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DREJTORIA PËR INTEGRIME EVROPIANE DHE MIRËQENIE SOCIALE 
 

Raporti i punës Janar – Mars 2019 

 

Sektori për Mirëqenie Sociale dhe Strehim, aktivitetet e punës i mbështet në dispozitat 

ligjore të Republikës së Kosovës të cilat e rregullojnë lëmin e mirëqenies sociale dhe të strehimit. 

Komuna e Mitrovicës, realisht është ndër komunat më të shkatëruara të dalura nga lufta e 

fundit e vitit 1999, ekonomia e së cilës ende vazhdon të jetë shumë pak aktive përballë kërkesave 

dhe nevojave që ka komuna e Mitrovicës dhe qytetarët e saj.  Problemet politike dhe të sigurisë 

me të cilat është përballur që nga paslufta, gjendja e banorëve të pjesës veriore, mungesa e 

vendeve të reja të punës dhe rritja e vazhdueshme e papunësisë, mungesa e vendbanimeve për 

strehim për qytetar në nevojë sociale të cilët vazhdojnë t’a kenë të pazgjidhur çështjen e 

strehimit, si dhe probleme tjera në përgjithësi janë ndër çështjet kryesore të cilat në vazhdimësi e 

rëndojnë gjendjen sociale në komunën e Mitrovicës. 

Duke u mbështetur në të dhënat në dispozicion dhe gjendjen reale në teren, konsiderojmë 

se numri i madh i kërkesave të shumta për ndihma ushqimore - higjenike, strehim, meremetim të 

shtëpive, pagesën e qirave të banimit, ndihmë financiare, ndihmë me lëndë djegëse – dru, si dhe 

të formave tjera të ndihmës të rasteve në nevojë sociale është i arsyshëm. 

Sektori për Mirëqenie Sociale dhe Strehim, gjatë periudhës janar – mars 2019, ka pranuar 

142 kërkesa të ndryshme, sikurse për ndihma ushqimore - higjenike, strehim, pagesën e qirave të 

banimit, krerjen e praktikës profesionale, etj., prej të cilave 62 janë aprovuar - pozitive, 68 janë 

refuzuar – negative, ndërsa 12 kanë mbetur në proces . 

Vlen të theksohet se kërkesat e parashtruara pranë Drejtorisë për Integrime Evropiane dhe 

Mirëqenie Sociale të cilat refuzohen krysisht në mungesë të mjeteve buxhetore dhe donacioneve 

eventuale, mbesin të evidentuara pranë sektorëve perkatës të drejtorisë dhe në veqanti rastet më 

të rënda trajtohen në mundësitë e para të drejtorisë dhe prioriteteve të saj.  

    Përkundër përpjekjeve për t’iu ofruar ndihmë qytetarëve dhe familjeve në nevojë sociale, 

një numër mjaft i madh i familjeve janë përfitues të asistencës sociale.  

Sektori për Mirëqenie Sociale dhe Strehim dhe Drejtoria në përgjithësi, me një angazhim të 

vazhdushëm, kanë arritë të krijojnë një komunikim dhe bashkëpunim shumë të mirë me shumë 

organizata dhe mekanizma të cilët ndihmojnë herë pas herë me projekte të ndryshme 

rasteve/familjeve në nevojë sociale, sikurse që është Organizata jo-qeveritare nga Italia- ASVI 

Onlus, Caritas Kosova, Islamic Relief, Qatar Charity, Iniciativa Zgjatma Dorën,  si dhe donatorë 

dhe bamëmirës nga vendi dhe diaspora. 

Gjithashtu, Drejtoria për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale, një bashkpunim  

shumë i mirë me organizatën jo-qeveritare italiane ASVI Onlus,  i ka ndihmuar  50 raste/familje 

në nevojë sociale për ndihmë me pako ushqimore dhe higjenike gjatë periudhës janar mars 2019. 

Drejtoria për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale në kuadër të mundësive të saja në 

dispozicion, gjatë periudhës janar – mars të vitit 2019 ka ndihmuar  për trajtim mjekësor tri (3) 

raste/familje në shumë prej 1250 € (euro). 

Drejtoria për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale, vazhdon të mbulojë shpenzimet 

e shërbimeve të varrimit për qytetarët e komunës së Mitrovicës, dukë përfshirë këtu të gjitha 



shërbimet si : informimin e mjekut për verifikimin e vdekjes, hapjen e varrit, dërrasat, pëlhura 

për mbështjelljen e kufomës (qefini), piramidat me mbishkrim, afishet, transportin  e kufomës 

nga shtëpia – xhami – varreza, transportin e kufomës nga Aeroporti dhe nga Qendra Klinike 

Universitare e Kosovës (QKUK), pastrimin e kufomës dhe kryrjen e ritualeve fetare. 

Shpenzimet e shërbimeve të varrimit, përveq për qytetarët e komunës së Mitrovicës, kryhen 

edhe për banorët e fshatrave shqiptar të komunës së Leposaviçit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. 

Gjatë periudhës janar – mars 2019, nga Bashkësia Islame (BIK) në komunën e Mitrovicës 

janë kryer shërbimet e lartëcekura për raste të vdekjes .  

 

1) Strehimoret dhe Strehimi 
 

Në Komunën e Mitrovicës, çështja e strehimit të familjeve dhe individëve të pa-strehë  

vazhdon të paraqet njërën nga çështjet më problematike. Ky problem po bëhet edhe më I vështirë 

si pasojë e një numri të madh të familjeve të zhvendosura me dhunë nga pjesa veriore e qytetit si 

dhe numrit të madh të familjeve të cilat kanë pasur shtëpitë e djegura gjatë luftës dhe akoma nuk 

janë ndihmuar (trajtuar) me material ndërtimor për ndërtimin dhe meremetimin e shtëpive, si dhe 

familjet të cilat nuk kanë pasur të zgjidhur çështjen e strehimit edhe më herët (para luftës), por 

kanë jetuar me qira, tek të afërmit, etj. 

 Sektori për Mirëqenie Sociale dhe Strehim, gjatë periudhës janar – mars 2019, është 

angazhuar që familjeve të pastrehë brenda mundësive në dispozicion t’iu dalin në ndihmë në 

bazë të kërkesave të tyre për zgjidhjen e çështjes së strehimit, duke ju ofruar strehim në 

Strehimoret/Qendrat e Përkohëshme Kolektive (SPK).   

Por, këto raste/familje të cilave ju ofrohet strehim në Strehimoret e Përkohëshme Kolektive 

nga Drejtoria për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale, kanë refuzuar strehimin me arsyen 

kryesore se kushtet për jetë normale në këto strehimore janë shumë të rënda. 

 

    Në  Strehimoren e Përkohëshme Kolektive, momentalisht janë të strehuara 7 familje me  28 

banor. Shih tabelën në vijim: 

 

Nr. Qendra/Strehimorja e 

Pëkohëshme Kolektive 

Numri i 

familjeve 

Numri i familjeve 

nga pjesa veriore 

Numri I 

banorëve 

1. Des 7 2 28 

 TOTALI: 7 2 28 

 

Drejtoria për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale dhe Komuna e Mitrovicës, janë 

angazhuar që përveq vizitave t’iu dalin në ndihmë banorëve të Strehuar në Strehimoret e 

Përkoshme Kolektive (SPK) duke ju ndihuar me pako ushqimore dhe higjenike sipas mundësive 

në dispozicion me qëllim që sado pak të lehtësojë kushtet e tyre të jetesës.  

Drejtoria për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale bënë angazhim në vazhdimësi për 

t’iu bërë zgjidhjen e çështjes së banimit familjeve të strehuara në Strehimoret e Përkohëshme 

Kolektive, mirëpo për zgjedhjen e këtij problemi është e nevojshme mbështetja edhe nga niveli 

qendror, por edhe nga donatorët e ndryshëm.  

 Drejtoris për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale kanë pasur takime edhe me 

zyrtarët e UNMIK-ut z. Enver Gërxhaliu qe është bisedue për ti ndihmuar strehimorët kolektive 

me mbështetje financiare. 

Drejtoria për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale në kuadër të mundësive të saja në 

dispozicion, gjatë periudhës janar – mars të vitit 2019 ka ndihmuar 31 raste/familje në shumë 

prej 11.589.28 € (euro) për pagesën e qirasë së banimit, varësisht mundësive buxhetore në 

dispozicion, kostos së qirave, etj. 



Gjithashtu, Drejtoresha e Drejtorisë për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale dhe 

zyrtarët janë angazhuar dhe kanë arritur marveshjen me firmen BUQAJ  të bëhet ndërtimi i dy 

shtëpive për dy raste/familje në nevojë sociale të cilat nuk e kanë të zgjidhur çështjen e strehimit 

– banimit ,  ku kanë mbetur procedurat e fillimit të ndërtimit pasi të lëshohet leja e ndërtimit nga 

Drejtoria e Urbanizmit . 

Vlen të theksohet edhe rasti familjes me jetima Begiqi 4 anëtarëshe që ka përfituar një 

banesë nga donatori  OJQ-ja – Humanizmi Forumi Femrat Shqiptare  ne bashkpunim me 

DIEMS-ën. 

Sektori për Mirëqenie Sociale dhe Strehim, konform përgjegjësive që ka, angazhohet në 

kryerjen e detyrave të parapara me Plan të Punës.  

Në kuadër të aktiviteteve të punës, Drejtoresha e drejtorisë në vazhdimësi ka realizuar                    

takime pune me bashkëpunëtor me  OJQ –ën Qatar Charity dhe me Jetimët e Ballkanit si dhe 

partner dhe donator të ndryshëm për rastet/familet e pa strehuara rastet sociale. 

 

 

         Zyrtarët e sektorit në fjalë gjatë punës së tyre hasin në vështërsi reale siq janë: 

 - mjete të pamjaftuara financiare nga buxheti komunal përball kërkesave të shumta dhe të 

ndryshme të rasteve/familjeve në nevojë për ndihmë siq janë kërkesat për ndihma 

ushqimore, veshmbathje, pagesë të qirave, ndihmë financiare, etj. 

-  mungesa e kapaciteteve për strehim; 

-  mungesa e donacioneve dhe donatorëve; 

 

 

      Shtojcë: 
o  Projektet e Realizuara nga Sektori për Mirëqenie Sociale dhe Strehim dhe 

Donatorët/Organizatat e ndryshme gjatë periudhës janar – mars 2019: 
 
 

Nr. PROJEK
TI 

(NDIH
MA) 

PËRFITUES PERIUDHA 
KOHORE 

Shuma 
në euro 

(€) 

DIEMS/Organizata/Donatori 

1. Ndihma 
pako 

ushiqm
ore – 

higjenik
e  

50 
raste/familj

e 
(pako) 

ushqimore 

Janar – 
Mars 2019 

---- Organizata Humanitare Italiane   
Asvi Onlus 

2. Pagesa 
e qirasë 

së 
banimit 

4 
rast/familje 

Janar – 
Mars 2019 

1770 Drejtoria për Integrime 
Evropiane dhe Mirëqenie Sociale 

3. Ndihmë 
financia

re 

2 
rast/familje 

Janar – 
Mars 2019 

1000 Drejtoria për Integrime 
Evropiane dhe Mirëqenie Sociale 

4. Pagesa 
e qirasë 

së 
banimit 

4 
rast/familje 

Janar – 
Mars 2019 

1559.28 Drejtoria për Integrime 
Evropiane dhe Mirëqenie Sociale 

5. Pagesa 1 Janar – 300 Drejtoria për Integrime 



e qirasë 
së 

banimit 

rast/familje Mars 2019 Evropiane dhe Mirëqenie Sociale 

6. Ndihmë 
financia

re 

1 
rast/familje 

Janar – 
Mars 2019 

250 Drejtoria për Integrime 
Evropiane dhe Mirëqenie Sociale 

7. Pagesa 
e qirasë 

së 
banimit 

5 
rast/familje 

Janar – 
Mars 2019 

1850 Drejtoria për Integrime 
Evropiane dhe Mirëqenie Sociale 

8. Pagesa 
e qirasë 

së 
banimit 

6 
rast/familje 

Janar – 
Mars 2019 

1990 Drejtoria për Integrime 
Evropiane dhe Mirëqenie Sociale 

9. Pagesa 
e qirasë 

së 
banimit 

1 
rast/familje 

Janar – 
Mars 2019 

500 Drejtoria për Integrime 
Evropiane dhe Mirëqenie Sociale 

10. Pagesa 
e qirasë 

së 
banimit 

5 
rast/familje 

Janar – 
Mars 2019 

1900 Drejtoria për Integrime 
Evropiane dhe Mirëqenie Sociale 

11. Pagesa 
e qirasë 

së 
banimit 

5 
rast/familje 

Janar – 
Mars 2019 

1720 Drejtoria për Integrime 
Evropiane dhe Mirëqenie Sociale 

 

 

Vërejtje: Në projektet e ndihmave ushqimore-higjenike dhe pagesës mometale të qirasë së 

banimit, janë të përfshirë edhe rastet/familjet në nevojë nga kategoritë e luftës, respektivisht 

Sektori për Dëshmor, Invalid të Luftës dhe Viktima Civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORTI  PER RASTET E PUNUARA SIPAS KATEGORIVE NE SHERBIMET 

SOCIALE TE QPS-MITROVICE 

RAPORTI JAVOR prej dates 01.01.2019.deri me 31.03.2019 

 

Nr.

r. 

Kategoria 

 
 

Nr. I 

raste

ve   

Te 

reja 

 
 

Num

ri I 

raste

ve 

recidi

ve 

Numri 

I 

femijev

e: 

Te mitur  

derguar 

ne 

parabur

gim ose 

ne burg 

per te 

mitur . 

ne arrest 

shtepiak 

ose 

SHEK 

Numri I 

sherbim

eve te 

ofruara 

- Me 

prnder 

te 

ndare 

-Nen 

kujdest

ari 

-Ne 

strehim 

familja

r 

 

1 

Zgjidhje 

martese-

Kerkesa 

8 9 -19 

-40 

-36 

/ 162 

2 Dhune ne 

familje 

8 4 29 / 84 

 

3 

Delikuenca e 

te mitureve 

14-18 

3 / / / 29 

 

4 

Femije me 

sjellje asociale 

dhe ne 

konflikt me 

ligjin 

nen 14 vj. 

6 3 / / 31 

 

5 

Ngacmim 

sexual 

Dhune 

sexuale 

1 1 / / 20 

 

6 

Femije te 

dhene ne 

adoptim 

/ / / / / 

 

7 

Kerkesa per 

kujdestari te 

aprovuara 

2 6 / / 29 

 

8 

Kerkesa per 

strehim 

familjar te 

aprovuar te të 

afermit 

1 1 / / 5 

 

9 

Kerkesa per 

strehim ne 

shtepine e 

1 / / / 3 



pleqeve  

 

10 

Te strehuar   

ne Shtime-

Femije e te 

rritur 

/ 9 / / 5 

11 Keqtrajtim I 

femijeve 

/ / / / / 

 

12 

Kerkesa per 

bashkim 

familjar 

2 / / / 10 

 

13 

Kerkesa per 

ndrrimin e 

emrit –

mbiemrit 

/ / / / / 

 

14 

Kerkesa per 

femije me 

aftesi te 

kufizuar 

27 8 / / 54 

 

15 

Rastet 

depressive -

psikiatrike 

2 / / / 10 

 

16 

Rastet e 

trajtuara nga 

psikologu –ne 

OJQ 

/ 3 / / / 

 

17 

Femije te 

braktisur   

1 / / / 10 

 

18 

Femije te 

strehuar ne 

SOS apo 

gjetkë 

2 2 / / 15 

 

19 

Kujdestaria  

per raste te 

veqanta 

/ / / / / 

 

20 

Kerkesa per 

leje –

trashigimi 

1 / / / 3 

 

21 

Çertifikata te 
ndryshme  

-per 
nenshtetesi  

-per zotesine 
e veprimit 

-per ushtr. e 
drej. pind.etj. 

-72 

-49 

-7 

/ / / 128 

 

22 

Kerkesa per 

heqjen e 

aftesise se 

veprimit 

/ 1 / / 4 

 Pelqimi per 1 / / / 3 



23 martese te te 

mitureve 

 

24 

Viktima 

trafikimi –nr. 

1 2 / / 6 

 

25 

Strehuar ne 

Institucionin 

per mbrojtjene 

e femijeve 

potencial  per 

trafikim –

Lipjan ose ne 

QMGF dhe 

MPVT 

MPV

T 1 

rast 

2 / / 8 

 

26 

Kliente te 

strehuar ne 

Strehimore 

per mbrojtjen 

e grave dhe 

femijeve 

(QMGF)Mitro

vice 

/ 5 / / 32 

 

27 

Aprovim i 

kerkesave per 

te Te 

moshuarit per 

ti  strehuar ne 

Shtepite e 

pleqeve 

/ / / / / 

 

28 

Te strehuar ne 

OJQ –et tjera  

Hop and 

hommes 

/ 4 / / 2 

 

29 

Kerkesa per 

adoptim te 

paaprovuara –

ne procedure 

4 6 / / 33 

30 Kontaktet 

prinder -

femije 

7 10 / / 46 

31 Prezentimi ne 

polici per 

intervistimin e 

te mitureve 

13 / / / 15 

32 Prezent ne 

polici per 

dhune 

familjare 
 

3 / / / 8 

33 Prezent ne 

Polici Abuzim 

Seksual 

1 / / / 2 



 

 

34 

Prezentimi ne séance 

gjyqesore per konflikte 

martesore 

2 / / / 7 

35 Prezentimi ne séance 

gjyqesore per adoptim 
 

/ / / / / 

36 Prezentimi ne séance 

gjyqesore per te mitur 

delikuente 

/ 1 / / 4 

37 Prezentimi ne séance 

gjyqesore per dhune 

sexual 

/ 2 / / 1 

38 Prezentimi ne séance 

gjyqesore per 

trafikim 

/ / / / / 

 

 

39 

Vizita familjeve per 

rastet aktive (pa marre 

parasysh se cila 

kategori) 

80 12 / / 86 

40 Vizita ne shkolle per te 

mitur 

5 6 / / 18 

41 Raste tjera –

sheno:kerkim lmoshe 

Rastet per TMR 

1 / / / / 

42 Prezent gjat 

Ekzaminimit per 

femijet nen moshen 18 

vjecare 

1 / / / 1 

43 Ndihm Direkte nga 

organizata TDH 

2 / / / 2 

44 Regjistrimi i 

mevonshem per te 

mitur 

3 8 / / 21 

TOTALI  SIPAS 

KATEGORIVE 

102 109 / / 859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASISTENCA SOCIALE – MITROVICË 

 

Raport  Janar-Mars 2019. 

 

Skema e Asistences siciale ne Qendren per pune sociale ne Mitrovice gjate ketyre tre muajve 

eshte  vijon : 

 

Ne fund te muajin Janar nr I familjeve ne skeme ka qene  2271 familje  me 9476 anetar te 

familjes 

 

Ndersa  ne ne muajin Mars 2019 nr I familjeve ne asistenc sociale eshte 2289 familje   me 9524 

anetar te familjes  ku  vetem per muajin Mars shume shte 160.450,00 euro  Nga kjo shifet se 

numri I shfrytezuesve te asistences sociale  prej Muajit Janar deri ne Mars  eshte ne rritje per 18 

familje 

 

Qdo muaj kemi kerkesa te reja    prej muajit Janar e deri me Mars kemi pas diku 70  ku disa nga 

to aprovohen disa refuzohen. Ku edhe gjate replikimt te lendeve disa familje I nderpritet ndihma 

te cilet nuk I plotesojn kriteret per ndihme sociale . 

Nr I lendeve qe kane reaplikuar per keto tre muaj  jane   dikun mbi 700 lande per qdo muaj ku 

ne disa muaj nr eshte me I vogel e disa muaj numri eshte me I madhe.Por  qe do te thote per nje 

vite duhet reaplikuar te gjitha familjet qe jane shfrytezues te asistences sociale. 

 

Numri I lendeve me ankesa te cilat jane derguar me DMNS jane 30 lande  

Pasi qe qdo muaj nga DMNS vjen regjistri I shftyrezuesve te cilet te njejten kohe edhe kane 

qene ne maredhenje pune ne ndonje firme private apo edhe shteterore e te cileve iu eshte 

nderpre ndihma si dhe qe nga te njejtin kerkohet qe te kthejn nje pagese te ndihmes   

Dikun 10  familje kane bere kthimin e nje ndihme sociale pasi qe  nje anetar I familjes ose vet 

bartesi ka punuar nje muaj privat. 

 

Nr I lendeve qe kane qene ne komisioni mjeksor prej  muajit Janar-Mars eshte  888 ku  nga to 

853 lende te aprovuara  ndersa 35 jane refuzuar, 0 lande jane plotesim dokumentash 

Zyrtaret e asistences sociale dalin ne teren dhe bejne verifikimin e rasterve . 

 

Zyrtaret e asisteces kane nje numer te madhe te lendeve qdo punetori i ka mbi 300 lande ku kan 

problem per verifikimin e te gjitha lendeve ne teren pasi qe eshte numri shume I madhe dhe se 

kemi munges te automjetit pasi qe jemi dy sherbime. 

 

Ne sherbimin tone bejme edhe leshimin e vertetimeve qe nuk marin ndihme sociale si dhe 

vertetimeve qe marin ndihme sociale mvaresisht se cili ju duhet. 

 

Kete muaj ne bashkepunim me MPMS dhe Zyren e punesimit ne Projektin e puneve publike te 

datesn 05.04.2019 jane perzgjedhe 8 familje shfrytezues te asistences sociale ku te njejtin kane 

bere edhe nenshkrimin e kontrates per 6 muaj,ku ketyre familjeve iu eshte nderpre ndihma 

sociale sipas mareveshjes ku te njejtit pasi te perfundojne kontraten do te kyqen prap ne asistence 

sociale. 

                                                                                                                  

 

Me respekt,                                                                       Drejtoresha, Nazan KËRVESHI 

 


