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Hyrje 

 

Kategoritë sociale më të ndjeshme e të margjinalizuara në shoqërinë shqiptare janë personat me 

aftësi të kufizuar (PAK) dhe ata që përfitojnë ndihmën ekonomike (NE). Këto kategori përballen 

me probleme e pengesa të mëdha të cilat kanë origjina të ndryshme si ato historiko-kulturore apo 

ato të natyrës praktike. Me transformimet e qënësishme social politike, zhvillimin e vendit, 

aderimin në një sërë konventash ndërkombëtare, personat e katëgorisë PAK dhe ata NE janë 

përfshirë në politikat publike si subjekte të veçanta. Pavarësisht kësaj, këto kategori përballen me 

vështirësi të mëdha të cilat nisin me transformimin e familjeve tradicionale dhe për pasojë, rritjen 

e vunerabilitetit të tyre e që shkojnë me pas tek tërheqja graduale dhe minimizimi i shtetit social.  

 

Fitimi i një sërë të drejtash nuk është shoqëruar qartësisht me politika sociale të plota e 

gjithpërfshirëse në raport me këtë kategori. Po kështu kategoritë PAK e NE, në vend përballen 

me një sërë vështirësish në ushtrimin e të drejtave të tyre si: përjashtimi social, edukimi, 

papunësia, mundësitë e kufizuara të cilat krijojnë një qark vicioz e krijojnë kufizime të mëdha në 

realizimin e të drejtave të njeriut. Një prej këtyre problemeve dhe më i rëndësishmi e që ndikon 

në përjashtimin e këtyre kategorive është varfëria. Ajo lidhet me një sërë shkaqesh të natyrës 

strukturore e sociale por dhe me paaftësinë e vetë organizmave, në këtë rast institucionet lokale 

të kuptojnë e ti adresojnë nevojat e PAK dhe NE. Fenomenet e padëshiruara sociale si papunësia 

e për pasojë varfëria prekin e për pasojë margjinalizimi social janë problemet më të mprehta që 

karakterizojnë këto kategori.  

 

Në varësi dhe të vendndodhjes së PAK dhe NE, në aksin urban-rural e qendër – periferi, 

problemet që afektojnë kategorinë bëhen dhe më të mprehta. Kjo vihet re sidomos në zonat 

rurale e ato urbane periferike, ku për vetë karakteristikat zhvillimore përkartëse, të drejtat e PAK 

dhe NE, mund të cënohen më shumë. Kështu, situata e PAK dhe NE është më problematike në 

zonat rurale ku aktiviteti kryesor ekonomik është bujqësia e cila rëndom zhvillohet përmes 

angazhimit fizik të personave e kësisoj i përjashton detyrimisht PAK nga tregu i punës. Po 

kështu në zonat urbane periferike, mos zhvillimi i aktiviteteve ekonomike që mund të 

mundësojnë angazhimin dhe përmes politikave publike specifike në punë, e bëjnë situatën e PAK 

akoma e më problematike. Për këtë arsye, politikat publike janë orientuar kah skemës së 

Ndihmës Ekonomike (SNE) dhe pagesës së paaftësisë për të adresuar sa është e mundur 

problemet e PAK dhe familjet e varfëra pa të ardhura subjekt i NE. Këto politika synojnë mbi të 

gjitha zbutjen e varfërisë dhe përfshirjen sociale të këtyre kategorive.  

 

Megjithatë zhvillimet e ndryshme socio-politike, sikurse shumësia e kategorizimeve sociale 

subjekt i ndihmës ekonomike, pamundësia financiare për ti bërë ballë të gjithë problemeve të 

evidentuara apo dhe vetë delegimi i shumë kompetencave tek organet lokale, decentralizimi e 

komplikon këtë panoramë. Deri më sot, orientimet e përgjithshme mbi mbrojtjen sociale të PAK 

dhe personave qw pwrfitojnw ndihmwn ekonomike janë mbështetur në dhënien e prioritetit 

grupeve të caktuar të cilat janë indetifikuar si më në nevojë e me situata socio-ekonomike apriori 

të vështira. Por ky lloj orientimi mund të vlejë në bërjen e politikave publike në nivel kombëtar 

pasi kompleksiteti dhe prirja për diferencim të grupeve mund të sjellë një fragmentim në logjikën 
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dhe praktikën e mbështetjes së PAK dhe NE. Po ti shtojmë kësaj, prirjet gjithnjë e më të forta 

drejt decentralizimit lokal e për pasojë të përgjegjësisë të njësive lokale për tu marrë me një mori 

aspektesh e problemesh sociale për të cilat ato nuk kanë as traditë, as formim e ndjeshmëri të 

ulta, rrezikon së tepërmi asistencën ndaj PAK  dhe NE në disa aspekte, në atë të rritjes së kostove 

si dhe të pamundësisë të njësive lokale për tu marrë në mënyrë efektive me këtë kategori. Në 

këtë logjikë dalin në pah dy elementë të rëndësishëm, kapaciteti për të vlerësuar e klasifikuar 

PAK dhe ndihma që i duhet dhënë atyre për të siguruar një jetesë sa më dinjitoze.  

 

Ndihma nuk mund të kufizohet vetëm në transferimin e drejtpërdrejtë të shumave të caktuara 

ndaj tyre por dhe me zhvillimin e shërbimeve të integruara që përmirësojnë cilësisht jetën e tyre 

dhe e mundësojnë integrimin e tyre në shoqëri. Në aspektin e parë duhet të sigurohet mbulimi sa 

më i mirë i familjeve dhe individëve të kategorisë PAK të cilët janë tejet të varfër si një hap 

themeltar nga ku mund të niset më pas përmirësimi i cilësisë së tyre të jetës. Së dyti, aspekti 

ekonomik që duhet siguruar përmes skemës së Ndihmës Ekonomike duhet të shoqërohet me një 

sërë shërbimesh të integruara të cilat kanë si synim qëllimin kryesor të veprimit mbi PAK, atë të 

integrimit e riintegrimit shoqëror, ku futet infrastruktura e konfigurimit të hapësirës (aksesi), ajo 

e mundësimit të zhvillimit të aktiviteteve sociale si dhe skema e punësimit. Kjo e fundit është 

thelbësore pasi i jep mundësinë personave me aftësi të kufizuar të ndihen pjesë integrale e 

komunitetit.  

 

Natyrisht që këto shërbime, mund të zhvillohet në nivel qendror por duke qenë se shpesh, 

orientimi qendror mund të anashkalojë nevojat lokale si dhe për arsye të zhvillimeve ligjore e 

kushtetuese në rikonfigurimin e decentralizimit në njërën anë dhe zhvendosjes së shumë 

shërbimeve më parë qendrore, në nivel lokal, është e nevojshme që pikërisht shërbimet e 

përkujdesjes sociale të përforcohen dhe konsolidohen në nivel lokal. Këto shërbime lidhen me tre 

elementë (i) skema e ndihmës ekonomikë dhë aftësisë së kufizuar; (ii) shërbimet e kujdesit 

ekzistues si dhe zhvillimin e mëtejshëm të tyre si dhe (iii) çdo çështje tjetër në fushën e mbrojtes 

sociale.  

Kështu, Programi i Mbrojtjes Sociale mund reformohet përmes transformimit të Ndihmës 

Ekonomike në një instrument të përshtatshëm që ka si qëllim kryesor riintegrimit social; 

rikonfigurimin e kritereve e sistemit të vlerësimit të asaj çka konsiderohen si aftësi të kufizuar; 

vëmendja tek riintegrimi i fëmijëve në familje PAK në komunitet, si kategoria më vunerabël dhe 

ofrimin e shëbimeve të integruara. Në të njëjtë kohë ajo çka është esenciale për suksesin dhe 

impaktin mbi gjendjen e PAK, është sigurimi i burimeve të nevojshme financiare për këto grupe, 

përmes Fondit Kombëtar për Shërbimet Shoqërore dhe Fondeve Rajonale për Shërbimet 

Shoqërore. Natyrisht që kjo kërkon një nivel koordinimi mes politikave aktive të punësimit dhe 

përfshirjes sociale pasi është esenciale që të gjithë qytetarët shqiptarë të sigurohen e të sigurojnë 

mbrojtje sociale përgjatë të gjithë ciklit të jetës, i cili përbëhet nga jeta aktive e jo aktive. Për sa 

më sipër duhen mbajtur parasysh disa kritere për orientimin e politikave mbi PAK e që prekin 

dhe qeverisjen lokale. 
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I. Roli i Njësive të Qeverisjes Vendore 

 

Në kuadër të zbatimit të Strategjisë Kombëtare Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe 

Qeverisjen Vendore 2014-2020, organet e qeverisjes vendore kanë të përcaktuara tashmë 

prioritete të reja në bashkëpunim të ngushtë me organet e qeverisjes qëndrore, për thellimin më 

tej të procesit të decentralizimit në përputhje me parimin e autonomisë vendore.  

 

Mirëqeverisja, transparenca dhe llogaridhënia në menaxhimin e burimeve publike në interes të 

qytetarëve, rritja e cilësisë së shërbimeve publike që u ofrohet qytetarëve, rritja e pjesëmarrjes së 

qytetarëve në vendimmarrje, në kuadër të Rekomandimit 349 (2013) të Kongresit të Autoriteteve 

Vendore dhe Rajonale të Këshillit të Europës për Qeverinë Shqiptare, janë kërkesa permanente 

dhe jetike për krijimin e një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të besueshme me qytetarët. 

 

Decentralizimi nënkupton forcimin e aspekteve themeltare të demokracisë në nivel rajonal e 

lokal, por që duhet të shoqërohet dhe nga mbështetja financiare nga ana e qeverisjes qendrore, 

sidomos në momentin e implementimit të reformës.  Për më tepër, e sidomos në këtë periudhë 

tranzicioni e akomodimi të qeverisjes lokale me reformën, kjo mbështetje është esenciale e 

sidomos në lidhje me kompetencat e reja që ka sot administrata lokale. Në rastin tonë kjo lidhet 

me një sërë kompetencash të reja ta cilat kanë të bëjnë specifikisht me sigurimin e shërbimeve 

sociale në nivel lokal si dhe ndihmën ekonomike. Ky tranzicion, në procesin e delokalizimit që 

reforma prodhoi, nuk është materializuar në aspektin financiar me fonde e jo vetëm kaq. Për 

shkak të mos rishikimit ligjor në fushën e shërbimeve sociale dhe përkujdesit shoqëror, 

institucionet lokale e kanë të vështirë të orientohen e të veprojnë në lidhje me kategoritë e 

përmendura në këtë raport. Këto shërbime për më tepër përqëndrohen vetëm në dhënien e NE, 

shërbimeve të përkujdesit shoqëror rezidencial dhe komunitar.  

 

Njësitë e Qeverisjes Vendore mjaftohen me identifikimin dhe verifikimin e familjeve me 

probleme sociale dhe futjen e tyre në skemën e NE, shpërndajnë pagesat individëve me aftësi të 

kufizuar, shtesën mujore për invalidët e punës e kështu me rradhë. Po kështu, NE përfshin 

potencialisht dhe të gjithë ato familje pa të ardhura apo me të ardhura të pamjaftueshme mbi bazë 

banimi e territori.  

 

Ndër vite, qeverisja vendore ka patur vështirësi serioze në dhënien e shërbimeve për grupet në 

nevojë, e sidomos për personat me aftësi të kufizuar apo në shpërndarjen e NE për shtresat në 

nevojë. Këto vështirësi konsistojnë në: 

 

 Mosdhënien në kohë të pagesave përkatëse, pra pagesës së aftësisë së kufizuar dhe 

pagesës së NE; 

 Ndërprerje të NE; 

 Mos zgjidhjen e çështjes së strehimit; 

 Identifikimin e nevojave të familjeve që përfshihen në skemën e NE; 

 Mungesën e aksesit në transportin urban publik dhe mosrimbursimin e biletës për 

personat me aftësi të kufizuar; 

 Mos parashikimin në buxhet nga ana e organeve të qeverisjes vendore të fondeve të 

detyruara për të ofruar ndihmë ekonomike edhe jashtë kritereve për raste të veçanta. 
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Ndërkohë që orientimet e përgjithshme mbi përkujdesin ndaj PAK duhet të shkojnë më tej si në:  

 Forcimin e kapaciteteve të shërbimit publik; 

 Mundësimin e aksesit dhe heqjen e barrierave sociale dhe fizike të aksesit për PAK; 

 Prioritizimin e qasjeve me natyrë individuale mbi shumësinë e karakteristikave që kanë 

PAK; 

 Ndërthurjen e të drejtave të PAK dhe harmonizimin e tyre në raport me barazinë gjinore 

dhe të drejtat e minorancave; 

 Punësimin dhe heqjen e çdo pengimin diskriminimi në ambientet e punës për PAK si 

përsa i përket sektorit publik dhe atij privat; 

 Formimit profesional dhe edukimit si për kategoritë e fëmijëve apo të të rriturve;  

 Mbrojtja sociale duke e parë këtë jo thjeshtë si asistencë por në logjikën e barazisë dhe të 

drejtave të njeriut. 

 
 

I.1 Analiza e të dhënave të mbledhura nga përfaqësuesit e Bashkive Fier, Pogradec dhe 

Berat  

  
Në kuadër të projektit “Monitorimi dhe promovimi i shpërndarjes së barabartë të të drejtave 

sociale të grupeve në nevojë në nivel kombëtar dhe lokal (Berat, Pogradec dhe Fier)” u hartua 

dhe u zhvillua një pyetësor i cili ka për qëllim evidentimin e mënyrës se si shpërndarja e ndihmës 

ekonomike dhe zbatimi i të drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar kryhet dhe perceptohet 

nga përfaqësuesit e NJQV në Berat, Pogradec dhe Fier. 

 

Qëllimi i pyetjeve dhe mënyra se si ato janë hartuar ka qenë ai i marrjes së informacionit në 

lidhje me: 

 

-fondet e NE dhe PAK; 

-numrin e familjeve që janë pjesë e skemës dhe kategorisë së mësipërme; 

-refuzimin e kërkesave dhe kritereve mbi të cilat kjo bëhet; 

-përfitimin nga fondi 6%; 

- nevojën për të përmirësuar skemën në lidhje me problemet që skema lë pa mbuluar; 

-punësimi i PAK; 

-kapacitetet e burimeve njerëzore të NjQV në lidhje me asistencën ndaj PAK; 

-Vështirësitë e NjQV në këtë aspekt. 

 

Duke qenë se aspekti më i rëndësishëm në lidhje me PAK është ai i natyrës asistenciale 

ekonomike, pyetja e parë që ju është drejtuar lidhet me mjaftueshmërinë e fondit të akorduar nga 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për ndihmën ekonomike dhe transfertat direkte 

dhe nevojat e kërkesat e individëve/familjeve me aftësi të kufizuar. Punonjësit e Bashkisë Berat, 

thuajse unanimisht janë shprehur se fondi aktual i akorduar nga Ministria nuk eshte i 

mjaftueshem në raport me nevojat dhe kërkesat e individeve/familjeve për NE dhe pagesës për 

aftësinë e kufizuar. Për më tepër ato mendojnë se ky numër është në rritje, duke nënkuptuar se 

Ndihma Ekonomike në të ardhmen mund të jetë akoma më e pamjaftueshme. Ndërkohë, 
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punonjësit e Bashkive Pogradec dhe Fier shprehen se fondet e akorduara për këtë kategori janë 

të mjaftueshëm, me përjashtim të një prej të intervistuarve në Bashkinë Fier. 

 

Përsa i përket zbatimit të ligjit nr.7995, datë 20.9.1995 “Për nxitjen e punësimit”, punonjësit e 

Bashkisë Berat, në masën dërrmuese thonë se ky ligj nuk ka gjetur zbatim ose në dy raste, 

zbatueshmëria e tij është tejet e ulët por nuk janë në gjendje të japin shembuj konkretë për këtë. 

Ndërkohë që punonjësit e Bashkive Fier dhe Pogradec, kanë qasje të ndryshme. Punonjësit e 

Bashkisë Fier ndahen midis mendimit se legjislacioni nuk ka gjetur zbatim të plotë dhe midis 

orientimit optimist se ai po gjen zbatim gjithmonë e më shumë në praktikë por po kështu pa 

dhënë shembuj praktikë apo shifra mbi këtë. Punonjësit e Bashkisë Pogradec, janë të orientuar 

drejt asaj se legjislacioni ka patur dhe do të ketë impakt mbi punësimin e PAK ku ‘Ky ligj ka 

gjetur zbatim të gjerë në praktikë dhe NjQV-të marrin vazhdimisht masat e duhura për të 

siguruar zbatimin e tij.’ Një prej të intervistuarve shprehet se ‘Zbatimi i këtij ligji në praktikë në 

nivel vendor është në rezultate të kënaqshme’. Por dhe këtu, nuk jepen shifra, shembuj e as masa 

konkrete që janë marrë nga NjQV në fjalë. 

 

Një pyetje tjetër e rëndësishme ishte ajo mbi vlerësimin e skemës aktuale të ndihmës ekonomike 

(sistemit të pikëzimit) dhe nevoja për ta rishikuar dhe përmirësuar atë për të adresuar në mënyrë 

sa më të përshtashme nevojat e komunitetit. Sipas punonjësve të intervistuar në Bashkinë Berat, 

të gjithë shprehen për nevojën e rishikimit sepse skema ka nevojë për rishikime dhe përmirësime 

në mënyrë që ti përgjigjet më mirë nevojave të qytetarëve. Ky rishikim nuk shihet në terma të 

përgjithshëm si nevojë që i përgjigjet evolucionit të vetë kategorisë që e përfiton atë, por lidhet 

dhe me vlerësimin e përgjithshëm të skemës ‘pasi përbën shkak për padrejtësi në radhet e 

personave që kërkojnë të përfitojnë nga skema e NE dhe PAK’. I njëjti orientim dhe pse me 

cilësime më të përgjithshme, ndahet dhe nga punonjësit e Bashkisë Fier ku theksohet se kjo vjen 

jo vetëm nga konsiderata të natyrës institucionale por dhe ‘Bazuar në ankesat e përfituesve të 

skemës së NE, mund të them që kjo skemë ka nevojë për rishikime dhe përmirësime në mënyrë që 

t’u përgjigjet më mirë nevojave të qytetarëve’. Po kështu shqetësim për këtë shprehin dhe 

punonjësit e Bashkisë Pogradec të cilët thonë se pamjaftueshmëria e skemës apo përjashtimi që 

ajo i bën një pjesë të kërkuesve, janë arsyeja kryesore që duhet të çojë në rishikimin e saj. Në të 

tre rastet nuk citohen shqetësime konkrete mbi elementë specifikë të skemës apo kritereve që 

duhen riparë, përveç se në rastin e Bashkisë Berat, ku pohohet se skema aktuale le vend për 

padrejtësi në trajtimin e PAK. 

 

Përgjigjet ndaj pyetjes mbi përfitimin e fondit prej 6 % të bllok-ndihmës të drejtuar punonjësve 

të bashkive, objekt shqyrtimi i këtij raporti tregojnë se në Bashkinë Berat, vetëm 64 familje nga 

524 familje të trajtuara me ndihmë ekonomike, përfitojnë nga fondi bllok i ndihmës. Në 

Bashkinë Fier e Pogradec, përkatësisht trajtohen 46 dhe 122 familje.  

 

Numri i personave që përfitojnë pagesën e aftësisë së kufizuar në Bashkinë Berat është 2000 

persona, ndërsa ai i invalidëve të punës së trajtuar kap shifrën e 1050 individë; në Bashkinë Fier 

numri i personave që përfitojnë nga ndihma ekonomike është 3011, ndërkohë numri i individëve 

që përfitojnë pagesën e aftësisë së kufizuar është 3020; në Bashkinë Pogradec evidentohen 

2612 PAK dhe 2114 invalidë punë, që përfitojnë shtesë në pagesën e pensionit. Ajo që del në pah 
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është, sidomos në rastin e grupit të dytë të njësive të marra në konsideratë është proporcionaliteti 

mes PAK dhe invalidëve të punës. 

 

Një prej elementëve më të rëndësishëm në lidhje me PAK, është mundësimi i të drejtës së 

informimit dhe orientimit të kësaj kategorie mbi politikat dhe instrumentët që mundësojnë 

përfitimin e shërbimeve të njohura nga ligji. Kjo është pjesë e këtij investigimi dhe për pasojë 

punonjësit e Bashkive objekt i këtij hulumtimi i janë përgjigjur si më poshtë vijon: në Bashkinë 

Berat vihet re një bashkërendim i pjesshëm i përgjigjeve të cilat tregojnë se kjo kategori ëshë 

mjaftueshëm e informuar me qëllim përfitimin e shërbimeve të garantuara me ligj. Informacioni i 

kategorisë është kryer duke organizuar e zhvilluar takime dhe dëgjesa publike të cilat kanë si 

qëllim përfitimin e shërbimeve të garantuara me ligj. Vetëm në një rast një prej të intervistuarve 

mendon se kjo kategori është pak e informuar mbi kuadrin ligjor dhe kriteret e përfitimit të NE 

dhe pagesës së aftësisë së kufizuar; në Bashkinë Fier në masën më të madhe të të intervistuave 

vlerësohet se kategoria në fjalë është mjaft e informuar me qellim përfitimin e shërbimeve të 

garantuara me ligj. Vetëm njëri prej të intervistuarve pohon të kundërtën, ku vlerësohet se 

kategoria nuk është mjaftueshëm e informuar dhe orientuar me qellim përfitimin e shërbimeve të 

garantuara me ligj; në Bashkinë Pogradec, punonjësit ndahen mes pamjaftueshmërisë dhe 

informimit të mjaftueshëm të kategorisë për përfitimet që mundëson ligji.  

 

Përpos vlerësimeve të mjaftueshmërisë dhe kritereve të NE, punonjësit e Bashkive janë pyetur 

dhe mbi pritshmëritë e përfituesve nga skemat përkatëse të ndihmës. Kështu në Bashkinë Fier, 

vlerësimet ndahen në mënyrë të barabartë mes nevojës së lehtësimit të procedurave të skemës 

NE dhe rritjen e ndihmës ekonomike, pasi ajo gjykohet e pamjaftueshme. Në Bashkinë Berat, 

pritshmëritë, sipas punonjësve të intervistuar nuk lidhen vetëm me rritjen e NE por dhe me 

zgjerimin e llojeve të shërbimeve falas që vetë Bashkia duhet të ofrojë për PAK ‘Qytetarët 

presin rritje të shumës së përfitimit dhe ofrimin e shërbimeve falas nga ana e bashkisë.’ 

Preokupimet e qytetarëve që përfitojnë nga NE në Bashkinë e Pogradecit, përtej rritjes së NE, 

kërkojnë dhe ulje të taksave ndërkohë që prej punonjësve të intervistuar shprehet se ‘Qytetarët 

kryesisht janë të kënaqur lidhur me punën e NJQV-ve por ne vazhdimisht sigurohemi që të 

adresojmë të gjitha shqetesimet dhe pritshmëritë e tyre.’ 
 
 

Përsa i përket instrumentave të përdorur, në Bashkinë Fier listohen kryesisht takimet dhe 

seminaret informative si me karakter të përgjithshëm si ato më specifike në shpjegimin ‘për të 

sqaruar kuadrin e ri ligjor.’ Këto takime e seminare i trajtojnë PAK dhe personat që përfitojnë 

ndihmën ekonomike si grup interesi, gjë që ve në dukje dhe konsideratën dhe ndërgjegjësimin që 

ka njësia në fjalë për personat si grup shoqëror e jo si individë të veçantë. Instrumenti rëndom i 

përdorur në Bashkinë Berat janë takimet informuese të cilat, punonjësit thonë se i zhvillonin me 

qëllim sensibilizimin dhe informimin e qytetarëve për të drejtat e tyre. Po kështu pohohet se 

aksioni informues është shtrirë dhe në territor: ‘nëpër lagje, janë shpërndarë fletëpalosje, fushata 

mediatike,dhe njoftime në faqen zyrtare të Bashkisë.’; në Bashkinë Pogradec është kryer 

ndërgjegjësimi përmes mediave lokale si dhe disponibilitetin e punonjësve të NjQV për të 

informuar të interesuarit. 

 

Në raport me një prej aspekteve themeltare të politikave mbi PAK/NE, si atë të transparencës, 

barazisë dhe meritës në shpërndarjen e fondeve publike për shërbimet sociale për grupet në 
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nevojë, rezulton se: në Bashkinë Fier ‘parimet e lartpërmendura janë plotësisht të zbatueshme’. 

Në Bashkinë Berat, tetë prej të intervistuarve pohojnë se ‘Po, parimet e lartpërmendura 

respektohen në shperndarjen e fondeve publike për shërbimet sociale që lidhen me ofrimin e NE 

dhe pagesës për aftësinë e kufizuar’, ndërsa në dy raste mohohet se parimet e transparencës, 

barazisë dhe meritës respektohen. Ndërkohë që për punonjësit e Bashkisë Pogradec, pohojnë se 

të gjitha parimet e lartpërmendura respektohen plotësisht, por pa dhënë ndonjë shembull të qartë 

mbi këtë. 

 

Duke qenë se Njësitë e Qeverisjes Vendore janë investuar me shpërndarjen e NE dhe sigurimin e 

shërbimeve ndaj PAK, pyetja e rradhës ishte ajo mbi mjaftueshmërinë e burimeve njerëzore për 

të përballuar përgjegjësitë me të cilat ligji ngarkon NjQV. Mbi këtë punonjësit e intervistuar u 

shprehën si më poshtë vijon: në Bashkinë Fier, gjykohet se institucioni disponon mjaftueshëm 

kapacitete njerëzore ‘me qëllim ushtrimin e përgjegjësive në ofrimin e NE dhe pagesës së aftësisë 

së kufizuar’. Vetëm një prej të intervistuarve shprehet për të kundërtën. Në Bashkinë Berat, po 

kështu përgjigjet janë në masën dërrmuese pozitive ku mendohet se ‘bashkia disponon 

kapacitetet e mjaftueshme njerëzore dhe me arsimin perkatës’. Elementi i arsimit e kualifikimit 

vihet  në dukje në raport me aftësitë që ka NjQV për tu përballur me shpërndarjen e NE. Në 

Bashkinë Pogradec, punonjësit e intervistuar janë ndarë në dy grupe, ku në një anë pohohet se 

Bashkia disponon të gjitha burimet e nevojshme njerëzore në lidhje me përgjegjësitë mbi 

shpërndarjen e NE dhe asistencën ndaj PAK ndërkohë që në tjetrën pohohet e kundërta ku 

‘Bashkia nuk disponon kapacitetet e mjaftueshme njerëzore për ushtrimin e përgjegjësive 

përkatëse në ofrimin e këtyre shërbimeve’. 

 

Përpos vlerësimit të kapaciteteve njerëzore, pyetja e rradhës u bë mbi pengesat që NjQV hasin në 

aktivitetin e tyre në lidhje me skemën e ofrimit të ndihmës ekonomike dhe pagesës së aftësisë së 

kufizuar. Të dhënat e mbledhura tregojnë se:  në Bashkinë Fier, vështirësitë lidhen me njohuritë 

e kufizuara që punonjësit kanë për kuadrin e ri ligjor si duke marrë parasysh individët që 

punojnë në këto zyra si strukturat në tërësi. Këtu problemi haset tek vështirësia e plotësimit të 

dokumentave si dhe tek niveli i ulët i besimit që kanë qytetarët; në Bashkinë Berat, problemet e 

hasura janë dy, ato të natyrës ligjore dhe strukturore. Në raport me të parën, ato thonë se 

pengesat që sjell ligji për sigurimet shoqërore kanë rritur ndjeshëm numrin e kërkuesve për tu 

trajtuar si PAK. Vështirësitë e llojit të dytë janë të natyrës infrastrukturore pasi sistemi online 

punon me vështirësi dhe punon shumë ngadalë; në Bashkinë Pogradec, vështirësitë kanë të 

bëjnë me formimin e punonjësve në njohjen dhe zbatimin e kuadrit ligjor dhe me formimin e tyre 

profesional. Këtu pohoet se nuk njihet mjaftueshëm ligji pasi ka vështirësi në kuptimin e tij gjë 

që rrjedh nga mungesa e arsimimit të duhur të punonjësve përgjegjës për këtë sektor. Kjo sjell 

dhe mungesën e informacionit për e qyetarët, gjë që ndikon më pas në boshllëqe në hartimin e  

dokumentacionin e kërkuar. 

 

Nisur nga më sipër, punonjësve të bashkive ju kërkua një mendim në raport me çështjet që dalin 

nga vështirësitë që qytetarët mund të hasin kur aplikojnë për skemën e ndihmës ekonomike dhe 

pagesën e aftësisë së kufizuar, e ku dalin këto konsiderata: në Bashkinë Fier, problemet lidhen 

me plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm për të përfituar nga skema NE. Tjetër element 

është ai i vështirësive që vetë administrata ka për të sqaruar qytetarët e që sjell më pas një ulje të 

nivelit të besueshmërisë të vetë njësive vendore. Për Bashkinë Berat, problemet lidhen me 
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vështirësi të tipit infrastrukturor, që vijnë nga performanca jo e mirë e sistemit e që i detyron 

qytetarët të presin në rradhë të gjata. Përpos kësaj, qytetarët kanë vështirësi për të mbushur 

dokumentet e për më tepër, kriteret që parashikon skema për tu kualifikuar për përfitim në 

kuadrin e NE i detyrojnë ata të bëjnë ekzaminime të specializuar të cilat nuk ofrohen nga sistemi 

shëndetësor vendor e as nga struktura private lokale. Kjo detyron kandidatët që ti kryejnë ato në 

Tiranë, gjë që nënkupton një farë qarku vicioz, ku për të marrë ndihmë kandidatët duhet të 

shpenzojnë paraprakisht shuma parash të cilat ndoshta ata nuk i disponojnë. Në Bashkinë 

Pogradec, pavarësisht se në pyetjen mbi mjetet e mekanizmave të përdorur nga Bashkia për 

informimin e PAK dhe përfituesve të NE, listoheshin një sërë iniciativash, problemi kryesor 

qëndron tek paaftësia e kandidatëve për përfitim nga NE, të plotësojnë dokumentacionin e 

nevojshëm si  dhe informacionin e pamjaftueshëm që ato kanë në lidhje me procesin. Sidomos 

mungesa e informacionit listohet si problem kryesor që qytetarët hasin, e për pasojë administrata, 

në përpilimin e dokumentacionit. 
 

Në këtë linjë, u shtrua dhe pyetja në raport me tipologjinë e skualifikimit nga skema e NE, kur 

qytetarët kanë plotësuar e dorëzuar dokumentacionin. Në lidhje me këtë, në Bashkinë Fier, 

skualifikimet ndodhin për shkak të deklarimit të rremë të të dhënave, ndërkohë që vetëm një nga 

të intervistuarve e lidh skualifikimin me përfitime të tjera paralele si ato nga Sigurimet 

Shoqërore apo pasja e një certifikate pronësie. Në të njëjtën linjë, janë dhe përgjigjet e 

punonjësve të Bashkisë Pogradec, ku kriteri i skualifikimit mbetet deklarimi i rremë i të 

dhënave. Në Bashkinë Berat, skualifikimi ndodh rëndom për arsye të mospasjes së 1 vit pune 

nga 5 vitet e fundit të pasiguruara si dhe me refuzimin e punësimit.  

 

Pyetja e mësipërme pasohet nga ajo mbi mekanizmat e ankimimit për refuzimin apo denoncimin 

e problemeve që dalin nga aplikimi i NE dhe pagesës së aftësisë së kufizuar. Në Bashkinë Fier, 

punonjësit shprehen mbi ekzistencën e mekanizmave të ankimit e që janë të aksesueshëm nga 

qytetarët, ku theksohet ankimimi nëpërmjet sistemit online si dhe kërkesa me shkrim pranë 

Bashkisë për të sqaruar refuzimin nga sistemi e që pasohet nga kthimi i përgjigjes po me shkrim. 

Në Bashkinë Berat, punonjësit janë me specifikë e përmendin zyrat me një ndalesë, sistemi i 

ankesave në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror D.R.S.SH si dhe ato në portal. Po 

kështu ato shprehen se kërkesat mund tu drejtohen bashkive, zyrave rajonale apo ministrisë 

përkatëse. Në të njëjtën linjë, përgjigjen dhe punonjësit e Bashkisë Pogradec, të cilët listojnë 

sistemin e ankimit online e që është plotësisht i aksesueshëm për qytetarët.  

 

Pyetja e fundit, drejtuar punonjësve të të tre bashkive të shqyrtuara në këtë raport, kishte të bënte 

me ankesat e drejtuara nga qytetarët në lidhje me skemën e ndihmës ekonomike dhe adresimin e 

tyre te strukturat përkatëse të NjQV. Në Bashkinë Fier, pohohet se ka patur ankesa që janë 

adresuar në kohë nga strukturat përgjegjëse. Një prej përgjigjeve tregon se ankesat janë dërguar 

në mënyrë elektronike përmes portalit. Të intervistuarit nuk japin të dhëna specifike nëse keto 

ankesa janë bërë me shkrim dhe online e të gjitha janë adresuar në kohë, e as për raste të 

veçanta, si mbi sasinë e natyrën e ankesave e as me mënyrën se si ato janë zgjidhur. Në 

Bashkinë Berat, rastet e ankesave i janë përcjellë në masën më të madhe D.R.S.Sh. Vetëm njëra 

prej përgjigjeve specifikon natyrën e ankesave e cila prek kryesisht rastet e familjeve të varfra që 

janë përjashtuar nga sistemi i pikëzimit dhe që janë trajtuar me bllok ndihmën 6%. Gjithsesi, 

përveç kësaj nuk listohen tipologji të tjera ankesash e kështu përgjigjet mbeten në rrafsh 
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përgjithësimi. Në rastin e Bashkisë Pogradec, përgjigjet janë po kështu të përgjithshme dhe pse 

ato e orientojnë sistemin e ankimimit drejt njësive qëndrore dhe vendore e jo institucioneve të 

tjera. Po kështu pohohet, pa specifikuar se këto kërkesa janë adresuar por pa treguar mënyrën se 

si ato janë zgjidhur. 

 

 

II. Ofrimi i Ndihmës Ekonomike 

 

Skema e Ndihmës Ekonomike (NE) shërben si instrument kryesor i sistemit e që ka si qëllim 

‘zbutjen e varfërisë’. Ndonëse skema ekziston, është e qartë se ajo ka ndikim të kufizuar për 

shkak të shumë faktorëve si socialë e zhvillimorë si për prioritetet që kanë politikat publike. Në 

vend ka rreth 80.000 familje1 që janë pjesë e skemës NE. Skema përkufizon e përcakton mirë se 

cilat janë familjet e varfra, pasi pjesa më e varfër e popullsisë në vend përfiton rreth 56% të 

totalit të fondeve të alokuara. Gjithsesi brenda këtij grupi jo të gjithë hyjnë në kategorinë e të 

varfërve.  Por treguesit e përcaktimit dhe mbulimit të familjeve të varfra nuk arrijnë të adresojnë 

të gjithë problemet. Kjo vjen për pasojë të numrit të vogël të përfituesve si dhe për arsye të 

administrimit, shpesh jo efikas të saj. Nëse i referohemi shifrave, shohim se skema mbulon 

vetëm 24 % të atyre që hyjnë në kategorinë e të varfërve ekstremë, 19 % e totalit të atyre që 

konsiderohen si të varfër dhe vetëm 5.6% të popullsisë që nuk konsiderohet si e varfër.  

 

Shuma mesatare që alokohohet për përfituesit e NE luhatet nga 3.800 deri në 4.200 lekë në muaj. 

Është kështu e qartë se ndikimi që ka kjo ndihmë në përmirësimin e kushteve apo lehtësimin e 

varfërisë është tejet e kufizuar. Nga kjo del se vetëm pagesa që vjen nga skema e NE nuk 

mjafton as për të ruajtur kufijtë e mbijetesës e kështu ajo nuk ndikon mjaftueshëm për të arritur 

qëllimin për të cilin është krijuar, atë të zbutjes së varfërisë. Po kështu, për efekt të 

riformatimeve të vazhdueshme e të forcimit të kritereve përjashtuese për marrjen e ndihmës 

ekonomike, vihen re dy prirje, ai i rritjes së shpenzimeve në vlera absolute të NE, por shuma e 

dedikuar kësaj të fundit është ulur në raport me zërat e tjerë të PBB dhe i uljes së numrit të 

përfituesve. Kështu numri i atyre që janë subjekt i NE, ka rënë me një të tretën dhe kjo vihet re 

në vitin 2014, vit kur kriteret e skemës NE i nënshtrohen reformimit në tre rajone ku kjo skemë u 

aplikua për herë të parë.  

 

Nëse arsyet për të cilat NE u reformua, përkonin me nevojën për të përcaktuar më me përpikmëri 

kategoritë e subjektet e ndihmës ekonomike, kjo më tepër i shërbeu më shumë nevojës për të 

patur një rigorozitet financiar më të fortë se sa asaj të zbutjes së varfërisë. Kjo do të thotë se 

disiplinimi i dëshiruar që riformatimi i skemës kërkonte të arrinte, zgjidhte vetëm aspektin 

financiar të problemit por jo atë për të cilën ajo ishte krijuar, zbutje varfërisë, e kështu mendohet 

se NE ka ndikim tejet të kufizuar në zbutjen e varfërisë. Pavarësisht sa më sipër, duhet 

përmendur se, pagesa e NE nuk ka mbetur statike, por ajo është rritur e indeksuar për shkak të 

inflacionit. Përpos kësaj problematikat që lidhen me të ardhmen e NE kanë të bëjnë më tepër 

aspekte të mirëmenaxhimit dhe efiçensës së skemës ekonomike. Në të njëjtën kohë orientimi i 

përgjithshëm i skemave të financimit kundër varfërisë, ka qenë ai i asistencës apo ku elementi 

                                                           
1  http://www.shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Strategjia_Kombetare_per_Mbrojtjen_Sociale_2015-

2020.pdf 

http://www.shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Strategjia_Kombetare_per_Mbrojtjen_Sociale_2015-2020.pdf
http://www.shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/06/Strategjia_Kombetare_per_Mbrojtjen_Sociale_2015-2020.pdf
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proaktiv, ai i integrimit shoqëror të kategorive në nevojë, nuk është marrë seriozisht. Kështu 

ndryshimi i skemës duhet të shoqërohet me elementë proaktivë të orientimeve politike që kanë të 

bëjnë me riintegrimin dhe alternimin e ndihmës financiare me skema të ndryshme integrimi në 

punë të subjekteve përfituese. 

 

Përpos sa më sipër, një prej problemeve të shfaqura në raport me skemën, është dhe ai që ka të 

bëjë me kriteret e përcaktimit të përfituesve dhe procedurën që ndiqet. Kjo përfshin regjistrin 

kombëtar dhe formulën e pikëzimit, në të cilin regjistrohen dhe klasifikohen subjektet. Kjo 

kërkon që procesi i riformulimit të mekanizmave të NE të përfshijnë monitorimin, përmirësimin 

e procedurave dhe proceseve përzgjedhëse si dhe raportimin e periodik të gjetjeve. Gjithashtu 

është e nevojshme një rakordim i skemës e përputhjen e saj me karakteristikat e territorit në të 

cilin ajo do të zbatohet, me qëllim identifikimin sa më rigoroz të personave dhe familjeve të 

varfra, duke mundësuar kësisoj një mbulim sa më efikas të nevojave që ato kanë.  Një drejtim 

tjetër në të cilin duhet të shkojë riformatimi i skemës duhet të jetë dhe rritja e efikasitetit të saj në 

zbulimin dhe mënjanimin në të njëjtën kohë të atyre që përfitojnë në mënyrë të parregullt e për 

pasojë identifikimin më të mirë të familjeve e individëve në kushte ekstreme varfërie. 

 

 Kjo kërkon në vëmendje më të madhe ndaj personelit që do ta zbatojë skemën në terren e në të 

gjitha nivelet nga ku kjo niset. Duke qenë se një sërë kompetenca mbi këtë i janë kaluar njësive 

të reja të themeluar nga reforma administrative, aplikimi i skemës kërkon një sensibilizim e 

ndërgjegjësim të të gjithë aktorëve, si atyre zbatues dhe atyre përfitues. Përsa i përket të parëve, 

ata janë përgjegjës për implementimin e skemës dhe për pasojë të rezultateve që priten e që kjo 

skemë kërkon të arrijë. Kjo do të thotë që duhet një formimim i vazhdueshëm e informimin e 

personelit të administratave lokale që duhet të shkojë në dy drejtime, atë të profesionalizimit të 

tyre dhe informimit të opinionit publik dhe grupeve të interesit, me qëllim identifikimin sa më të 

plotë e të drejtë të subjekteve përfituese. Kështu është e nevojshme të krijohen ura komunikimi 

formale mes Njësive të Qeverisjes Vendore dhe një bashkërendim të shërbimeve që shënjestrojnë 

përfituesit e Ndihmës Ekonomike, në sektorët e shëndetësisë, arsimit, strehimit, shërbimeve etj. 

Kjo do të sjellë dhe konceptimin e këtyre të fundit si një paketë e plotë shërbimesh në dobi të 

përfituesve të NE. 

 

 

II.1 Analiza e të dhënave të mbledhura nga intervistimi i grupeve në nevojë në lidhje me 

ndihmën ekonomike 

 

Seksioni i mëposhtëm bën analizën e të dhënave të mbledhura nga intervistat e kryera me grupet 

në nevojë në tre bashki: Fier, Berat dhe Pogradec. Ato kanë të bëjnë me monitorimin e 

shpërndarjes së ndihmës ekonomike, nga Njësitë e Qeverisjes Vendore. Realizimi i këtij 

hulumtimi u krye mes pyetsorëve të gjysëm-strukturuar. Këto kishin qëllim mbledhjen e të 

dhënave cilësore dhe sasiore mbi subjektet dhe kështu u kryen përmes intervistave të 

personalizuara me përfituesit e skemës. 

Organizimi dhe struktura e pyetjeve pati si qëllim marrjen e informacionit për karakteristikat e 

përgjithshme të subjekteve si mosha dhe gjendja familjare si dhe në lidhje me procesin. 

Informacioni mbi këtë të fundit u mor në lidhje skemën e NE, kohëzgjatjen e përfitimit, 

vështirësitë e hasura, cilësinë e shërbimit, plotësimi i nevojave ekonomike të kësaj skeme, etj. Të 
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dhënat e marra, na kanë ndihmuar për të nxjerrë përfundimet në lidhje me aspektet e monitorimit 

për shpërndarjen e ndihmës ekonomike, cilësitë e këtij shërbimi, nevojave të qytetarëve që janë 

subjekt i kësaj skeme, identifikimin e problematikave dhe adresimin e tyre sa më të mirë dhe 

efikas. Anëtarët e grupeve në nevojë që janë pjesë e skemës NE, i përkasin në pjesën dërrmuese 

moshës 26-65 vjeç. Po kështu rreth 92 % e tyre jetojnë në familje, pra nuk flitet vetëm për 

individë të veçantë për të theksuar faktin se problemet që kanë këto individë ndikojnë 

drejtpërdrejtë dhe tek anëtarët e tjerë të familjeve përkatëse.  

Lidhur me informimin mbi skemën aktuale të ofrimit të ndihmës ekonomike nga organet e 

pushtetit vendor, qytetarët janë përgjigjur si më poshtë: në Bashkinë Fier, 77% e të 

intervistuarve rezultojnë më të informuar (në kategorinë ‘shumë të informuar’), ndjekur nga 

Bashkia Pogradec me 70% dhe Bashkia Berat me 45% në kategorinë shumë të informuar. 

Nëse shohim rezultatet e marra, në Bashkinë Berat 51% deklarojnë se ata janë pak të 

informuar, ndjekur nga Bashkitë Pogradec dhe Fier me respektivisht 30% dhe 21%. 

Përqindjet e atyre që janë aspak të informuar variojnë nga 4% për Bashkinë Berat në 2% në 

Bashkinë Fier, ndërkohë që asnjë prej të intervistuarve në Bashkinë Pogradec deklaron se nuk 

ka aspak informacion për skemën. Për pasojë mund të thuhet se në Bashkinë Fier qytetarët 

përfitues, janë ata më të informuarit në raport me skemën e NE ndjekur nga ata të Bashkisë 

Pogradec. Qytetarët e Bashkisë Berat rezultojnë më të shumtë në kategorinë e ndërmjetme atë 

të të pasurit pak informacion në lidhje me skemën. Përgjithsisht, pra qytetarët e të tre bashkive në 

fjalë kanë një informacion të kënaqshëm mbi skemën. 

 

Pyetja e rradhës ishte lidhur me përfitimin në kohë të ndihmës ekonomike. Kështu, në Bashkinë 

Berat të gjithë të intervistuarit (100%) shprehen unanimisht se janë trajtuar në kohën e 

parashikuar me NE, pasuar nga qytetarët e Bashkisë Fier 91% Bashkisë Pogradec me 85%. Të 

treja rastet e vlerësimet janë pozitive, e cila tregon eficencën e njësive vendore për ta shpërndarë 

NE në kohë. 

 

Për të vlerësuar më mirë raportin mes zyrave përkatëse dhe kategorisë së individëve në nevojë 

ekonomike dhe për të parë më qartasi problematikat që kanë këto grupe, pyetja në vijim ishte 

lidhur mbi vështirësitë që ato kanë në procesin e aplikimit. Tre komponentët e shqyrtuar ishin: 

vështirësia në informacion, mungesa e bashkëpunimit nga njësitë përgjegjëse dhe vështirësia në 

plotësimin e dokumentacionit. Në të tre rastet e marra në shqyrtim, ky duket së është problemi 

kryesor i subjekteve kërkuese. Kjo vërehet sidomos në Bashkinë e Pogradecit ku 65% e të 

intervistuarve deklarojnë se kanë vështirësi në përgatitjen e dokumentacionit, ndjekur nga ata të 

Bashkisë Berat me 53% dhe ata të Bashkisë Fier me 35%.  Shqetësimi i dytë ka të bëjë me 

bashkëpunimin e punonjësve të njësive vendore në raportin që ata duhet të kenë me subjektet 

gjatë marrjes apo sqarimit për komponentë të ndryshëm të dokumentacionit. Kjo haset sidomos 

në Bashkinë Fier ku 35% e të anketuarve shprehen se punonjësit lokalë janë pak bashkëpunues 

në asistencën që ata duhet ti japin subjekteve kërkuese. Në Bashkinë Pogradec, kjo përqindje 

ulet e shkon në 25 %, ndërsa për Bashkinë Berat, vetëm 15% të të intervistuave e shprehin këtë 

shqetësim. Një element tjetër thelbësor, e sidomos në kushtet, kur siç u përmend më sipër, 

përgjegjësitë e administratave vendore janë rritur, është dhe informacioni ndaj kategorive 

potenciale përfituese të NE. Kështu, ka një farë përkueshmërie mes deklarimeve të bashkive për 

mekanizmat e informimit dhe asaj çka perceptojnë qytetarët. Kështu në Bashkinë Pogradec 

asnjë prej të intervistuarve nuk shprehet për mungesë të informacionit. Po kështu, kjo shifër 
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duket e ulët dhe për Bashkinë Fier, ku vetëm 15% e të intervistuarve shprehet se ka mungesë 

informacioni në lidhje me procedurën e aplikimit për NE, ndërkohë që kjo është shqetësim për 

qytetarët e Bashkisë Berat. Këtu rreth 33%, shprehen se kanë mungesë informacioni, dhe pse 

kjo njësi, rezulton më shumë bashkëpunuese në raport me subjektet përfituese të NE. 

 

Nisur nga kjo e duke qenë se, pavarësisht problemeve që NE mund të ketë, qytetarëve u duhet të 

përballen me shërbimin e njësive vendore, pyetja tjetër kishte të bënte me cilësinë e shërbimit që 

këto të fundit i ofronin aplikantëve. Në Bashkitë Pogradec qytetarët shprehen shumë të kënaqur 

me përgjegjshmërinë e administratës lokale dhe shërbimin që ata ofrojnë me respektivisht 60% 

dhe në Bashkinë Fier 58% e qytetarëve të kënaqur. Në vend të tretë renditet Bashkia Berat ku 

vetëm 29% e të anketuarve shprehen me nota të larta pozitive për procesin. Vetëm në Bashkinë 

Berat, numri i atyre që janë pak të kënaqur me shërbimin është më i lartë, me 56% të të 

anketuarve, ndërkohë që në dy bashkitë e tjera ai varion nga 30% në Pogradec tek 28% në Fier. 

Përqindjet e atyre që nuk janë aspak të kënaqur me shërbimin janë kanë ndryshime të vogla pasi 

ato variojnë nga 15% të të intervistuarve në Bashkinë Berat, ndjekur nga Bashkia Fier me 

14%, ndërkohë që vetëm 10 % e të pyeturve në Pogradec shprehen po negativisht.  

Bashkitë Pogradec dhe Fier janë ato që vlerësohen më pozitivisht se sa ajo Berat në cilësinë e 

shërbimit. Nëse vlerësojmë të tre komponentët Bashkia Pogradec jep mesatarisht shërbimin me 

cilësor në këtë drejtim. 

 

Përsa i përket aspektit të drejtësisë, transparencës dhe barazisë në përzgjedhjen e individëve që 

përfitojnë ndihmë, qytetarët kanë mbajtur qëndrime relativisht të ndryshme. Vetëm në Bashkinë 

Berat shumica e qytetarëve shprehet pozitivisht, ku 69% e të intervistuarve thotë se përzgjedhja 

respekton kriteret e sipërcituara. Në dy Bashkitë e tjera, përgjigjet kanë qenë konsiderueshëm 

negative. Në Bashkinë Pogradec, 70% e të intervistuave thotë se përzgjedhja nuk është bërë 

duke respektuar kriteret, ndërkohë që në atë Fier kjo përqindje është pak më e ulët, 58%. 

 

Përsa i përket asaj nëse ndihma ekonomike përmbush nevojat bazë të jetesës e të aktivitetit të 

grupeve që trajtohen me të, pjesa dërrmuese e të intervistuarve në të tre bashkitë përgjigjen se 

skema është e pamjaftueshme për të zgjidhur problemet e përditshme e nuk plotëson kështu 

nevojat e tyre bazike. Kjo del qartë sidomos në dy bashkitë, Pogradec e Berat ku 100 % e të 

anketuarve shprehen negativisht. Ndërkohë që në Bashkinë Fier, vetëm 9% e të pyeturve gjykon 

se NE plotëson nevojat e përdishme. 

 

Përsa i përket njohurive që subjektet kanë për të drejtën e ankimit dhe të denoncimit në lidhje me 

shërbimin, cilësinë apo respektimin e kritereve, në të tre bashkitë ka një lloj bashkërendimin në 

përgjigje nga ana e qytetarëve. Kjo konstatohet sidomos në Bashkinë Pogradec ku 75% e të 

pyeturve, përgjigjet pozitivisht, ndjekur nga Bashkia Fier me 72% dhe ajo Berat me 67%. 

Përgjithsisht mund të thuhet se të anketuarit njohin mirë mekanizmat ankimorë ose të paktën 

kanë njohuri të mjaftueshme për to. Kjo mund të lidhet dhe me atë që bashkitë deklarojnë mbi 

mekanizmat informues që janë përdorur për ti vënë në dijeni subjektet për të drejtat e tyre. 
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II.2 Problematikat e konstatuara dhe rekomandime 

 

Përpos riformatimit dhe kalimit të shumë kompetencave në këtë drejtim, njësive të qeverisjes 

vendore, problemet më të mëdha lidhen me natyrën e NE. Ato lidhen me kriteret e pranimit apo 

përjashtimit nga ndihma dhe në pjesën dërrmuese mjaftueshmërinë e saj. Kështu, nëse në raport 

me kriteret e drejtësisë dhe transparencës, vetëm në një rast, përgjigjet kanë qenë pozitive 

(Bashkia Berat), në dy rastet e tjera, qytetarët shprehen konsiderueshëm negativisht. Ajo për të 

cilën qytetarët bien thuajse plotësisht dakort, është pamjaftueshmëria e ndihmës ekonomike. Kjo 

e fundit cilësohet thellësisht si e pamjaftueshme, e që do të thotë se e bën të pamundur 

përballimin e kostove të jetesës minimale. Duke qenë se ajo është i vetmi burim të ardhurash, ajo 

nuk përmbush nevojat jetësore të grupeve të interesuara. Kjo do të thotë që vetë NE nuk arrin të 

përmbushë objektivin e saj kryesor atë të sigurimit të një jetese minimalisht dinjitoze për 

subjektet të cilat ajo shënjestron.  

 

Është e papranueshme që deri më sot nuk përcaktohet një minimum jetik i pranueshëm, qoftë dhe 

duke parë më me rigorozitet burimet që shteti shqiptar disponon, e që duhen alokuar për grupet 

në nëvojë. Kështu NE është kthyer në një mekanizëm më shumë integrues se sa mbrojtës për 

këto grupe, e ku mbrojtja që instrumenti jep është e pjesshme. Nevojitet kështu një programim 

serioz nga ana e Qeverisë që duhet të orientohet drejt përcaktimit me realist të minimumit jetik, e 

ta plotësojë atë me politika publike serioze që bëjnë të mundur mos përjashtimin shoqëror e për 

pasojë integrimin e dinjitetin e subjekteve në nevojë.  Po kështu është e nevojshme që vetë 

njësitë vendore të mos kthehen në përcjellës të ndihmës ekonomike e të mos e shohin atë thjeshtë 

si një shërbim që ofrohet, por të hartojnë politika proaktive në këtë drejtim. Këto politika do të 

duhej të shkonin nga integrimi i NE me fonde lokale deri tek hartimi i programeve me natyrë 

sociale që shkojnë nga riintegrimi i thjeshtë shoqëror deri tek ato që synojnë riaftësimin e 

punësimin e subjekteve përfitues të NE. 

 

Nisur nga këto konsiderata dhe hulumtimi i zhvilluar me këtë rast në tre Bashkitë e marra në 

konsideratë, janë përgatitur rekomandimet e mëposhtme. Këto do ti adresohen Njësive të 

Qeverisjes Vendore dhe institucioneve qendrore e ku zbatueshmëria e do të monitorohet nga 

institucioni i Avokatit të Popullit. Këto rekomandime prekin disa elementë të NE dhe aplikimit të 

saj ndahen në tre kategori: (i) informimi; (ii) shpërndarja e drejtë dhe në mënyrë të barabartë e 

ndihmës; (iii) rritja e aftësisë receptive të njësive vendore dhe për pasojë investimi që ato duhet 

të bëjnë në burime njerëzore; (iv) alokimi i fondeve plotësuese nga ana e njësive të pushtetit 

vendor. 

 

Nisur nga sa më sipër, rekomandimet specifike vijojnë me: 

Për Njësitë e Qeverisjes Vendore Fier, Berat dhe Pogradec: 

 Sigurimi dhe zgjerimi i të drejtës së informimit, përfshi këtu atë mbi kriteret, procedurat 

dhe plotësimin e dokumentacionit përkatës për NE. 

 Lehtësimin e procedurave dhe aplikimit për NE, gjë që duhet të bëhet mes strukturave 

vendore dhe grupeve në nevojë; 
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 Përcaktimin e mekanizmave që mundësojnë alokimin në kohë të NE nga ana e njësive 

vendore; 

 Përmirësimin dhe shënjestrimin e burimeve njerëzore të specializuara që do të mund të 

ofrojnë një kontroll më efektiv të territorit e kështu të bëjnë të mundur verifikimin in loco 

të kushteve të jetesës së përfituesve minimalisht një apo dy herë në vit, siç parashikohet 

në ligj; 

 Përcaktimin e instrumetave përmes të cilave duhet të ofrohet informacioni mbi të drejtën 

e ankimimit për të denoncuar si parregullsi si raste kur ndihma ofrohet pa të drejtë; 

 Marrjen e masave konkrete për adresimin në kohë të problemeve të sipërcituara, sidomos 

në rastet kur NE refuzohet; 

 Impenjimin e drejtpërdrejtë të njësive vendore duke riintegruar shumat e caktuara na NE 

për subjektet përfituese; 

 Shmangjen e rasteve të përjashtimit 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; 

 Mbështetjen dhe orientimin e qytetarëve që janë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike 

për të aplikuar në programet sociale, ku përfituesit e ndihmës ekonomike të përfshihen 

duke dhënë kontribut me punën e tyre dhe kjo të influencojë në rritjen e të ardhurave të 

tyre. 
 

Për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale : 

 

 Nevojën e rritjes së shumës, gjë që do të mundësonte përballimin e nevojave jetike bazë 

të individit apo familjes përfituese; 

 Rritja e transparencës, barazisë në përcaktimin e kritereve përmes të cilat subjektet 

përzgjidhen për të përfituar nga NE. 

 

Për Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë: 

 

 Programimin e politikave aktive për integrim shoqëror dhe në punë të subjekteve të 

trajtuara; 

 

III. Respektimi i të drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar 

 

Një prej elementëve më të rëndësishëm të të drejtave që kanë Personat me Aftësi të Kufizuar 

(PAK), është sigurimi i një jetese minimalisht dinjitoze. Instrument i rëndësishëm për këtë është 

dhe pagesa e aftësisë së kufizuar, mekanizëm i programit të Mbrojtes Sociale.  Qëllimi kryesor i 

saj është mbështetja e individëve me aftësi të kufizuar për të përmirësuar cilësinë e tyre të 

jetesës. Ajo është konceptuar në formën e një transferimi monetar në favor të këtyre 

individëvëve. Ky zë financiar është rritur shumë në vitet e fundit dhe është zëri kryesor i 

shpenzimeve të programit të Mbrojtjes Sociale. 

 

Kjo pagesë ndryshon ndjeshëm nga NE pasi është shumë me e lartë. Kjo tregon një farë 

ndjeshmërie më të madhe ndaj PAK sidomos kur shihet se pagesa për këtë kategori është thuajse 

trefish më e lartë se ajo e NE. Nëse një person me aftësi të kufizuara fizike apo mendore merr 
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rreth 9900 lekë në muaj, shifra mesatare për familje e NE është 3800 lekë. Po kështu shpenzimet 

për kategorinë PAK janë rritur në shifra absolute, sikurse dhe si përqindje e PBB.  

Vërehet po kështu se numri i personave me aftësi të kufizuar është në një masë të 

konsiderueshme, 160,000 veta. Skema në fjalë nuk ka për qëllim popullsinë e varfër dhe pse 

është qartësisht e kuptueshme që shpesh, paaftësia fizike apo mendore mund të jetë dhe shkak 

kryesor varfërie si për familjen e natyrshëm për individin me këto karakteristika. Megjithatë 

vërehet se sasia brenda kuadrit të përgjithshëm të ndihmës ekonomike që PAK zenë është 39%. 

Kriteret mbi të cilat bëhet përcaktimi i PAK mbeten gjithsesi për t’u rivlerësuar gjë që do të thotë 

që nocioni i kësaj kategori mbetet gjithmonë subjekt zgjerimi. Kështu sistemi i vlerësimit 

mbështetet nw shqyrtimin fizik e nëpërmjet analizave të paaftësisë gjë që nuk pasqyron në 

mënyrë korrekte kriteter e standardet Klasifikimit Ndërkombëtar Funksional dhe Shëndetësor 

(ICF) 16. 

 

III.1 Analiza e të dhënave të mbledhura nga intervistimi i grupeve në nevojë që i përkasin 

Personave me Aftësi të Kufizuara (PAK) 

 

Analizimi i të dhënave të mbledhura nga intervistimi i grupeve në nevojë në tre bashki: 

Pogradec, Fier dhe Berat, ka të bëjë me monitorimin e shërbimeve sociale të ofruara nga 

njësitë e pushtetit vendor për personat me aftësi të kufizuara. Qëllimi i këtij hulumtimi u realizua 

përmes pyetësorëve të gjysmë-strukturuar duke synuar mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave 

cilësore dhe sasiore përmes intervistimit të drejtpërdrejtë.  

 

Organizimi dhe struktura e pyetjeve pati si qëllim marrjen e informacionit për karakteristikat e 

përgjithshme të subjekteve si mosha dhe gjendja familjare si dhe në lidhje me procesin e 

përfitimit të ndihmës për PAK. Informacioni mbi këtë të fundit u morr në lidhje me informacion 

në me informimin ne lidhje me shërbimet sociale për personat me aftësi të kufizuar,  

zbatimin e ligjit për punësimin e PAK, infrastrukturën e nevojshme, rimbursimin e transportit/ 

karburantit, çështjet e diskriminimit, skemën e pagesës, perfitimin e saj në kohë, procesin e 

përzgjedhjes etj. Individët e intervistuar në të tre bashkitë janë përfitues direktë të skemës së 

përfitimit si persona me aftësi të kufizuar. Ata i përkasin grupmoshës 18-65 vjeç. Në masën 

dërrmuese ata jetojnë me familjet (100% e të intervistuarve në Bashkitë Berat e Pogradec dhe 

92% e atyre në Bashkinë Fier). Kjo natyrisht, i mëshon faktit se paaftësia psiko-fizike ndikon 

detyrimisht në situatën e përgjithshme familjare. 

 

Një ndër aspektet më të rëndësishëm për kategorinë PAK është aksesi dhe sigurimi i 

informacionit në lidhje me shërbimet sociale që ofrohen për personat me aftësi të kufizuara në 

nivel vendor. 82% e personave të intervistuar në Bashkinë Pogradec përgjigjen pozitivisht për 

aksesin në informim, ndjekur nga Bashkia Fier me 75% dhe ajo Berat me 66%. Të 

intervistuarit në Bashkinë Berat, 34 % e tyre shprehen se nuk janë të informuar mbi shërbimet e 

ofruara për kategorinë, ndjekur nga të intervistuarit e Bashkisë Fier, 25% dhe ajo Pogradec me 

18%. 
 

Pyetja e rradhës ka marrë në konsideratë analizën për politika proaktive në raport me PAK 

sikurse dhe zbatimi i ligjit për “Për nxitjen e punësimit”. Këtu jemi përpjekur të shohim nëse të 

kjo politikë ka gjetur zbatim dhe nëse të intervistuarit kanë hasur pengesa ose janë ndjerë të 
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diskrimunuar nga punëdhënësit në bazë të karakteristikave psiko-fizike që ato kanë. Ajo që bie 

në sy është se të intervistuarit deklarojnë, se kanë njohuri të pjeshme për ligjin, e kështu në 

Bashkinë Fier (12 nga 51 të intervistuar), kurse në Bashkinë Pogradec 15 (nga 22) shprehen se 

e njohin ligjin. Informacion më të plotë për këtë ka në Bashkinë e Beratit ku 21 nga 50 të 

intervistuar deklarojnë se e njohin ligjin por njëkohësisht shprehen shumë skeptikë për zbatimin 

e tij. Ato thonë se ligji është aspak ose pak i zbatueshëm. 

Në raport me diskriminimin në Bashkinë Fier 13 persona (nga 57 të intervistuar) deklarojnë se 

janë ndjerë të diskriminuar, ndërkohë që të tjerët shprehen negativisht për këtë. Në Bashkinë 

Pogradec, vetëm 2 persona shprehen se janë diskriminuar kur kanë kërkuar punë (nga 22 të 

intervistuar). Në Bashkinë Berat 32 nga 50 persona të intervistuar ndjehen të diskriminuar kur 

kanë aplikuar apo aplikojnë në punë.  Diskriminimi ndjehet rëndom në raport me PAK, dhe kur 

këta kanë dijeni për ligjin e konsiderojnë atë të pazbatueshëm. 

 

 

Përsa i përket infrastrukturës së nevojshme  fizike si rampa, karroca, ashensorë, si dhe 

përfitimeve sociale që grupet kanë në raport me tregojnë se qytetarët janë pjesërisht të njohur me 

natyërën e këtyre përfitimeve. Në Bashkinë Pogradec 86% e qytetarëve pohojnë se ajo ekziston 

pjesërisht, ndjekur nga ata të Bashkisë Berat me 54% dhe asaj Fier me 54%. Pozitivisht kësaj 

pyetje i përgjigjet vetëm një pjesë e vogël të intervistuarve në Bashkinë Fier, 17%, dhe 

negativisht 29%, ndërsa në Bashkitë Pogradec dhe Berat, këto shifra janë respektivisht 14% 

dhe 46%. Mbështetur mbi këtë shihet se vetëm në Fier ka një përqindje, dhe pse minimale të 

atyre që vlerësojnë pozitivisht ekzistencën e infrastrukturës se nevojshme për personat me aftësi 

të kufizuar, ndërsa në pjesën më të madhe të të intervistuarve në të tre raste infrastruktura 

konsiderohet si pjesërisht e mjaftueshme. Në këtë kuptim Bashkia Berat mund të shihet si ajo 

më problematikja, sikurse del dhe nga përgjigjet. 

 

Për ta aktualizuar pyetjen e mësipërme, në vijim i kërkuam të intervistuarve nëse e përfitonin apo 

jo rimbursimin e plotë të biletës për transport public apo karburantin për mjetet përkatëse 

lëvizëse. Në të tre rastet me marra në konsideratë, unanimisht të intervistuarit përgjigjen 

pozitivisht. Në të tre Bashkitë përgjigjet pozitive janë 100% e rasteve. Nga kjo rrejdh se skema 

e rimbursimit për sa më sipër është funksionale. 

 

Në lidhje me diskrimimin për shkak të aftësive të kufizuara në procesin e aplikimit për punësim, 

përqindja është më e lartë në Berat. Në këtë bashki 34% e të pyeturve e deklarojnë këtë, ndjekur 

nga të intervistuarit në Bashkinë Pogradec 23% e më pas ata në Bashkinë Fier me 21%. 

Përgjithsisht të intervistuarit deklarojnë se nuk janë ndjerë të diskriminuar në proceset e aplikimit 

për punësim, sidomos në Bashkinë Pogradec, ku kjo pohohet nga 64%, ndjekur nga ata të 

Bashkisë Fier me 56%. Në Bashkinë Berat, kjo përqindje është shumë më e ulët e kap shifrën 

24%. Në krahasimin e të dhënave, dhe me dallime të vogla, qytetarët ndjehen më pak të 

diskriminuar respektivisht në Pogradec e Fier, ndërkohë që ata në Bashkinë Berat, e ndjenë më 

shumë diskriminimin. Po në rastin e Bashkisë Berat, evidentohet se 42% e personave PAK e 

ndjejnë veten ndonjëherë të diskriminuar kur aplikojnë për punë.  

 

Një nga elementët më të rëndësishëm të raportit të njësive vendore me PAK është dhe e drejta e 

infomimit, gjë që në rastin konkret ka të bëjë sidomos me informacionet specifike për skemën 
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aktuale të pagesës për aftësinë e kufizuar. Konkretisht rezulton se 65% e subjekteve PAK, në 

Bashkinë Fier deklarojnë se janë shumë të informuar, ndjekur nga ata të Bashkisë Pogradec me 

55% dhe ata të Bashkisë Berat me 40%. Nga të dhënat e paraqitura, del qartë se në një pjesë të 

konsiderueshme, qytetarët janë të informuar nga njësitë vendore të pushtetit për natyrën e skemës 

për pagesëne aftësisë së kufizuar.  Si në Bashkinë Fier dhe atë Pogradec, asnjë prej të 

intervistuave nuk thotë se mungon informacioni. Vetëm në Bashkinë Berat, 2% e të pyeturve e 

pohon këtë. Në Bashkitë Berat dhe Pogradec, informacioni pohoet se është pak i mjaftueshëm 

dhe se subjektet kanë pak njohuri për skemën. Kjo vihet re sidomos në rastin e Bashkisë Berat 

ku, pak të informuar ndjehen 58 % e të pyeturve. Nisur nga sa më sipër, në të paktën dy raste, 

Pogradec dhe Fier, më shumë se gjysma e të pyeturve ndjehen të kënaqur nga sasia e 

informacionit të dhënë nga njësitë lokale të pushtetit për skemën e ndihmës për shkak të aftësisë 

së kufizuar. 

 

Ky raport merr gjithashtu në shqyrtim kohën, përgjatë së cilës subjektet janë trajtuar me ndihmë. 

Kështu në të tre rastet, shumica dërrmuesve e të pyeturve kanë qënë subjekt trajtimi për më tepër 

se 12 muaj. Kjo vihet re në Bashkinë Pogradec, ku kjo deklarohet nga 77% e të pyeturve, 

ndjekur nga ata të Bashkisë Berat, 74% dhe Fier me 65%. Në Bashkinë Fier, 27%, janë 

trajtuar në një periudhë 6-12 muaj, ndjekur nga ata të Bashkisë Pogradec me 23% dhe ata 

Berat 22 % të të intervistuarve. Të trajtuarit rishtas me ndihmë (1-6 muaj), gjenden më së 

shumti ndër të intervistuarit në Fier, ku rezultojnë në masën 8%, ndjekur nga Bashkia Berat me 

6% dhe asnjë të tillë në atë Pogradec. 

 

Pyetja e rradhës lidhet me respektimin apo jo të afateve kohore të pagesës për aftësinë e kufizuar 

nga njësitë vendore. Kështu, nga pyetja jonë rezulton se: në Bashkinë Berat 98 % e të pyeturve 

përgjigjet pozitivisht, ndjekur nga ata të Bashkisë Fier me 96% dhe ata të Bashkisë Pogradec 

me 95 %. Nga sa më sipër, është e qartë se në masë dërrmuese, qytetarët, pohojnë se e marrin 

ndihmën në kohë, gjë që nënkupton se shërbimi kryhet me korrektesë nga njësitë vendore.  

 

Përpos korrektesës dhe trajtimit të personave PAK, këtu është parë dhe mjaftueshmëria e kësaj 

pagese, e nëse kjo e fundit përmbush pritshmëritë dhe nevojat e kategorisë përfituese.  Për këtë 

pyetje të rëndësishme, të pyeturit në të treja bashkitë përgjigjen unanimisht e gjykojnë se ajo 

nuk i plotëson nevojat e përditshme. Si në Fier, Pogradec apo Berat, 100% e të pyeturve, 

shprehen negativisht për mjaftueshmërinë e pagesës në lidhje me përditshmërinë e kostot me të 

cilat ata përballen. 

 

Në raport me vështirësitë praktike që të intervistuarit hasin në plotësimin e kritereve dhe 

dokumentacionit për tu bërë pjesë e skemës, përgjigjet në të treja bashkitë janë si më poshtë 

vijon: në Berat, 80% deklarojnë se vështirësitë më të mëdha hasen në përpilimin e 

dokumentacionit të nevojshëm që kërkon ligji, ndërkohë që kjo shifër është më e ulët në 

Bashkinë Fier me 46% të të intervistuarve, pasuar nga ata të Bashkisë Pogradec me 36%. 

Mungesa e informacionit vërehet si problem në Bashkinë Pogradec, deklaruar kjo nga 27%, e 

në sasi më të vogël në Fier dhe Berat, deklaruar nga respektivisht nga 17% dhe 8% e të 

intervistuarve. Bashkëpunimi i pamjaftueshëm nga administrata lokale, listohet si problem relativ 

në Bashkinë Fier, ku kjo deklarohet nga 27% e të intervistuave, ndjekur nga ata të Bashkisë 

Berat, me 12%, ndërkohë që kjo gjë nuk del në pah nga të pyeturit në Bashkinë Pogradec.  Në 
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kategorinë e përgjithshme vështirësi ‘të tjera’, është më e pranishme në Pogradec me 36% e të 

pyeturve dhe në Fier me 10%. Nga sa më sipër del qartë, se në të tre bashkitë problemet më të 

shumta hasen nga subjektet në procesin e përpilimit të dokumentacionit të kërkuar, i cili me sa 

duket përbën dhe shqetësimin kryesor për kategorinë përfituese. 

 

Pyetjes nëse, të intervistuarit janë të kënaqur me shërbimin që jepet nga njësitë e pushteti vendor, 

vetëm 50 % e të pyeturve shprehet pozitivisht në Fier, ndjekur nga 41% në Bashkinë Pogradec 

dhe atë Berat me 26%. Përgjithsisht të pyeturit janë pak të kënaqur nga shërbimi i dhënë nga 

nëjsitë vendore. Kjo vihet re sidomos në Bashkinë Berat, ku 68% e të pyeturve, thotë se janë 

pak të kënaqur, ndjekur nga ata të Bashkisë Pogradec me 59% dhe ata të Bashkisë Fier me 

38%. Ndërkohë që aspak të kënaqur, deklarohen 12 % e të pyeturve në Fier dhe 6% në Berat. 

Pakënaqësia absolute mungon në rastin e Bashkisë Pogradec. Nga sa më sipër mund të thuhet se 

qytetarët janë relativisht të kenaqur me shërbimin vetëm në Bashkinë e Fierit, ndërkohë që në 

dy të tjerat përqindjen ulen ndjeshëm. Në kategorinë më pak të kënaqur del në pah Bashkia 

Berat e ajo Pogradec, gjë që tregon për një perceptim të një cilësie shërbimi relative me 

tendenca drejt të qenit i pamjaftueshëm për qytetarët. 

 

Për sa i përket perceptimit mbi drejtësinë dhe të merituarit në përzgjedhjen e subjekteve 

përfituese, transparencën e kriteret objektive në përzgjedhjen e subjekteve përfituese, përgjigjet 

janë përgjithsisht negative. Nga kjo rezulton se në Bashkinë Fier 79% e të intervistuarve 

deklaron se kriteret e sipërcituara nuk respektohen. Të njëjtin mendim shprehin dhe të pyeturit e 

Bashkisë Berat në masën 76 %. Në Bashkinë Pogradec këtë mendim e ndajnë 59%. Ndërkohë 

vlerësime pozitive për procesin ka më së shumti në Pogradec, 41% e të intervistuarve. Në 

bashkitë Fier e Berat, mendimet mbi respektimin e kritereve të drejtësisë, barazisë dhe meritës, 

janë në masën 79% dhe 76%. Sikurse del në pah nga rezultatet e anketimit, përgjithsisht 

perceptimet mbi respektimin e kritereve janë përgjithsisht negative ku spikasin dy bashkitë e 

Beratit dhe Fierit. 

 

Pyetja e rradhës, kishte të bënte me përfitimin shtesë per efekt të paaftësisë në masën 33%. 

Kështu 63% e të pyeturve në Bashkinë Pogradec, deklaron diçka të tillë, ndjekur nga të 

intervistuarit në Bashkitë Berat me 62% dhe atë Fier me 35%. Kështu del në pah se vetëm në 

Bashkitë Pogradec dhe Berat, shumica e të intervistuarve janë përfitues të shtesës për efekt të 

paaftësisë.  

 

Duke qenë se bëhet fjalë për shtesë në përfitimin e përgjithshëm që personat PAK marrin, pyetja 

tjetër kishte të bënte me vonesat e hasura gjatë në dhënien e sa më sipër në kohë nga zyrat 

përkatëse të njësive vendore. Kështu në të tre rastet, përgjithsisht deklarohet se ky komponent 

është shpërndarë në kohën e parashikuar. Kjo vihet re sidomos në rastin e Bashkive Pogradec e 

Berat, ku 71% respektivisht deklarojnë se e kanë marrë atë në kohë, ndërsa në Bashkinë Fier 

kjo përqindje është pak më e ulët, 33%. Përgjithsisht pra, shihet se shpërndajra e pagesës shtesë 

për aftësi jepet në kohë nga administratat lokale. 

 

Përsa i përket problemeve dhe ankimimit të tyre në NjQV dhe vlerësimit e trajtimit të këtyre 

problematikave nga administrate lokale, të intervistuarit janë përgjigjur si më poshtë vijon: 73% 

e të intervistuarve në Bashkinë Pogradec deklaron se është ankuar pranë NJQV, djekur nga 
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71% në Bashkinë Fier dhe 56% në Bashkinë Berat. Numri i të intervistuarve që deklarojnë se 

nuk janë ankuar pranë NjQV është më i madh në Bashkinë Berat, 44%, pasuar nga ato Fier dhe 

Pogradec me respektivisht 29% dhe 27% e të pyeturve. 

 

Pyetja në vazhdim u mor me trajtimin që strukturat NjQV i bëjnë ankimeve apo problematikave 

që shtrohen nga personat e kategorisë PAK. Këtu rezulton se 29% e të pyeturve janë shumë të 

kënaqur nga trajtesa e këtyre problemeve në Bashkinë Fier, pasuar nga të intervistuarit në 

Bashkitë Berat e Pogradec me përkatëisht 26% dhe 18%; 59% në Bashkinë Pogradec, 

deklarojnë se trajtimi i problemeve nga NjQV ka qenë i mirë, ndjekur nga ata në Bashkitë Berat 

e Fier, me përkatësisht 38% dhe 35%. Dobët, cilësohet përgjigjja ndaj problemeve në Bashkinë 

Fier e Berat me përkatësisht 30% dhe 30% të të pyeturve, ndërsa më pak problematike kjo 

duke në Bashkinë Pogradec me 23%. Nga trajtimi i të dhënave se mesatarisht 1/3 e të pyeturve 

janë përgjithsisht të kënaqur me trajtesën e problemeve në të tre bashkitë. 

 

III.2 Problematikat e konstatuara dhe rekomandime 

 

Problemet e kategorisë PAK nuk lidhen vemtë me administrimin praktik të ndihmës dhe 

vlerësimin e kritereve për rishikimin e masës së pagesave të aftësisë së kufizuar, por dhe me 

bashkërendimin e tyre me standardet bashkohore e obligimet ndërkombëtare që shteti ynë ka 

marrë. Po kështu sfida ndaj PAK është dhe ajo e integrimit të tyre në shërbimet sociale dhe 

shëndetësore. Nga kjo rrjedh se problemet më të mëdha në trajtimin e PAK janë jo vetëm në 

raport me trajtimin por dhe me aspekte të natyrës procedurale si aksesi në shërbim dhe përfitimin 

e trajtimit. Kështu është e nevojshme që proceset të shkojnë drejt në bashkredimi dhe 

uniformizimin sa më shumë që të jetë e mundur e të synohet një proces transparent dhe i drejtë. 

Kjo do të sillte për pasojë zgjerimin e aksesit të kategorisë si dhe uljen e minimizimin e rasteve 

abuzive. 

 

Përgjegjësia për këtë bie mbi ato institucione që merren me PAK në mënyrë direkte a indirekte, 

në mënyrë që të bëhet koordinimi mes tyre e që të realizohen objektivat e politikave publike 

sidomos në lidhje me synimet e riintegrimit shoqëror e në punë të kategorisë në fjalë. 

 

Sfidë e rëndësishme mbetet përcaktimi i kritereve përmes të cilave vlerësohet gjendja bio-psikike 

e PAK si dhe ajo sociale. Një aspekt tjetër është dhe ai i strukturimit dhe përshtatjes së sistemit të 

pagesës së tyre në bazë të nevojave. Po kështu, çfarëdo politike publike në këtë drejtim duhet të 

ketë si synim integrimin shoqëror e aty ku është e mundur, atë në punë të PAK. 

Nisur nga përgjigjet që kemi marrë e që kanë dalë nga procesi i intervistimit, janë përgatitur një 

sërë rekomandimesh. Këto i drejtohen institucioneve, në kompetencë të të cilave bie trajtimi i 

PAK, pra organeve të qeverisjes vendore (zbatueshmëria e të cilave monitorohet nga Insititucioni 

i Avokatit të Popullit). Ato janë si më poshtë vijon: 
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Për Njësitë e Qeverisjes Vendore Fier, Berat dhe Pogradec: 

- Informimi i Personave me Aftësi të Kufizuar për zgjerimin e informacionit dhe 

sensibilizimin e për shërbimet që ofrohen nga njësitë vendore për personat me aftësi të 

kufizuar; 

- Lehtësimi i procesit të aplikimit në mënyrë që ai të jetë sa më gjithëpërfshirës për 

kategorinë PAK. Për të arritur këtë duhet një bashkërendim mes subjekteve dhe 

strukturave vendore që ofrojnë shërbimet; 

- Realizimi i infrastrukturës dhe përshtatjes së asaj ekzistente për kategorinë e personave 

me aftësi të kufizuar. Kjo duhet të sigurojë të drejtën e aksesit që PAK i njihet me ligj e 

që përfshin: sinjalistikën rrugore të perceptueshme nga personat me probleme shikimi, 

transport publik të aksesueshëm, institucione arsimore të përshtatura dhe të aksesueshëm, 

qendra rehabilitimi etj.; 

- Marrjen e hapave të nevojshëm për përfitimin dhe dhënien në kohë të pagesave nga 

organet e qeverisjes vendore; 

- Aksesin në shërbimin e transportit urban dhe rimbursimin e biletës; 

- Zbatimin  e legjislacionit për punësimin e PAK. 
 
Për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale : 

 Rritjen e pagesës për Personat me Aftësi të Kufizuar për ti këtyre personave përballimin 

sa më dinjitoz të nevojave të përditshme; 

 Marrjen e të gjithe hapave dhe procedurave të nevojshme për përfitimin e paketës 

higjieno-sanitare të personave që përfitojnë pagesën e aftësisë së kufizuar dhe invalidëve 

të punës. (Sipas legjislacionit në fuqi, vetëm invalidët paraplegjikë dhe tetraplegjikë 

përfitojnë një pagesë shtesë, në masën 16000 (gjashtëmbëdhjetë mijë) lekë në muaj, për 

mbulimin e paketës së domosdoshme me materiale të veçanta higjieno-sanitare). 
 

Për Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë: 

 Dhënien e të drejtës për të përfituar rimbursimin për shpenzimet në blerjen e karburantit 

dhe vajit lubrifikant për invalidët paraplegjikë e tetraplegjikë (Ligjet specifike për 

personat që gëzojnë statusin e invalidit të punës, të invalidit paraplegjik e tetraplegjik dhe 

statusin e të verbërit2,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). 

                                                           
2 Ligji nr.8098/28.03.1996 “Për statusin e të verbërit’, i ndryshuar 

  Ligji nr.8626/22.06.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, i ndryshuar 

  Ligji nr.7995/20.09.1995 “Për statusin e invalidëve të punës”, i ndryshuar 


