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Guidë mbi shërbimet sociale 

 

Parathënie 

 

Kam kënaqësinë të shpreh të gjitha falenderimet e mia për 

drejtuesit dhe specialistët e Këshillit të Qarkut Elbasan si dhe 

ekspertët e fushës, të cilët u bënë pjesë e hartimit dhe 

finalizimit të Guidës mbi shërbimet sociale në Territorin e 

Qarkut Elbasan, një guidë e qartë e situatës aktuale sociale në 

Qarkun e Elbasanit. Publikimi ka si objektiv tё prezantojё nё 

mёnyrё tё plotё mundёsitё e ofruara nga shërbimet sociale 

publike dhe jo publike nё mbёshtetje tё njerëzve nё nevojë, si 

dhe shёrbimet ekzistuese nё territor pёr to. 
Nё kёtё këndvështrim, publikimi mund tё shihet si njё lloj “udhërrëfyesi” ku mund të 

sigurohen, nё mёnyrё sintetike e tё qartё, informacione nё lidhje me tё gjitha 

shёrbimet nё favor tё shtresave më në nevojë tё ofruara nga ente publike e private 

nё Qarkun e Elbasanit. Ky publikim përcakton, burimet ekzistuese, nevojat e 

ndërhyrjes, mungesat, sfidat e përballura si dhe rekomandimet për të ardhmen.  
Kjo guidë do t’i vijë në ndihmë hartimit të planveprimit të përfshirjes sociale të 

Bashkisë Elbasan si dhe bashkive të tjera, pjesë e Qarkut Elbasan dhe do t’i hapë 

rrugë përqasjes së donatorëve vendas dhe të huaj në zbatimin e projekteve të 

nevojshme në fushën sociale. 

  
Këshilli i Qarkut Elbasan është i njohur tashmë për ndjeshmërinë dhe partneritetin me 

organizata të shoqërisë civile në zbatimin e projekteve dhe programeve me fokus 

shtresat më në nevojë të shoqërisë, fëmijët.  
Vlen të përmend këtu partneritetin me Organizatën “Tjetër Vizion” në mbështetje të 

Strategjisë së luftës kundër trafikimit të personave dhe planit të veprimit 2014- 2017, 

me prioritet luftën kundër trafikimit të personave, identifikimi proaktiv i tyre, me 

fokus fëmijët. Në këtë kuadër financimi i strehëzës që ofron shërbime rezidenciale për 

VTQNJ është një nga masat e marra nga MMR nëpërmjet Këshillit të Qarkut Elbasan 

për zbatimin e planit të veprimit.  
Ky partneritet dhe mbështetje financiare vlen të përmendet dhe për shërbimet e 

ofruara për Qendrën e Autizmit në Elbasan.  
Jam i bindur dhe shumë optimist se ky partneritet aktiv dhe mbështetje financiare do 

të zgjerohet më tej me mbështetjen e Qeverisë Shqiptare. 

  
Shpreh bindjen time se ky publikim, i kuptuar si njё instrument pёr tё lehtёsuar 

njohjen e shёrbimeve sociale në territor mund tё pёrfaqësojё njё kontribut modest 

por domethёnёs nё përpjekjet tona të përbashkëta në reduktimin e problematikave 

sociale të grupeve më në nevoje të shoqërisë. 

 

Ju falenderoj 
  

Kryetari i Këshillit të Qarkut Elbasan  
Bukurosh STAFA

 



 

Përshkrim i bashkive sipas ndarjes së re territoriale 

 

Qarku Elbasan shtrihet në zonën qendrore të Shqipërisë. Ka një sipërfaqe të 

përgjithshme prej 3.292 km2 dhe një popullsi prej 437.394 banorë. Kufizohet në veri 

dhe veriperëndim me Qarkun e Tiranës, në lindje dhe juglindje me Qarkun e Korçës, 

në perëndim dhe jugperëndim me Qarkun e Beratit. Në përbërje të tij sipas ndarjes 

së re administrative janë 7 bashki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bashkia Elbasan  
 

Bashkia e Elbasanit kufizohet në veri me Bashkinë Tiranë, në lindje me Bashkinë 

Librazhd, në juglindje me Bashkinë Prrenjas, në jug-perëndim me Bashkinë Gramsh 

dhe në perëndim me Bashkinë Peqin dhe Cërrik. Sipas Regjistrit Civil ajo numëron një 

popullsi prej 205.412 banorë dhe densitet prej 236,11 banorë për km2.  
Bashkia e Elbasanit ka një sipërfaqe prej 872,03 km2. Kjo bashki përbëhet nga 13 

njësi administrative, të cilat janë: Elbasan, Labinot-Fushë, Labinot-Mal, Gjinar, 

Shushicë, Gjergjan, Funar, Shirgjan, Tregan, Gracen, Bradashesh, Zavalinë dhe 

Papër. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të Elbasanit dhe 

Qarkut të Elbasanit. Bashkia Elbasan ka nën administrimin e saj një qytet dhe 116 

fshatra Bashkia Elbasan është një nga më të mëdhatë në Shqipëri, si dhe një nga 

bashkitë komplekse për t’u administruar. 



Qyteti i Elbasanit me rreth 126.810 banorë, ku aktualisht rreth 60 për qind të 

popullsisë së bashkisë dhe pjesa tjetër është e ndarë në shumë njësi administrative si 

më poshtë: 

Bashkia Elbasan Nr. Popullsisë 

Qyteti Elbasan 126.810 

Labinot-Mal 5.478 

Funar 3.188 

Gracen 2.476 

Labinot-Fushë 6.296 

Bradashesh 12.853 

Shushicë 10.496 

Papër 9.042 

Shirgjan 9.738 

Tregan 4.323 

Gjergjan 7.711 

Gjinar  5.009 

Zavalinë 2.001 

TOTAL 205.412 

 

Bashkia Elbasan ka disa njësi administrative të cilat kanë terrene të thyera malore 
duke filluar nga Graceni, Labinot-Mal, Gjinari, Zavalina dhe Funari. Ajo ka në territorin 

e saj një pjesë të madhe të industrisë së rëndë të Shqipërisë, përfshirë fabrikën e 
çelikut, atë të çimentos, ferrokromit etj, gjë që i ka dhënë kësaj zone edhe një nga 

nivelet më të larta të ndotjes së ajrit në vend.  
Elbasani është një nga zonat më të varfra në Shqipëri për shkak se qyteti u ndërtua 

gjatë kohës së komunizmit për të përqendruar disa qindra punëtorë përreth zonës 

industriale të Kombinatit Metalurgjik, ndërkohë nga industria e mbijetuar tashmë janë 

punësuar vetëm pak banorë duke lënë pjesën tjetër të popullisë të papunë.  
Zonat malore përreth Elbasanit kanë infrastrukturë rrugore relativisht jo të mirë për 

mos të thënë të keqe, si dhe të kushtueshme për t’u mirëmbajtur. Aktualisht 5.601 

familje trajtohen me ndihmë ekonomike por numri i përfituesve sa vjen e shtohet. 
 
Bashkia Librazhd  
 

Bashkia e Librazhdit shtrihet në lindje të Shqipërisë, në një zonë me bimësi të pasur, 

hapësira të gjera pyjore dhe burime të shumta hidrike. Bashkia e re shtrihet në një 

sipërfaqe prej 793,36 km2. Kjo bashki përbëhet nga 7 njësi administrative, të cilat 

janë: Librazhd, Qendër Librazhd, Hotolisht, Lunik, Stëblevë, Polis dhe Orenjë. Bashkia 

ka nën administrimin e saj një qytet dhe 52 fshatra. Ekonomia e Bashkisë së 

Librazhdit është e ndarë mes shërbimeve në qytet dhe bujqësisë e blegtorisë në zonat 

rurale.  
Shfrytëzimi i pyjeve ka qenë gjithashtu një aktivitet tradicional dhe fitimprurës për 

disa biznese të zonës.  
Megjithatë, infrastruktura e dobët dhe mungesa e investimeve përgjatë dy dekadave 

të fundit i ka mbajtur zonat rurale brenda rrethit vicioz të varfërisë. Aktualisht 2.676 

familje trajtohen me ndihmë ekonomike. 



 

Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil, kjo bashki numëron 43.949 banorë të ndarë sipas 

njësive administrative si më poshtë: 

 

Bashkia Librazhd Nr.Popullsisë 

Qyteti Librazhd 10.125 

Stëblevë 1.294 

Lunik 4.051 

Orenjë 5.306 

Qendër 11.179 

Hotolisht 6.890 

Polis 5.104 

TOTAL 43.949 

 

Bashkia Gramsh  
Bashkia Gramsh shtrihet në një territor shumë malor në Shqipërinë Qendrore, ku toka 

bujqësore është e paktë (rreth 14 për qind e sipërfaqes) ndërsa pjesa tjetër e 

territorit është zonë pyjore ose kullotë. Sipas Censusit të vitit 2011, bashkia e re 

numëron 24.231 banore, ndërsa sipas Regjistrit Civil ajo numëron një popullsi prej 

39.284 banorë dhe densitet 49,11 banorë për km². Bashkia e re ka një sipërfaqe prej 

739,22 km2. 

 

Bashkia Gramsh Nr.Popullsisë 

Qyteti Gramsh 14.310 

Skëndërbegas 2.410 

Sult 1.469 

Kukur 3.370 

Kushovë 1.171 

Tunjë 2.268 

Poroçan 1.924 

Lenie 1.154 

Kodovjat 3.193 

Pishaj 8.015 

TOTAL 39.284 

 

Kjo bashki përbëhet nga 10 njësi administrative, të cilat janë: Gramsh, Pishaj, 

Kodovjat, Kukur, Kushovë, Lenie, Poroçan, Skënderbegas, Sult dhe Tunjë. Kjo zonë 

ka njohur lëvizjen më të madhe të njerëzve drejt Gramshit e më pas drejt qyteteve të 

tjera. Në vitin 1991 ka pasur një popullsi prej 55 mijë banorë ku vetëm 8.600 jetonin 

në qytet dhe pjesa tjetër në fshat, ndërkohë që në vitin 2015 Gramshi ka rreth 24 

mijë banorë nga të cilët 8.400 jetojnë në qytet. Më shumë se gjysma e popullsisë 

rezulton të jetë larguar nga kjo zonë në drejtim të qyteteve të mëdha apo në 

emigrim. Aktualisht 2.117 familje trajtohen me ndihmë ekonomike.  
Në këtë bashki burimet ekonomike janë të pakta, mundësitë për turizëm natyror në 

Gramsh janë të shumta, si Ujëvara e Sotirës, Uji i Ftohtë më malin e Lenies, Liqeni i 

Dushkut, Pishat e Grabovës, Liqenet në malin e Rovjes, Shpellat në malin e



Poroçanit, Kalaja e Tunjës, Irmajt, etj. Mungesa e infrastrukturës pengon mbërritjen 

me lehtësi të turistëve për të shijuar të gjitha pasuritë natyrore dhe kulturore që 

ofron Gramshi. 

 

Bashkia Cerrik  
Bashkia e Cërrikut shtrihet në një zonë fushore dhe kodrinore në përgjithësi mes dy 

lumenjve, Shkumbin dhe Devoll dhe do të ketë si qendër qytetin e Cërrikut. Sipas 

Censusit të vitit 2011, kjo bashki numëron 27.445 banorë me densitet prej 144,71 

banorë për km², ndërsa sipas Regjistrit Civil kjo bashki numëron një popullsi prej 

46.911 vetë, me dendësi prej 189,65 banorë për km². Bashkia e re ka një sipërfaqe 

prej 189,65 km2.  
Kjo bashki përbëhet nga 5 njësi administrative, të cilat janë: Cërrik, Gostimë, Mollas, 

Shalës dhe Klos.  
Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të Elbasanit dhe Qarkut 

të Elbasanit. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 28 fshatra. 

Popullsia është e ndarë sipas njësive administrative si më poshtë: 

 

Bashkia Cërrik Nr.Popullsisë 

Qyteti Cërrik 14.846 

Shalës 7.185 

Gostimë 12.415 

Klos 4.908 

Mollas 7.557 

TOTAL 46.911 

 

Në vitet 1990 rafineria e naftës pushoi së ekzistuari duke sjellë largimin e pjesës më 

të madhe të rinisë dhe popullsisë aktive nga ky qytet ndërsa pjesa e mbetur e 

popullsisë ka burime shumë të pakta ekonomike nga pensionet, ndihma ekonomike 

dhe remitancat. Aktualisht 674 familje trajtohen me ndihmë ekonomike por numri i 

kërkesave sa vjen e shtohet. Kjo përbën pjesën dërrmuese të familjeve të kësaj 

qyteze me rreth 14 mijë banorë. Bazuar në shqetësimet e komunitetit, bashkia e 

Cërrikut përballet me sfidën e  madhe të  papunësisë dhe varfërisë sidomos në  zonën  

urbane. Ka  një numër të papunësisë dhe të familjeve në nevojë gjë që kërkon 

ngritjen e mekanizmave transparentë të menaxhimit të skemës së ndihmës 

ekonomike, si dhe mundësinë e ngritjes së banesave sociale dhe shërbimeve sociale 

në ndihmë të tyre.  
Duke qenë se një pjesë e mirë e të ardhurave të banorëve në këtë bashki sigurohen 

përmes sektorit të bujqësisë dhe pemëtarisë, duhen të hartohen politika konkrete në 

ndihmë të infrastrukturës bujqësore, si rregullimi i kanaleve kulluese ose sistemeve 

vaditëse. 

Bashkia Peqin  
Bashkia e e Peqinit shtrihet përgjatë rrugës së vjetër Egnatia, ndërsa kalaja Klaudiana 

në qendër të qytetit është dëshmi e lashtësisë së këtij vendbanimi.  
Sipas Censusit të vitit 2011, Peqini ka një popullsi prej 26.136 banorë. Ndërkohë që 

sipas Regjistrit Civil, kjo bashki numëron 37.296 banorë. Bashkia e Peqinit shtrihet në 

një sipërfaqe prej 197,79 km2 me një densitet prej 196,67 banorë/km2. 

 

Popullsia është e ndarë sipas njësive administrative si më poshtë: 



 

Bashkia Peqin Nr.Popullsisë 

Qyteti Peqin 8.999 

Përparim 5.370 

Karinë 1.932 

Pajovë 8.584 

Shezë 5.353 

Gjocaj 7.058 

TOTAL 37.296 

 
Kjo bashki përbëhet nga 6 njësi administrative, të cilat janë: Peqin, Pajovë, Karinë, 

Përparim, Gjocaj dhe Shezë. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e 

rrethit të Peqinit dhe Qarkut të Elbasanit. Bashkia ka nën administrimin e saj një 

qytet dhe 50 fshatra.  
Problemi më i madh i Peqinit është punësimi. Edhe pse një pjesë e mirë e banorëve 

merren me bujqësi, mundësitë ekonomike për ta janë të pakta. Aktualisht 1.273 

familje trajtohen me ndihmë ekonomike. Sfidat e bashkisë së re janë: Të harmonizojë 

zonën urbane me zonën rurale si dhe hapjen e bizneseve prodhuese, që mund t’i 

japin një hov punësimit të banorëve të Peqinit. 
 
Bashkia Belësh  
Bashkia e Belshit shtrihet pothuajse tërësisht në pllajën kodrinore karstike të 

Dumresë, një zonë kodrash të buta me bazë gëlqerore mbi të cilat është krijuar një 

panoramë piktoreske me 85 liqene karstike me një sipërfaqe të përgjithshme prej 

14,2 km2.  
Popullsia sipas Censusit të vitit 2011, numëron 19.503 banorë dhe densitet prej 99,28 

banorë për km², ndërkohë që sipas Regjistrit Civil kjo bashki ka një popullsi prej 

32.050 banorë dhe densitet prej 168,88 banorë për km². Sipërfaqja e bashkisë është 

196,44 km2.  
Kjo bashki përbëhet nga 5 njësi administrative, të cilat janë: Belsh, Grekan, Kajan, 

Fierzë dhe Rrasë. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të El-
basanit dhe Qarkut të Elbasanit. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet 

dhe 34 fshatra, me popullsinë të ndarë si më poshtë: 
 

Bashkia Belësh Nr.Popullsisë 

Qyteti Belësh 14.428 

Rrasë 2.328 

Grekan 5.019 

Fierzë 3.861 

Kajan 6.414 

TOTAL 32.050 

 
Belshi është një bashki tërësisht rurale me produkte të diversifikuara nga blegtoria 

tek perimet dhe bostanoret, por një numër fermerësh janë përqendruar tek kultivimi i 

duhanit, për të cilin janë specializuar. 

 
Për shkak të terrenit kodrinor, cilësia e tokës dhe aksesi në ujitje është i variueshëm, 

gjë që ka sjellë edhe parcelizim tepër të lartë të tokës që iu shpërndanë familjeve 

fermere në vitin 1991. Një pjesë shumë e madhe e familjeve e kanë tokën të ndarë 

në katër apo pesë parcela në distancë të konsiderueshme nga njëra-tjetra, gjë që rrit 

kostot dhe mundin e këtyre familjeve për kultivimin e të gjithë sipërfaqes së tokës së 



punueshme. Një pjesë e këtyre tokave, veçanërisht atyre të hapura për kultivim pas 

viteve 1970, kanë rendiment të ulët për shkak të mungesës së aksesit në vaditje. 

Rrjedhimisht në disa anë të bashkisë së re ka një tendencë për braktisje të tokës 

bujqësore, e cila ofron edhe një mundësi për rikthimin e pyjeve të dushkut, të cilat 

kanë gjithashtu leverdishmëri ekonomike, por në terma afatgjatë. Aktualisht 731 

familje trajtohen me ndihmë ekonomike. 

 

Bashkia Prrenjas 

Kufizohet në veri me Bashkinë Librazhd, në lindje me Republikën e Maqedonisë, në 

jug me Bashkinë Pogradec dhe në perëndim me Bashkinë Elbasan. Kryeqendra e 

Bashkisë është Qyteti i Prrenjasit. Sipas Censusit të vitit 2011, Prrenjasi ka një 

popullsi prej 24.906 banorë. Ndërkohë që sipas Regjistrit Civil, kjo bashki ka 32.488 

banorë. Bashkia e re shtrihet në një sipërfaqe prej 322,95 km2. Sipas censusit, 

densiteti i popullsisë është 77 banorë/km2 ndërsa sipas regjistrit civil densiteti është 

106 banorë/km2. Kjo bashki përbëhet nga 4 njësi administrative, të cilat janë: 

Prrenjas, Qukës, Rrajcë dhe Stravaj. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht 

pjesë e rrethit të Librazhdit dhe Qarkut të Elbasanit. Bashkia e re ka nën 

administrimin e saj një qytet dhe 25 fshatra, me popullsinë të ndarë si më poshtë: 

 

Bashkia Prrenjas Nr.Popullsisë 

Qyteti Prrenjas 8.435 

Qukës 10.658 

Rrajcë 10.317 

Stravaj 3.078 

TOTAL 32.488 

 

Bashkia e Prrenjasit përfshin sipërfaqe të shumta pyjore dhe burime të bollshme 

hidrike si dhe një fushë pjellore. Nëntoka është e pasur me krom, ndërkohë që ky 

mineral shfrytëzohet aktualisht në dy prej fshatrave të bashkisë së re.  
Zonat e Rrajcës, Qukësit dhe Stravajt kanë sipërfaqen më të madhe të pyjeve në këtë 

zonë. Megjithatë, shfrytëzimi pa kriter gjatë dy dekadave të fundit i ka dëmtuar pyjet 

në një masë të gjerë.  
Bashkia e re e Prrenjasit ka një pozicion të favorshëm gjeografik, pasi gjendet fare 

pranë dy pikave doganore me Maqedoninë. Por ky avantazh nuk është shfrytëzuar 

deri më sot për nxitjen e sipërmarrjes dhe shtimin e vendeve të punës.  
Përgjatë tranzicionit, në këtë zonë kanë munguar strategjitë e zhvillimit. E 

megjithatë, emigracioni në zonën e Prrenjasit nuk ka qenë i lartë. Kjo pasi shumë 

banorë të zonës kanë zgjedhur punësimin sezonal në Maqedoninë fqinje, me të 

ardhurat e të cilëve mbijeton një pjesë e mirë e popullatës. Aktualisht 2.574 familje 

trajtohen me ndihmë ekonomike. 

Në të gjithë bashkinë rezultojnë të regjistruara 234 biznese, të cilat e kryejnë 

aktivitetin e tyre kryesisht në shërbime. Një pjesë e vogël e bizneseve merren me 

kultivimin e troftës.  
Bashkia e Prrenjasit ka potenciale të pashfrytëzuara për turizëm natyror. Me historinë 

e pasur të zonës së Rrajcës, ku ndodhet shkëmbi i Skënderbeut dhe legjenda për 

Sofrën e tij si dhe me bukuritë natyrore të Sopotit, zona mund të kthehet në një 

destinacion për vizitorë vendas dhe të huaj.  
Papunësia mbetet plaga kryesore për banorët e Prrenjasit. Investimet në fasoneri 

konsiderohen një mundësi e mirë për punësimin e grave të zones.



 
 
Guidë mbi shërbimet sociale 

 

Hartëzimi i shërbimeve sociale në Qarkun e Elbasanit 

 

Në Qarkun e Elbasanit ka një numër të konsiderueshëm organizatash dhe shoqatash 

vendore të cilat jane mjaft aktive në ofrimin e shërbimeve sociale për target-grupet 

përkatëse. Aktualisht pjesa më e madhe e tyre janë përqëndruar në Bashkine e 

Elbasanit. Veprimtaria e tyre fokusohet kryesisht në rritjen e ndërgjegjësimit në 

fushën e të drejtave të njeriut, në ofrimin e shërbimeve konkrete falas përmes 

qendrave ditore apo rezidenciale dhe në mbështetjen e përfituesve drejt një jete 

autonome dhe të integruar me pjesën tjetër të komunitetit. Këto shoqata kanë 

kontribuar duke organizuar kurse trajnimi profesional, sipas kërkesave të tregut 

aktual të punës. 
 

Shoqatat më aktive që operojnë në territorin e Bashkise Elbasan 
 
1. Tjetër Vizion  
Tjetër Vizion prej rreth 14 vitesh ofron shërbim të përkujdesit shoqëror në 

Prefekturën e Elbasanit dhe më gjerë. Shërbimet e ofruara jane nëpermjet: 

  
• Qendrës së shërbimeve për fëmijë e familje në vështirësi, të përbërë nga: Qendra 

rezidenciale për fëmijë, viktima të trafikimit të qenieve njerëzore (lokalizuar në 

Elbasan)   
• Qendra multifunksionale rinore “RIEMAR”. ( ish Kinema Vullnetari, Elbasan)   
• Qendra për gra dhe vajza në vështirësi, e përbërë nga:   
- Qendra ditore për gra e vajza (lagjia “Aqif Pasha”, Rr. “Ali Arapi”, nr.19 Elbasan)  

- Qendra profesionale e liçensuar nga QKR (kurse parukerie, kurse rrobaqepsie, 

kuzhine dhe gjuhë të huaj, lokalizuar në lagjen “Aqif Pasha”, Rr. “Ali Arapi”, 

nr.19 Elbasan)  
•  Ndërmarrja Sociale: qendra për asistencë teknike dhe bujqësore, lokalizuar në 

njësinë administrative Mollas.  

• Laboratorin për matjen e cilësisë së ujit, ajrit dhe tokave dhe prodhimeve të 

bimëve in vitro (lokalizuar në lagjen “Aqif Pasha”, Rr. “Ali Arapi”, nr.19 Elbasan)  

 

Anëtarësia  
Tjetër Vizion është anëtare e koalicioneve të ndryshme si:  
• Bashkë për kujdesin tërësor të fëmijëve (B.K.T.F)   
• Rrjetit RILAT (Rrjeti Institucioneve Lokale Anti-Trafik)   
• Koalicionit Kombëtar të Strehëzave antitrafik (KKSAT)   
• Mekanizmit Kombëtar në luftë kundër trafikimit të qenieve njerëzore (MKR) dhe si i 

tillë ka bashkëpunuar ngushtë fillimisht me institucionin e Ministrisë së Bren-

dëshme, përgjegjës për Luftën Anti-Trafik, nëpërmjet Koordinatorit Kombëtar të 

Luftës Kundër Trafikimit. Gjithashtu veprimet anti-trafik janë koordinuar edhe me 

anëtarët e MKRVT dhe aktorë të tjerë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.   
• Anëtarët e rrjetit ndërkombëtar “Women mediterranien”, ku marrin pjesë anëtarë 

nga Italia, Spanja, Gjermania, Palestina, Algjeria, Somalia, Letonia.  

• Partnerë me Fondacionin e Mbretit Badouin në Bruksel dhe anëtarë të rrjetit 



“Programi i ri-integrimit të viktimave të trafikimit”. 

 
Tjetër Vizion është anëtare e Komitetit Rajonal Antitrafik dhe Grupit Multidisiplinar në 

nivel bashkie e qarku që trajton çështje si dhunën në familje dhe çdo lloj problemi 

social të grupeve të marxhinalizuara. 
 

Partneritetet 

  
Në nivel qendror  
• KKSAT: koordinimi i veprimeve në nivel kombëtar kundër TIP, procesit të ri-inte-

grimit të VT-ve, duke ndarë përvojat dhe që merr pjesë në fushatën kombëtare 

sensibilizuese.  

• Koordinatori Kombëtar (Ministria e Brendëshme): koordinimi i veprimeve në nivel   
kombëtar kundër TIP, procesit të ri-integrimit të VT-ve, duke ndarë përvojat, dhe 

që merr pjesë në fushatën kombëtare sensibilizuese.  

• Mekanizmi kombëtar i referimit: rastet e përmendura të VT-ve do të diskutohen në 

këtë mekanizëm dhe zgjidhjet do të ofrohen për ndihmën e tyre dhe ri-integrimin 

e mëtejshëm.  

• Ministria e Mirëqënies dhe e Rinisë: shërbimet sociale shtetërore si njësi nën 
Ministrinë, jo vetëm që do të monitorojë standardet e zbatuara për VT-s në 

strehimore dhe apartamente në tranzicion, por edhe do të veprojnë ngushtë me 
organizatën për të lehtësuar procesin e ri-integrimit për VT-të, na mbështesin si 

OJQ. 
  

Në nivel lokal  
• Policia e Shtetit (seksioni antitrafik në Policinë e Qarkut Elbasan): kontakte të 

përditësuar do të mbajë me këtë zyrë për të siguruar së pari mirëqenien e VOT-s 

(të sigurt dhe të sigurisë), dhe pastaj të marrë informacionin e parë në 

identifikimin e PVOT dhe VT-ve.   
• Bashkia Elbasan: partneriteti me këtë agjenci bëhet me qëllim për të lehtësuar 

procesin e ri-integrimit të VOT-s me anë të ndihmës ekonomike në rast se VOT-s 

janë ende të papunë dhe për të gjetur mënyra për akomodimin e tyre të pavarur 

dhe punësimi të jetë i mundur.   
• KRAT Elbasan (Komiteti Rajonal Antitrafik): komiteti së bashku me anëtarësinë e 

tij koordinon të gjitha përpjekjet antitrafik në territorin e Prefekturës së Elbasanit  

• Shërbimi Shëndetsor Publik: partneriteti me këtë drejtori do të vazhdojë të rritet 

pasi VOT-s kanë nevojë aktualisht për shërbimin shëndetësor, veçanërisht gjatë 

situatës së krizës dhe për më shumë gjatë procesit të ri-integrimit. Kjo drejtori do 

të lehtësojë procesin e ndihmës shëndetësore sidomos për testet themelore që do 

të jenë pa pagesë për VT-në dhe vizita të tjera shtesë mjekësore.   
• Drejtoria Arsimore: në partneritet me DA do të sigurojë të regjistrohen në shkolla 

të gjitha VOT-të që janë të gatshëm të vazhdojnë arsimimin e tyre. Ky partneritet 

konsiston në bërjen e procesit më të lehtë për VOT-s duke shmangur burokracinë 

dhe proçedurat e gjata.   
• Rrjeti i NGO-ve Lokale: tryeza teknike e OJF-ve të rrjetit do të vazhdojë të punojë 

intensivisht në bazë të një plani veprimi të përbashkët, duke koordinuar të gjitha 

veprimet për VOT-s, asistencë dhe ri-integrim të tyre, lobim dhe avokim për të 

drejtat e tyre.   
• Zyra e Punës: partneriteti me zyrën e punësimit ka si qëllim të parë të marrë 

informacionin e duhur mbi vendet e punës dhe shanseve për punësim. Gjithashtu 

ZP ofron kurse të tjera profesionale që nuk mund të ofrohen nga Tjetër Vizion për 



VT-të. Ky koordinim synon gjithashtu regjistrimin e të gjithë VT-ve që janë të 

kualifikuar për punësim në të ardhmen.  

• Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë (Prefektura Elbasan): Tjetër Vizion do të 

vazhdojë traditën e partneritetit me dhomën e tregtise dhe të gjitha bizneset në 

mënyrë që të sigurohet së pari trajnimi në punë dhe më pas punësimi i 

përfituesve. Ky partneritet përfaqësohet zyrtarisht përmes një marrëveshje të 

përbashkët ndërmjet DHT dhe TV.  

 
Tjetër Vizion ka dhënë kontributin e saj në hartimin, zbatimin dhe trajnimin e 

operatorëve socialë publikë për proçedurat standarte operative për viktimat e 

trafikimit. Modeli për menaxhimin e shërbimeve që shoqata “Tjetër Vizion” ka 

zgjedhur e mbështetur nga CEFA (organizatë italine e cila ka ndihmuar në themelimin 

e Tjetër Vizionit), është ajo e modelit Ëelfar-mix (publik-privat), që bazohet në 

partneritetin midis institucioneve shtetërore dhe shoqatave jofitim prurese.  
“Tjetër Vizion” ka bërë një politikë të hapur në interes të komunitetit, duke 

bashkëpunuar ngushtë me institucione publike dhe private, Bashkinë e Elbasanit, 

Shërbimin Social Shtetëror (Sh.S.Sh), Drejtorinë Arsimore, shkollat, policinë e shtetit 

etj, si dhe shoqata të ndryshme vendase dhe të huaja, që operojnë në Elbasan e më 

gjerë. 

 

Projekte dhe shërbime të realizuara nga “Tjetër Vizion”  në 2014-2015:  
“Promovimi i produkteve Eko në zonën ndërkufitare Shqipëri-Maqedoni”  
Qershor 2014- Shkurt 2016, Komisioni Europian,  Komuna Gjinar.   
 
“Poilicimi në komunitet”  
Maj- Qershor 2014  
Sëeden Government, Bashkia Elbasan. 
  
“Identifikimi, referimi dhe asistimi i VT nëpërmjet aktivitetit të njësisë lëvizëse”  
Maj- Shtator 2014  
USAID nëpërmjet Assist. Impact, Qarku Elbasan 
 
 
“Së bashku kundër shfrytëzimit të fëmijëve”  
Mars- Shtator 2015  
Ambasada Çeke, Qarku i Elbasanit 

 
 
“Këshillimi drejt Punësimit”  
Janar- dhjetor 2014- 2015  
Swiss Contact, Bashkia Elbasan 
 
 
“Ofrimi i asistencës direkte për fëmijë viktima të trafikimit të qënieve njerëzore”  
Janar- Dhjetor 2014-2015  
MMR /Qarku Elbasan / Tjetër Vizion  
Qarku Elbasan dhe më gjerë 
 

“Ofrimi i shërbimeve të formimit profesional për kategoritë në nevojë”  
Janar- Dhjetor 2014-2015  

Tjetër Vizion, Qarku Elbasan 

 



 
“Ndërmarrja sociale e shërbimeve bujqësore “Mollas”  
Janar- Dhjetor 2014-2015 

Tjetër Vizion, Qarku Elbasan 

 

2. World Vision Albania  
World Vision Albania synon të fuqizojë komunitetet në mënyrë që ata të sjellin 

ndryshime, transformim të gjendjes së tyre sociale dhe shpirtërore. World vision ka 

në fokus fëmijët dhe familjet më vulnerabël, përmirësimin dhe krijimin e strukturave 

apo shërbimeve që duhet të kenë akses këto fëmijë dhe familje dhe synon të 

advokojë në nivele më të larta në partneritet me anëtarë të komuniteteve me të cilët 

punon për çështje që ata i shqetësojnë. 

  
Zyra e Zhvillimit të Programit në Elbasan pas një vlerësimi dhe analizimi të 

situatës sociale në zonat rurale filloi zbatimin e projekteve në 2001 fillimisht në dy 

komuna Gjinar dhe Shushicë, duke u shtrirë edhe në 5 komuna të tjera në 2004-

2006, Bradashesh, Labinot, Shirgjan, Papër dhe Gjergjan. 
 
Projektet që janë zbatuar në këto zona kanë qenë: Edukim, Shëndetësi, Përkushtimi i 

Krishterë, Zhvillimi Ekonomik, Letërkëmbimi, Mbrojtja e Fëmijëve, Barazia Gjinore. 
Në vitet në fillim (2001-2007)ndërhyrja me anë të këtyre projekteve ka qenë jo 

vetëm në ndërgjegjësimin e komunitetit për përmirësimin e jetëve të fëmijëve dhe 
familjeve më vulnerable mbi Edukimin, Përkushtimin e krishtere, Shëndetin, 

Letërkëmbim por dhe paralelisht është ndërhyrë në infrastrukturë si konstruksion apo 
rikonstruksion të shkollave, qendrave shëndetësore, kanaleve vaditëse etj.  
Nga viti 2008 e në vazhdim Ëorld Vision Albania pati më në fokus ndërgjegjësimin e 

komuniteteve dhe ngritjen e zërit të tyre për çështje që ata i shqetësonin me shumë 

si:Braktisja e shkollës nga fëmijët, Dhuna në familje, Pabarazia Gjinore, 

Mosfunksionimi dhe shërbim jocilësor nga strukturat shtetërore përgjegjëse. 

Aktualisht world Vision Albania, Zyra e Zhvillimit të Programit Elbasan, ndërhyn në 

ndryshimin e jetës së komuniteteve, në ndryshimin e sistemeve dhe politikave me 

qëllim përmirësimin e jetëve të fëmijëve dhe familjeve duke përfshirë qëllimisht 

shtresat më vulnerabël, në advokimin në nivele vendore dhe kombëtare të çështjeve 

problematike me anë të katër projekteve: Edukim, Mbrojtje Fëmijësh, Rinia dhe 

Letërkëmbim.  
Këtë vit Zyra e Zhvillimit të Programit Elbasan nën projektin e Edukimit me 

qëllimin “Fëmijët sidomos ato më të cënuarit kanë akses në edukim cilësor” ka 

punuar në 10 shkolla të fshatrave: Mengë, Labinot-Fushë, Hajdaran, Mlizë, Kusarth, 

Vidhas, Papër, Broshkë, Bujqës-Jagodinë dhe Bujaras. Është punuar paralelisht me 

lidershipet e këtyre 10 shkollave të cilët kanë qenë pjesë e trajnimeve të ndryshme 

dhe shkëmbimeve të experiencës për të ndërmarrë nisma në lidhje me 

gjithëpërfshirjen si dhe në të njëjtën kohë 101 mësues kanë qenë pjesë e trajnimeve 

të akredituara në lidhje me po të njëjtën temë. 

 

145 anëtarë të Qeverive të Nxënësve të këtyre 10 shkollave kanë rritur njohuritë e 

tyre në lidhje me rolin dhe funksionin që ato si strukturë duhet të kenë në shkollë si 

dhe për shkrimin e Projekt Propozimeve për qëllim mbledhje fondesh. Këto Qeveri 

Nxënësish kanë dalë me Plane Veprimi dhe nëpërmjet aktiviteteve dhe nismave të 

organizuara nga ato dhe lidershipi i shkollës kanë përfituar rreth 1.600 

bashkëmoshatarë të tyre. Nën projektin e sponsorshipit/letërkëmbimit përfitues direkt 

(fëmijë nga mosha 3-21 vjeç) deri në fund të vitit 2014 kanë qënë 6.700 fëmijë.  



 

Aktualisht sot janë 5.000 fëmijë. Këta fëmijë kanë një korrespondencë të 

vazhdueshme me sponsorat dhe disa prej tyre kanë përfitime materiale. 

  
Përfitues indirekt kanë qenë gjithë komuniteti me ndërhyrjet që janë bërë në kuadër 

të këtij projekti, projektit të edukimit dhe të të rinjve, gjatë përmirësimit të 

infrastrukturës kryesisht në shkolla dhe kopshte, në zhvillim aktivitetesh 

ndërgjegjësuese dhe argëtuese: Festimi i ditëlindjeve, Bounce back, si dhe 

mbështetje sociale-ekonomike të fëmijëve dhe familjeve më vulnerable. 

  
Në kuadër të projektit të Mbrojtjes së Fëmijëve: Janë ngritur 5 grupe fëmijësh 

(100 fëmijë gjithsej) të cilët janë trajnuar rreth: Të drejtave të fëmijëve, mbrojtjen e 

fëmijëve, sistemin e referimit të rasteve, si të advokosh, aftësimi për jetën, interneti i 

sigurt. Në kuadër të këtyre temave vetë fëmijët kanë ndërmarrë aktivitete 

ndërgjegjësuese në komunitetet ku jetojnë Bradashesh, Shushicë, Gjergjan, Papër, 

Shirgjan. 

  
Projekti ka trajnuar 5 grupe prindërish (80 vetë gjithsej) mbi të drejtat e fëmijëve, 

mbrojtjen e fëmijëve, sistemin e referimit të rasteve, disiplinimi pozitiv, higjena dhe  
shëndeti, familja e shëndetëshme. Prindërit kanë replikuar informacionin e marrë tek 

anëtarët e komunitetit në Shushicë, Gjinar, Kuqan, Papër (Ullishtë dhe Valas). 

Gjithashtu, prindërit kanë qenë sinjalizues dhe referues të rasteve të ndryshme në 

komunitetet si: dhuna ndaj fëmijëve, abuzimi në familje, largimi i një prindi etj. 

  
Gjithashtu, pjesë e projektit ka qenë edhe mbështetja me pagesën e Masterit për dy 

punonjëset e Njësive të Mbrojtjes së Fëmijëve në Shushicë dhe Papër. Punonjëset e 

NJMF-ve kanë ndarë informacionin dhe kanë trajnuar anëtarët e komunitetit si 

prindër, fëmijë, mësues, anëtarë të Grupeve Multidisiplinare të NJMF-ve. 

  
World Vision është pjesë aktive e grupit multidisiplinar të Bashkisë dhe Qarkut 

Elbasan në realizim aktivitetesh sensibilizuese për mbrojtjen dhe të drejtat e 
fëmijëve si dhe në menaxhim rastesh të referuara grupit multidisiplinar.  
Përfitues direkt të projektit kanë qenë 1.802 fëmijë dhe të rritur të përfshirë në 

aktivitete ndërgjegjësuese, iniciativa etj. Ndërsa përfitues indirekt gjatë 

implementimit të projektit të Mbrojtjes së Fëmijëve kanë qenë 7.163 fëmijë dhe të 

rritur. 

 

Projekti i punës me të rinjtë, zbatohet në 6 zona rurale të Qytetit të Elbasanit, 

Kuqan, Vidhas, Papër, Labinot-Fushë, Bradashesh dhe Gjinar. Përfituesit e këtij 

program janë 3.500 fëmijë të grupmoshave nga 6-18 vjeç. Projekti “Youth” ka datuar 

në 01.04.2014. Shërbimet/produktet që projekti youth ofron janë: Trajnime, fushata 

ndërgjegjësimi, advokim, mobilizim komunitar për të drejtat e njeriut/fëmijëve, life 

skills (vlerat pozitive, aftësi sociale, identiteti pozitiv, menaxhimi i kohës, lidership, 

përgjegjësitë sociale) 

 

Projekti i sponsorshipit/letërkëmbimit ka si qëllim: Marrëdhënie të transfor-

muara, që sjellin mirëqënien e fëmijëve në zonën ku Ëorld Vision punon, përmes 

projektit të letërkëmbimit të bashkëmenaxhuar me partnerët në zonë. 

 



Numri total i përfituesve direkt (fëmijë nga mosha 3-21 vjeç) deri në fund të vitit 

2014 ka qënë 6.700 fëmijë. Aktualisht, sot është 5.000 fëmijë. Këta fëmijë kanë një 

korrespondencë të vazhdueshme me sponsorat dhe disa prej tyre kanë përfitime 

materiale.  
Përfitues indirekt ka qenë gjithë komuniteti pasi WV ka investuar në përmirësimin  në 

infrastrukturë, ngritje kapacitetesh, mbështetje social-ekonomike dhe aktivitete 

ndërgjegjësuese dhe argëtuese. 

  
Organizimi dhe bashkëpunimi në partneritet me OJF-të. Organizata me bazë 

besimi, struktura qeveritare si: A2B, Tjetër Vizion, Kisha Katolike, Kisha Ortodokse, 

Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve në Elbasan, Shushicë, Papër, Gjergjan, Qendra Biblike, 

Të Rinjtë me një Mision, për realizimin dhe implementimin e kampeve verore për 

fëmijët më vulnerabël, ka qenë një ndër aktivitetet e suksesshme të këtij viti. 

 

3. Shoqata “Ndihma e Weiheimit për Shqipërinë”  
Shoqata “Ndihma e Weiheimit për Shqipërinë” e ka nisur aktivitetin e saj që në fillim 

të vitit 1993 me ndihma humanitare të ndryshme, duke financuar për probleme 

sociale dhe për fëmijët e varfër dhe duke ndërtuar godina të shërbimit shëndetësor 

dhe arsimor.  
Aktualisht Shoqata “Ndihma e Weiheimit për Shqipërinë” e ushtron veprimtarinë e vet 

në disa projekte të ndryshme si më poshtë: 

  
• Shtëpia e fëmijës “Orët Fatlume”   
• Kopshti i fëmijëve “Fritz Sommer”   
• Qendra rezidenciale për vajza Shtëpia “Antonia”   
• Qendër formimi profesional për vajza  

 

Më datë 1 Mars 2000 shoqata vuri në funksionim shtëpinë e fëmijës “Orët 

Fatlume”, e përbërë nga tri godina dykatëshe me nga 8 dhoma fjetjeje secila dhe 

me të gjitha kushtet e përshtatshme që fëmijët të jetojnë, të mësojnë dhe të 

zhvillohen në kushte optimale. Për fëmijët e çdo godine kujdeset një nënë dhe një 

edukatore. 

  
Qëllimi i këtij institucioni është mirërritja, kujdesi shëndetësor, edukimi dhe arsimimi, 

trajtimi psiko-social i fëmijeve duke krijuar rreth tyre kushtet dhe karakteristikat e 

një ambjenti familjar, si dhe integrimin e tyre në ambjentet jashtë institucionit. 

  
Në territorin e Shoqatës është ndërtuar edhe kopshti i fëmijëve “Fritz Sommer”, i 

cili funksionon me një kapacitet prej 3 grupe fëmijësh të moshës parashkollore. Në 

këtë kopësht mësojnë fëmijë të shoqatës sikurse edhe fëmijë të lagjes përreth. 

  
Shtëpia “Antonia” është një vazhdimësi e projekteve të mëtejshme të shoqatës 

“Ndihma e Weilheim për Shqipëri”, si dhe e angazhimit të kësaj shoqate për t’i ardhur 

në ndihmë popullsisë shqiptare, para së gjithash të varfërve dhe fëmijëve jetimë. 

Kjo qendër rezidenciale për vajza është një godinë më vete me nje kapacitet për 15 

persona, është hapur për herë të parë në vitin 2007 dhe vazhdon të mbështesë vajza 

në nevojë për të ndërtuar të ardhmen e tyre nëpërmjet arsimimit, kurseve 

profesionale dhe mësimeve të tjera për jetën.  
Shtepia Antonia është licensuar gjithashtu edhe si “Qendër formimi profesional 



për vajza“ dhe çdo vit zhvillon kurse të gjuhëve të huaja, kompjuter dhe rrobaqepësi 

për përfituesit rezidencialë dhe për vajzat e gratë e zonës, të cilat vijnë gjithashtu 

nga familje me vështirësi ekonomike. 

Përfituesit e shoqatës për vitin 2016 janë si më poshtë:  
Kopshti i fëmijëve: 3 grupe fëmijësh  
Shtëpia e fëmijës: 14 vajza të moshës 5- 14 vjeç dhe 12 djem të moshës 6-18 vjeç 

Shtëpia “Antonia” 14 vajza të moshës 14-19 vjeç. 
 
4. Forumi i Gruas, Elbasan  
Forumi i Gruas Elbasan ofron prej vitesh shërbime konkrete për gratë me probleme 

dhune. Qendra e Këshillimit, Studio Avokatore dhe Qendra e Kujdesit Ditor  
(strehëza e emergjencës) janë të vetmet në Qarkun e Elbasanit, ndërsa shërbimi i 

fundit është i vetmi në gjithë Shqipërinë. Shërbimet janë të liçensuara dhe në 

përputhje të plotë me standartet kombëtare. Për ofrimin e këtyre shërbimeve punon 

një ekip multi-disiplinar me eksperiencë dhe ekspertizë në fushë. Shërbimet konkrete 

për gra/vajza me probleme dhune realizohen nga: 

  
Qendra e Këshillimit, ofron shërbime falas në ndihmë të grave/vajzave me prob-

leme dhune dhe social-ekonomike në Qarkun e Elbasanit, por edhe nga qarqet e tjera 

të Shqipërisë dhe jashtë saj. Shërbimet e ofruara nëpërmjet psikologes/punonjëses 

sociale, janë:  
• Mbështetje psikologjike, sociale, individuale dhe në grup   
• Ndërmjetësim me familjarët dhe përfituesit për gjetjen e alternativave drejt 

zgjidhjes së problemeve  

• Ndërmjetësim në qendrën e Formimit Profesional, në Biznesin Lokal   
• Informim, orientim dhe referim të rasteve për shërbime të tjera alternative të 

nevojshme të ofruara nga aktorë të tjerë vendorë (publikë dhe jopublikë). 

   
Shërbimet e mësipërme ofrohen nëpërmjet:  
• Linjës telefonike, ku nëpërmjet numrit të telefonit 05425 45-16 përfitueset prezan-

tojnë problemet e tyre duke mbetur anonym.  

• Këshillimi ballë për ballë, ku vajzat/gratë vijnë direkt në Qëndrën e Këshillimit dhe 

bëjnë prezente problemet dhe shqetësimet e tyre.  

 

Studio Avokatore është e vetmja në Qarkun e Elbasanit që ofron shërbim ligjor 

falas. Shërbimet janë:  
• Konsulencë juridike, e cila jepet në rastet kur përfituesja kërkon të sqarojë një 

problem ligjor. Hartimi i akteve juridike, drejtuar gjykatës për fillimin e çështjeve 

gjyqësore (kërkesë padi, kërkesa ankimore, etj.) apo drejtuar institucioneve 

publike për sigurimin e informacionit të nevojshëm për proçes gjyqësor (prova 

shkresore)   
• Mbrojtje ligjore me avokat për të gjitha përfitueset, që janë viktima të dhunës në 

familje  

 

Qendra e Kujdesit Ditor (shelter emergjence) është e vetmja në gjithë Shqipërinë. 

Kjo qendër lindi si nevojë e asistimit dhe mbështetjes së grave të dhunuara, të cilat 

denoncojnë dhunuesit e tyre, janë në rrezik e kërkojnë të pajisjen me Urdhrin e Men-

jëhershëm të Mbrojtjes. 

 
Shërbimet e ofruara nëpërmjet punonjëses sociale janë: 



 
• Strehim nga disa orë deri në 5 ditë, në pritje të marrjes së Urdhrit të 

Menjëhershëm të Mbrojtjes, për vajza/gra dhe fëmijët e tyre nën 18 vjeç.  

• Vazhdim i këshillimit psiko-social-ligjor e mjekësor nga QK (Qendra e Këshillimit) 

dhe SA-ja (Studio Avokatore) gjatë ditëve të akomodimit.  

 

Gjatë qëndrimit në QKD, gruas bashkë me fëmijët u ofrohen kushte normale 
akomodimi, jetese, ushqimi, veshmbathje në varësi të nevojave. Ruhet fshehtësia, 

sekreti dhe anonimiteti i çdo përfitueseje si dhe i QKD. Me pajisjen e gruas me UMM 

bëhet kalimi në një strehëz tjetër me afat më të gjatë ose rikthimi në banesë, në 
varësi të riskut që paraqet rasti dhe dëshirës së përfitueses. 

  
Qeveria Suedeze përmes Fondacionit “Kvinna till Kvinna” ka vazhduar mbështetjen 

fnanciare për FGE në mënyrë të pandërprerë për projektin “Fuqizim i grave viktima të 

dhunës në familje në Qarkun e Elbasanit”. Disa nga treguesit e arritur në këtë 

periudhë janë si më poshtë: 

  
• Këshillime nëpërmjet telefonit 723   
• këshillime ballë për ballë 2478   
• këshillime juridikë 1080   
• Janë përfaqësuar 463 raste në Gjykatë   
• Janë hartuar 471 akte ligjore.  

  
Për herë të parë në këtë periudhë me mbështetjen e BE, FGE hap QKD, strehëza 

emergjente deri në momentin që gruaja pajiset me UMM/UM unike në gjithë 

Shqipërinë. Janë asistuar/akomoduar gjithsej në këtë qendër për këtë periudhë 82 

gra, të shoqëruara nga 60 fëmijët e tyre. 

  
Fushata sensibilizuese  
FGE (Forumi i Gruas, Elbasan) është një ndër organizatat më aktive në organizimin e 

fushatave të ndërgjegjësimit për çështjet gjinore. Konkretisht: 
  
Organizon forume në komunitet me gra/vajza, burra/djem, përfaqësues të pushtetit 

vendor në lidhje me: DHF, DHBGJ, Trafikimin, Barazinë Gjinore në Politikë dhe 

Vendim-marrje. Realizon materiale ndërgjegjësuese: spote, cikël emisionesh në TV 

dhe radio, publikime, fletë-palosje, postera, shkrime të ndryshme në median e 

shkruar dhe sociale. Organizon sesione fuqizimi në qendër me gra/vajza përfituese të 

shërbimeve, të cilat shkëmbejnë eksperienca, marrin informacion mbi të drejtat e 

tyre dhe shërbime nga të cilat mund të përfitojnë. 

  
Trajnime  
Organizata ka realizuar trajnime për aktorë të ndryshëm lokalë për tema të cilat kanë 

patur në qendër çështjet gjinore. Disa prej të cilave janë: 

  
• Trajnim me këshilltarët lokalë mbi ligjin “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet 

familjare” dhe “Stategjinë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Dhunën në 

Familje”.  

• Trajnimi i Specialistëve të Policisë së Zonës (SPZ) për nocionet e barazisë gjinore, 

mënyrën e trajtimit të rasteve të grave të dhunuara, përgatitja e UMM/UM për 

gratë dhe fëmijët e dhunuar.  

• Trajnimi i administratorëve të njësive administrative për përfitimin e ndihmës 



ekonomike nga viktimat e dhunës në familje të pajisur me UMM/UM.  

• Trajnimi i djemve/burrave mbi konceptet e barazisë gjinore, DHF dhe DHBGJ.  

• Trajnim lidership për gratë anëtare/aktiviste të forcave politike dhe shoqërisë 

civile.  

• Trajnimi i drejtuesve të forcave politike për barazinë gjinore, rolin dhe të drejtat e 

grave në politikë dhe vendimmarrje.  

 

FGE është aktive në programe Advokacie & Lobimi për të drejtat e grave si në nivel 

vendor dhe qendror. Arritja e barazisë gjinore është në themel të punës së FGE-së. 

Strategjitë për të arritur këtë çështje janë: 

Kontakte me aktorët lokal&qendror për identifikimin e çështjeve advokuese   
• Vigjilenca periodike ndaj thirrjeve/propozimeve, programeve advokuese   
• Përfshirja e medias në proçeset advokuese   
• Advokim në pushtetin qendror në bashkëpunim me organizatat partnere për 

zbatimin korrekt të Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Reduktimin e 

Dhunës me Bazë Gjinore e Dhunës në Familje   
• Forcimi i bashkëpunimit me partnerët kombëtarë e ndërkombëtarë.   
Disa nga institucionet shtetërore me të cilat FGE ka marrëveshje bashkëpunimi janë:  
• Këshilli i Qarkut Elbasan   
• Bashkia Elbasan   
• Drejtoria e Policisë së Qarkut Elbasan (DPQE)   
• Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR)  

• Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror (DRShSSh), Elbasan   
• Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë (DRSH), Elbasan   
• Drejtoria Rajonale Arsimore (DAR), Elbasan   
• Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Punësimit (DRSHKP), Elbasan   
• Universiteti “Aleksandër Xhuvani”.   
Gjithashtu, FGE ka një partneritet të zgjeruar me organizata e rrjete kombëtare e 

ndërkombëtare si më poshtë:  
• Komiteti Rajonal Antitrafik (KRA)   
• Komiteti Drejtues dhe Ekipi Teknik për “Mekanizmin e bashkërendimit të punës për 

referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e proçedimit 

të tij”  

• Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AWEN)  
• Qendra Evropiane e Informimit Kundër Dhunës (WAVE) - Pikë fokale për 

Shqipërinë 

 

5. Qendra “Një ëndërr më shumë, Shoqata “Në Dobi të Gruas Shqiptare, 

Elbasan”  
Qendra “Një ëndërr më shumë”, shoqata “Në Dobi të Gruas Shqiptare” operon në 

Qytetin e Elbasanit që në nëntor të vitit 1994 duke ofruar shërbime sociale, rritje 

kapacitetesh dhe integrim të komuniteteve në nevojë.  
Misioni i saj është të nxisë, të inkurajojë dhe të mbështesë fëmijët dhe të rinjtë për të 

mbrojtur të drejtat e tyre dhe të fëmijëve, kundër të gjithë formave të diskriminimit 

dhe shfrytëzimit; të rrisë vetëdijen për rolin që gratë dhe vajzat kanë në shoqëri dhe 

familje; të punojë me fëmijë e adoleshentë në vështirësi duke ju dhënë atyre shanse 

për t’u integruar në jetë; të realizojë projekte për qëllimet e mësipërme në mënyrë 

profesionale dhe me impakte të larta.  



Pozicioni i saj është në Lagjen “5 Maji”, një nga lagjet më të varfra të qytetit, ku 

është përqëndruar komuniteti rom, si dhe të ardhur nga zona rurale, na ka krijuar 

akses për implementimin me sukses të projektit. Grupi në fokus që përfiton nga 

shërbimet i përket grupmoshës 6-15 vjeç dhe 18- 25 vjeç, fëmijë dhe të rinj në 

vështirësi social-ekonomike, me prindër të divorcuar, jetim, nga komuniteti rom dhe 

egjiptian dhe zonat rurale. Shtrirjen në zonat rurale e kemi parë si një mundësi për ti 

dhënë të rinjve që të aftësohen e të ndjehen njëlloj si të rinjtë e zonave urbane. 

 

Objektivi kryesor i saj është: përmirësimi i situatës ekonomike të fëmijëve të rrugës 

dhe të rinjve në vështirësi social-ekonomike duke i riintegruar në shoqëri (shkollë, 

punësim, vetëpunësim) nëpërmjet trajnimit professional, mbështetjes psiko-sociale e 

shëndetsore.  
Në programin e saj për të rinjtë ajo ofron trajnime profesionale: parukeri, 

rrobaqepësi, kuzhinë, auto-mekanikë, kompjuter, punime artizanale, hidraulik/ 

duroalumin. Kohëzgjatja e kurseve është 6 mujore dhe 3 mujore, në të cilën është 

përfshirë një muaj praktikë direkt në biznes. 

 ndërhyrje sociale 

 trajnime në fushën psiko-sociale, legale, shëndetësore dhe vendimmarrje  
• përkujdesje shëndetsore   
• aktivitete social–animuese, ndërgjegjësuese   
• këshillim për punësim   
• zhvillimi i aftësive për jetën  

• studimi i tregut të punës 
• hartim dhe implementim të planeve  të  biznesit 

• dhënie e shërbimeve sociale dhe shërbimi catering 
  

Të çertifikuar janë 1.300 përfitues të njohur nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit. 

Gjatë  implementimit të tij kujdes është treguar në shpërndarjen gjinore.  
Në kuadër të integrimit të plotë të përfituesve të saj punësimi dhe vetëpunësimi i tyre 

është realizuar në bashkëpunim të ngushtë me Biznesin dhe Zyrën Rajonale të Punës. 

Nga statistikat rezulton se janë 66% të punësuar e të vetëpunësuar, 12 % të 

integruar në shkollë, 5% emigracion, 17% të pa sistemuar. Qendra ka ofruar trajnime 

jo vetëm për përfituesit e qendrës, por edhe për nxënësit e shkollës së mesme në 

kuadër të veprimtarive extra kurrikulare që përmban programi mësimor. 

  
Qendra ofron për target grupin e fëmijëve:  
• Ushqim drekor falas 6 ditë në javë   
• Mbështetje edukative (Aktivitete sensibilizuese për të drejtat e fëmijëve)   
• Riintegrim të fëmijëve në sistemin shkollor   
• Mbështetje me klasën kundër analfabetizmit   
• Zhvillimi i aftësive për jetën   
• Mbështetje psiko-sociale dhe këshillime   
• Workshope   
• Përkujdesje shëndetësore   
• Aktivitete animus dhe sportive  

• Librarinë (grupi i fëmijëve “Miku i Librit”, gazeta)  
• Ekspozita me punët e bëra nga përfituesit.  

  
Për komunitetin:   
• Mbështetje social-psikologjike për gratë dhe vajzat nëpërmjet bisedave në grup 



dhe individuale  

• Përkujdesje shëndetësore   
• Kurse profesionale (rrobaqepësi, parukeri, kuzhinë, kompjuter)   
• Nxitje për punësim duke bashkëpunuar me agjensinë e punësimit, me bizneset, 

pushtetin lokal.  

• Fuqizimi dhe integrimi i komunitetit rom(grave rome) dhe parandalimi i konflikteve  

• Fushata sensibilizuese (kundër dhunës në familje, abuzimit me fëmijët, trafikimit 

të qënieve njerëzore)  

• Kurse informative me juristë (të drejtat e njeriut, të fëmijëve, kodin e familjes)   
• Aktivizimi i prindërve (në përgatitjen e ushqimit për fëmijët, në pastrimin dhe 

mirëmbajtjen e qendrës)  

 
 
6. Terre des Hommes 
  
Grupet e synuara  
• Fëmijët në rrezik dhe të rriturit   
• Organizata me bazë komunitare rome dhe egjiptiane (OBK), OJF-të lokale dhe gru-

pet joformale të komunitetit  

• Trajnerët dhe personeli arsimor (mësuesit, psikologët e shkollave dhe punonjës 

socialë, drejtorët e shkollave)  

• Edukatorët bashkëmoshatarë në shkolla   
• Punonjësit socialë dhe punonjësit për mbrojtjen e fëmijëve   
• Përfaqësuesit e bashkëpunëtorëve nga institucionet e nivelit qendror dhe lokal   
• Gjykatësit dhe prokurorët   
• Profesionistët psiko-socialë   
• Supervizorët e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve 
   
Përfituesit  
Të paktën 15.000 fëmijë potencialisht mund të përfitojnë drejtpërsëdrejti ose 

tërthorazi dhe në afat të gjatë nga një sistem i zhvilluar i mbrojtjes së fëmijëve që 

është efektiv për të identifikuar, menaxhuar, referuar dhe adresuar raste të fëmijëve 

në rrezik apo viktimat e trafikimit dhe formave të tjera të shfrytëzimit në nivelin e 

shoqërisë në përgjithësi.  
Totali i fondeve të USAID-it: US $ 491.700 
  
Rezultatet e pritura  
1. Një rrjet parandalues efektiv kundër trafikimit të fëmijëve dhe abuzimit, themeluar 

në komunitetet e rrezikuara.  

2. Profesionistët e mbrojtjes së fëmijëve të ofrojnë më shumë shërbime të 

koordinuara dhe cilësore për fëmijët dhe familjet në nevojë.  

3. Forcimi njohurive të bazuara në dëshmi dhe të dhëna nga praktikat dhe përvojat 

nga nivelet lokale, kombëtare dhe rajonale, të informojë zhvillimin e politikave më 

të përshtatshme për trafikimin dhe shfrytëzimin e fëmijëve.  

  
Aktivitete parandaluese   
Fëmijët e mbështetur dhe komunitetet në rrezik, veçanërisht romë dhe egjiptianë, të 

jenë të vetëdijshëm dhe të luajnë një rol më aktiv në identifikimin dhe adresimin e 

trafikimit të fëmijëve dhe formave të tjera të abuzimit të fëmijëve.  

• Workshope të përbashkëta me anëtarët e komunitetit   



• Trajnime informuese me përfaqësuesit e OBK-së   
• Takime mujore të organizuara nga partnerët e OBK-së   
• Sensibilizimi dhe aktivitete për rritjen e ndërgjegjësimit   
• Skema e granteve të vogla për të mbështetur fuqizimin e OBK-së   
 

Fuqizimi i stafit arsimor dhe fëmijëve për të identifikuar situaten e trafikimit të fëmi-

jëve dhe referimin e fëmijëve në rrezik.  

• Trajnim i trajnerëve për të krijuar një bërthamë të trajnerëve të aftë për të 

replikuar trajnime për personelin e arsimit në rajone të ndryshme.  

• Personeli arsimor i trajnuar.   
• 100 edukatorë bashkëmoshatarë të themeluar në 10 shkolla të ndryshme   
• 30 aktivitete me bashkëmoshatarët e tyre për të rritur ndërgjegjësimin mbi trafi-

kimin e fëmijëve, aftësive vetëmbrojtje dhe aftësive për jetën 

   
Zhvillimi i shërbimeve komunitare dhe ndërhyrjeve në nivele lokale për të 

parandaluar rreziqet e trafikimit dhe të ofrojë alternativa për familjet në nevojë.  
 Mbështetje e drejtpërdrejtë për 400 fëmijë.  
• Planet e punës të përbashkëta me 3 qendra komunitare.   
• Programe psiko-sociale dhe zhvillimi i mjeteve për shërbimet mbështetëse.   
• Ndërhyrje në 3 qendra komunitare  
  
Aktivitetet e rritjes së kapaciteteve  
Përmirësimi i identifikimit dhe referimit të rasteve të trafikimit dhe shfrytëzimit të 

fëmijëve për punë përmes punës më efikase të përbashkët të aktorëve të ndryshëm 

përgjegjës për mbrojtjen e fëmijëve.  
• Trajnimi i 60 punonjësve sociale për të identifikuar dhe menaxhuar rastet e 

trafikimit të fëmijëve.  

• Program trajnimi gjithëpërfshirës një-vjeçar në shërbim të 30 profesionistëve të 

mbrojtjes së fëmijës.  

 

Projekte  
Qëllimi përfundimtar i këtij projekti është të konsolidojë kapacitetet e strukturave ek-

zistuese dhe institucioneve përgjegjëse për identifikimin, menaxhimin dhe referimin e 

fëmijëve në rrezik dhe viktima të trafikimit.  
Kjo do të përfshijë përforcimin e punës parandaluese duke fuqizuar komunitetet dhe 

fëmijët në nevojë dhe mobilizimin e përpjekjeve dhe burimeve për rritjen e koordin-

imit dhe bashkëpunimit në mesin e mekanizmave formale dhe jo-formale dhe ofrimin 

e shërbimeve me bazë komunitare. 

  
Projekti do zbatohet në partneritet me autoritetet qendrore dhe lokale në Shqipëri 

dhe në bashkëpunim të ngushtë me organizatat e shoqërisë civile. Projekti është i 

strukturuar rreth 3 akseve të ndërhyrjes: parandalim, ngritjen e kapaciteteve dhe 

avokimit mbi të dhëna reale. 

 

• Zhvillim i rregullt çdo tremujor i supervizimit dhe trainimit përgjatë punës.   
• Trajnimet e përbashkëta multidisiplinore e 175 përfaqësuesve të institucioneve të 

nivelit qendror dhe local.  

• 50 gjyqtarë dhe prokurorë të trajnuar në proçedurat miqësore për fëmijët gjatë 
procesit të hetimit dhe proçedurave gjyqësore që përfshijnë fëmijët vik 

• Diversifikimi dhe përmirësimi në cilësi e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve 



viktima 

  
1. Raporti për trafikimin e personave, 2013, Departamenti Amerikan i Shtetit (http:// 

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/) 

2. UNICEF dhe Save the Children. Studimi Kombëtar mbi fëmijët në situatë rruge në 

Shqipëri, prill 2014. Numri i referohet fëmijëve të cilët janë identifikuar në tetor 

2013 (që mbulon 12 rrethet e Shqipërisë). 

 

• 20 profesionistë do të trajnohen dhe mbështeten që të ofrojnë mbështetje të 

specializuar për 50 fëmijë viktima të abuzimit dhe shfrytëzimit seksual.  

• Trajnimi i 30 supervizorëve të punonjësve të mbrojtjes së fëmijëve për të rritur 

cilësinë dhe përgjegjësinë e shërbimeve  

• Sistematizimi i procesit të menaxhimit të rasteve 

   
Aktivitete advokuese  
Studimi i boshllëqeve të sistemit dhe të çështjes së trafikimit të fëmijëve në mënyrë 

të veçantë dhe çështjeve të shfrytëzimit nga analiza e situatës kombëtare dhe 

rajonale përmes studimit në terren dhe përmes eksperiencës.  
• Dy studime kërkimore transnacionale mbi trafikimin dhe migrimin e pasigurt të 

fëmijëve shqiptarë përtej kufijve, veçanërisht ndaj Kosovës/Maqedonisë dhe 

Greqisë.   
• Hulumtimi i orientuar përmes veprimit për fëmijët viktima të abuzimit seksual dhe 

shfrytëzimit seksual i cili do të kryhet nga projekti për të identifikuar modelet, 

rreziqet, boshllëqet në sistem që nuk sigurojnë përgjigjen ndaj shqetësimit të 

trafikimit seksual të fëmijëve shqiptarë. 

• Përforcimi i kornizave bashkëpunuese lokale dhe rajonale dhe mekanizmave për 

zbatimin e masave adekuate ndaj trafikimit të fëmijëve, brenda dhe jashtë kufijve  
• 5 Forume lokale në bashkëpunim me Komitetet Rajonale Antitrafik   
• 2 konferenca rajonale do të organizohen, njëra me Greqinë dhe një me Kosovën 

dhe Maqedoninë për të përmirësuar koordinimin ndërkufitar.  
 
7. Zëri 16 +  
Grupi i udhëhequr nga fëmijët "Zëri 16+” Elbasan, është një grup me fëmijë që 

ngritur në vitin 2000 dhe operon në Elbasan prej 15 vitesh. Financohet nga 

organizata "Save the Children". Fëmijët e angazhuar në këtë grup janë të orientuar 

në dy drejtime kryesore: 

  
1. Advokimi për të drejtat e fëmijëve   
2. Ngritje kapacitetesh për fëmijët. 
   
Gjatë këtyre 15 viteve fëmijët kanë kryer aktivitete advokuese që kanë synuar 

respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në nivel rajonal, kombëtar dhe 

ndërkombëtar. Fëmijët kanë kryer studime dhe kanë përgatitur raporte të shoqëruara 

me rekomandime të cilat i kanë paraqitur pranë autoriteteve lokale e qendrore si dhe 

në nivel ndërkombëtar pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë 

përmes procesit të rishikimit periodik (UPR) ku është shumë e rëndësishme të 

theksohet se rekomandimet e dhëna nga fëmijët janë pranuar dhe qeveria është duke 

punuar për zbatimin e tyre.  
Çështjet që janë marrë në studim kanë të bëjnë me infrastrukturën në shkolla, 

kushtet për një arsim cilësor, zhvillimi kurseve private, përdorimi i drogave, interneti i 



sigurt, aksesi i fëmijëve në kujdesin shëndetësor, investimet publike për fëmijët etj. 

  
• Fëmijët kanë nënshkruar marrëveshje të rëndësishme të bashkëpunimit me 

Këshillin e Bashkisë, me Kryetarin e Bashkisë dhe me Drejtorinë Arsimore Rajonale 

Elbasan.   
• Bashkëpunimi dhe mbështetja që kanë fëmijët nga këto institucione si dhe nga 

organizatat që punojnë për fëmijët në Elbasan, Save the Children, media etj., ka 

qënë mjaft i frytshëm.  

• Ndikimi i tyre ka qënë i dukshëm në: rishkrimin e KDF në gjuhën e fëmijëve, 

fuqizimin e zërit të fëmijëve për të adresuar çështje që afektojnë fëmijët si 

përmirësimi i kushteve në shkolla, udhëzime të ndryshme për heqjen e kurseve 

private me mësues të lëndës, terrenet sportive në shkolla, sistemi i kamerave në 

shkolla, vendosja e shërbimit psikologjik, kabinetet e informatikës etj. Përfitues 

direkt të këtij projekti janë rreth 1.000 fëmijë dhe 2.000 prindër si dhe rreth 500 

mësues.  

 

8. Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë, Dega Elbasan. 
   
Synon të arrijë objektivat e mëposhtme:   
• Harmonizimi i interesave të anëtarëve të saj, në themel të bashkimit të të 

cilëve qëndrojnë pasojat e verbërisë.  

• Mbrojtja e interesave dhe të drejtave të qytetarëve të verbër në mënyrë të 

organizuar dhe publike.  

• Integrimi i të verbërve në jetën normale   
• Rritja e nivelit arsimor dhe profesional të të gjithë komunitetit të të verbërve,   
• Mbikqyrja e nivelit të jetesës së të verbërve dhe ndërmjetësimin në strukturat 

ligjvënëse dhe ekzekutive për përmirësimin e saj.  

• Sensibilizimi i opinionit shoqëror dhe zyrtar në dobi të zgjidhjes së problemeve 

të të verbërve.  

• Ofrimi i shërbimeve të posaçme për të gjithë qytetarët e verbër drejtpërdrejtë 

ose nëpërmjet personave juridikë të krijuar prej saj.  

Komuniteti i të verbërve në Qarkun e Elbasanit arrin rreth 1.000 persona të njohur 

si të tillë në bazë të kritereve mjeksore e ligjore. Në degën e Elbasanit aderojne 

rreth 615 anëtarë, ndërsa pjesa tjetër është e shpërndarë në degët Gramsh, 

Librazhd, Peqin. 

  
 
9. "Shoqata e Para&Tetraplegjikëve Qarku Elbasan"  

  
Misioni i Shoqatës  
Mbrojtja e të drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar, përmes njohjes dhe 

zbatimit të akteve ligjore e nënligjore, trajnimit të anëtarëve e më gjerë, 

sensibilizimit të komunitetit dhe institucioneve shtetërore për të kërkuar zbatimin e të 

drejtave, lobimit për miratimin dhe zbatimin e ligjeve, krijimin e shërbimeve, 

monitorimin e tyre me qëllim integrimin e personave me aftësi të kufizuar në 

komunitetin ku jetojnë, për një jetë sa më dinjitoze. 

  
 

Shërbimet  



Asistencë në problemet e ndryshme që kanë anëtarët e shoqatës si dhe plotësimi i 

nevojave me mjetet ndihmëse që janë një parakusht për integrimin e tyre në jetë siç 

janë karriket me rrota apo patericat. 

  
Projektet  
Kemi qenë pranë anëtarëve të shoqatës në implementimin e disa projekteve të 

ndryshme në periudha të ndryshme apo dhe aktivitete ditore të cilat kanë patur në 

fokus shoqërizimin dhe përfitimin sado minimal në shëndet nëpërmjet plazhit, 

banjove termale, ngritja e ekipit të basketbollit apo dhe përdorimit të kompjuterit. 

  
Qëllimi  
Përmirësimi i cilësisë së jetës i personave me aftësi të kufizuar. 
 

Numri i përfituesve  
Shoqata e paraplegjikëve Elbasan ka të anëtarësuar rreth 240 persona me aftësi të 

kufizuar që përfitojnë nga veprimtaria e shoqatës, por gjithashtu përfitues indirekt 

janë dhe pjesëtarë të familjeve të tyre. 

 
 
10. Shërbimi i trajtimit të fëmijëve me ç’rregullime të spektrit autik 

  
Shërbimi i qendrës autike për fëmijët me ç’rregullim të spektrit autik (ÇSA) ka si 

qëllim të ofrojë një shërbim ndihme, përkrahje dhe në raport me shërbimet e 

përshtatshme për të ndihmuar procesin e integrimit social dhe të zhvillojë nje 

funksion psiko-edukativ mbi çdo fëmijë në veçanti.  
Ky shërbim shtrihet jo vetëm në qendër por dhe në çdo familje që ka nevojë për këte 

shërbim (lokalizuar në qytetin e Elbasanit). Qëllim kryesor është integrimi i fëmijëve 

me ÇSA në çerdhe, kopshte dhe shkolla dhe informimi i edukatorëve dhe mësuesve 

rreth këtij çrregullimi dhe se si t’i integrojnë fëmijët me ÇSA në ambjentet sociale. 

 

Shërbimet që ofron qendra janë:  
• Terapi individuale me programin e ABA, ka si për qëllim integrimin e fëmijëve me   

ÇSA në komunitet   
• Terapi individuale dhe në grup   
• Shërbimin e logopedisë   
• Shërbimin e fizioterapisë   
• Shërbimin e psikologëve vullnetarë për të shoqëruar fëmijët nëpër çerdhe, kopshte 

apo dhe shkolla  

• Informimin dhe sensibilizimin e komunitetit.   
• Këshillimin e prindërve, që ka si qëllim mbështetjen e tyre psiko- emocionale.  

 

Qendra funksionon:   
1. 7 dhoma terapie   
2. 1 dhomë këshillimi.  

  
 
Aktivitetet që zhvillon qendra:   
a. Aktivitete të brendshme të Qendrës, zhvillimi i përditshëm i terapisë individuale 

dhe terapisë në grup(një herë në javë), logopedi dhe fizioterapi për fëmijët me ÇSA.  



b. Aktivitete të Qendrës në komunitet.  

  
• Fushata sensibilizuese dhe takime periodike për sensibilizimin e komunitetit mbi 

problematikat specifike të fëmijëve me ÇSA.  

• Ekspozimi dhe promovimi i aktiviteteve që zhvillohen brenda në Qendër.   
• Zhvillimi i Workshope-ve për mësuesit dhe edukatorët në të gjithë territorin e 

qarkut mbi karakteriskat e këtij ç’rregullimi.  
 
11. Shoqata "Në familje për familjen" 

  
"Në familje për familjen", është një organizatë jo-fitimprurëse e themeluar në prill të 

vitit 2001 nga një ekip profesionistësh shqiptarë që vijnë nga fusha të ndryshme të 

politikave publike. "Në familje për familjen", është e angazhuar për të kryer dhe të 

shpërndajnë studime të pavarura në përpjekje për të ndikuar në zhvillimin ekonomik 

dhe social në Shqipëri. 

 

Bashkëpunimi i gjerë i NFPF me entitetet qeveritare kushtuar politikave publike të ap-

likuara siguron një kornizë për një marrëdhënie dinamike mes sektorëve privatë dhe 

publikë, në mes të ekonomisë së tregut, qeveria (në format e saj të ndryshme) dhe 

komunitetin e gjerë. 

 

Cilësia e ndërhyrjeve nga ana e NFPF-së siguron një mjedis stimulues për studimin në 

politikat publike, zhvillimin ekonomik, politikat sociale dhe zhvillimin social.  
Misioni i NFPF-së është të kontribuojë në zhvillimin njerëzor në Shqipëri, nëpërmjet 

përfshirjes aktive të të gjithë aktorëve në procesin politik, ekonomik dhe social 

reformimi.  
 

Duke marrë parasysh vlerat në fazën e zhvillimit, tradicionale dhe kulturore të 

shoqërisë shqiptare, një pjesë e programit dhe aktiviteteve si dhe objektivat 

kryesore,  janë për të monitoruar dhe për të vlerësuar progresin lidhur me zhvillimet 

ekonomike dhe sociale të subjekteve qeveritare, zbatimin e projekteve që rezultojnë 

në të mirë praktikat dhe ndërhyrjet në subjektet qeveritare, që lidhen me zhvillimin 

njerëzor, përsëriten dhe përkthyer në rekomandime të rëndësishme të politikave për 

vendimmarrësit, rritjen e kapaciteteve të aktorëve të ndryshëm, subjekteve 

qeveritare, si dhe të rritur ndërgjegjësimin për çështjet e zhvillimit njerëzor. Në 5 

vitet e fundit është fokusuar kryesisht në: 

  
Qeverisja e mirë (2009-2013):  
Përmes inisiativave që synojnë përmirësimin e përdorimit të fondeve publike të 

prokurimit, rritjen e transparencës në vendimmarrje dhe dëgjimeve publike, 

përdorimin e vlerësimit të komunitetit për një qeverisje si një mjet që trajtohen nga 

qytetari për të vlerësuar performancën e politikave të qeverisjes locale. 

  
Rritja e pjesëmarrjes dhe presionin e grave në zhvillimin e politikave sociale dhe 

buxheteve për Elbasan: 30% më shumë gra morën pjesë në zhvillimin e buxhetit; 

15% më shumë gra ishin anëtarë të komitetit të qytetarëve; 20% e të gjitha 

propozimeve  të bëra nga gratë janë miratuar nga Bashkia. 

  
Nismat janë mbështetur nga UNWOMEN 



  
Fuqizimi i gruas në proceset elektorale (2008-2013)  
Gratë si vëzhguese në zgjedhjet lokale të vitit 2011 mbrojtën votën e tyre, lobuan 

dhe punuan kundër votimit familjar dhe votimit në grup; monitoruan partitë politike 

dhe kandidatët në zgjedhjet e vitit 2011 dhe 2013 duke arritur përfshirjen e çështjeve 

gjinore në platformat e tyre politike. 

  
Nismat janë mbështetur nga UNWOMEN  
Fuqizimi ekonomik i gruas (2014)  
Mbi 20 grave dhe vajza iu mundësua ndjekja falas e trajnimit profesional për pro-

dhimin e produkteve të brumit dhe marrjen e leksioneve të para për sipërmarjen so-

ciale, biznesin social. Hapja e sipërmarrjes sociale “Zemra e Bardhë Elbasan”, një 

model i biznesit social krijuar nga grate, u zhvillua dhe tani po vepron me sukses në 

Elbasan. 

 

Ky model do të ndihmojë për të frymëzuar gratë dhe vajzat për të filluar bizneset e 

tyre. Nismat janë mbështetur nga UNWOMEN 

 

Ngritja e kapaciteteve të njësive vendore dhe strukturave të Shërbimit Social 

Shtetëror në identifikimin e nevojave, prioritizimin e tyre, planifikimi i shërbimeve so-

ciale, përdorimit të fondeve të prokurimit për realizimin e tyre, kostimi i shërbimeve 
sociale dhe pilotimi i ndihmës ekonomike (2011-2014). 

  
Zyrtarë të qeverisë lokale në 7 rajone të Shqipërisë u trajnuan dhe monitoruan në një 

proces të gjatë për të kuptuar dhe hartuar projekte sociale si dhe mënyrën e gjetjes 

së burimeve financiare për to. 

 

Njësitë e Qeverisjes Vendore dhe administratorët shoqërorë të tre rajoneve pilot 

(Tiranë, Durrës dhe Elbasan) u trajnuan për pilotimin e formulës së ndihmës 

ekonomike. Kostimi i shërbimeve publike dhe jopublike rezidenciale u krye për herë 

të parë në Shqipëri në vitin 2011, përvojë e përdorur nga MMSR për të zhvilluar 

udhëzimet e para të reja për prokurimin e shërbimeve sociale. Nismat janë 

mbështetur nga UNICEF dhe Banka Botërore. 

  
Çështjet e Komunitetit ROM (2010-2012)  
Pas një periudhe të gjatë të kërkimit dhe advokimit në lidhje me nevojat, problemet 

dhe të drejtat e komunitetit Rom, NFPF ndihmoi në zhvillimin "Një Plan Rajonal të 

Veprimit të Këshillit të Qarkut të Elbasanit dhe Korçës", në mbështetje të zbatimit të 

Planit Kombëtar të Veprimit për Komunitetin Rom - Program i mbështetur nga 

Fondacioni SOROS.  
Grupi teknik i çështjeve sociale në nivel rajonal u ngrit për herë të parë në Shqipëri 

dhe gjithashtu një udhëzues për zbatimin e planit të veprimit në nivel rajonal. 

Udhëzuesi dokumenton përvojën e aktorëve të rajonit dhe komunale publike, zyrtarët 

e administratës publike, këshilltarët lokale, OJF-ve rome dhe jo rome. Udhëzuesi u 

realizua bazuar në bashkëpunim me partnerët lokalë të rajonit të Elbasanit Këshilli i 

Qarkut Elbasan, Bashkia e Elbasanit dhe Bashkia e Peqinit, institucioneve publike dhe 

OJF-të. Nismat janë mbështetur nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. 

  
Forcimi i bashkëpunimit shkollë-familje-komunitet për një edukim cilësor të 



fëmijëve (2013-2014) 

  
NFPF ka punuar në shkollat fillore dhe të mesme të rajonit të Elbasanit dhe Durrësit 

për të nxitur bashkëpunim më të fortë në mes shkollës, komunitetit dhe familjes. 

NFPF në pozicionin e partnerit lider në bashkëpunim me 7 organizata lokale punoi për 

rritjen e kapaciteteve të personelit mësimor në shkolla, të prindërve për nxitjen dhe 

thellimin e bashkëpunimit mes shkollës, familjes dhe komunitetit duke siguruar një 

mjedis të integruar dhe gjithëpërfshirës me fëmijët dhe familjen, duke rezultuar në 

një arsimim më gjithëpërfshirës. Nismat janë mbështetur nga OSI Hungari. 

  
Orientimi i të rinjve për jetën (2014-2015) 

  
NFPF u përzgjodh për implementimin e projektit që synon të kontribuojë në fuqizimin 

e të rinjve përmes përmirësimit të aftësive dhe kompetencave për të hyrë në punë, të 

marrin vendime të informuara për të ardhmen e tyre dhe të marrin pjesë në mënyrë 

aktive në shoqëri, nëpërmjet krijimit të një mjedisi të përshtatshëm për të rinjtë në 

Cërrik, që të zhvillojnë njohuritë, aftësitë dhe zgjerojnë mundësitë rinore për të patur 

sukses në jetë.  

 

12. Fondacioni “Ndihmë për fëmijët”  
 

Vizioni  
Fondacioni “Ndihmë për fëmijët” është themeluar në vitin 1998 si një organizatë 

jofitimprurëse. Sot NPF është e pozicionuar si një OJF kombëtare e njohur dhe 

proactive në sektorët e arsimit, integrimit social dhe zbutjes së varfërisë, duke 

mbështetur fëmijët në nevojë, familjet e tyre dhe komunitetet, duke zbatuar projekte 

dhe programe efektive që kontribuojnë në strategjitë lokale dhe kombëtare të shtetit 

shqiptar. 

  
Misioni i organizatës është që të rrisë në një shkallë më të lartë përfshirjen 
shkollore dhe sociale të fëmijëve, të të rinjve dhe komuniteteve në nevojë nëpërmjet 

programeve të arsimimit formal dhe joformal, aftësimit profesional dhe zhvillimit të 
komuniteteve. 

  
Aktualisht NPF po zbaton projektin “Cefa” (Arsimim alternativ dhe formim profesional) 

qëllimi i të cilit është që të kontribuojë në përfshirjen sociale të komunitetit rom dhe 

egjiptian përmes arsimimit formal në shkollat publike dhe formimit profesional duke 

aftësuar në këtë mënyrë komunitetin dhe duke mbështetur dhe promovuar të drejtat 

e tyre. Drejtimet kryesore janë: 

 
Arsimim formal  
Mbështetje në shkollimin e fëmijëve romë dhe egjiptianë në 4 shkolla të qytetit të 

Elbasanit (“Sulë Misiri”, “Hamit Mullisi”,”Abdyl Paralloi”, “Qemal Haxhihasani”) si dhe 

mbështetje e integruar psikosociale për fëmijët dhe familjet e tyre. 

  
Formim profesional  
Të rinj të komuniteteve rom dhe egjiptianë ndjekin kurset e formimit profesional 

pranë qendrës së formimit profesional publik dhe orientohen drejt punësimit dhe 

vetëpunësimit. 

 



Aftësimi i komunitetit rom  
Mbështetje të inisiativave të komuniteteve, pjesëmarrje dhe vetëveprim në 

veprimtaritë ekonomike, kulturore, sociale me qëllim rritjen e aftësive të tyre për një 

integrim sa më të mirë shoqëror.  
Forcim organizativ i NPF-së  
Forcimi organizativ kontribuon në rritjen e mëtejshme të NPF-së përmes një procesi 

të zhvillimit organizativ në lidhje me strukturat dhe proçedurat e brendëshme në 

mënyrë që NPF të jetë një organizatë me një vizibilitet dhe qëndrueshmëri më të mirë 

me qëllim që t’u shërbejë me profesionalizëm individëve dhe grupeve në nevojë.  
Aktualisht NPF po organizon edhe një sërë trajnimesh me punonjës socialë të 

bashkisë dhe njësitë administrative me qëllim dhënie dhe shkëmbim eksperiencash 

në fushën e arsimit dhe të shërbimeve sociale. 
 
13. Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri (CRCA) 

  
Misioni  
Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri (CRCA) punon për të pro-

movuar respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, për t’i mbrojtur ata nga 

dhuna, abuzimi dhe shfrytëzimi, për të zhvilluar të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve në  
Shqipëri, për të rritur pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të rinjve në nivelin kombëtar dhe 

lokal, nëpërmjet lobimit dhe avokatësisë, përmirësimit të politikave dhe legjislacion-

it, ngritjes së kapaciteteve, informimit dhe hulumtimit, si dhe krijimit të modeleve të 

mira të shërbimeve për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve. CRCA promovon zbatimin 

e Konventës së OKB -së për të Drejtat e Fëmijëve dhe standardeve të tjera 

kombëtare dhe ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. 

 

Vizioni  
Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri – CRCA është një organi-

zate joqeveritare, jopolitike, jofetare dhe jofitimprurëse. Ajo gjatë funksionimit të saj 

promovon në mënyrë të veçantë respektimin e të drejtave të fëmijëve, të të rinjve, të 

njeriut, të grave dhe të minoriteteve. 
 
CRCA gjatë veprimtarisë së saj promovon faktin se fëmija është një individ me të 

drejta të patjetërsueshme dhe të detyrueshme për tu respektuar nga të gjithë. CRCA 

ka si parim bazë të punës pjesëmarrjen e fëmijës në të gjithë procesin e vendim-

marrjes së organizatës. CRCA gjatë punës së saj e ka të ndaluar të promovojë 

urrejtjen fetare, ndër-etnike, diskriminimin për shkak të ngjyrës, etnisë, fesë, 

moshës, gjinisë, orientimit seksual, identitetit gjinor, aftësisë, statusit social apo 

bindjeve politike etj.  
CRCA në veprimtarinë dhe vendimmarrjen e saj është e pavarur nga qeveria, in-

stitucionet në varësi të qeverisë, shoqata, grupime ose parti politike, fetare, biznesi 

etj. CRCA mund të jetë anëtare e grupimeve apo organizatave të tjera brenda dhe 

jashtë Shqipërisë. Vendimi për anëtarësinë e CRCA e merr Bordi i Drejtorëve. 

  
Parimet kryesore  
Pjesëmarrja e Fëmijëve dhe të Rinjve. Fëmijët dhe të rinjtë do të përfshihen në 

mënyrë aktive në planifikimin, marrjen e vendimeve dhe në zbatimin e programeve 

dhe të aktiviteteve të CRCA-së.  

 

E drejta e fëmijëve që të dëgjohen, që të shprehen lirisht do të respektohet plotësisht 



gjatë zbatimit të programeve dhe aktiviteteve tona. CRCA do të ofrojë mundësi të 

barabarta për vogëlushet dhe vogëlushët si dhe për të rinjtë që të marrin pjesë, të 

shprehin opinionin e tyre, të merren në konsideratë dhe të ndikojnë në punën dhe 

programin tone.  
Respektimi i të drejtave të fëmijëve. CRCA do të mbështesë vetëm aktivitetet që 

marrin në konsideratë respektimin dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe të 

të rinjve dhe që nuk u sjellin ndonjë dëm fëmjëve ose të rinjve. 

  
CRCA Shqiperi punon për:  
• Nxitjen e edukimit të hershëm të fëmijëve përmes programit teë UNICEF "Çdo 

fëmijë rom në kopsht"  

• Mbrojtjen dhe promovimin e të të drejtave të fëmijëve përmes programit "Mbrojtja 

e Fëmijëve nga Dhuna në Shqipëri"  

• Mbrojtjen e fëmijëve nga rreziqet e internetit përmes programit të fuqizimit të të 

rinjve "Siguria e Fëmijëve Online"  

• Nxitjes së pjesëmarrjes së të rinjve në vendimmarrje "Rrjeti Kombëtar i të Rinjve 

në Shqipëri-ANYN"  

 

14. Qendra Sociale “Future For You” 

  
Qendra “Future for You” u themelua në Dhjetor të vitit 2012. Misioni i qendrës është 

të kontribuojmë drejt përmirësimit të standartit të jetesës së personave me nevoja të 
veçanta.  
Qëllimi i qendrës është të ofrojë shërbime terapeutike për t’i ardhur në ndihmë këtyre 

personave për të arritur një zhvillim më të shpejtë në mënyrë që të integrohen në 

shoqëri dhe mos të jenë një barrë e rëndë për familjarët e tyre.  
Qendra “Future for You” aktualisht ofron shërbime për 30 fëmijë me nevoja të 

veçanta kryesisht me sindromën down, shërbime të cilat konsistojnë në:  
• Shërbime terapeutike social- edukative-kulturore për fëmijë me nevoja të veçanta   
• Informim dhe Këshillim për të afërmit e personave me nevoja të veçanta   
• Ndërgjegjësim, advokim, trajnime.  

 
 

15. Shoqata “Partnerët për Integrim” 
  
Roli i Shoqatës “Partnerët për Integrim“ është përmirësimi i kushteve sociale 

shëndetësore mjedisore dhe fuqizimi politik i të rinjve dhe grave, si dy grupe 

vulnerabël të shoqërisë. 

  
Misioni:  
• Të bëjë të njohur dhe të përkrahë parimet, idetë dhe përparësitë e sistemeve 

sociale shëndetësore mjedisore dhe politike nëpërmjet materialeve informative, 

fletëpalosjeve, broshurave, mediave në përgjithësi dhe sistemeve të trainimit.  

• Të ndihmojë në përcaktimin e standarteve sociale shëndetësore mjedisore dhe 

politike drejt integrimit të shpejtë me standartet ndërkombëtare.  

• Të nxisë përfaqësimin e të rinjve dhe grave në jetën publike, në zhvillimin e 

kapaciteteve, në bashkëpunime rajonale dhe ndërkombëtare si dhe në 

pjesëmarrjen në votime.  

• Të lobojë dhe advokojë në çështje si: punësimi i të rinjve dhe grave, tërheqja e 

studentëve që punojnë jashtë dhe punësimi i grave, biznesi rinor dhe femëror dhe 

vetëpunësimi, formimi profesional i tyre dhe aftësimi si konsumatorë i të rinjve 



dhe grave.   
• Partnerët qeveritarë dhe joqeveritarë: UNICEF, SOROS, etj.  

 

16.Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor Elbasan (Spitali Psikiatrik 
Rajonal) 

  
QKSHM Elbasan (Qendra Komunitare e Shëndetit Mendor Elbasan) është pjesë e inte-

gruar e sistemit të shërbimeve komunitare psikiatrike dhe është nën varësinë direkte 

të Spitalit Psikiatrik Rajonal “Sadik Dinçi” Elbasan.  
Kjo strukturë ofron shërbim psikiatrik (vlerësim, diagnostikim, trajtim por edhe 

parandalim dhe sensibilizim) për një popullatë rreth 320.000 banorë dhe mbulon 

rrethin e Elbasanit dhe të Peqinit (qytetet e Elbasanit, Peqinit, Cërrikut, Bashkinë 

Belsh dhe zonat rurale).  
Aktiviteti i këtij shërbimi mbështetet në:  
• Rregulloren e Përgjithshme të shërbimeve të shëndetit mendor   
• Ligjin e Shëndetit Mendor   
• Rregulloren e brendshme të QKSHM Elbasan   
• Parimet etike të profesionistëve   
Qëllimi primar i shërbimit është:  
1. Ofrimi i shërbimeve multidisiplinare/multidimensionale në komunitet nëpërmjet: 

Diagnostikimit, mjekimit, këshillimit, psikoedukimit, psikoterapi së socializimit, 

terapisë vokacionale, ndërhyrjes në familje, parandalimit të relapsit etj.  

2. Parandalimi dhe zvogëlimi i shtrimeve të papërshtatshme në shërbimin me 

shtretër dhe trajtimi sa më gjatë dhe efektivisht në kushte ambulatore/ 

komunitare.   
Objektivat e shërbimit:  
• Identifikim i hershëm i problematikës në shëndet mendor   
• Trajtimi i pacientëve përmes një game të gjërë shërbimesh bio-psiko-sociale   
• Ofrimi i shërbimeve sa më afër komunitetit   
• Parandalimi i shtrimeve të panevojshme dhe afatgjata në spitalin psikiatrik   
• Ndërhyrja në rast krize   
• Rehabilitimi dhe aftësimi social i pacientit 

• Advokaci për pacientin   
• Psikoedukim i pacientëve, familjarëve dhe mbarë shoqërisë civile   
• Parandalim dhe promovim i vazhdueshëm i shëndetit mendor pozitiv.   
 

Funksionet kryesore:   
1.QKSHM Elbasan ofron trajtim multidimensional dhe multidisiplinar në nivel 

komunitar për zonën e mbulimit të përcaktuar.  

2.QKSHM-ja Elbasan ushtron aktivitet identifikues, diagnostikues, trajtues, 

rehabilitues për çdo person me probleme të shëndetit mendor dhe aktivitet 

parandalues dhe promovues për cështje të shëndetit mendor.  

3.QKSHM-ja Elbasan ofron suport mjekësor /psikologjik/social në lidhje me vlerësimin 

për herë të parë të rasteve të referuara / trajtimit të tyre në vazhdim dhe ndjekjes në 

vijimësi /referimit të tyre në shërbime të tjera (shëndetësore apo sociale).   
 

Targetgrupi i shërbimit janë personat adultë me ç’rregullime madhore psikiatrike, 

prapambetje mendore, dhe ç’rregullime minore, si dhe familjarët e tyre.  

Përsa i përket fëmijëve dhe adoleshentëve me probleme të shëndetit mendor, QKSHM 

ofron referimin për diagnostikim dhe vlerësim për herë të parë në Klinikën Psikiatrike 



për Fëmijë dhe Adoleshentë QSUT (Tiranë) dhe më pas rastet e tyre ndiqen nga stafi i 

QKSHM-së Elbasan. Ky referim për vlerësim / diagnostikim në QSUT bëhet për arsye 

se QKSHM ende nuk ka një specialist psikiatër për fëmijët dhe adoleshentët.  

 

Sistemi i referimit 

QKSHM-ja Elbasan punon në bazë të sistemit formal të referimit (pra referimet mund 

të vijnë nga mjek familjeje, spital, OJF, shërbime të tjera publike, familjarë, vetë 

pacienti, organi i policisë, shkolla etj). Po kështu, QKSHM Elbasan kryen rolin e 

referuesit për shtrimet në spital. Këto të fundit të vullnetshme apo të pavullnetshme.   
Shërbimi i QKSHM Elbasan funksionon çdo ditë nga e hëna në të premte, ora 08.00 – 

16.00, pranë Poliklinikës Qëndrore të Specialiteteve Elbasan, Kati I III. Numër 

kontakti zyrtar është 00355 54 240187.  

QKSHM ka në përbërje një staf prej 7 personash:   
• 2 mjekë psikiatër   
• 3 infermiere   
• 1 psikolog   
• 1 punonjës social.  

 

17. Qendra Sociale Balashe, Elbasan  
Historiku  
Qendra sociale ditore për të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuar (PAK).  
Është një ent publik me karakter socio-sanitar e ideuar nga administrata e Bashkisë 

Elbasan dhe e realizuar nga OJF italiane Cips, Movimondo, Proggeto Svilupo në 

periudhën 2000-2002. Projekti është mbështetur ekonomikisht nga Ministira e Punëve 

të Politikave Sociale të Republikës Italiane. 

  
Çfarë ofron dhe cila është roli i saj?  
Qendra ofron shërbime sociale për të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuar. 

Është një ambjent i rehatshëm dhe mikpritës ku bëhen takime mes brezave dhe ka si 

qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës së qytetarëve të Elbasanit, ku i kushtohet 

vëmendje të veçantë kategorive të cilat janë në vështirësi nga ana sociale. 

 

Objektivat afatshkurtër  
1) Ardhja në ndihmë e këtyre dy kategorive që kanë nevojë përmes shërbimeve që   

ofron qendra.  

2) Lidhja me komunitetin (përmes aktiviteteve kulturore)   
3) Riaftësim fizik (fizioterapi)   
4) Ndihmë ekonomike (mensa)   
Objektivat afatgjatë  
1) Përmirësimi i kushteve të jetesës së qytetarëve të Elbasanit   
2) Zgjerimi i shërbimeve   
3) Vetëfinancimi  
 

Performanca e punës së Qendrës Sociale Balashe (QSB)  
Përsa i përket mbarëvajtjes së punës në Qendrën Sociale Balashe përgjithësisht janë 

arritur objektivat kryesore të vëna në fillim të vitit për çdo sektor shërbimi të ofruar, 

por kjo s’do të thotë që nuk janë hasur vështirësi në realizimin e tyre dhe që ato janë 

plotësuar plotësisht.  
Kjo qendër ofron shërbime për 45 persona të moshuar në nevojë, për 25 të rinjë e të 

reja të moshës 18 -50 vjeç dhe 10 fëmijë me aftësi të kufizuar të moshës 5 -15 vjeç. 



Qendra ka si mision:  
• Të sigurojë pritjen e personit.   
• Të favoriziojë autonominë dhe mirëqënien e tij.   
• Të marrë parasysh ç’rregullimet e sjelljes.   
• Të zhvillojë kapacitetet konjitive dhe trupore.   
• Të zhvillojë mënyrat e komunikimit.   
• Të mbështesë familjet e personave me AK.   
• Të sensibilizojë komunitetin e ngushtë dhe më gjerë në lidhje me këtë kategori 

personash.  

Qendra Ditore për PAK merr përsipër:  
1. Trajtimin e klientit ditor nga ora 8.00-14.00 (dreka e 

përfshirë)  

2. Sigurimin e transportit falas (për 3 muajt e parë nga ASED-i)  
3. Hartimin e planeve individuale të detajuar për çdo klient në bashkëpunim me   

prindërit.  

4. Hartimin e planit të kujdesit individual për përmbushjen e nevojave të fëmijëve 

për t’u zhvilluar.  
5. Bashkëpunimin me prindërit për zgjidhjen e problemeve të cilat kanë lidhje me 

ecurinë dhe zhvillimin e fëmijës.  
6. Ofron shërbime të punës në grup dhe në mënyrë individuale për çdo 

person. Zbatimin e standarteve të miratuara nga Ministria e Mirëqënies 

Sociale dhe Rinisë.  
7. Njohjen dhe paisjen e prindërve me deklarimin e qëllimit të qendrës ditore 

8. Qendra siguron veprimtari të cilat stimulojnë jo vetëm zhvillimin personal të 
fëmijës por dhe argëtimin e tij.  

9. Organizon aktivitete brenda dhe jashtë qytetit. 

10. Fushat kryesore të punës me fëmijët janë: autonomia praktike, komunikimi,  
shoqërizimi, psikomotriciteti (motriciteti fin, global). 

 
Aktivitetet  
Personat me aftësi të kufizuar: Nga mosha 18-35 të rinjve u ofrohet terapia e 
punësimit në laboratorët 1 dhe 2. Laboratori nr.1 ka prioritet proçesin e stampimit,  

ndërsa laboratori nr.2 ka prioritet punën me thuprat. Përveç këtyre, në këto 
laboratorë realizohen dhe punime të llojit si: me gurë, letër e ricikluar, mozaik, 

punime me dru, me rruaza, kartolina etj.  
Nga mosha 35-50 vjeç realizohet ergoterapia ku kjo moshë angazhohet me punime 

në serën e perimeve, në serën e luleve si dhe në kopshtin zoo si dhe me ambjetin për 

pastrim përreth qendrës.  
Ndërsa për të moshuar aktivitetet janë: lojra argëtuese si domino, tavëll, leximi i 

përditshëm i gazetës nga edukatorët përkatës.  
Aktivitete të përbashkëta për këto dy kategoritë janë eskursionet brenda dhe jashtë 

qytetit, bashkëpunimet midis studentëve dhe nxënësve të shkollave të mesme të 

qytetit të Elbasanit, orët e muzikës dhe kërcimeve, kafe-çaj. 

 

  
Për personat me aftësi të kufizuar një herë në vit organizohen dhe Lojrat Olimpike 

Speciale. Java olimpike që organizohet në Elbasan dhe më pas tre ditë në Tiranë 

midis qendrave dhe shkollave speciale. 

  
Shërbimet  
Në Qendrën Sociale Balashe shërbimet ndahen në shërbime që ofrohen në qendër 



dhe shërbime që ofrohen në shtëpi. 

 

Shërbimet që ofrohen në qendër janë:  
1. Momente shoqërizimi që ofrohen nga edukatorët sociale që punojnë me të 

moshuarit dhe laborantet që punojnë me të rinjtë me aftësi të kufizuar Puna e tyre 

ecen në bazë të një programi javor dhe mujor por duke ju përshtatur dhe problemeve 

imediate që mund të lindin gjatë ditës.   
2. Mensa, ku ju ofrohet vakti i drekës përfituesve të qendrës, e konceptuar kjo edhe 

si vazhdim i shoqërizimit pra të ngrënit e një vakti mes miqsh. (30 të rinj e të reja 

dhe 45 të moshuar në qendër dhe 40 nëpër shtëpi)   
3. Lavanteri, një shërbim në të cilin puna ka ecur mjaft mirë dhe pa probleme ku i 

është ofruar ky shërbim rreth 40 përfituesve.  

4. Laboratorë të punësimit, është një shërbim për të rinjtë me probleme dhe puna ka 

ecur mirë falë dhe përshtatjes së këtyre të rinjve dhe ambientit të mirë të tyre në 

qendër.   
5. Fizioterapia, që përbëhet nga dy fizioterapistë u ka ofruar shërbim rreth 7 

pacientëve të cilët pasi janë plotësuar me dokumentacionin përkatës dhe paraqitjes 

së ekzaminimit mjekësor i cili verifikon nevojën për përfitim të këtij shërbimi.  

6. Asistencë infermieristike që është një shërbim që u ofrohet jo vetëm përfituesve 

por edhe qytetarëve të thjeshtë banues pranë qendrës tonë. Këtu nuk ka një numër 

të përcaktuar përfituesish.  

7. Shërbimi psikosocial ku psikologu dhe punonjësi social hartojnë skeda dhe dosje 

për secilin përfitues.  

8. Transporti që realizon marrjen dhe dërgimin e përfituesve. 

   
Shërbimet që ofrohen në shtëpi  

Janë shërbime që u ofrohen personave me kufizime të vetëmjaftueshmërisë të tillë që 

t’i lejojnë në kontekstin e vetëbanimit.  
1. Ushqim, në shtëpi ky shërbim është konceptuar dhe ngritur për ti shërbyer 

personave që s’kanë mundësi të frekuentojnë qendrën për arsye shëndetësore dhe 

moshe. Nga ky shërbim përfitojnë rreth 45 persona.  

2. Asistencë shtëpiake, ky shërbim ofrohet për përfituesit që nuk kanë mundësi 

përkujdesjeje për veten dhe ambientin ku jetojnë. Ky shërbim ofrohet në bazë të një 

grafiku të përcaktuar, ku përfitojnë rreth 15 familje. Tek ky shërbim janë hasur 

vështirësi për shkak të mosrespektimit të orarit të pastrimit nga përfituesit.  
3. Lavanteri, nga ky shërbim përfitojnë ato persona që nuk janë të aftë të kujdesen 

për higjenën e tyre për shkaqe shëndetësore dhe pamundësie.  
Për të gjitha shërbimet e ofruara është pasur kujdes që të ofrohen duke respektuar 

normat e përbashkëta sipas rregullave të përcaktuara në rregulloren e brendshme të 

qendrës duke respektuar normat e barazisë dhe paanshmërisë dhe të besimeve 

fetare.  

Në ofrimin e çdo shërbimi është pasur kujdes që të ofrojë dhe të zhvillojë një 

funksion socialo-edukativ mbi çdo individ në veçanti si dhe synon të rekuperojë 

aftësitë fizike dhe intelektuale për përmirësimin e nivelit të bashkëpunimit dhe të 

përfshirjes në shoqëri. Si pjesë e Qendrës Balashe është edhe Qendra Komunitare 

Rome. 

 

Shoqatat më aktive që operojnë në territorin e Bashkise Librazhd 

 



18. Shoqata" Gruaja Ndryshe” 

  
Shoqata është krijuar me kontribut vullnetar me 24.09.2004. Kjo shoqatë ka si qëllim 

integrimin sa më të mirë të grave dhe vajzave të rrethit të Librazhdit.  Nëpërmjet 

programit të saj jep mundësinë për të zhvilluar dhe mbështetur këto gra. Shoqata ka 

kryer një sërë aktivitetesh duke iu ardhur në ndihmë fokus grupeve të caktuara.  
Shoqata është krijuar me vendim gjykate dhe kryen aktivitetin e saj brenda dhe 

jashtë vendit në disa fusha si: kulturë, probleme sociale, biznes, formim profesional, 

arsim, traditë si dhe ndihmon njerëzit në nevojë. 

 
 
19. Qendra Ditore për Zhvillim dhe Integrim për Fëmijët me Aftësi të    
Kufizuar, Rrethi Librazhd 

  
Qendra është krijuar në Dhjetor të vitit 2002 me partnerë Shoqatën MEDPAK, “Save 

the Children” dhe Bashkia Librazhd e cila është menaxheria e kësaj qendre që nga 

2009 -2015, e cila e financon këtë qendër.  
Në këtë qendër trajtohen fëmijët me gjendje kryesisht të rënduar, të cilët vijnë nga 

Bashkia Librazhd por dhe nga zonat përreth pasi kjo është e vetmja qendër në këtë 
rreth. Qendra funksionon 5 pesë ditë në javë, të shtunë dhe të dielë pushim. Në 

qendër përveç fëmijëve të Bashkisë vijnë dhe nga rrethet si Elbasani, Peqini, 
Pogradeci për të marrë informacion dhe shërbime të tjera.  
Qendra ka nje staf prej 5 pesë vetë. Mosha e fëmijëve që vijnë në qëendër është nga 

2-25 vjeç me diagnoza të ndryshme, me një numër fëmijësh gjithsej 15, frekuentues 

të rregullt çdo ditë 9 fëmijë. Qendra ditore ofron këto shërbime: 

  
1-Logopedi  
2-Edukim  
3-Fizioterapi  
4-Transport  
5-Kujdes për mirërritje 

  
Qendra ndodhet midis dy shkollave 9-vjeçare me qellim integrimin sa më të mirë me 

bashkëmoshatarët e tyre. Qendra ka si mision integrimin e fëmijëve me AK për një 

jetë pa barrierë. 

 

20. MEDPAK 
  
Projekti “Edukimi Gjithëpërfshirës për Fëmijët me Nevoja të Veçanta Arsimore 

në Shqipëri” 

Ky projekt synon krijimin e aksesit dhe arsimimin në shkolla gjithëpërfshirëse të fëm-

ijëve me aftësi të kufizuar dhe vështirësi në të nxënë në shtatë rajone të Shqipërisë: 

Gjirokastër, Korçë, Elbasan, Durrës, Burrel, Peshkopi dhe Vlorë. 

 

Ky projekt financohet nga Kooperacioni Italian i Zhvillimit/Ministria e Jashtme Italiane 

dhe zbatohet nga “Save the Children” në partneritet me shoqatën “Mbrojtja e të 

Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara” (MEDPAK), dhe Drejtoritë Arsimore 

Rajonale (DAR) në Korçë, Elbasan, Durrës, Burrel, Peshkopi, Gjirokastër dhe Vlorë, si 

edhe njësitë administrative në këto rajone.  
Ky projekt do të zbatohet nga MEDPAK në partneritet me “Save the Children”. Bazuar 

në një përvojë disa vjeçare në këtë fushë, Save the Children dhe MEDPAK do të 



punojnë që në të shtatë DAR-et ku projekti do të zbatohet të ngrihen dhe të 

fuqizohen komisionet multidisiplinare në bazë DAR-esh dhe shkolle për vlerësimin e 

aftësive dhe nevojave të fëmijëve si edhe hartimin e objektivave të Planit Edukativ 

Individual (PEI) për çdo fëmijë me Aftësi të Kufizuar dhe vështirësi në të nxënë. Ky 

komision, bazuar në Ligjin Nr.62 të Arsimit Parauniversitar do të përbëhet nga: një 

specialist i arsimit ose mësues, punonjës social, psikologë dhe mjekë.  
Kryetari i komisionit është përgjegjësi i shërbimit psikosocial. Prindi është pjesë për-

bërëse e këtij komisioni sa herë që vlerësohen aftësitë dhe nevojat e fëmijës së tij. 

Në kuadër të këtij projekti, në të shtatë rajonet do të organizohen trajnime mbi:  
1. Legjislacioni Shqiptar për aftësinë e kufizuar, metodat interaktive në punën me nx-

ënësin me aftësi të kufizuara, si dhe praktikat e avancuara të mësimdhënies ndi-

hmëse.  

2. Identifikimi i nevojave dhe burimeve të mbështetjes për një shkollë gjithëpërf-

shirëse, si dhe roli i mjedisit social dhe efekti i tij në të nxënit e fëmijës me aftësi 

të kufizuara.  

3. Përdorimi i teknikave të përforcimit pozitiv si mjet për motivimin e nxënësve me 

AK. Hartimi i Planeve Edukative Individuale.   
4. Çështë Autizmi, vështirësitë në të nxënë dhe menaxhimi i klasës kur në klasë 

është përfshirë një fëmijë dhe me aftësi të kufizuar dhe vështirësitë në të nxënë. 
  
1. Klasifikimi Ndërkombëtar i funksioneve të fëmijëve dhe të rinjve, për komisionet 

në bazë DAR-i, komisionet në bazë shkolle/kopshti, si edhe mësuesve dhe 

prindërve për të krijuar një mjedis miqësor për gjithë fëmijët me aftësi të kufizuar 

dhe vështirësi në të nxënë dhe për të adresuar nevojat e tyre. Ky projekt 

mbështetet në objektivat strategjikë të MAS dhe qeverisë shqiptare për krijimin e 

një shkolle cilësore me synim krijimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse. Në vitin e 

parë të këtij projekti tre vjeçar (Korrik 2014- Qershor 2017) , është parashikuar të 

përfitojnë 300 fëmijë me nevoja të veçanta në arsim, të përfshirë tashmë në 14 

kopshte dhe 14 shkolla të arsimit të detyruar në rajonet Gjirokastër, Korçë, Vlorë, 

Burrel, Durrës, Peshkopi dhe Elbasan. Komuniteti shkollor nxënës, mësues dhe 

prindër do të përfitojnë nga krijimi i shkollave dhe kopshteve gjithëpërfshirëse. 

Stafet e DAR-ve në: Gjirokastër, Korçë, Vlorë, Burrel, Durrës, Peshkopi dhe 

Elbasan do të rrisin kapacitetet e tyre në lidhje me ngritjen dhe funksionimin e 

komisioneve multidisiplinore, për vlerësimin e  nevojave arsimore të nxënësve. 

 

Aktivitetet kryesore që do të realizohen gjatë zbatimit të këtij projekti janë: 

  
• Përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore, në klasa dhe grupe bashkë 

me moshatarët e tyre bazuar në PEI të ndërtuar për secilin prej tyre.  

• Ngritja e komisioneve multidisiplinore në DAR/ZA, fuqizimi i tyre nëpërmjet trajni-

meve formale dhe jo formale.  

• Organizimi dhe zhvillimi i kurseve të trajnimit me punonjës të arsimit për zbatimin 

e praktikave gjithëpëfshirëse.  

• Organizimi dhe zhvillimi i kurseve të trajnimit me punonjës të shërbimit psikosocial 

si pjesë e rëndësishme e komisionit.  

• Takime formale dhe jo formale me prindër për t’i bërë edhe ata pjesë aktive të 

punës në shkollë dhe kopësht.  

• Shkëmbim eksperiencash midis prindërve, mësuesve që punojnë direkt me fëmijë 

me aftësi të kufizuar në klasa gjithëpërfshirëse me kolegë të tyre në rajonet ku 



është zbatuar më parë ky projekt.  

• Ngritja e mjediseve burimore, nga një në çdo rajon, për të lehtësuar arsimimin e 

fëmijëve me aftësi të kufizuar.  

• Paisja e shkollave me bazë materiale didaktike për të mbështetur edukimin e fëm-

ijët me nevoja të veçanta arsimore.  

• Ndërhyrje infrastrukturore në objektet e disa shkollave në mënyrë që ato të bëhen 

më të aksesueshme për fëmijët me nevoja të veçanta.  

• Dokumentimi i të dhënave statistikore në mënyrë periodike, për të vlerësuar 

arritjet. 

 

Projekti “Fuqizimi i kapacitetit të shoqërisë civile për të mbrojtur të drejtat e 

fëmijëve me aftësi të kufizuara në Shqipëri” 

  
Objektivat e projektit janë: 1) Të kontribuojë në promovimin dhe mbrojtjen e të 

drejtave të fëmijëve, duke u fokusuar në përmbushjen e të drejtave të fëmijëve me 

aftësi të kufizuara. Objektivi i 2-të ka të bëjë me: Ofrimin e mbështetjes së shoqërisë 

civile për të influencuar që të ofrojnë mbështetje për grupet vulnerabël të fëmijëve, 

veçanërisht për fëmijët me aftësi të kufizuara.  
Objektivi specifik është: Fuqizimi i organizatave të shoqërisë civile dhe strukturave 

të qeverisë për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e fëmijëve me aftësi të 

kufizuara, veçanërisht në arsim.  
Objektivat e përgjithshme trajtojnë të drejtën e fëmijëve me aftësi të kufizuara për 

arsimim dhe mbrojtje dhe mbështesin shoqërinë civile për të marrë pjesë efektivisht 

në hartimin e politikave ndërkohë që Shqipëria kërkon të zbatojë ligje kombëtare dhe 

ndërkombëtare për aftësinë e kufizuar.  
Objektivat specifike kanë të bëjnë me organizatat e shoqërisë civile si dhe me 

kapacitetin e komunitetit dhe strukturave joqeveritare për të ofruar shërbime efektive 

për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe për të gjeneruar inisiativa bazuar në nevojat e 

tyre. 
 
21. Shoqata “Barazi dhe Integrim” 
  
Shoqata “Barazi dhe Integrim” është me seli në Tiranë dhe i përket Komunitetit 

Egjiptian të Shqipërisë. Kjo shoqatë është aktive në shumë rrethe dhe qytete të 

Shqipërisë, por veçanërisht në Qarkun e Elbasanit dhe konkretisht në Qytetin e 

Librazhdit. 

Shoqata është e legjitimuar me vendim gjykate të rrethit gjyqësor Tiranë Nr.3608 
date 25.06.2013 dhe ka numër NIPTI L 51505452.  

 
Shoqata ka si mision mbështet-jen e këtij komuniteti për integrimin e tij si dhe 

përballjen me vështirësitë e punësimit, arsimimit, strehimit që ka komuniteti egjiptian 
në Republikën e Shqipërisë.  
Puna është përqëndruar në mbrojtjen e fëmijëve si dhe mbrojtjen nga diskriminimi në 

Qytetin e Librazhdit si dhe vullnetarisht pranë organizatës kanë punuar dhe 
vazhdojnë të punojnë koordinatorët në Bashkitë e Qarkut Elbasan duke evidentuar 

problemet në përgjithësi që ka ky komunitet dhe pastaj duke i adresuar në 
institucionet përkatëse.  
Në vazhdim organizata ka organizuar vullnetarisht një sërë aktivitetesh në ndihmë të 

ndërgjegjësimit të komunitetit për të drejtat e tij si dhe mbrojtjen nga diskriminimi. 

Organizata jonë është nismëtare dhe ka bërë mbledhjen e të gjithë shoqatave të tjera 

të komunitetit egjiptian të Shqipërisë ku jane diskutuar çështjet dhe problemet që 



preokupojnë këtë komunitet.  
Në bashkëpunim me World Vision Albania organizon një sërë trajnimesh për ngritjen 

e kapaciteteve të stafit për menaxhimin e projekteve si dhe kemi realizuar 

mbështetjen e fëmijëve egjiptianë me mjete kancelarike dhe çanta shkolle. Gjithashtu 

kemi evidentuar një varfëri ekstreme tek shumë familje të këtij komuniteti dhe po me 

mbështetjen e World Vision kemi mundur të ndajmë edhe disa pako ushqimore për 

fëmijët në nëvojë.  
Shoqata i ka kushtuar një rëndësi të veçantë mbrojtjes së këtij komuniteti nga 

diskriminimi. Për këtë qëllim ka nënshkruar edhe një marrëveshje bashkëpunimi me 

komisioneren për mbrojtjen nga diskriminimi dhe ka një bashkëpunim të 

vazhdueshëm me këtë institucion. 
 
Shoqatat më aktive që operojnë në territorin e Bashkise Cërrik 

 

22. Qendra “Balonat” Cërrik 

  
Qendra “Balonat” është një qendër ditore pjesë e një projekti të Qeverisë Gjermane 

BMZ dhe Caritasit Shqiptar. Projekt që ka filluar prej janarit të vitit 2010. 

  
Objektivi i projektit është:  
Për fëmijët dhe të rinjtë, për përmirësimin dhe pasjen e një shëndeti të mirë fizik dhe 

psikosocial dhe pasjen e një formimi edukativ formal dhe aftësi profesionale për tre-

gun, gjithashtu edhe përfshirjen e prindërve në rolin e tyre dhe komunitetit në 

përgjithësi. Vendndodhja e qendrës është në lagjen “Malasen”.  
Fëmijët që frekuentojnë këtë qendër janë të moshës 6-16 vjeç. Aktualisht të 

regjistruar janë 65 fëmijë, kryesisht të lagjes “Malasen”, Cërrik. Janë fëmijë të tre 

etnive, rome, egjiptiane dhe kaukaziane.  
Aktivitetet e qendrës për fëmijët fillojnë pas mbarimit të mësimit në shkollë përgjatë 

periudhës të vitit akademik dhe përgjatë paradites në muajt e verës. Fëmijët ndihmo-

hen në bërjen e detyrave, animacion në lojra, aktivitete edukuese dhe argëtuese, ndi-

hmë shëndetësore, këshillim psikologjik. 

 

23. “Shtëpia Rregulltare e Bashkësisë Bijat e Dashurisë së Shën Vincenso De 

Paoli Mision Katolik” Mollas, Elbasan për Shërbimin Shtëpi Familje (qendër reziden-

ciale për fëmijet). 

 

  
“Shtëpia Rregulltare e Bashkësisë Bijat e Dashurisë së Shën Vincenso De Paoli Mision 
Katolik” Mollas, Elbasan për Shërbimin Shtëpi Familje (qendër rezidenciale për 

fëmijet) është liçensuar me Nr.1067 Datë 19.05.2008 nga Ministria Mirëqënies Sociale 

dhe Rinisë.  
Kjo qendër ofron shërbimin si Qendër Rezidenciale për fëmijë nga 0-16 vjeç në 

vështirësi familjare të ndryshme. Institucioni ka si qëllim që t’u ofrojë shërbim 

fëmijëve të vetmuar dhe në vështirësi për të jetuar në një vend mikpritës, ku mund 

të njohin eksperiencën e dashurisë pa asnjë interes.  
Aktualisht, përfitues të qendrës janë 7 fëmijë, të gjithë të komisionuar ose nga 

Këshilli i Qarkut Elbasan ose nga Shërbimet Sociale Shtetërore. Gjithashtu, 6 prej 

tyre janë nën kujdestarinë e institucionit tonë nga Gjykata, ndërsa njëri është në 

proçes gjyqësor për kujdestarinë nga ana jonë. Në Shtëpinë Familje, fëmijëve iu 



ofrohen të gjitha shërbimet më të nevojshme, gjithashtu 5 nga fëmijët janë të 

regjistruar në shkollë dhe dy të tjerë akoma nuk kanë moshën shkollore. 

 

Shoqatat më aktive që operojnë në territorin e Bashkise Gramsh 

 

24. "ASED" Gramsh  
Në Gramsh funksionon një qendër ditore për të rinjtë dhe të rriturit me aftësi të 

kufizuara mendore dhe fizike, e cila është hapur në mars të vitit 2011, me inisiativën 

e shoqatës zviceriane "ASED" dhe në bashkëpunim me bashkinë e Gramshit.  
Në të trajtohen 12 fëmijë të moshave të ndryshme dhe ka personel shërbimi:  
• kujdestare   
• kuzhinë   
• sanitarë etj.  

  
Fëmijët merren nga shtëpia me automjet dhe dorëzohen pranë familjeve po me 

automjet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guidë mbi shërbimet sociale 
 

ADRESARI I SHOQATAVE 

 

Institucioni Tipologjia e 
Grupmosha Adresa Kontakti 

Kapaciteti i 
 

Organizata Shërbimit shërbimeve  

   
 

Fondacioni “Aid Shërbime ditore 6-14 vjeç Menca e Konviktit Alketa Hasani 133 fëmijë+ 79 gra 
 

to the Balkans” 6-14 vjeç dhe Shërbime sociale të shkollës së Muz- 069/40.72.260 + 119 të moshuar 
 

Elbasan (A2B) shërbime ditore për për moshën e tretë ikës “Onufri” a2balcans@gmail.com  
 

 të moshuarit.     
 

       

Qendra Publike Shërbime për Shërbime sociale Lagjia” Shën Koll”, Blerina Kamami 135 fëmijë romë 
 

Balashe - Elbasan Komunitetin Rom për të moshuar dhe Rruga Balashe, 069/20.99.060 + 40 të rinj + 77 
 

 Shërbime ditore për personat me Elbasan kamamib@yahoo.it të moshuar + 35 
 

 për të moshuarit aftësi të kufizuar   fëmijë me AK 
 

 dhe PAK.     
 

Misionarët e Shërbime Shërbime sociale Rruga “Isuf Konda- Pamela 26 fëmijë 
 

Bamirësisë Motrat rezidenciale për për fëmijë 0-3 vjeç kçi” Lagjia “Syrja 054/25.28.03  
 

e Nëne Terezës - moshat 0-3 vjeç. dhe 3-14 vjeç Dylgjeri” 054/25.30.63  
 

Elbasan      
 

Në Dobi të Gruas Shërbime ditore Shërbime sociale Rruga Elbasan Bukuroshe Manaj 70 fëmijë + 40 të 
 

Shqiptare - Elbasan për moshat 6-14 për fëmijë 6-14 vjeç Librazhd, ish parku 069/20.665.99 rinj 
 

 vjeç, qendër këshil-  i mallrave. 069/78.78.401  
 

 limi për të rinjtë   manajb@yahoo.it  
 

 dhe familjarët.     
 

Tjetër Vizion - Shërbime ditore Shërbime sociale Lagjia “Aqif Pasha” Arian Çala Për V.2015 përfi- 
 

Elbasan dhe rezidenciale për fëmijë 0-3 vjeç Rruga “Ali Arapi” 069/56.57.301 tues: 30 fëmijë VT 
 

 për moshat 3-18 dhe 3-14 vjeç N 19. Elbasan 052/45.29.19 shërbim reziden- 
 

 vjeç, qendër   tjetervizion@gmail. cial, 1.000 të rinj 
 

 këshillimi stre-   com qendra rinore, 40 
 

 hëz residenciale e    gra dhe vajza në 
 

 rastesh urgjente.    nevojë f.profesion- 
 

 Qendër ditore për    al, 500 fermerë 
 

 gra e vajza    ndërmarrja sociale 
 

Fondacioni “Ndi- Mbështetje për Fëmijë 8-18 vjeç, të Tek gjykata, Rruga Mihail Sterjo 80 fëmijë në ndjek- 
 

hmë për fëmijët” shkollim, mbështet- rinj e të reja si dhe ‘Muç Shqiptari”, Nr. 069/23.46.330 je shkollore 
 

Elbasan je psiko-sociale familje në nevojë 16 Elbasan www.npf.al 30 të rinj e të reja 
 

 të fëmijëve të   
mikailnpf042000@yah

oo.fr në formim profe- 
 

 komunitetit rom    sional çdo vit 
 

 dhe egjiptianë në 4     
 

 shkolla të qytetit.     
 

 Formim profes-     
 

 sional dhe orientim     
 

 drejt punësimit dhe     
 

 vetëpunësimit.     
 

Ndihma e Shërbim reziden- Shërbime so- 

Lagja:”Dyli 

Haxhire” Florenca Musai 57 formim profe- 
 

Weilhelm për cial për moshat ciale për fëmijë tek ish fusha e 069/20.55.831 sional + 73 fëmijë 
 

Shqipërinë 6-14 vjeç 
0-3 vjeç dhe 

drurëve shoqatanwsh@yahoo.de (kopësht + shtëpi 
 

 Shërbime ditore  Motër Mariana fëmijë) + 15 vajza 
 

Shtëpia reziden- për moshat 0-3 vjeç 3-14 vjeç vajzat  Pemaj  
 

ciale Antonia - dhe qendër këshil- nga 14-20 vjeç  069/34.59.181  
 

Elbasan limi për të rinjtë.     
 

 Strehëz për vajzat     
 

Kopshti për fëmijë 14-18 vjeç me     
 

“Fritz Somemr” problem socio-     
 

 ekonomike.     
 

Shtëpia e fëmijës Ofrimi i kurseve     
 

“Orët Fatlume” profesionale     
 

      
 



 
 

Forumi i Gruas - Qendër këshillimi Qendra e Këshil- Rruga “Muç Shpresa Banja 400 gra e vajza, 
Elbasan për grate dhe limit, ofron shër- Shqiptari” P 450/1 Tel fax: përfituese të tre 

 vajza,viktima te bime psikologjike/ Lagjia 5 Maj 054/25.45.16 shërbimeve 

 dhunës në familje sociale falas  

forumigruaselbasan19

91@gmail.com  

 Studio Avoka- Studio Avokatore    

 tore për grate dhe ofron shërbim    

 vajza,viktima të ligjor falas.    

 dhunës në familje Konsulencë    

 dhe me problem juridike, hartimi    

 social ekonomike i akteve juridike,    

 Qendër emergjence mbrojtje ligjore me    

  avokat    

  Qendra e Kujdesit    

  Ditor: strehim nga    

  disa orë deri në 5    

  ditë, në pritje të    

  marrjes së Urdhërit    

  të Menjëhershëm të    

  Mbrojtjes.    
Terre des Hommes Zhvillimi i shërbi- Shërbime sociale Lagjia “Kongresi i Blerta Mano 80 fëmijë 

 meve komunitare dhe komunitare Elbasanit”- Godina Tel. 068/90.12.184  

 dhe ndërhyrjeve për fëmijë nga 0-18 nr.22, pranë Ambu- 
blerta.mano@tdhalba

nia.org  

 në nivele lokale vjeç lancës Qendrore   

 për të parandaluar     

 rreziqet e trafikimit     

 dhe të ofrojë alter-     

 nativa për familjet     

 në nevojë     

World Vision Alba- Mbrojtja e Fëmi- Shërbime sociale L. “Aqif Pasha”, Rr. Ilirian Gjoni 7 Njësi Administra- 
nia (WVA) jëve dhe komunitare “Vasil Taja”, Nr 9, 068/20.56.563 tive: Gjinar, Bra- 

 Edukimi për fëmijë nga 3-21 Elbasan, 3001, Fiks: 054/24.52.56 dashesh, Labinot, 
 Puna me të Rinjtë vjeç Albania ilir_gjoni@WVI.org Shushicë, Shirgjan, 
     Gjergjan, Papër 

Qendra Autizmit Qendër për fëmijët Terapi zhvillimi, lo- Lagjia “Syrja Dylg- Blerina Boçi 60 fëmijë 
Elbasan autike 2-10 vjeç gopedi, fizioterapi Jeri”, Rruga e re e 068/20.44.337  

   trenit, Elbasan belaboci@yahoo.com  

Future for Qendër ditore për Shërbime sociale Bulevardi “Aqif Lindita Senia 16 fëmijë me AK 
You Pesonat me AK për fëmijë me AK Pasha” 069/66.89.806  

  0-3 vjeç dhe 3-14 Lagja “28 Nentori” 
futureforyou@gmail.c

om  

  vjeç Pallati 422 Elbasan   

Motrat Bijat e Qendër reziden- Shërbime sociale Sholla “Vasil Eris Ibërshimi 7 fëmijë 
Dashurisë Mollas ciale për fëmijë në dhe rezidenciale Kamami” 069/55.84.289 80 fëmijë 

 nevojë dhe jetim për fëmijë nga Elbasan 
figliedellacaritamollas

@yahoo.it  

 nga mosha 0-16 mosha 0-16 vjeç    

 vjeç Edukim, asistenca    

 Qendëe ditore 3 shkollore, ushqim,    

 ditë në javë 
shërmbim 
psikologjik    

  dhe pediatrik, lojra    

  edukative, kampe    

  verore    

MEDPAK (Elba- Mbrotja e të Gjithë Grup mos Shkolla "Vasil" Eris Ibërshimi 3-19 vjeç 12 me AK 
san) drejtave të per- hat Kamami 0695584289 3-19 vjeç 21 me VN 

 sonave me aftësi të Fëmijët me AK Elbasan info@medpak.org  

 kufizuara përmes e VN në shkollat    

 njohjes e zbatimit F.Gurmani    

 të akteve ligjore e Vasil Belshi    

 nënligjore, trajnim- Kopshti Nr. 2    

 it të anëtarëve e më     

 gjërë, sensibilizimit     

 të komunitetit     

 

  



Qendra Ditore për Shërbim ditor dhe 3-45 vjeç Librazhd Zela Koka 3-9 vjeç 4 fëmijë  
personat me Aftësi komunitar për   069/35.77.247 me AK  

të Kufizuar Personat me Aftësi    10-19 vjeç 6 fëmijë  

  MEDPAK & Bash- të Kufizuar    me AK  

kia Librazhd     19- 45 vjeç  
Qendra “Balonat’ Ofron shërbime Edukim, asistencë Lagja “Malasenj” Motër Camillla 120 fëmijë  

Cerrik, financuar social kulturore për shkollore, ushqim, Nr.2 Cërrik Maenza   

nga Karitas Albania fëmijët e të rinjtë shërbim psikologjik     

 në nevojë 0-18 vjeç dhe pediatrik, lojra     

  edukative, kampe     

  verore     

Shoqata e të Mbrojtja e intere- Ofrimi i shërbi- L. “5 Maj” Elbasan Arjan Hysa   
Verbërve Elbasan save dhe të drejtave meve të posaç-  068/61.59.702   

 të qytetarëve të me për të gjithë     

 verbër në mënyrë qytetarët e verbër     

 të organizuar dhe drejtpërdrejtëose     

 publike. Integrimi i nëpërmjet per-     

 të verbërve në jetën sonave juridikë të     

 normale krijuar prej saj     
Shoqata e Mbrojtja e të Asistencë në prob- Zyra e Regjistrimit Dritan Hoxha 240 përfitues  

Para&Tetraplegjik- drejtave të Per- lemet e ndryshme të Pasurisë së 0692155484   

ëve Qarku Elbasan sonave me Aftësi që kanë anëtarët Paluajtëshme kati I    

 të Kufizuar, përmes e shoqatës, si dhe     

 njohjes dhe zbatim- plotësimi i nevojave     

 it të akteve ligjore e në mjetet ndihmëse     

 nënligjore, trajnim-      

 it të anëtarëve e më      

 gjere, sensibilizimit      

 të komunitetit      

 dhe institucioneve      

 shtetërore      

Shoqata Romano Mbrojtja dhe Shërbime sociale 
Lagja: “5 Maj” , 

(Rrapishtë) Enver Mustafaj   
Sezi afirmimi i të për fëmijë dhe të  068/25.28.297   

 Drejtave dhe Lirive rritur për komu-     

 njerëzore dhe qyte- nitetin rom     

 tare të komunitetit      

 Rom      

Partnerët për Ofrimi i shërbi- Lobim, ndërgjeg- L.”Brigada 17 S” Kadrie Kruja   
Integrim meve sociale dhe jësim, edukim për të Elbasan 069/44.12.741   

 përmirësimi i politi- gjithë grupmoshat  

kadrikruja@gmail.co

m   

 kave vendore      
Në Familje për E fokusuar në real- Kontributi në zh- Bul.”A.Pasha” Rezarta Sheshaj   

Familje izimin e qeverisjes villimin njerëzor në Prane Hotel 069/83.60.170   

 së mirë Shqipëri, nëpërmjet “Skampis” rezish@yahoo.it   

  përfshirjes aktive  nfpf_org@yahoo.com   

  të të gjithë aktorëve     

  në procesin politik,     

  ekonomik dhe     

  social reformimi     

Qendra për Mbro- Lobim dhe avokaci 0-30 vjeç 
Rr.“Perlat 

Rexhepi”, Mersila Ballo   
jtjen e të Drejtave të për çështjet e të  P. Ana, Kati 7, Ap. Tel: 067/50.02.025   

Fëmijëve - CRCA drejtave të fëmijëve;  16, Tiranë. (P.O Email: mersila.   

 Integrim i fëmijëve  Box 1738) ballo@crca.al;   

 rom në çerdhe,   Endri Serica   

 kopsht, shkollë   Tel: 069/72.00.736   

 si dhe rrjetëzim i   Email; endri.seri-   

 shërbimeve; Lobim   ca@crca.al;   

 për çështjet e të   Dritmira Gremi   

 rinjve në vendim-   Tel: 067/52.48.770   

 marrje   Email: dritmira@   

    hotmail.com   



 
 

 
      

      

ASED Gramsh Qendër ditore për Edukim, asistencë Gramsh  12 fëmijë 
 të rinjtë dhe të shkollore, ushqim,    

 rriturit me aftësi të shërbim psikologjik    

 kufizuara mendore dhe pediatrik    

 dhe fizike     

Lëvizja Rinore Mbrojtja dhe Anëtarë të komu- Elbasan Gentian Sejrani  
Rome dhe Egjip- Afirmimi i të nitetit ; për të gjitha  068/83.68.81  

tiane Drejtave dhe Lirive moshat  

gentiser@hotmail.co

m  

 njerëzore dhe qyte-     

 tare dhe në kuadër     

 të tyre edhe të tërë     

 Egjiptianëve dhe     

 Rome     

Qendra komuni- Ofrimi i shërbi- Për të gjitha mos- Poliklinika Qën- 054/24.01.87  

tare për shëndetin meve multidisiplin- hat drore e Special- 
gertashishmani@hotm

ail.com  

mendor are, multidi-  iteteve Elbasan,   

(Prane siptalit) mensionalë në  Kati I/ III   

 komunitet nëpërm-     

 jet:  diagnosti-     

 kimit, mjekimit,     

 këshillimit; psiko-     

 edukimit, psikoter-     

 apisë, socializimit,     

 terapisë vokacion-     

 ale, ndërhyrjes     

 në familje, paran-     

 dalimit të relapsit,     

 ndërhyrjes në     

 krizë, etj.     

Zëri 16+ Lobimi dhe ad- Edukim, ndërgjeg- Qendra Rinore Anila Çota 100 fëmijë 
 vokimi për drejtat jësim, informim, “Riemar” 069/46.31.725  

 e fëmijëve dhe in- advokim për të L.”Vullnetari” 
anilacota@yahoo.com

.uk  

 formimi nëpërmjet drejtat e fëmijëve Elbasan   

 Web-Radio 12-18 vjeç    
      



 
 

Guidë mbi shërbimet sociale 

 

Komisionet që veprojnë në Këshillin e Qarkut Elbasan dhe 
Prefekturën Elbasan 

  
Komiteti i Vlerësimit të Nevojave të Përkujdesit Shoqëror, pranë Këshillit të 
Qarkut Elbasan 
 
Komiteti i Vlerësimit të Nevojave dhe Planifikimit të Shërbimeve Sociale, pranë 

Këshillit të Qarkut Elbasan përbëhet nga 15 (pesëmbëdhjetë anëtarë), Kryetari i 

Këshillit të Qarkut, dy përfaqësues të Këshillit të Qarkut, nga një përfaqësues i dy 

bashkive më të mëdha, nga një përfaqësues nga dy njësitë administrative më të 

mëdha, një përfaqësues nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror, një 

përfaqësues nga Drejtoria Arsimore Rajonale, një përfaqësues nga Drejtoria Shëndetit 

Publik Rajonal, një përfaqësues nga Media Lokale, një përfaqësues nga Biznesi, dy 

përfaqësues nga shoqatat (OJF-të) që ofrojnë shërbime, një përfaqësues nga rendi. 

Përfaqësimi në këtë komitet është në nivel kryetari, drejtori, apo përgjegjës sektori 

dhe pjesëmarrja është detyrë funksionale e sektorit që mbulon. 

  
Komiteti i Vlerësimit të Nevojave dhe Planifikimit të Shërbimeve, pranë Këshillit të 

Qarkut Elbasan kryesohet nga Kryetari i Këshillit të Qarkut. 

  
Ky komitet ka një mandat 4-vjeçar dhe ka të drejë vendimmarrëse.  
• Përcakton dhe vlerëson numrin dhe llojet e shërbimeve që nevojiten   
• Përcakton dhe vlerëson ofruesit e mundshëm të shërbimeve shoqërore   
• Përcakton dhe vlerëson projektet e propozuara nga institucionet, OJF-të, donatorët 

apo biznesi shoqëror për ngritjen e shërbimeve të reja komunitare.  

 
Observatori për të drejtat e fëmijëve  
Kjo strukturë ka si mision:  
• Mbledhja e të dhënave nga institucionet rajonale   
• Ndërgjegjësimi i komunitetit për të drejtat e fëmijëve   
• Hartimi i raport-analizës për situatën e plotësimit të të drejtave të fëmijëve në 

Qarkun e Elbasanit  

• Organizimi i tryezave teknike me 7 bashkitë e Qarkut Elbasan.  

 

Njësia e të Drejtave të Fëmijëve.  
Njësia për të drejtat e fëmijëve në Këshillin e Qarkut, funksionon brenda strukturës 

administrative të Këshillit të Qarkut, si njësi e posaçme, bazuar në ligjin Nr. 10 347, 

datë 4.11.2010, “Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës”, neni 38. Njësia ka për 

detyrë:  
a) Të monitorojë dhe vlerësojë mënyrën e zbatimit të ligjeve dhe të politikave që 

lidhen me mbrojtjen e të drejtave të fëmijës në territorin e qarkut.  

b) Të identifikojë dhe koordinojë referimin e rasteve tëshkeljeve apo të abuzimit, të 

keqpërdorimit të të drejtave të fëmijëve në territorin e qarkut.  

c) Të koordinojë funksionimin e grupit multidisiplinar, për identifikimin, analizën dhe 

referimin e rasteve të dhunës në familje ne territorin e qarkut. 

d) Të bashkëpunojë dhe të shkëmbejë informacionin për trajtimin e të drejtave të 



fëmijës më çdo strukturë përgjegjëse shëndetësore, arsimore, policore, të 

qeverisjes vendore, në bashki dhe njësitë administrative vendore, apo të shoqërise 

civile.  

e) Të organizojë takime informuese, edukuese dhe trajnuese për të drejtat e fëmijës 

në qark.  

f) T’i raportojë periodikisht këshillit të qarkut për ecurinë e respektimit të të drejtave 

të fëmijës në territorin e qarkut.  

g) T’i raportojë periodikisht Agjensisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të 

Fëmijës të dhënat statistikore që ka përpunuar, për gjendjen e të drejtave të 

fëmijës në qark.   
h) I kërkon Kryetarit thirrjen e mbledhjes së komitetit drejtues për mbështetjen e 

menaxhimit të rasteve të fëmijës në rrezik, sipas nenit 7, pika 4 të kësaj 

rregulloreje, për:  
i. rastet e konstatuara nga Njësia për të Drejtat e Fëmijëve   
ii. rastet e bëra publike nga media  
iii. rastet e referuara për mbështetje nga njësitë e qeverisjes vendore sipas 

përcaktimeve në VKM Nr. 265 datë 12.4.2012.  

 
Komiteti Rajonal i Luftës Kundër Trafikimit (pranë Institucionit të Prefektit të 

Qarkut Elbasan) të Qënieve Njerëzore si edhe Tryeza Teknike Antitrafik, të cilat në 

bashkëpunim me njëra tjetrën janë duke shqyrtuar dhe duke i dhënë zgjidhje rasteve 

të trafikimit në rajonin tonë.  
Në të marrin pjesë aktorë si: kryetari i bashkisë qendër qark; drejtorë të drejtorive si 

Drejtoria e Shërbimit Social, Drejtoria Rajonale e Punësimit, Drejtoria e Policisë, ajo 
Arsimore dhe e Shendetit Publik, si edhe drejtoria rajonale e SHISH-it. Ky komitet 

drejtohet nga Prefekti i Qarkut dhe në të ftohet të marrë pjesë edhe Prokurori i 
rrethit. 
 
Tryeza Teknike Antitrafik është e përbërë nga një përfaqësues i prefektit që është 

edhe Sekretar i Përgjithshëm i Komitetit Rajonal, si edhe përfaqësues të drejtorive, të 

cilat marrin pjesë në këtë komitet.  
Në tryezën teknike marrin pjesë edhe përfaqësues të OJF- ve, të cilat operojnë në 

qarkun tonë dhe që punën e tyre e kanë të fokusuar edhe në luftën kundër trafikimit 

të qënieve njerëzore.  
Kjo tryezë i trajton teknikisht rastet e paraqitura, si ato të trafikimit ashtu edhe ato 

në rrezik trafikimi dhe mundohet që t’i japë zgjidhje teknike çdo rasti.  
Ajo mblidhet të paktën një herë në dy muaj për të trajtuar këto raste, gjithashtu ajo 

mund të mblidhet edhe me kërkesën e secilit prej anëtarëve të tryezës, kur këta të 

fundit përballen me raste emergjente.  
Tryeza Teknike ia raporton punën e saj Komitetit Rajonal, i cili nga ana e tij mblidhet 

të paktën një herë në tre muaj dhe këtë punë ia komunikon zv/ministrit të 

brendshëm për çështjet e luftës kundër trafikimit.



 

Guidë mbi shërbimet sociale 

 

 

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

 

Përgjegjësia për menaxhimin e shërbimeve të përkujdesit shoqëror në Shqipëri i 

është deleguar pushtetit lokal që në vitin 2005, bazuar në Strategjinë Kombëtare për 

Mbrojtjen Sociale. Përfshirja e shoqërisë civile në ofrimin e shërbimeve nuk është 

eksploruar dhe duhet të jetë plotësisht e institucionalizuar. Shërbimet e ofruara nga 

organizatat jofitimprurëse nuk duhet të konsiderohet si një zëvendësim i shërbimeve 

financuar nga qeveritë lokale dhe qendrore, por partnerë integralë në planifikimin 

afatgjatë të ofrimit të shërbimeve. Përveç kësaj, promovimi i vullnetarizmit duhet të 

jetë eksploruar më shumë nën dritën e rritjes së tendencës drejt shërbimeve me 

bazë komunitare. 

  
Buxheti kombëtar i mbrojtjes sociale është e dominuar nga programe të përfshirjes 

pasive (cash-përfitimet). Më tepër vëmendje duhet t'i kushtohet shërbimeve jo-cash, 

veçanërisht komunitetit dhe shërbimeve alternative, në mënyrë që të mbështesë 

inte-grimin e pambrojtur të individëve nëpërmjet mjeteve pro-aktive.  
Hartimi i politikave rajonale është i një rëndësie të veçantë për komunitetin tonë dhe 

lipset pjesëmarrja aktive qytetare dhe institucionale e të gjithë aktorëve. Rritja e 

cilësisë së jetës dhe e integrimit të grupeve shoqërore në risk, është në interesin e të 

gjitha bashkive, pjesë e Qarkut Elbasan. 

  
Për këtë qëllim, vazhdimësia në kohë e këtij procesi do t’i shërbejë konsolidimit të 

mëtejshëm të të gjithë përpjekjeve dhe strukturave aktive në të mirë të komunitetit 

dhe bashkëjetesës. 

  
Qarku i Elbasanit si një ndër qarqet më të mëdha të Shqipërisë paraqet problematika 

të shumta sociale. Prezenca e grupeve sociale të rrezikuara si: fëmijët, të rinjtë, 

gratë, personat me aftësi të kufizuar, të moshuarit si dhe komunitetet Rome dhe 

Egjiptiane, i bëjnë më të theksuara këto problematika dhe kërkojnë në çdo kohë 

përgjigje sa më të shpejta dhe efikase.  
Elbasani, falë kapaciteteve në burime njerëzore që disponon, ka pasur gjithmonë 

shansin t’i paraprijë modeleve novatore duke bërë të mundur pilotimin e tyre dhe 

duke e bashkëndarë me aktorë të tjerë në rajon e më gjerë.  
Nё këtë kuadёr janё sjellë disa rekomandime pёr ndёrhyrje socio-ekonomike mbi 

shёrbimet mё tё kёrkuara nga popullsia e Qarkut të Elbasanit, me qёllim qё tё 

pёrmirёsojnё situatёn e shumё familjeve nё nevojё qё jetojnё nё kushte të vështira e 

vulnerabël.  
Mbledhja e informacionit nganjëherë me mangësi, i papërditësuar dhe kontradiktor, 

ka vështirësuar disi punën në përpunimin e të dhënave, por gjithsesi është arritur të 

evidentohen një sërë problematikash.  
Kjo do të lehtësonte punën e shumë institucioneve dhe personave përgjegjës, por 

edhe do të mundësonte një lexim më të saktë të situatës dhe gjithë problematikave 

prezente.  
 

Sektori i Përkujdesit Social pranë Këshillit të Qarkut Elbasan, do të jetë institucioni 



kryesor në hartimin dhe funksionimin e këtij dokumenti, në mënyrë permanente së 

bashku me ekspertët e fushës. 

 

Ata do të drejtojnë punën, për të rritur kapacitetet e njësive të qeverisjes vendore, 

për leximin e nevojave të komunitetit, prezantimin e tyre në projekte konkrete, 

hartimin e buxheteve respektive dhe tërheqjen e donatorëve. 

 

Harta e shërbimeve sociale është një instrument i nevojshëm dhe informues.Ky është 

një proces dinamik dhe ka nevojë të pasurohet dhe përditësohet në mënyrë 

konstante nga të gjithë aktorët e sektorit.  
Nga sa vihet re në informacionin e mësipërm në disa bashki si ajo e Peqinit, 

Gramshit, Prrenjasit dhe Belshit, dhe sidomos në zonat rurale pothuajse mungojnë 

shërbimet e kujdesit social dhe për këtë arsye del e nevojshme ngritja e shërbimeve 

ambulante sociale për zonat rurale që nuk kanë mundësi të kenë akses në shërbimet 

sociale dhe mbështetëse që ofrohen në bashki dhe qark. 

  
Shumë nga OJF-të që operojnë në Qarkun e Elbasanit, e kanë përqëndruar aktivitetin 

e tyre në zonat urbane e sidomos në Bashkinë e Elbasanit, prandaj del e nevojshme 

që në projektet e tyre të ardhshme të kenë në fokus edhe shtresat në nevojë në 

bashkitë e tjera që përmendëm më lart. 

 

Rekomandime 

  
1. Sigurimi i vazhdimёsisё sё shёrbimeve ekzistuese.   
2. Zgjerimi i hartës së shërbimeve, ngritja e shërbimeve të reja.   
3. Ka ardhur koha pёr shёrbime alternative pёr fёmijёt me kushte sa mё tё 

pёrafёr-ta me familjet biologjike si: shёrbimi i kujdestarisё, mbёshtetja 

ekonomike e tё afёrmëve qё kujdesen pёr fёmijёt jetimё, familjet pritёse dhe 

birёsuese, shёrbime tё tipit shtёpi-familje, shërbime ditore për fëmijët e 

rrugës etj.   
4. Të ndërtohen shërbime të reja të kujdesit social që të jenë të detyrueshme për 

çdo njësi vendore (shërbimi i PAK dhe shërbime afatgjata dhe emergjente për 

fëmijët dhe gratë e dhunuara janë prioritet).  

5. Të ketë buxhet të posacëm për menaxhimin e rasteve në terren si pjesë e 

buxhetimit që duhet të bëjë njësia vendore.  

6. Pushteti vendor duhet të ofrojë paketën e shërbimeve mbështetëse të cilat 

parandalojnë regresin ose kthimin e nje problemi tjetër social, i cili mund të 

ketë qenë i fshehur për një kohë të gjatë.  

7. Ngritja e shërbimeve ambulante sociale për zonat rurale që nuk kanë mundësi 

të kenë akses në shërbimet sociale dhe mbështetëse që ofrohen në bashki 

dhe qark.   
8. Ngritja e qendrave të pritjes dhe emergjencës për fëmijët dhe grupeve të 

tjera në nivel qarku.  

9. Dixhitalizimi i regjistrit, trajtimit dhe menaxhimit të rasteve në bashkitë që 

nuk e kanë bërë.  

10. Është e rendësishme që të ketë një koordinim të mirë midis komiteteve që 

funksionojnë në nivel qarku dhe që marrin apo propozojnë masa për 

mbrotjen e fëmijëve.  

11. Shërbimet sociale duhet të jenë të vendosura në çdo bashki dhe ato të jenë 

të integruara në një njësi të vetme të tipit Zyra e Shërbimit Social në Bashki. 



12. Komisionimi i fëmijëve është e rendësishme që të ketë proçedura që 

qartësojnë rolin dhe përgjegjësitë se kush bën dhe çfarë bën në nivel vendor.  

13. Hartimi i hartës së shërbimeve sociale për të gjitha bashkitë nën juridiksionin e 
Qarkut Elbasan.  

14. Mbledhja e informacionit dhe pёrditёsimi i pёrhershёm i Bazës sё tё Dhёnave 

si një domosdoshmёri pёr planifikimin nё tё ardhmen. 

15. Mbetet sfidё shumё e rёndёsishme sigurimi i njё jete pa pengesa nё infrastruk 

turё, mosdiskriminimi dhe shtimi i shёrbimeve për personat me aftёsi tё kufi 

zuara.  

16. Ndёrgjegjёsimi i vazhdueshёm pёr barazinё gjinore, lufta ndaj dhunёs nё 

marrёdhёniet familjare, trafikimit të femrave dhe sensibilizimi i vazhdueshёm 

pёr pjesёmarrje nё vendimmarrje, janё disa nga rrugёt pёr fuqizimin shoqёror 

dhe ekonomik tё shoqёrisё dhe rritjen e rolit tё gruas nё shoqёri.   
17. Mosha e tretё ёshtё njё realitet i cili kёrkon mbёshtetje mё tё madhe, sidomos 

nё zgjerimin e hapёsirave tё gjelbёrta e shlodhёse, ngritjen e shёrbimeve 

ditore pranё komunitetit dhe ngritjen e shёrbimeve rezidenciale pёr tё 

moshuarit qё jetojnё vetёm dhe qё vuajnё nga probleme shёndetesore.   
18. Komuniteti Rom dhe Egjiptian ka nevojё pёr shërbime të qëndrueshme, 

ndёrgjegjёsim mbi tё drejtat e tyre, arsimim mё tё pёrshtatshёm pёr fёmijёt, 

mё shumё njohuri mbi higjenёn dhe shёndetin si edhe ndryshim konceptesh 

mbi mёnyrёn e tё jetuarit dhe kulturёn e punёs. Në ndërtimin e buxhetit 

social vendor duhet bërë përcaktimi me ligj i masës në përqindje detyruese të 

madhësisë së fondeve që burojnë nga buxheti vendor dhe i bashkëngjiten 

fondit të përgjithshëm për shërbime dhe investime në fushën e shërbimeve 

sociale për shtresat në nevojë.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


