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DREJTORIA PËR INTEGRIME EVROPIANE DHE MIRËQENIE SOCIALE 

 

Raporti i Punës për Periudhën Janar – Qershor 2019 

 

1) Sektori për Integrime Evropiane 

 

Lidhur me Obligimet e komunës nga Agjenda Evropiane Plani Gjithpërfshirës 2019, Zyra për 

Integrim Evropian, me kërkesën  e MAPL-së, raporton pas përfundimit të periudhës gjashtë 

mujore. Me datën 05. korrik 2019, kjo Zyrë do ta ketë Raportin e gatshëm, ku përfshifen të gjitha 

drejtoritë dhe njësitë komunale. -Afati për raportim, është caktuar nga MAPL-ja, Divizioni për 

IE. Megjithatë, duhet theksuar se ky plan komunal me obligimet që dalin nga agjenda evropiane, 

ndikon drejtpërdrejtë në përmirësimin e punës së komunës, si dhe marrjen e përgjegjësive të 

secilës drejtori dhe zyrë komunale për përmbushjen e obligimeve, të cilat na takojnë si komunë. 

 

Ky Plan (PKVZMSA) përqëndrohet në tri fusha. Ato janë Kriteret Politike, Ekonomike dhe 

Standardet Evropiane (shih raportet e publikuara nga Zyra për Integrim Evropian ne ueb faqen 

komunale, me  të gjitha të dhënat e detajuara). -Pra, duke u bazuar në veprimet dhe objektivat e 

paraqitura në plan (matricë), vlenë të theksohet se komuna ka ndermarrë veprime në 

përmirësimin e  transparencës, ku tashmë të  gjitha aktet dhe dokumentat zyrtare, janë të 

publikuara në të dy gjuhët zyrtare. 

 

Kriteret Politike 

Ndër obligimet që dalin nga Agjenda Evropiane, prioritet i është dhënë Forcimit të Kapaciteteve 

të Administratës në nivelin lokal. Këtu hynë programi i trajnimeve, fushat e trajnimeve dhe 

numri i zyrtarëve që marrin pjesë në trajnime. Është ngritur Transparenca  Komunale. Të gjitha 

aktet dhe dokumentet e aprovuara nga kuvendi, janë publikuar ne ueb faqen e komunës në të dy 

gjuhët zyrtare. 

 

Janë krijuar hapësirat për avokatin e popullit në objektet e komunës.  

Është rritur bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe janë  përkrahur financiarisht, e vazhdojnë të 

përkrahen. Ështe bërë buxhetimi gjinor.  

 

Komuna ka bërë veprime në mënyrë që komunitetet jo shumicë të përfaqësohen në mënyrë 

adekuate në institucionet publike, vazhdimisht duke respektuar procedurat ligjore. Pos asaj, 

komuna e Mitrovicës ka Planin e saj të Veprimit për integrimin e komunitetit romë, ashkali dhe 

egjiptian si dhe Komitetin Komunal të Veprimit për zbatimin e strategjisë dhe këtij plani të 

veprimit.  
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Janë ndërmarrë hapa edhe në krijimin e çasjes fizike të personave me aftësi të kufizuara, komuna 

ka shtruar pjerrina, në mënyrë që këta persona të kenë çasje nëpër instituacione. Shërbimet 

shëndetësore, janë falas për personat në fjalë, si dhe shërbimet tek gjendja Civile.  

 

Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi, Këshilli Lokal për Siguri publike, janë funksionale, 

gjithashtu edhe ekipet vepruese për siguri në bashkësi. 

 

Sa i përket mekanizmave për raportim obligativ lidhur me konfliktin e interesit dhe ashpërsimin 

e sanksioneve lidhur me mos deklarimin e pasurisë, të gjithë zyrtarët, të cilët obligohen të 

deklarojnë pasurinë, që të gjithë e kanë të deklaruar në Agjensionin Kundër Korupsion (AKK). 

 

Në pritje të miratimit të Ligjt për të drejtat e fëmijëve nga Kuvendi i Kosovës, komunës sonë i 

mungon rregullorja komunale për të drejtat e fëmijëve. 

 

Komiteti obligativ i Kuvendit të Komunës në përputhje me ligjin për barazi gjinore, është i 

themeluar.  

 

Kriteret Ekonomike 

Për lehtësimin e procedurave të të bërit biznes, komuna jonë e ka të themeluar Qendrën e 

Regjistrimit të Bizneseve (one stop shop-et). 

 

Sa i përket regjistrimit të bizneseve, si dhe shuarjes së tyre, ende nuk kemi statistika, pa 

përfunduar kjo periudhë gjashtë mujore. 

 

Sa i përket planifikimit të buxhetit, zakonisht në muajin korrik, mbahen tetë (8) degjime 

buxhetore. Puna dhe planet vjetore, gjithnjë bëhen në përputhje me strategjinë për zhvillim 

ekonomik lokal, ku drejtorët raportojnë çdo tre muaj në kuvend mbi zbatueshmërinë dhe sfidat e 

kësaj strategjie (SZHEL).  

 

Komuna e Mitrovicës e ka të kryer Planin e Veprimit të rekomandimeve nga Zyra Kombëtare e 

Auditorit.  

Lidhur me planifikimin e pronës komunale dhe zhvillimit ekonomik lokal, komuna jonë, ka 

regjistër të pronës komunale dhe se është bërë publikimi i listës së pronave komunale në ueb 

faqen komunale.  

 

Lidhur me zvogëlimin e ekonomisë jo-formale dhe evazionit fiskal,  inspektimet me qëllim të 

parandalimit të kësaj dukurie paraqiten në disa forma: inspektime të planifikuara, inspektime të 

paplanifikuara, inspektime përcjellëse. Drejtoria e Inspekcionit, ka ndërmarrë masa ndaj 

subjekteve ekonomike.  

  

Standardet Evropiane 

Komuna e Mitrovicës e ka të funksionalizuar Qendrën Informative për Trajnimin e Fermerëve. 

Si veprimtari bujqësore, janë të regjistruara këto veprimtari/kultura bujqësore: gruri, mistri, elbi, 

fasulja, bimët foragjere, perime në fushë të hapur, perime në serra. DBZHR, vazhdimisht 

mbështetë fermerët me subvencione. 

 

Komuna e Mitrovicës, nuk e ka të hartuar ende Plan Programin për Buqësi dhe Zhvillim Rural. 
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Tek kapitulli 15 i asquis-së (Energjia), komuna e ka të hartuar planin komunal për efiçience të 

energjisë. Si aktivitet konkret është formimi i databazës së të dhënave komunale për ndërtesat 

publike; formimi i grupit punues për planin e veprimit të efiçiencës së energjisë si dhe grupit 

punues për zbatimin e planit komunal EE; raportimi i të dhënave komunale për Agjensinë 

Kosovare për EE. 

 

Sa i përket Riatëdhesimit, në komunën e Mitrovicës respektivisht në zyrën komunale për 

komunitete dhe kthim, bëhet verifikimi i personave të riatëdhesuar përmes sisitemit SMR. Të 

gjitha kërkesat e personave të riatedhesuar i shqyrton Komisioni Komunal për Riatëdhesim. 

 

Tek kapitulli 24 (Drejtesia liria Siguria) Procesi i digjitalizimit të librave të gjendjes civile të 

kthyera nga Serbia, ka përfunduar. Janë certifikuar 24 zyrtar komunal të gjendjes civile. 

 

Janë marrë masa në evidentimin e numrit të braktisjes së shkollës nga nxënësit, është shpërndarë 

në të gjitha shkollat dhe mësimëdhënësit, udhëzuesi për vlerësimin e nxënësve me nevoja të 

veçanta në mësimnxënje. Në parandalimin e braktisjes së shkollimit, komuna ka themeluar 

ekipet për parandalim dhe Reagim ndaj braktisjes. 

 

Kapitulli 27 (Mjedisi).-Komuna e ka të hartuar Planin për menaxhimin e mbeturinave 2016-

2020.  

Sa i përket Shëndetit Publik dhe trajnime që organizon komuna për shëndetin e nënës dhe 

fëmijës, vlenë të ceket se ato janë në vazhdimësi. Personeli i trajnuar, mbanë ligjerata për 

planifikim famljar, vetëdijësimin e nënave për rritjen e fëmijëve dhe shtatzënisë.  

 

Këto janë vetëm disa nga veprimet për të arriturat dhe sfidat të paraqitura vetëm në pikat e 

shkurtëra, sepse për të gjitha detajet, pas përfundimit të periudhës gjashtë mujore,  ju  mund të 

gjeni raportin e publikuar  (PKVMSA)-në në ueb faqen e komunës. 

 

2) Sektori për Mirëqenie Sociale dhe Strehim 

 

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. 
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Sipas Agjencisë së Punësimit të Republikës së Kosovës gjatë periudhës janar – qershor 2019, 

numri total i punëkërkuesve të regjistruar pranë zyrës së punësimit janë 448 punëkërkues.  

 

Sektori për Mirëqenie Sociale dhe Strehim, gjatë periudhës janar – qershor 2019, ka pranuar 468 

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

banimit, krerjen e praktikës profesionale, etj., prej të cilave 186 janë aprovuar - pozitive, 279 

janë refuzuar – negative, ndërsa 3 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,  OJQ Freskia si 

dhe donatorë dhe bamëmirës nga vendi dhe diaspora. 

 

Gjatë kësaj periudhe organizata Islamic Relief, përmes donacioneve të saj ka ndihmuar 300 

raste/familje me ndihma ushqimore, përmes dy projekteve gjatë muajit të shejët të Ramazanit me  

Pako ushqimore.  

 

Gjithashtu, edhe organizata Qatar Charity gjatë muajit të shejtë të Ramazanit ka ndihmuar me 

pako ushqimore 600 raste/familje në nevojë sociale për ndihmë, prej të cilave 450 raste/familje 

në nevojë sociale dhe 150 të tjera familje me fëmijë jetim, dhe po ashtu ne mesin e ktyre 

familjeve janë ndihmuar edhe 31 famlje në fshatrat Koshtovë, Bistricë dhe Cerajë të komunës së 

Leposaviqit. 

 

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

mirë me organizatën jo-qeveritare italiane ASVI Onlus,  i ka ndihmuar  100 raste/familje në 

nevojë sociale për ndihmë me pako ushqimore dhe higjenike prej tyre 31 familje në fshatrat 

Koshtovë, Bistricë dhe Cerajë të komunës së Leposaviqit, gjatë periudhës janar – qershor  2019. 

 

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

dispozicion, gjatë periudhës janar – qershor të vitit 2019 ka ndihmuar  për trajtim mjekësor pesë  

(5) raste/familje në shumë prej 2150 € (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. 
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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. 

 

3) 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 – qershor 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 9 1 31 

 TOTALI: 9 1 31 

 

 

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.  

 

Vlen të theksohet se gjatë kësaj periudhe janë ndihmuar familjet që jetojnë pranë këtyre qendrave 

me pako ushqimore dhe higjenike, kryesisht me ato të organizatës Asvi Onlus, organizata Qatar 

Charity  dhe Islamic Relief. 

 

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.  

 

Një përkrahje të madhe ka ofruar organizata Qatar Charity, përmes projektit të ndërtimit të 40 – 

50 shtëpia ne Frashër për familjet e pa streh raste sociale, familjet e strehuara ne qendra 

kolektive SPK ,,DES” ; vlenë të theksohet se komisioni i formuar nga organizata Qatar Charity 
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dhe ai i Komunës nga Drejtoria për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale kanë vizituar 

113 raste/ familje qe kanë qenë plan i këtij projekti, dhe ka mbetur vetëm përzgjedhja e 

përfituesve. 

 

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 – qershor të vitit 2019 ka ndihmuar 48 raste/familje në shumë 

prej 18221.84 € (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. 

 

Po ashtu duhë theksuar se gjatë muajt të shenjët të Ramazanit edhe një rast/familje tjetër me 

jetima, familja e znj. Remzije Rama 5 anëtarëshe që ka përfituar një banesë nga donatori ne 

bashkëpunim me DIEMS-ën. 

 

Gjithashtu DIEMS në bashkëpunim me një Organizatë nga Zvicrra ,,Së Bashku’’, jemi në 

përfundim të përpilimit të marrëveshjes për objektin për fëmijë me aftësi të kufizuar. 

 

Gjithashtu bashkëatdhetari dhe donatori z. Miftar Kalludra ne bashkëpunim me DIEMS-ën ka 

arritur kordinim qe ti ndihmon ne meremetimin e shtëpisë  rastit/familjes së znj. Valbona Cerani 

ne Zhabarë. 

 

Perveq ketyre është edhe rasti i donatorit Elvis Raqi ne bashkëpunim me DIEMS-ën ka marrë pë 

ndërtimin e shtëpisë të rastit/familjes së z. Milazim Shala në Shipol. 

 

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.Drejtoria e 

Integrimeve Evropiane dhe Mirëqenie Sociale dhe Sektori i Mirëqenies Sociale ne kuadër të 

mundësive do të jenë ne vazhdimësi ne kërkim të donatorëve bemirës për t’iu dalur ne ndihum 

rasteve/familjeve ne nevoj për strehim. 
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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 – qershor 2019: 
 
 

Nr. PROJEKTI 
(NDIHMA) 

PËRFITUES PERIUDHA 
KOHORE 

Shuma 
në euro (€) 

DIEMS/Organizata/Donatori 

1. Ndihma pako 
ushiqmore – 
higjenike  

50 raste/familje 
(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 
financiare 

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 e qirasë 
së banimit 

1 rast/familje Janar – Mars 
2019 

300 Drejtoria për Integrime Evropiane 
dhe Mirëqenie Sociale 

6. Ndihmë 
financiare 

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 

12. Ndihma pako 
ushiqmore – 
higjenike  

50 raste/familje 
(pako) 
ushqimore 

janar – qershor 
          2019      

---- Organizata Humanitare Italiane   
Asvi Onlus 

13. Ndihma pako 
ushqimore – 
higjenike 

300 
raste/familje 
(pako) 

janar – Qershor 
2019 

---- Organizata Humanitare  
Islamic Relief (me rastin e muajit të 
shejtë të Ramazanit) 

14. Ndihma pako 
ushqimore – 
higjenike 

600 
raste/familje 
(pako) 

janar – Qershor 
2019 

---- Organizata Humanitare 
Qatar Charity (450 raste/familje në 
nevojë sociale dhe 150 raste/familje 
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me fëmije jetim), (me rastin e 
muajit të shejtë të Ramazanit) 

15. Ndihma pako 
ushqimore – 
higjenike 

50 raste/familje 
(pako) 

Janar – Qershor 
2019 

---- Organizata Humanitare FRESKIA 
 

16. Pagesa e qirasë 
së banimit 

4 rast/familje Janar – qershor 
2019 

1540 Drejtoria për Integrime Evropiane 
dhe Mirëqenie Sociale 

17. Pagesa e qirasë 
së banimit 

2 rast/familje Janar – qershor 
2019 

960 Drejtoria për Integrime Evropiane 
dhe Mirëqenie Sociale 

18. Ndihmë 
financiare 

1 rast/familje Janar – qershor 
2019 

400 Drejtoria për Integrime Evropiane 
dhe Mirëqenie Sociale 

19. Pagesa e qirasë 
së banimit 

5 rast/familje Janar – qershor 
2019 

1790.90 Drejtoria për Integrime Evropiane 
dhe Mirëqenie Sociale 

20. Pagesa e qirasë 
së banimit 

5 rast/familje Janar – qershor 
2019 

1891.66 Drejtoria për Integrime Evropiane 
dhe Mirëqenie Sociale 

21. Ndihmë 
financiare 

1 rast/familje Janar – qershor 
2019 

500 Drejtoria për Integrime Evropiane 
dhe Mirëqenie Sociale 

22. Pagesa e qirasë 
së banimit 

1 rast/familje Janar – qershor 
2019 

450 Drejtoria për Integrime Evropiane 
dhe Mirëqenie Sociale 

Shuma Totale e gjitha projekteve nga DIEMS:                 20371.84 € 

 

 

 

 

 

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.  
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Qendra për Punë Sociale 
 

4) Shërbimi për Asistencë Sociale 
 
Duke realizuar Skemën për nd. sociale , shërbimi për Asistencë Sociale ka zbatuar me kujdes 

kriteret e parapara me ligj  për këtë formë të mbrojtjes së qytetarëve . Me angazhimin permanent 

të shërbimit dhe të të punësuarëve të tjerë janë realizuar me sukses të gjitha detyrat e planifikuara 

me program të punës dhe me Ligjin mbi asistencën sociale. Puna në teren, verifikimi  dhe 

riverifikimi i rregullt i përfituesëve të skemës sociale. Përkundër ngarkesës së madhe me 

punë ,shërbimi për asistencë sociale per periudhen gjashte mujore ( Janar – Qershor 2019)  e ka 

përmbyllur me shqyrtimin e të gjitha kërkesave të parashtruara nga ana e qytetarëve e që çdo 

muaj është numër mjaftë i madh i parashtruesëve të kërkesave.  

Kërkesa të reja për Ndihme Sociale 84 

Kërkesa të Aprovuara për Ndihme Sociale 68 

Kërkesa të Refuzuara 16 

Lëndë të ndërprera  68 

Lëndët me Ankesa 74 

Lëndë të reaktivizuara 18 

Lëndë në Komision Mjekësor 1433  Aprovuar  Refuzuar Plotësim 

1396 29 8 

 
 

5)  Shërbime Sociale  

 

 

Nr.r. Kategoria 

 

 

Nr. I 

rasteve   

Te reja 

 

 

Numri 

I 

rasteve 

recidive 

Numri I 

femijeve: 

Te mitur  

derguar ne 

paraburgim 

ose ne burg 

per te mitur 

. ne arrest 

shtepiak 

ose SHEK 

Numri I 

sherbimeve 

te ofruara - Me 

prnder te 

ndare 

-Nen 

kujdestari 

-Ne 

strehim 

familjar 

 

1 

Zgjidhje martese-

Kerkesa 

12 11 18  210 

2 Dhune ne familje 17 

 

2   116 

 

3 

Delikuenca e te 

mitureve 14-18 

7    40 

 

4 

Femije me sjellje 

asociale dhe ne 

12 4   67 
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konflikt me ligjin 

nen 14 vj. 

 

5 

Ngacmim sexual 

Dhune sexuale 

4    33 

 

6 

Femije te dhene ne 

adoptim 

/ /   / 

 

7 

Kerkesa per kujdestari 

te aprovuara 

6 3   72 

 

8 

Kerkesa per strehim 

familjar te aprovuar te 

të afermit 

3 1   34 

 

9 

Kerkesa per strehim 

ne shtepine e pleqeve  

1    4 

 

10 

Te strehuar   ne 

Shtime-Femije dhe te 

rritur 

/ 8   10 

11 Keqtrajtim I femijeve 1  4  8 

 

12 

Kerkesa per bashkim 

familjar 

2 1   15 

 

13 

Kerkesa per ndrrimin 

e emrit –mbiemrit 

/ / /  / 

 

14 

Kerkesa per femije me 

aftesi te kufizuar 

43 83    

15 

15 

Rastet depressive -

psikiatrike 

1    3 

 

16 

Rastet e trajtuara nga 

psikologu –ne OJQ 

1 2   21 

 

17 

Femije te braktisur   2    30 

 

18 

Femije te strehuar ne 

SOS apo gjetkë 

2    12 

 

19 

Kujdestaria  per raste 

te veqanta 

/     

 

20 

Kerkesa per leje –

trashigimi 

     

 

21 
Çertifikata te 
ndryshme  
-per nenshtetesi  
-per zotesine e 
veprimit 
-per ushtr. e drej. 
pind.etj. 

192    192 

 

22 

Kerkesa per heqjen e 

aftesise se veprimit 

/ /    

 

23 

Pelqimi per martese te 

te mitureve 

1    5 

 Viktima trafikimi –nr. 2    6 
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24 

 

25 

Strehuar ne 

Institucionin per 

mbrojtjene e femijeve 

potencial  per trafikim 

–Lipjan ose ne 

QMGF dhe MPVT 

1 1   18 

 

26 

Kliente te strehuar ne 

Strehimore per 

mbrojtjen e grave dhe 

femijeve 

(QMGF)Mitrovice 

3 2   35 

 

27 

Aprovim i kerkesave 

per te Te moshuarit 

per ti  strehuar ne 

Shtepite e pleqeve 

/ 4   20 

 

28 

Te strehuar ne OJQ –

et tjera  

Hop and hommes 

 2   7 

 

29 

Kerkesa per adoptim 

te paaprovuara –ne 

procedure 

3 5   13 

30 Kontaktet prinder -

femije 

5 3   94 

31 Prezentimi ne polici 

per intervistimin e te 

mitureve 

28    28 

32 Prezent ne polici per 

dhune familjare 

 

3    3 

33 Prezent ne Polici 

Abuzim Seksual 
1    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitrovicë 2019,                                                                                  Drejtoriesha: Nazan Kërveshi  

                                                                                                            _______________________ 


