dytë. 

Për zgjidhjen e problemit te tij, AP i drejtoi një rekomandim Ministrisë së Mirëqenies Sociale 

dhe Rinisë, si dhe Ministrisë së Financave. 

Ndërkohë që pas kryerjes së rekomandimit pati komunikim dhe me Kryetarin e Komunës 

Lekaj, Kavaje, nga i cili morëm konfirmimin se shtetasi në fjalë e mori pagesën e paaftësisë. 

Ankesë shtetasi A.M, me objekt: mosdhënien e së drejtës për të përfituar pension të 

parakohshëm për vjetërsi shërbimi, pas ndërprerjes së këtij pensioni për shkak të 

punësimit të tij. 
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Pranë Institucionit të Avokatit të Popullit ka paraqitur ankesë shtetasi A.M, me objekt: 

mosdhënien e së drejtës për të përfituar pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi, pas 

ndërprerjes së këtij pensioni për shkak të punësimit të tij. 

Sipas shpjegimeve të tij, ankuesi kishte përfituar pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi 

në vitin 1992. Në muajin Dhjetor të vitit 2012 kishte filluar aktivitet privat dhe më datë 14 

Dhjetor të po atij viti kishte bërë deklaratën e tij për fillimin e këtij aktiviteti. Për këtë arsye në 

fillim të muajit Janar 2013 ishte interesuar pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore 

Tiranë dhe ishte informuar se në bazë të legjislacionit në fuqi i takonte të perfitonte një masë 

pensioni sa pensioni minimal, pas ndërprerjes së masës së pensionit të parakohshëm për vjetërsi 

shërbimi. 

Por pavaresisht kësaj përgjigjeje dhe pas interesimit të vazhdueshëm  të tij, deri në muajin 

Korrik 2013, nuk i ishte bërë e mundur lidhja e pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi. 

Institucioni i Avokatit të Popullit, si një institucion kushtetues në mbrojtje të të drejtave, lirive 

dhe interesave të ligjshme të individit nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të 

parregullta të organeve të administrates publike, si dhe të të tretëve që veprojnë për llogari të 

saj, vendosi pranimin e ankeses dhe shqyrtimin e saj. 

Në analizë të akteve ligjorë dhe nënligjore që rregullojnë marrëdhëniet në fushën e sigurimeve 

shoqërore për personat që kanë përfituar pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi dhe 

punësohen në vende të tjera pune, që nuk lidhen me funksionin e tij, konstatuam se: 

Në nenin 14, pika 4 të Ligjit nr.10142 datë 15.05.2009 “Për sigurimin shoqëror suplementar të 

Ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të Punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së 

Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes 

nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në 

Republikën e Shqipërisë”, thuhet shprehimisht: 

“Kur përfituesi i pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi punësohet në vende të tjera 

pune, që nuk lidhen me funksionin e tij të mëparshem, masa e pensionit të parakohshëm për 

vjetërsi shërbimi bëhet sa një pension bazë, i përcaktuar nga Këshilli i Ministrave, në përputhje 

me Ligjin nr.7703 datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të 

ndryshuar. 

Në pikën E të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.793 datë 24.09.2010 “Për zbatimin e Ligjit 

nr.10142 datë 15.05.2009 “Për sigurimin shoqëror suplementar të Ushtarakëve të Forcave të 

Armatosura, të Punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit 

Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të 

Shpëtimit e të Punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e 

Shqipërisë”, është përcaktuar se: 

“Për personat që punësohen dhe vetpunësohen, bazuar në deklaratën e personit dhe vërtetimin 

e lëshuar nga organet përkatëse, masa e pensionit të parakohshëm vihet në nivelin e pensionit 

bazë të pleqërisë, të caktuar me vendim të Këshillit të Ministrave, që është apo ka qenë në fuqi 

për atë periudhë….” 



49 
Moduli i Trajnimit është përgatitur nga ekspertët e Institutit Shqiptar për Studime Ligjore dhe Territoriale 

(A.L.T.R.I) në kuadër të iniciativës me temë “Monitorimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave sociale për 

grupet në nevojë në nivel kombëtar dhe lokal (Kukës, Elbasan dhe Librazhd)”, me mbështetjen e Deutsche 

Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Opinionet e shprehura në këtë material nuk 

përfaqësojnë domosdoshmërisht mendimet e donatorit. 

 

Sa më lart, me qëllim që shtetasi të përfitonte të drejtën e tij ligjore, A.P i rekomandoi Drejtorisë 

rajonale të Sigurimeve Shoqërore Tiranë marrjen e masave për lidhjen e pensionit të 

parakohshëm për vjetërsi shërbimi të shtetasit A.M.     

Rekomandimi u pranua dhe shtetasit në fjalë i’u lidh pensioni i parakohshëm për vjetërsi 

shërbimi 

 

 


