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Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në kuadër të objektivave të vitit 2022 – Planit 

të Punës bën edhe përcaktimin periodik të objektivave të përgjithshme të vitit 2022,  në kudër 

të tremujorit të parë Janar-Mars të këtij viti për të dy sektorët. 

Me qëllim të rangimit të prioriteteve sipas rëndësisë së tyre në kuadër të DSHMS-së është 

mbajtur një takim konsultues nën udhëheqjen e drejtorit së DSHMS-së, dhe pas konsultimeve 

dhe diskutimeve që patëm si konkluzion i përbashkët ishte vlerësimi se plani i punës duhet të 

bëhet duke i trajtuar në veqanti objektivat sipas periodave dhe rëndësisë së tyre. 

 

Andaj, në kuadër të objektivave për tremujorin e parë të vitit 2022 do ti trajtojmë këto 

objektiva: 

 

Sektori i shëndetësisë 

 

- Ushtrimi permanent i kontrollit të brendshëm me qëllim të ngritjes dhe përgjegjësisë 

në punë që kanë për synim ngritjen e nivelit të shërbimeve shëndetësore për qytetarët 

tanë. 

Ky objektiv është trajtuar edhe me menaxhmentin e QKMF-së duke kërkuar që të ndërmarrin 

të gjitha veprimet konform rregullatives ligjore në fuqi në rrespektimin e orarit të punës, 

ngritjen e nivelit të shërbimeve shëndetësore dhe të llogaridhënies,  ndaj të gjithë atyre që nuk 

rrespektojnë disciplinën dhe përgjegjësinë në punë do të merren masa ndëshkuese. 

DSHMS do të ngrit nivelin e monitorimit në të gjitha institucionit në kudër të kujdesit 

Parësorë Shëndetësorë, në veqanti në funksionalizimin e QMF dhe AMF. 

- Ngritja e gadishmërisë në ndërmarrjen e veprimeve kundrejt situatës së krijuar me 

pandemin Covid 19, në koordinim ndërinstitucional mes institucioneve relevante 

DSHMS-së, QKMF-së, Spitalit, Insitutit Kombëtar të Shëndetësisë, Ministrisë së 

Shëndetësisë, duke i zbatuar të gjitha politikat që do të reflektonin në një menaxhim 

sa më të mirfillt të kësaj pandemie, si dhe duke marrë të gjitha veprimet parandaluese. 

- Ndërmarrja e veprimeve procedurale pran Zyrës së Prokurimit furnizimit me pajisje 

shëndetësore, me material shpenzues në koordinim me Qendrën e Mjekësisë 

Familjare, duke iu referuar kërkesave të QKMF. 
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- Ndërmarrja e veprimeve procedurale pran Zyrës së Prokurimit rreth investimeve 

kapitale,ushtrimi i  kërkesave  pran drejtorisë Pronë,Gjeodezi dhe Kadastër  në 

veqanti për ndërtimin e Qendrës së Mjekësisë Familjare në fshatin Prelez i 

Muhaxherëve 

- Konsultime me drejtorinë për Pronë , Gjeodezi dhe Kadastër, drejtorinë e Urbanizmit 

dhe të Infrastrukturës, për destinim të parcelave për ndërtimin e objekteve: 

- Ndërtimi i QMF-së në fshatin Rakaj 

- Ndërtimi i Qendrës rehabilituese për përdoruesit e substancave narkotike 

- Ndërtimi i strehimores për gratë viktima të dhunës 

- Ndërtimi i kompleksit për personat me nevoja të veqanta si dhe Qendrës Burimore për 

Fëmijët me nevoja të veqanta dhe fëmijë jetim 

- Ndërmarrja e veprimeve procedurale për riprocedimin e tenderimit për ndërtimin e 

QMF në Prelez të Muhaxherëve  

Rreth ndërtimit të kësaj qendre në fshatin Prelez të Muhaxherëve, janë iniciuar 

procedurat e Prokurimit edhe në vitin paraprak, por gjatë procedimit kemi hasur në 

disa vështirësi, gjë që procesi i tenderimit  është anuluar, me  datë 02.06.2021, nga 

Zyra e Prokurimi kemi njoftimin për anulim të procedurave të tenderimit për arsye të 

skadimit të validitetit dhe sigurimit të të gjitha ofertave prej një afati të gjatë kohor (6 

muaj). 

- Do të kërkojmë ndërmarrjen  e veprimeve nga menaxhmenti i QKMF-së  rreth 

gjendjes së infrastrukturës së institucioneve shëndetësore për të ndërmarrë veprim për 

renovimin e tyre. 

- Bashkëpunimi me donator vendor dhe të jashtëm për mbështetje në forma të 

ndryshme qoftë me artikuj ushqimor, higjienik dhe mbështetjen e qështjes së banimit 

 

 

 

Në vazhdim po ua bashkangjesim objektivat e rekomanduara nga Menaxhmenti i 

QKMF-së. 

   

                      Objektivat e punës për tremujorin e parë -2022 
 

      

Në kuadër të objektivave të përgjithshme nga ne si menaxhment i QKMF-së për vitin 2022 

,sipas kërkesës suaj mund të specifikojmë objektivat për tremujorin e parë të këtij viti si 

vijon: 

    -Inicimi i shpalljes së tenderëve për plotësimin e nevojave të QKMF-së sipas Planifikimit 

Përfundimtar  të Prokurimit për vitin 2022; 

  -Planifikimi i nevojave të QKMF-së për resurse humane , i nevojshëm për inicimin e 

shpalljes së tenderit për shërbimet e kujdesit social,shëndetësore shtëpiake dhe ambulantore 

në QKMF. 

    -Funksionalizimi i laboratoreve në QMF-të e fshatrave ,që ka qenë objektiv që nga viti 

2020 mirëpo për shkak të dështimit të tenderit për pajisje mjekësore nuk është 

realizuar(sqarim-për shkak të ankesës lënda-Kërkesa për pajisje mjekësore për Vitin 2021 

aktualisht gjendet në OSHP e cila ka mbetur pa u shqyrtuar në mungesë të bordit); 

     -Fillimi i renovimit të objekteve,përmirësimit të kushteve të punës(suvatimi ,ngjyrosja e 

hapësirave ,rregullimi i çatisë etj),do të bëhet pas nënshkrimit të kontratës nga OE menjëherë 

pas zotimit të mjeteve buxhetore; 



   -Shqyrtimi i Draft-Statutit të QKMF-së nga komisioni i përbërë nga anëtarët e KD dhe 

përfaqësusesit e KP; 

   -Si dhe disa objektiva të tjera,realizimi i të cilave mvaret nga situata epidemiologjike e 

pandemisë covid-19, si listimi i pacientëve për mjekë familjar, funksionalizimi i ordinancës 

stomatologjike në shkollën fillore ,,Tefik Çanga", realizimi i Planit  vjetor të punës së Ekipit 

të Edukimit për Promovim Shëndetësor, realizimit të programit për vizita shtëpiake për nëna 

e fëmijë nëpër shtëpit e tyre i cili aktualisht është duke u realizuar online,etj. 
 

 

 

 

Sektori i mirëqenies sociale 

 

- Ngritja e disciplinës dhe përgjegjësisë në punë, 

- Ushtrimi i kontrollit të brendshëm në QPS, 

- Ngritja e cilësisë së shërbimeve sociale për kategoritë në nevojë, 

- Identifikimi i familjeve me gjendje të rëndë sociale dhe familjeve që kanë fëmijë me 

nevoja të veqanta, 

- Monitorimi  i vazhdueshëm në ofrimin e shërbimeve sociale dhe të asistencës sociale 

me qëllim që të veprohet konform rregullatives ligjore në fuqi, 

- Mbështetje financiare për personat me gjendje të rëndë shëndetësore si dhe familjet 

me gjendje të rëndë ekonomiko-sociale, në veqanti për familjet pa kurrfar burimi të të 

ardhurave, 

- Angazhim rreth formimit të fondit për mbështetje momentale 

- Angazhimi rreth blerjes së një veture  për shërbime në QPS 

- Bashkëpunimi me donator vendor dhe të jashtëm për mbështetje në forma të 

ndryshme qoftë me artikuj ushqimor, higjienik dhe mbështetjen e qështjes së banimit 

 

 

Për realizimimin në përpikmëri  të këtij Plani nga ana e zyrtarëve të Qendrës për Punë 

Sociale, Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale i propozojmë këto kërkesa 

emergjente për tre mujorin e parë të vitit 2022: 

 

1. Zyrtarëve të shërbimeve sociale,duhet të ju paguhet puna e kujdestarisë sipas  nenit  

21  të Ligjit  nr. 03/L-147  për  pagat  e  nëpunësve  civilë,  si dhe nenin  11  paragrafi  

1, 2, 3 dhe 6  të  Rregullores nr.  33/2012  për  Shtesat  në Pagë dhe Kompensime të 

tjera  të  nëpunësve civilë, 

2. Sigurimi  I së paku dy automjeteve dhe shoferëve, që do të ndikonte shumë  në 

identifikimin dhe vlerësimin sa më të shpejt të nevojave të klientëve, ku e dijm që 

rreth 70% e punes se QPS kryeht ne terren; 

3. Të miratohet Kodi Buxhetor për raste Emergjente, (ky kod buxhetor do te shfrytzohet 

per rastet e nevojes emergjete te klientet te cilet janë Raste te Dhunës në familje, 

fëmije të keqtrajtuar në nevoj për veshmbathje dhe ushqim, fëmijët me sjellje asociale 

dhe Delikuentet të cilët për intervistim në polici mund të qëndrojnë me orë të tëra ne 



stacionin policor, raste kur fëmijët mbesin jetim pa mundësi të strehimit ne strehimore 

dhe për të gjitha rastet të cilat kanë nevoje emergjente socio ekonomike); 

4. Nje gjenerator per nevojat e Qendres per Pune Sociale ne raste te mungeses se 

energjise elektrike ose rregullimi i gjeneratorit aktual. 

 

 

Shtëpia e Komunitetit për Persona me Aftësi të Kufizuar  për të Rritur 

 

- Ushtrimi i kontrollit të brendshëm nga DSHMS në Shtëpinë Bazë në Komunitet rreth 

ofrimit të shërbimeve dhe trajtimit të  banorëve rezident,  

- Me qëllim të ngritjes së nivelit të higjienës duhet bërë dezinfektimi, dezinsektimi dhe 

deratizimi i Shtëpisë me Bazë në Komunitet, 

- Vizita të rregullta mjekësore për banorët rezident. 


