
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

    PLANI I PUNËS NË QKMF PËR VITIN 2023 
 

Personeli i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare e filloi vitin 2023 me angazhimet e 

nevojshme me qëllim të përmbushjes së obligimeve dhe detyrave të punës. Që në ditët e para të 

vitit 2023, puna filloi me ritmin e zakonshëm nëpër të gjitha QMF – të dhe AMF – të, për të 

vazhduar më tej me synim të intensifikimit. Si gjithmonë, përkushtimi ndaj organizimit të punës 

dhe eliminimi i ngecjeve eventuale, kanë qenë preokupim i vazhdueshëm i stafit menaxhues dhe 

hap imediat drejt përmbushjes së objektivave të paracaktuara për vitin 2023 të cilat janë:  

 

1. Menaxhimi i burimeve njerëzore. 

2. Plotësimi i nevojave për personel shëndetësor përmes marrëveshjeve mes Komunës së 

Ferizajt me Islamic Relief Kosova dhe Caritas Kosova. 

3. Ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe performancës në punë në KPSH. 

4. Monitorimi i vazhdueshëm i standardeve bazike në KPSH. 

5. Koordinimi i punëve në Edukimin dhe Zhvillimin e Vazhdueshëm Profesional. 

6. Kujdesi për shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien në punë të të gjithë të punësuarve. 

7. Angazhimi i vazhdueshëm në plotësimin e standardeve teknike dhe ngritja e 

performancës në punë në AMF të komunës sonë. 

8. Përmirësimi i infrastrukturës me ndërtimin e objekteve QKMF, QMF 2 dhe QMF në fshatin 

Prelez i Muhaxherëve. 

9. Funksionalizimi i laboratorëve nëpër QMF në fshatra. 

10. Krijimi i një plan-strategjie për shtimin e numrit të specializantëve të rinj në Mjekësi 

Familjare. 

11. Pas përfundimit të pilot-projektit në katër komunat e caktuara, pritet të vazhdohet me 

zonimin dhe listimin e pacientëve, sipas kritereve të grupit punues të angazhuar nga MSH. 

12. Shtrirja e rrjetit të internetit në AMF nëpër fshatra. 

13. Vazhdimi i implementimit të tërësishëm të SISH-it dhe programit të SMSF-së. 

14. Fuqizimi i aktiviteteve të Edukimit dhe Promovimit Shëndetësor, me shtimin e kapaciteteve 
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humane. 

15. Fuqizimi i Programit të Vizitave Shtëpiake për Nëna dhe Fëmijë 0-3 vjeç, me shtimin e 

kapaciteteve humane.  

16. Fuqizimi i Vizitave Shtëpiake Paliative. 

17. Renovimi i objekteve shëndetësore. 

18. Vazhdimi i botimit të numrave të tjerë të revistës Kujdesi Shëndetësor. 

TRUPAT PROFESIONALE TË QKMF – së 

KËSHILLI DREJTUES DHE ZYRA E DREJTORIT 
 

 Këshilli Drejtues si organi më i lartë i udhëheqjes së QKMF – së, gjatë vitit 2023 do të 

mbajë mbledhjet e rregullta, për të cilat do të mbahen rregullisht procesverbalet, që pas aprovimit 

do të protokollohen dhe të ruhen në arkiv. Në këto mbledhje do të shqyrtohen çështje të ndryshme 

që kanë të bëjnë me mbarëvajtjen e procesit të punës në QKMF si: 

 Aprovimi i raportit të punës dhe raportit financiar vjetor;  

 Hartimi i planit të burimeve njerëzore sipas propozimit të Këshillit Profesional brenda 

resurseve të disponueshme dhe në përputhje me politikat e MSH; 

 Plani për furnizim sipas nevojave të QKMF-së; 

 Mbarëvajtja e procesit të punës 

 Vijueshmëria në punë si dhe çështje të tjera të cilat janë lënë në kompetencë me statut dhe 

aktet tjera normative të QKMF-së. 

KËSHILLI PROFESIONAL DHE ZYRA E KRYESHEFIT TË DMF 

(DEPARTAMENTIT TË MJEKËSISË FAMILJARE) 
 

Kryeshefi i DMF do të vazhdojë në përmbushjen e këtyre objektivave: 

 

1. Organizimi dhe koordinimi i punës në bashkëpunim me shefat e QMF-ve.  

2. Përpilimi i listës për mjetet e domosdoshme të punës në QKMF dhe adresimi i tyre në 

organet kompetente.  

3. Organizimi i takimeve të Këshillit Profesional.  

4. Organizimi i takimeve me shefat e njësive lidhur me planin e pushimeve vjetore për vitin 

2023, plotësimi i drejtë i formave të raportimit të vizitave dhe shërbimeve të institucionit 

tonë, raportimi i sëmundjeve ngjitëse etj.  

5. Caktimi i ekipeve mobile në ofrimin sa më të mirë të shërbimeve shëndetësore për pacientët 

me sëmundje paliative.  

6. Përpilimi i orarit të kujdestarisë së natës, të dielave dhe festave.  

7. Respektimi i orarit të punë dhe pauzës nëpër njësi nga stafi shëndetësor dhe ai mbështetës.  

8. Vizitat mbikëqyrëse nëpër njësitë e QKMF-së.  

9. Takimet dhe kontaktet e vazhdueshme me përgjegjësitë e njësive.  

10. Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional për të gjithë profesionistët shëndetësor në kuadër të 

QKMF-së   

 



 

 

 

ZYRA E KRYEINFERMIERIT  
 

       Shërbimet infermierike në QKMF përbëjnë mbi 70% të volumit të përgjithshëm të punës në 

institucionin tonë dhe si të tilla kërkojnë një menaxhim dhe përkushtim serioz. Në QKMF janë disa 

shërbime të cilat udhëhiqen dhe mbahen vetëm nga stafi infermieror, si p.sh.: Vizitat shtëpiake për 

persona me sëmundje kronike dhe kujdes paliativ, Shërbimi i vizitave për nëna dhe fëmijë, Kujdesi 

antenatal, Dispanseri antituberkular etj. 

 

 Objektivat për vitin 2023: 

1. Menaxhimi i resurseve humane të stafit infermieror nëpër QMF dhe AMF. 

2. Përmirësimi i cilësisë dhe sasisë se shërbimeve shëndetësore në të gjitha nivelet e 

sidomos në shërbimin e vizitave shtëpiake paliative dhe Vizitat për nëna dhe fëmijë nga 

0-3 vjeç, që mendojmë ta arrijmë edhe me angazhimin e infermierëve të rinj nga 

marrëveshjet me shoqatat Caritas Kosova dhe Islamik Relief Kosova. 

3. Ngritja dhe aftësimi profesional i stafit infermieror përmes trajnimeve dhe ligjëratave 

duke shfrytëzuar edhe avancimet akademike të stafit tonë aktual infermieror dhe 

infermierëve me shoqatat e larpërmendura  do të avancojmë cilësinë e ligjëratave dhe 

trajnimeve  të EVP-së në QTMF të parapara për vitin 2023. 

4. Trajnim një javor me stafin infermieror të vizitave shtëpiake paliative kurse në 

bashkëpunim me AMC dhe stafin e vizitave për nëna dhe fëmijë, përmes kësaj dhe 

perfeksionimin e shërbimeve infermierore nëpër njësi dhe ekipe të vizitave në terren 

(kujdesit shtëpiak, vizitave shtëpiake për nëna dhe fëmijë etj). 

5. Formimi i një ekipi stabil për edukim dhe promovim shëndetësor në komunitet me  

infermierë me përvojë nga stafi ynë aktual dhe me infermier të nivelit bachelor nga 

Caritas Kosova  

6. Përgatitja e një simpoziumi të Infermierisë, një Tryeze Profesionale dhe dy workshope 

për infermierë. Të gjitha këto synojmë t'i ngritim në nivel regjioni dhe si koordinatorë 

regjional për këto aktivitete të jetë Kryeinfermieri i QKMF –Ferizaj.  

Këto objektiva do të realizohen në bashkëpunim me drejtorinë e QKMF-së dhe në 

koordinim me të gjithë sektorët e QKMF-së. 

Këto objektiva do të realizohen në bashkëpunim me drejtorinë e QKMF-së dhe në 

koordinim me të gjithë sektorët e QKMF-së. 

KOMITETI PËR NGRITJEN E CILËSISË SË SHËRBIMEVE 

Zyra për sigurimin e cilësisë në punë 

 

Koordinatori  për sigurimin e cilësisë në punë gjatë vitit 2023 do të kryej detyra dhe 

obligime si në vijim: 

 Rangimi i prioriteteve për përmirësimin e çështjeve që i vlerësojmë si më të  

rëndësishme për institucionin ku punojmë 

 Plani për përmirësimin e çështjeve të ranguara 

 Themelimi i grupeve punuese 

 Plani për auditimin e brendshëm 

 Raportimi për rezultatet e auditimit 

 Monitorimi i performancës dhe përmirësimit 



 Cikli i ri i auditimeve 

 Raportimi tek Ekipi Menaxhues në nivel të Republikës së Kosovës dhe tek udhëheqja e 

institucionit të QKMF-së 
 

SHËRBIMET PREVENTIVE 
 

Në shërbimet preventive, që nënkuptojnë promovimin e shëndetit në komunitet, bëjnë 

pjesë dy njësi të QKMF – së:  

a) Edukimi shëndetësor dhe  

b) Vaksinimi.   

Të dyja këto njësi ofrojnë shërbime  nëpër shkolla dhe në komunitet dhe organizojnë punën 

nëpërmjet ekipeve përkatëse. 

Edukimi shëndetësor 
             

 Promovimi dhe edukimi shëndetësor, si një lëvizje për përmirësimin e shëndetit individual 

dhe të popullatës në mbarë botën, konsiderohet si ombrellë e shprehjes së një sërë aktivitetesh të 

cilat përpiqen të rrisin mirëqenien fizike, mentale dhe sociale, parandalojnë sëmundjet dhe 

njëkohësisht të ndikojnë në ruajtjen dhe përparimin e shëndetit.     

 

Qëllimi i planit është të paraqes aktivitetet e parashikuara të orientuara në ruajtjen dhe përparimin 

e shëndetit si dhe uljen e sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë, përmes aftësimit të popullatës në 

shtimin e përgjegjësisë dhe kontrollit për shëndetin e tyre. 

Plani për  promovim dhe edukim shëndetësor  gjatë vitit 2023, vë në qendër të saj individin dhe 

bashkësinë, përgjatë gjithë ciklit jetësor, duke synuar zhvillimin e informimit, edukimit dhe 

komunikimit me qëllim të përmirësimit të gjendjes shëndetësore të popullatës dhe ngritjes së 

standardit jetësor. 

Objektivat e planit: 

 Zhvillimi i aktiviteteve promovuese edukative për përparimin e shëndetit të popullatës së 

Ferizajt 

 Zhvillimi i aktiviteteve promovuese të shëndetit në respektim të Ditëve ndërkombëtare 

sipas kalendarit të OBSH-së për Ditët ndërkombëtare 

 Prezantimi i informatave me rëndësi dhe komunikimi me mediat lidhur me çështjet nga 

fushëveprimi i promocionit dhe edukimit, 

 Vizitat sistematike të nxënësve të fokusuara në parametrat e rritjes.  

Aktivitetet e planifikuara: 

Ditët  

ndërkombëtare 
Aktiviteti Vendi 

20 Mars 
Dita e shëndetit oral/ ekipet nga 

Sektori i stomatologjisë 

Shkollat në kuadër të qytetit, 

QKMF dhe QMF-të 

24 Mars 
Dita botërore kundër 

tuberkulozit/ ekipi nga DAT-i 
Dy shkolla të mesme të larta 



 

 

31 Maj  
Dita botërore kundër duhanit/ 

ekipet e MF 
Dy shkolla të mesme të larta 

28 Shtator  
Dita botërore e zemrës/ ekipet e 

MF 

QKMF, QMF dhe Qendrat tregtare 

kuadër qytetit 

Muaji tetor  
Muaji i ndërgjegjësimit për 

kancerin e gjirit / ekipet e MF 

Shkollat, QKMF me rrjetin 

institucional në pjesën urbane dhe 

rurale 

14 Nëntor  Dita botërore e Diabetit QKMF me rrjetin institucional 

1 Dhjetor Dita botërore kundër HIV/AIDS Dy shkolla të mesme të larta 

Qershor 

Shtator  

Tetor 

Vizita sistematike të nxënësve 
Shkollat kuadër qytetit në pjesën 

urbane dhe rurale 

Aktivitetet në kuadër të planit plotësohen me angazhime shtesë sipas nevojës dhe kërkesave nga 

bashkëpunimi me IKSHP në zbatim të Planit të Veprimit për Promovim dhe Edukim Shëndetësor  

2023 kuadër MSH.  

 

Shërbimi i vaksinimit 

 

 Gjatë vitit 2023 Shërbimi i Vaksinimit në QKMF do të vazhdojë punën me ritmin e 

zakonshëm. Në të gjitha QMF-të dhe AMF-të, do të vazhdojë vaksinimi i rregullt sikurse dhe nëpër 

shkolla të qytetit dhe fshatra sipas planit që do të bëhet. Gjithashtu, do të vazhdohet me vaksinimin 

anti-covid të qytetarëve të interesuar.  

QENDRA TRAJNUESE E MJEKËSISË FAMILJARE 

Aktivitetet në QTMF 

 

 Në Qendrën Trajnuese të Mjekësisë Familjare gjatë vitit 2023 do të kryhen punët dhe 

obligimet si gjatë vitet e tjera, nga të cilat veçojmë: 

a) Ligjëratat në QZHMF-Prishtinë  

b) Ushtrimet klinike në QTMF – Ferizaj 

c) Monitorimi në përgjegjësinë e mentorit klinik të ushtrimeve klinike në Spitalin e 

Përgjithshëm të Ferizajt 

d) Aktivitetet në kuadër të QKMF si: ZHVP, Edukim në komunitet, këshilla profesionale dhe 

takime profesionale në QKMF dhe QZHMF 

e) Aktivitetet e zhvilluara gjatë ushtrimeve klinike në QTMF që janë të parapara me 

programin specialistik në MF si: Vlerësimi në mes dhe në fund të modulit, plotësimi dhe 

vlerësimi i fletores së punës, vlerësimi i tandem konsultimit, vlerësimi i prezantimit të 

rastit, vlerësimi i videoincizimit, vlerësimi i auditit, vlerësimi i shkathtësive klinike 

varësisht nga moduli përkatës, puna grupore për ushtrime klinike në harmoni me ligjëratat 



e mbajtura në QZHMF-Prishtinë 

f) Prezantimi aktiv i mentorëve klinikë në pilot projektin akreditues të programit të MF nga 

RCGP. 

Zhvillimi i Vazhdueshëm  Profesional 
 

 Gjatë vitit 2023, në QTMF/ZHVP do të organizohen ligjërata, trajnime dhe punëtori sipas 

planit vjetor të ZHVP-së, dorëzuar dhe aprovuar në Komisionin për Edukim Profesional në Odën e 

Mjekëve të Kosovës dhe Odën e Infermierëve të Kosovës. Sipas Komisionit për Edukim të OMK-

së, secili pjesëmarrës në aktivitetet e organizuara nga QTMF, gjegjësisht nga zyra e ZHVP-së, 

akreditohet me 2 pikë për pjesëmarrësit pasivë, ndërsa për pjesëmarrësit aktivë me nga 3 pikë. 

 Plani vjetor i ZHVP-së për vitin 2023, i akredituar nga Komisioni për EVP i Odës së 

Mjekëve të Kosovës dhe Odës së Infermierëve të Kosovës, përmbajnë nga 20 aktivitete si: ligjërata, 

punëtori dhe rishqyrtime kolegiale. Këto aktivitete do t’i mundësojnë secilit mjek dhe infermier që 

punon në QKMF –Ferizaj, t’i realizojë pikët për licencim, gjegjësisht rilicencim.  

 

SEKTORI I STOMATOLOGJISË 

 

Sektori i Stomatologjisë që funksionon në kuadër të QKMF – së në Ferizaj do të vazhdojë të 

organizojë punën në tri shtyllat kryesore: 

1. Shërbimet stomatologjike primare 

2. Shërbimet stomatologjike sekondare dhe  

3. Laboratori dentar 
 

 

 

ZYRA PËR BUXHET DHE FINANCA 

 

Klasifikimi i 

produktit  

(2 shifrat e para 

nga FPP) 

Përshkrimi i Kontratës 

Vlera e 

parashikuar e 

kontratës 

Data e parashikuar e 

fillimit të prokurimit 

1 
Ndërtimi i shtëpisë se 

pensionisteve ne Ferizaj 
50,000.00 

 

2 
Ndërtimi i ri QKMF-së me 

bashkëfinancim me ministrinë 
30,000.00 

 

3 
Ndërtimi i QMF-së në Prelez të 

Muhaxherëve 
30,000.00 

 

4 Ndërtimi i QMF - 2 400,000.00 
 

Grand Totali 510,783.00 
 

 



 

 
 

         

                        

             PLANI I PUNES SË QENDRËS PËR PUNË SOCIALE PËR VITIN 2023 

 

 

 

Veprimtaria e QPS-së përfshinë ofrimin e përkujdesjes dhe mirëqenies sociale për banorët e komunës, 

si një veprimtari me interes të veçantë shoqërorë, përmes ofrimit dhe zbatimit të konceptit të punës 

sociale dhe mirëqenies sociale në kuadër të sistemit unik të përkujdesjes dhe mirëqenies sociale në 

Kosovë. 

Koncepti i përkujdesjes social konsiston në atë që banorëve të komunës t’iu ofrojë dhe zbatojë 

përkujdes dhe mirëqenie sociale, këshillime gjithëpërfshirëse dhe efikase, të bazuar në të dhëna 

shoqërore: Psikologji, Punë Sociale, sociologji, Juridik, pedagogji, përmes caktimit të ekspertëve 

profesional të cilët për rastet në nevojë sociale do të jenë të domosdoshëm në sistemin e përkujdesjes 

social dhe të mirëqenies sociale dhe njëherësh pikë referuese për specialistët konsultant në 

përkujdesjen dhe mirëqenien sociale. 

 Përkujdesja dhe mirëqenia sociale në QPS-së sigurohet dhe zbatohet nga zyrtarët e shërbimeve 

sociale dhe të skemës sociale të cilët i plotësojnë kriteret e parapara me dispozitat e ligjeve në fuqi që 

rregullojnë marrëdhëniet e punës në Kosovë. 

 Qëllimi i Planit të punës Plani i punës  do të paraqes objektivat dhe aktivitetet e planifikuara për 

shërbime sociale edhe familjare  për vitin 2022,i cili do të ketë prioritetizimin e shërbimeve sociale 

dhe familjare me fokus kategoritë  dhe grup moshat më të cenueshme që duhet të përfitojnë shërbime 

profesionale.  

 

                                                                                                       

Nr.        Objektivat/detyra e punës                     Aktivitetet 

1. 

 

 

 

 

-Zbatimi i Ligjit të SAS-it nr.2003/15 si dhe 

ndryshimit dhe plotësimit e këtij ligji 

nr.04/L096 

 

 

 

1.1 Monitorimi i zbatimit të Ligjit si dhe të 

udhëzimeve administrative që kanë të 

bëjnë me SAS-it; 

1.2 Pranimi i kërkesave për asistencë 

sociale; 



 

 

 

 1.3 Vlerësimi i gjendjes socio-ekonomike 

të familjes(vizita ne terren); 

1.4 Vlerësimi i rasteve ne Komisionin 

mjekësor; 

1.5 Futja e lendeve ne bazën e te dhënave 

për pagese; 

1.6 Njoftimi i palëve për vendimin e 

marrë; 

1.7 Shqyrtimi i ankesave të palëve 

1.8 Dërgimi i ankesave ne shkallen e dyte 

ne DPSF-DNS; 

1.9 Identifikimi dhe përpilimi i listës se 

familje në nevojë;  

1.10 Distribuimi i pakove; 

1.11 Tërheqja e artikujve nga përfituesit 

(listat me nënshkrime te përfituesve) 

 

2. - Zbatimi i legjislacionit të aplikueshme për 

shërbimet sociale dhe familjare, si dhe 

doracakëve dhe standardeve të aprovuara 

për mbrojtjen e fëmijëve e kategorive tjera 

sociale.  

Ligji Nr. 02/L-17 Për Shërbime Sociale dhe 

familjare, Ligji nr. 06/L-084 Për mbrojtjen 

e fëmijës, Ligji Nr. 2004/32 Për Familjen i 

Kosovës, Kodi për te mitur ne Kosove, ligji 

Nr. 03/L-182 Për mbrojtje nga dhuna ne 

Familje, Strategjinë Kombëtare për mbrojtje 

nga dhuna ne familje dhe dhuna ne baza 

gjinore, ligji nr. 06/L-114 Për zyrtarët publik, e 

shume Rregullore dhe Udhëzime 

Administrative. 

2.1 Monitorimi dhe zbatimi i ligjeve të 

shërbimeve sociale dhe familjare; 

2.2 Monitorimi dhe zbatimi i ligjit për 

mbrojtjen e fëmijës;  

2.3 Monitorimi dhe zbatimi i ligjit të 

familjes në Kosovë; 

 

2.4 Monitorimi dhe zbatimi i kodit penal 

për të mitur; 

2.5 Monitorimi dhe zbatimi i ligjit kundër 

dhunës në familje; 

2.6 Monitorimi se sa po aplikohen  standardet 

me rastin e ofrimit të shërbimeve sociale, të 

aprovuara nga ana e MPMS (tani MFPT); 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Monitorimi dhe zbatimi i ligjit te zyrtareve 

publik. 

3. - Strehimi familjar  i fëmijëve pa 

përkujdesje prindore, fëmijëve të 

braktisur,  

 

 

 

 

 

3.1 Caktimi i Menaxherit të rastit; 

3.2  Identifikimi i prindërve biologjik; 

3.3 Caktimi i kujdestarit ligjor; 

3.4 Caktimi i emrit të fëmijës; 

3.5 Promovimi i strehimit familjarë; 

3.6 Vizitat ne familje së paku një herë në muaj 

; 

3.7 Përzgjedhja e familjeve 

strehuese(vlerësimi); 

3.8 Përkrahja dhe stimulimi i familjeve 

strehuese; 

3.9 Përpilimi e vendimit dhe kontratës për 

strehim. 

3.10 Monitorimi i familjeve strehuese; 

3.11. Rikthimi ne familjen adoptuese; 

3.12. zgjidhja e statusit ligjor; 

3.13 Periudha provuese e Adoptimit; 

3.14 Adoptimi 

4. - Strehimi i fëmijëve tek të afërmit 

 

 

 

4.1 Caktimi i Menaxherit të rastit; 

4.2 Plani i veprimit; 

4.3Caktimi i Kujdestarit ligjor; 

4.4 Vlerësimi i përshtatmëris së familjes 

dhe kujdestarit ligjor të fëmijës; 

4.5 Përpilimi i vendimit dhe kontratës për 

strehim; 



4.6 Vendosja ne pagese 

4.7 Vizitat në familje së paku një herë në 

muaj; 

5. - Strehimi rezidencial i fëmijëve pa 

përkujdesje familjare 

 

 

 

 

 

5.1 Caktimi i Menaxherit të rastit; 

5.2 Vendosja emergjente e fëmijës në 

strehimore; 

5.3 Caktimi i Kujdestarit ligjor; 

5.4  Inicimi i procedurës në gjykatë për 

marrjen e të drejtës prindërore; 

5.5 Nënshkrimi i kontratës për strehim në 

mes QPS-së dhe Strehimores;  

5.6 Vizitat në strehimore së paku një herë 

në muaj; 

5.7 Rikthimi i fëmijës ne familjen 

biologjike 

6. - Fëmijët me Aftësi të Kufizuar 

 

 

 

 

6.1 Pranimi i kërkesave për ndihmë materiale; 

6.2 Caktimi i menaxherit të rastit; 

6.3 Përgatitja e lëndës për vlerësim në KM; 

6.3 Vizitat në familje së paku dy herë në 

vit; 

6.4  Referimi i rasteve për trajtim në OJQ-

ët e ndryshme që ofrojnë shërbime sociale 

për këtë kategori 

6.5 Vazhdimi i projektit me Hendi-Kos: 

Hendi Fer, Pema, Down Syndrom etj. 

6.6 Identifikimi i personave me aftësi të 

kufizuar në komunën e Ferizajt. 

7. 

 

 

 

- Mbrojtja e fëmijëve nga punët e rënda 

 

 

 

7.1 Identifikimi i fëmijëve që merren me 

punë të rënda; 

7.2 Caktimi i menaxherit të rastit; 

7.3 Vlerësimi i gjendjes socio-ekonomike e 



 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

- Mbrojtja e fëmijëve  me sjellje asociale 

 

 

 

 

familjes; 

7.4  Këshillime psiko-sociale,  shkollim, 

aftësim profesional, sensibilizim; 

7.5 Ofrim të një ndihme sociale për 

familjen, në rast të përmbushjes së 

kritereve të përcaktuara me ligj. 

8.1 Identifikimi i fëmijëve me sjellje 

asociale; 

8.2 Caktimi i menaxherit të rastit; 

8.3 Risocializimi; 

8.4 Vendosja në strehim familjar tek të 

afërmit; 

8.5  Këshillime psiko-sociale, shkollim, 

aftësim; 

8.6 Kujdestaria 

 

9. - Strehimi rezidencial për persona të 

moshuar pa përkujdesje familjare 

 

 

 

9.1 Përgatitja e dokumentacionit; 

9.2 Vizita ne teren dhe vlerësimi; 

9.3 Referimi në shëndetësi; 

9.4 Dërgimi i lëndës ne D.P.S.F, për dhënia n  e 

pëlqimit për strehim;  

9.5 Vendosja e klientit  në Shtëpinë e 

pleqve 

10. - Mbrojta e  Viktimave të Dhunës në 

Familje   

 

 

 

10.1 Evidentimi i rastit; 

10.2 Caktimi i menaxherit të rastit; 

10.3 Vlerësimi i rastit 

10.4Bashkëpunimi  me policin, mbrojtësen e 

viktimave, Prokurorinë, Gjyqësorin, Qendrën 

e aftësimit profesional, organizata te 

ndryshme etj. 

10.5 Strehimi i viktimave ne strehimore, 



10.6 Raportim ne bazën e te dhënave, 

10.7 Përcjellja e rasteve për re-integrim 

ne familje. 

11. - Qiftet bashkëshortore në proces të 

shkurorëzimit nga martesat  me kurorë  

 

 

 

 

11.1 Caktimi i menaxherit të rastit 

11.2 Vlerësimi i rastit 

11.3 Dhënia e mendimit dhe propozimit për 

institucionet tjera(Gjykatat, Shkollën, Çerdhet 

etj) 

11.4 Propozimi për besimi i fëmijëve 

11.5 Organizimi i kontakteve dhe mbikëqyrja 

e vizitave prindërore. 

12 Bashkëpunimi me DSHMS-së, MPFT 

(DPSF),organizatat qeveritare  jo 

qeveritare, vendore dhe 

ndërkombëtare. 

12.1 Koordinim dhe bashkëpunim i 

ngushtë në nivel Komunal dhe Qendror 

me qëllim të avancimit të shërbimeve më 

të mira për qytetarët; 

12.2 Raportimi mujor, periodik për 

DSHMS,DPSF; 

12.3 Iniciativa dhe takime me donatorët e 

ndryshëm me qëllim të ofrimit të 

ndihmave shtesë për raste sociale, ku do 

të ndikojmë në uljen e varfërisë së 

skajshme; 

12.4 Referim i rasteve tek të gjitha OJQ-ët 

të cilat ofrojnë shërbime të ndryshme 

sociale, si dhe në të njëjtën kohë pranim i 

rasteve të cilat neve na referohen. 

13. Ofrim i shërbimeve në mënyrë të njëjtë 

dhe të barabartë për të gjithë qytetarët. 

 

13.1 Zbatimi i përpiktë i etikës së 

zyrtarëve siç e parasheh Ligji për 

shërbyesit civil; 

13.2 Zbatimi  i etikës profesionale të 



 

 

zyrtarëve që ofrojnë shërbime sociale si 

dhe mos diskriminimi në baza gjinore, 

komunitare, racore, fetare etj; 

14. Menaxhimi i punëve dhe detyrave të 

punës për të gjithë stafin 

 

 

14.1 Takimet e përjavshme me sektorët 

në QPS-së,për të shqyrtuar punët dhe 

vështirsit që dalin nga puna; 

14.2 Angazhim për ngritjen profesionale 

të stafit të Qendrës me qëllim të avancimit 

të shërbimeve që u ofrohen rasteve në 

nevojë; 

15. Bashkëpunim i ngushtë me Policinë e 

Kosovës 

15.1 Në asistim të Policisë së Kosovës do 

të kemi aksione të përbashkëta me qëllim 

të zvogëlimit të dukurisë së punëve të 

rënda të fëmijëve ,kërkim lëmoshës si dhe 

dukurive të tjera negative të përhapura në 

komunën tonë; 

15.2 Përfaqësim nga ana e zyrtarëve të 

shërbimeve sociale në cilësinë e Organit të 

Kujdestarisë në polici në rastet e 

inetervistimit të fëmijëve. 

16. Bashkëpunimi me mjetet e informimit 16.1 Organizim i tryezave, ku do të 

debatohet për rolin e Organit të 

kujdestarisë në kuadër të QPS-së si dhe 

për dukurit tjera negative në shoqërinë 

tonë; 

16.2 Do të bëjmë sensibilizimin e 

qytetarëve për projektin “Strehimi 

familjar” për fëmijët e braktisur si dhe ata 

të strehuar tek të afërmit e tyre, në kuadër 

të kësaj po ashtu do të organizojmë 



takime me prindërit në shkolla si në qytet 

po ashtu edhe në fshatra; 

16.3 Do jemi transparent me të gjitha 

mjetet e informimit, për të gjitha 

shërbimet të cilat i ofron QPS-së. 

17. 1. Përcjellja financiare e buxhetit të 

QPS-së 

2. Inventari dhe logjistika. 

17.1 Shfrytëzimi racional i mjeteve në 

bazë të alokimeve të lejuara nga BKK; 

17.2 Mbrojtja e inventarit dhe logjistikës 

së QPS-së 

18. Kod emergjent për shërbime sociale 18.1 Të miturit ne konflikt me ligjin  

18.2 Fëmijët me sjellje asociale  

18.3 Fëmijët te cilët punojnë ne rruge  

18.4 Pagesa te kurseve te ndryshme 

18.5 Pagesa për rastet emergjente për 

strehim  

18.6 Personat pa përkrahje familjare 

18.7 Fëmijët e keqtrajtuar, 

18.8 Gratë dhe fëmijët viktima të dhunës 

në Familje 

18.9 Kategori te tjera ne nevoje për 

shërbime sociale  

 

Për realizimin në përpikëri  të këtij Plani nga ana e zyrtarëve të Qendrës për Punë Sociale, 

Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale i propozojmë këto kërkesa: 

 

- 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, 



 

 

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

identifikimin dhe vlerësimin sa ma të shpejt të nevojave të klientëve; 

- Një gjenerator për nevojat e Qendrës për Pune Sociale ne raste te mungesës se 

energjisë elektrike ose rregullimi I gjeneratorit aktual, 

- Blerja e Kompjuterëve për të gjithë zyrtarët, për shkak se kompjuterët aktuale janë 

vjetërsuar;  

- Blerja e dy Printerëve; 

- Blerja e inventarit ne zyrën e Drejtorit dhe zyrat e tjera, 

- Trajnimet për zyrtaret e Shërbimeve Sociale, Asistencës Sociale dhe zyrtares 

financiare, ne baze te standardeve; 

- Ndarjen e subvencioneve për: Strehimoren për viktimat e dhunës në familje 

“Shtëpia ime”, për OJQ-ët ,”Shpresa dhe Shtëpitë e fëmijëve në Prishtinë” e cila ka të 

strehuar fëmijët pa përkujdesje prindërore, Fëmijët e Keqtrajtuar, ”Pema”, 

“Handikos”, “Hendifer” “Down Syndrom” të cilat merren me trajtimin e fëmijëve me 

AK,  

- Ndërtimi I strehimores se fëmijëve te Keqtrajtuar 

-  Ndërtimi i strehimores për Moshuarve pa përkujdesje familjare, 

- Stimulimi i familjeve strehuese në vlerë prej 100 € në muaj dhe pagesa e 

medikamenteve për fëmijët e braktisur te vendosur ne familjet strehuese, 

- Rritja e stafit, plotësimi i 5  pozitave aktuale, pozita e Udhëheqësit te Shërbimeve 

Sociale, Pozita e udhëheqësit te Asistencës Sociale, pozita e Zyrtareve te Shërbimeve 

Sociale, 

-  Po ashtu te shtohet stafi me një Psikolog klinik dhe një psikolog i cili ka psikoterapi, 

një menaxher ne bazën e te dhënave, një sigurim fizik, 

- Rritja e koeficienteve te Udhëheqësve te Shërbimeve sociale dhe Asistencës sociale 

nga 7 ne 8, zyrtareve te Shërbimeve sociale nga 6.5 ne 7 dhe te zyrtareve te 

Asistencës sociale nga 5.5 ne 6, 

- Të miratohet Kodi Buxhetor për raste Emergjente,  

- Rritja e buxhetit për Qendrën për Punë Sociale për 20% të shumës aktuale, 

- Përkrahja e rasteve në nevojë emergjente me artikuj ushqimorë dhe higjenik. 



- PLANI I PUNES SË SHTËPISË SË KOMUNITETIT PËR PERSONA ME AFTËSI TË 

KUFIZUARA MENDORE PËR VITIN 2023 

1. Respektimi i orarit te punës,  disiplina ne punë zbatimi i te gjitha detyrave dhe 
obligimeve te 

        përshkruara sipas  kontratës dhe  vendit te punës  për të gjithë stafin e kësaj 

shtëpie. 

2. Planifikimi dhe organizimi i punës :Sigurimi i mirëqenies sociale dhe shëndetësore 
për të gjithë rezidentët e vendosur në institucionin, përgatitja e plan – programit të 
punës për  secilin rezident për një mirëqenie të  
dinjitetëshme, sigurimi i një ambienti  të qetë dhe të përshtatshëm dhe  avancimi i të 

drejtave dhe lirive të këtyre  personave me aftësi të kufizuara mendore.            

3. Përcjellja e vazhdueshme e  realizimit të detyrave të punës  për  stafin  punues : 

gjendja shëndetësore  dhe  emocionale të rezidentëve ,kontrollimet e rregullta 

mjekësore (infektologu, neuropsikiatri, internisti, gjinekologu,  pulmologu, 

stomatologu, analizat laboratorike, caktimi i grupes së gjakut për të gjithë 

rezidentët) dhe çdo trajtim  tjetër i nevojshëm mjekësorë, përcjellja për një ushqim 

të rregullt dhe kualitativ, për një hixhene të gjithmbarshme  dhe një jetë të 

dinjitetëshme . 

4. Furnizimi me kohë  për të gjitha nevojat e parapara për këtë shtëpi, duke  u nisur 
nga ushqimi, hixhena,  
medikamentet, nafta për ngrohje, veturë , gjenerator , servisimet e ndryshme dhe 

mirëmbajtja e gjithë stabilimenteve dhe inventarit të shtëpise në gjendje 

funksionale 

5. Bashkëpunimi me  QPS –e prej nga vijnë rezidentët , bashkëpunimi dhe koordinimi i 
punëve rreth nevojave të rezidentëve. Bashkëpunimi  me institucionet shëndetësore 
si në komunë dhe në regjionit  për ofrimin e shërbimeve të nevojshme shëndetësore 
për rezidentët. Bashkëpunimi me organet komunale, organizatat qeveritare dhe jo   
qeveritare dhe Përfitimi  e ndonjë donacioni të mundshëm  me qëllim të 
përmirësimit të standardit sa më të mirë për rezidentët. 

6. Organizimi i aktiviteteve  tё lira dhe puna okupuese pёr rezidentёt . Ne vitin 2023 
varësisht nga situata epidemiologjike me pandeminë Covid 19 do të veprojmë me 
aktivitetet jashta institucionit si p.sh. ; ekskursionet,  
rehabilitimet, pik-niqet . etj. Organizimet dhe aktivitetet ditore : në natyrë, lojëra, 

shëtitje, , gjimnastikë, vallëzim, muzikё, vizatim fitnes etj. 

7. Raportimi dhe informimi me kohë  te Drejtori/ja e DSHMS në kuadër të komunës, 
raportimi  në DPSF   
dhe DAKPM  në Prishtinë. .  



 

 

Roportimi i rregulltё javorë, mujorë, gjashtmujor  dhe vjetorë për punën e 

bërë dhe komuikimi  vazhdushёm me bazёn  dhe ministrinë gjegjëse pёr gjithё 

punёn, problemet dhe vёshtёrsitё mundёshme etj. 

  

8. Planifikimi i buxhetit  dhe menaxhimi i tijë: Përcjellja dhe e videntimi i të githa të 

hyrjeve dhe dalëjeve  brenda institucionit , evidentimi i tyre, raportimi në bazë.             

9. Puna administrative : Përgatitja e kërkesave të ndryshme për furnizime- tenderime  të 

ndryshme ,  kërkesa për servisime , mbajtja e raporteve të punës,  raporte mbi komunalitë , 

raporte mbi shpenzimet mbrenda  institucionit, (ushqim, hixhenë, barëna, mirëmbajtje , 

furnizime ) etj. 

10. Punë  dhe obligime tjera të cilat mund të paraqitën gjatë punës sonë të përditëshme, 

varësishtë  prej nevojave të rezidentëve. 

11. Puna me zyren e prokurimit , zyrën e financave për furnizimet, tenderimin e të gjitha 

kërkesave të nevojshme për institucionin dhe përcjellja dhe menaxhimi  i këtyre kontratave  

të ndryshme . 

  12.  Punё tё tjera :   Mendojmё tё realizojmё edhe punё tё tjera  sipas nevojave momentale 

dhe situatave te ndryshme te cilat mund te ndodhin gjate punes sone. Si prioriet do te kemi  

mbrojtjen dhe përkujdesjen  e rezidentëve nga sëmundjet epidemiologjike  . 

Rezultatet e pritshme: 

 Shpresojë se ky vit do të jetë edhe më i frytshëm  dhe do të arrihen qëllimet dhe synimet e 

planifikuara, Duke patur parasyshё pёrvojёn tonё tё cilёn e kemi arriur gjerё mё 

tani.Mendojmё se me njё angazhim dhe pёrkushtim tё shtuar  tё gjithё stafit do tё 

realizojmё planin e paraparё pёr vitin 2023. 

 

 


