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DREJTORIA PËR INTEGRIME EVROPIANE DHE MIRËQENIE SOCIALE

RAPORTI I PUNËS për muajin  Janar, 2020

SEKTORI PËR INTEGRIME EVROPIANE

Zyra për Integrim Evropian, kryen funksionin dhe detyrat e saja duke u bazuar nëRREGULLOREN Nr. 08/2011,
PËR ORGANIZIMIN DHE PËRGJEGJËSITË E ZYRAVE KOMUNALE PËR INTEGRIM  EVROPIAN , në
monitorimin, bashkëpunimin dhe raportimin e rregullt për Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, Divizionit
për Integrime Evropiane.

Në pjesën e parë të muajit Janar, Zyra për Integrim Evropian, përveç detyrave të përditshme të
kësaj zyreje dhe drejtorie, nuk ka pasur ndonjë ftesë apo aktivitet të caktuar.
Zyra për Integrim Evropian, me ftesë të Asociacionit të Komunave të Kosovës- Kolegjiumit për
Integrim Evropian, më datën 23.01.2020, ka marrë pjesë në takim e parë të Kolegjiumit për IE,
për vitin 2020. Arsyeja e takimit të Kolegjiumit të zyrtarëve për Integrime Evropiane, ishte me
qëllim që të shqyrtohet  plani i punës si dhe përcaktimi i aktiviteteve në kuadër të koordinimit
dhe zhvillimit të veprimtarisë të Kolegjiumit.
Më datën 24.01.2020, me ftesë të Asociacionit të Grave të Mitrovicës për të Drejtat e Njeriut
(MWAHR) dhe Shoqata e Grave Pesçanik nga Krushevci i  Serbisë, Zyra për Integrim Evropian
ka marrë pjesë në diskutim  publik në kuadër të projektit " Dialogu Beograd – Prishtinë, nga
Perspektiva e Grave". -Qëllimi i projektit është të krijojë kontakte dhe të sjellë së bashku
aktivistet e të drejtave të njeriut dhe të grave nga Kosova dhe Serbia me qëllim që të kontribojnë
në pajtimin dhe krijimin e paqës në rajon. Projekti synon të rrisë pjesëmarrjen e grave në
proceset e integrimit evropian, përfshirë dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës.
Vlenë të ceket se Zyra për Integrim Evropian, ka filluar të punoj në kryerjen e një Analize të
përgjithshme, duke nxjerrë rekomandime lidhur me përmbushjen e obligimeve që dalin nga
Agjenda Evropiane, konkretisht lidhur me Planin Komunal të Veprimit për Zbatimin e
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit për Janar-Dhjetor 2019) -PKZMSA-në komunale, të
plotësuar dhe të publikuar në UEB Faqen Komunale.

SEKTORI  PËR  ÇËSHTJE 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.

Gjatë muajit janar 2020, janë pranuar palët të cilët janë informuar, këshilluar dhe udhëzuar
lidhur me kërkesat dhe nevojat e tyre, si dhe janë pranuar kërkesat e parashtruara me shkrim të
cilat evidentohen pranë sektorit për çështje sociale dhe strehim.



Gjatë muajit janar 2020 zyrtaret e Drejtorisë për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale së
bashku me përfaqsuesit e OJQ-ës ,,Jetimat e Ballkanit” kanë mbajtur takim pune me anëtarët e
Komisionit  për përzgjedhjen e përfituesve të shtëpiave ne Frashër; po ashtu komisioni ne
përbërje prej pesë (5) anëtarve tre prej tyre nga Komuna e dy nga OJQ-ja ,,Jetimat e Ballkanit”
kanë përmbyllur punën e tyre ne përzgjidhjen 41 raste/familje përfituese të shtëpive ne Frashër të
Mitrovicës dhe e kanë publikuar listën e përfituesve.
Gjatë muajt janar 2020 janë shqyrtuar një numer i disa kërkesave, dhe po ashtu janë kthyer
përgjigjet ne kërkesat e shqyrtuara.
Gjatë muajit janar zyrtarët e Drejtorisë për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale kanë pasur
takim pune me ekipin Komunal dhe Undipi Habitatin si dhe përfaqsues nga Ministrit për Procesin
e Hartimit të Planit Zhvillimor të Komunës së Mitrovicës 2020 – 2028 +.
Gjatë muajt janar zyrtaret e Drejtorisë për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale kanë pasur
takim pune me përfaqsuesit e OJQ-ës Qatar Charity për 4 familjet/rastet përfituese të shtëpiave ne
pronat e tyre për fillimin e ndërtimit të shtëpive .
Gjatë muajit janar 2020 kryesisht janë kryer punët dhe detyra sipas rastit dhe nevojave të sektorit
dhe drejtorisë.

SEKTORI  PËR DËSHMOR, INVALID TË LUFTËS DHE VIKTIMA CIVILE

Sektori për Dëshmor Invalid të Luftës dhe Viktima Civile ka në përkujdesje Familjet e dëshmorëve,
veteranët, invalidët e luftës ushtarak dhe civil, familjet e viktimave civile, familjet e të zhdukurve dhe të
personave me aftësi te kufizuara   duke u bazuar në ligjet për këto kategori.

Ky Sektor koordinon punët dhe bashkëpunon me të gjitha shoqatat e këtyre kategorive me
Departamentin për Dëshmor Invalid të luftës dhe viktima civile pranë MPMS, Komisionin
Qeveritar për të Zhdukur, Kryqin e Kuq Ndërkombëtar dhe shumë organizata tjera qeveritare dhe
jo qeveritare që ndihmojnë në tretmanin sa ma të mirë të këtyre kategorive duke e zbatuar
plotësisht ligjin, konsultimet dhe këshillat e Drejtorit të Drejtorisë si dhe rregullat e shërbyesve
civil.
Ky Sektor në muajin janar ka mbajtur kontakte të rregullta  me shoqatat e këtyre kategorive si
dhe Departamentin përkatës pranë MPMS.
Është punuar ne korrigjimin dhe plotësimin e regjistrave te ktyre kategorive                    meqe
pas çdo përfundimi te vitit personat qe identifikohen hjeken nga regjistri i te zhdukurve dhe
barten ne regjistrin e te vrarëve civil.
Në muajin janar 2020 kemi lëshuar gjithsej  2 vërtetime në bazë të kërkesave të
familjarëve.
Dëshmorë -
Invalid ushtarak -
Viktima civile           1
Invalid civil               1
Të zhdukur -
Në muajin janar kemi pranuar 5 kërkesa,  nga palët dhe shoqatat dhe pas konsultimit
me Drejtoreshën  e drejtorisë dhe vlerësimit të gjendjes reale në teren, është kthyer
përgjigja në një kërkesë negative dhe 4 në procedurë.

Kemi marr pjesë në takimin konsultativ për persona të zhdukur në  Prishtinë.-Temë
kyqe e takimit ka qenë: ,,Mundësitë e rritjes se bashkëpunimit mes zyrtarëve komunal



për çështjen e personave të zhdukur dhe Komisionit Qeveritar për Persona të
Zhdukur.

QENDRA PËR  PUNË  SOCIALE - MITROVICA  E  JUGUT
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I. DETYRAT THEMELORE TË QENDRËS PËR PUNË SOCIALE
Hartimi i këtij Raporti është i bazuar në punën e shërbimeve profesionale dhe detyrat që dalin
nga programi mbi punën e Qendrës për punë Sociale .

Detyrat themelore të QPS-së gjatë vitit raportues janë realizuar në bazë të rregulloreve dhe
ligjeve pozitive të Republikës së Kosovës të cilat garantojnë mirëqenie dhe mbrojtje të
drejtpërdrejtë të qytetarëve si;

 Ligji mbi familjen
 Ligji penal dhe ligji mbi kundërvajtjet
 Të gjitha dispozitat e tjera që kanë të bëjnë me mbrojtjen sociale të aplikueshme të

Kosovës dhe
 Kërkesave të ndryshme të qytetarëve dhe institucioneve,

Duke u nisur nga dispozitat e lartpërmendura QPS veprimtarinë e vetë ka zhvilluar në realizimin
punëve dhe detyrave vijuese:

 Mbrojtjen sociale të fëmijëve dhe rinisë
 Përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijëve pa kujdes prindëror
 Mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve me nevoja të veçanta dhe atyre me sjellje të

çrregulluara .
 Mbrojtjen sociale   te të rriturve në gjendje të nevojës sociale
 Mbrojtjen e të rriturve me nevoja të veçanta
 Mbrojtjen e të moshuarve pa kujdes familjar dhe pa mjete për jetesë
 Punët e kujdestarisë dhe
 Mbrojtjen e familjes në realizimin e të drejtave Juridike

Përveç detyrave të përmendura më lartë QPS si institucion profesional kryen edhe punë tjera
profesionale nga veprimtaria e saj :



 Vendos në realizimin  e të drejtave të qytetarëve të përcaktuara me akte juridike
 Ofron shërbimet e punës sociale në procedurat e vendosjes mbi këto te drejta .
 Përcjellë nevojat sociale të qytetarëve
 Propozon dhe ndërmerr masa për kënaqjen e këtyre nevojave
 Zhvillon aktivitete preventive me qëllim të pengimit të dukurive negative  dhe në zbutjen

e problemeve sociale .
 Ofron shërbime dhe punë këshilluese qytetarëve me probleme të ndryshme me qëllim

tejkalimin e tyre.
 Ofron ndihmë familjeve me marrëdhënie të çrregulluara dhe raporte të prishura familjare

.
 Propozon gjykatës mendimin lidhur me besimin e fëmijëve ,rregullon kontaktimin e tyre

me prindin tjetër .
 Kryen punët rreth adaptimit të fëmijëve të braktisur dhe jep mendimin mbi

përshtatshmërinë e adaptuesve potencial.
 Bën strehimin e fëmijëve në familje tjetër .
 Prezenca seancat gjyqësore për të miturit dhe propozon masa edukative për të miturit

me sjellje asociale .
 Kryen  edhe punë tjera nga kompetenca e QPS-së.

Realizimi i detyrave të specifikuara më lartë është bërë sipas dispozitave pozitive ligjore të
Republikës së Kosovës ,institucionet sociale, shëndetësore, edukativo – arsimore ,qendrën
rajonale të punësimit,OJQ-ve dhe me subjektet tjera veprimtaria e të cilave është e lidhur me
problematikën sociale.

II. KUSHTET PËR REALIZIMIN E DETYRAVE

1. Organizimi i punës në QPS
E tërë veprimtaria e Qendrës zhvillohet në kuadër të dy shërbimeve  si :

a. Drejtori
b. Administrata
c. Shërbimi social dhe
d. Shërbimi i asistencës sociale

Në shërbimin profesional  përveç koordinatorit pozitë e cila aktualisht është e lirë, punojnë 9
(nëntë) nëpunës me përgatitje përkatëse profesionale,shërbim ky i cili kryen të gjitha punët
profesionale që janë kompetencë e QPS-së.

Në kuadër të shërbimit të mirëqenies sociale ,përveç  koordinatorit pozitë kjo e lirë aktualisht
punojnë 8 ( tetë )  nëpunës të mirëqenies sociale të cilët kryejnë gjitha punët dhe detyrat që
dalin nga skema sociale duke përcjell vazhdimisht gjendjen e shfrytëzuesve të kësaj skeme .

2. Lokali dhe pajisjet e punës
QPS-Mitrovica e Jugut funksionin e vet e ushtron në lokalet e ish ndërtesës së Sigurimit
Pensional dhe Invalidor, sipas marrëveshjes në mes MPMS dhe DIEMS-it me rast QPS-së, i
është dhënë në shfrytëzim kati i dytë i ndërtesës me gjithsej  19 zyre të cilat janë në fazën e



renovimit nga MPMS, i njëjti është i pajisur me inventar të nevojshëm me kushte të mira për
punë.

III. ORGANOGRAMI I QPS-SË – MITROVICA E JUGUT

Drejtori
z. Gani Mustafa

1

Administrata

1. Znj. Flora Kazazi
Zyrtare  Administrativo
financiare

2. Znj.Luljeta Begolli
Zyrtare
Zyrtare për arkiv
protokoll dhe vule

3. Znj.Zejnep Preteni
Zyrtare
Zyrtare për arkiv
protokoll dhe vule

Sektori Administrativ
3

Znj. Flora Kazazi
Zyrtare Administrativo Fnanciare
Znj. Luljeta Begolli
Zyrtare për arhiv dhe protokoll
Znj. Zejnep Preteni

Sektori  i  Mirëqenies Sociale
9

Udhëheqës i  Mirëqenies Sociale
Pozitë e lirë

1.
Z.Musli Gashi
Zyrtar i  Asistencë Sociale

2. Znj. Syleme Fejza
Zyrtar i Asistencë Sociale

3. Znj.Hatiqe Abazi
Zyrtar i Asistencë Sociale

4. Znj.Fatime Mangjolli
Zyrtar i Asistencë Sociale

5. Z.Enver Osmani
Zyrtar  i  Asistencës Sociale

6. Z.Sherif Rama
Zyrtar i  Asistencës Sociale

7. Z.Diar Haziri
Zyrtar i Asistencës Sociale

8. Znj.Meral Mejzini
Zyrtare për Bazën e të Dhënave

Sektori  i Sherbimeve Profesionale
10

Udhëheqës i Sherbimeve Profesionale
Pozitë e lirë

1.
Znj. Nazife Syla
Zyrtar  për  Sherbime Sociale

2. Znj.Fitnete Kelmendi
Zyrtar  për  Sherbime Sociale

3. Z, Rushit Rushiti
Zyrtar  për  Sherbime Sociale

4. Znj. Suzana Voca  Qibukqiu
Zyrtar  për  Sherbime Sociale

5. Znj.Fllanza Shala
Zyrtar  për  Sherbime Sociale

6. Z.Selim Peci
Zyrtar  për Sherbime Sociale  2

7. Znj.Yllka Behrami
Zyrtar  për  Sherbime Sociale  1

8. Z.Fadil Thaqi
Zyrtar  për  Sherbime Sociale

9. Znj.Zylfije Mujko
Zyrtar  për  Sherbime Sociale



IV. Aktiviteti i Drejtorit të QPS- së Mitrovica e Jugut

Qendra për Punë Sociale, si institucion publik profesional i nivelit Komunal, kompetent për
mbrojtjen e qytetarëve në nevojë sociale, ka vazhduar me kryerjen e detyrave të parapara

sipas mandatit dhe plan - programit të punës së QPS-së .

Në vazhdën e Aktiviteteve dhe veprimeve të Drejtorit të QPS-së për muajin që e lamë pas, me
qëllim për mbarëvajtjen e procesit të punës, ngritjes së efikasitetit dhe cilësisë në punë
mbajtëm ;

 Mbledhje me sektorin e Shërbimeve Profesionale të Premtën dhe Sektorin e Mirëqenies
Sociale të Marteve, ora 08:30.

 Takime me sektorët e të dy shërbimeve;

 Mbi respektimin e orarit të punës;

 Mbi kujdesin në raport me ambientin e punës;

 Mbi takimet me qytetarë çdo të Premte ora 13:30 deri 15:00;

Agjendat e Drejtorit për periudhën nga 03.01.2020 deri me 31.01.2020, ishin mbledhjet javore
me stafin e dy sektorëve, ku temë diskutimi ishin prioritetet dhe punët që na presin për t’i

kryer së bashku.

Në zbatim të planit të punës për vitin 2020, Drejtori i QPS-së në koordinim  me Drejtoreshën e
DIEMS-it - Komuna e Mitrovicës së Jugut  dhe akteret e tjerë si, Policia e Kosovës dhe
Handikosi - Mitrovicë,me datë 15.01.2020 ka filluar me vizita në institucione arsimore, me 
qëllim  sensibilizimin mbi  rolin e QPS-së në ofrimin e shërbimeve sociale të familjeve, apo
personave në nevojë sociale dhe bashkëpunimin ndërinstitucional me qëllim për parandalimin e
dukurive negative të  nxënësve. 

Për rolin e Qendrës për Punë Sociale, nxënësit e  Shkollave do të njoftohen nga Drejtori i QPS-
së, Policia e Kosovës , z.Edin Lahu ,si dhe prej broshurave të cilat janë përgatitur nga
organizata e specifikuara dhe  mbështetësit  si  të asistuar edhe nga zyrtaret e QPS-
Mitrovica e Jugut.

Deri me tani kemi vizituar :

 SHMU ,,Musa Hoti me datë 15.01.2020 dhe



 Shml Dr, Xheladin Deda me datë 22.01.2020

Shkollat të cilat do të vizitohen në muajin Shkurt janë :

 SHMLE ,’’ Hasan Prishtina ” date 14.02.2020 dhe

 Gjimnazin ’’Frang Bardhi “ datë 21.02.2020

Në raport me ndërrimin e vulave të QPS-së Mitrovica e Jugut, jam konsultuar me Drejtorin e
Departaminit pranë DMS z. Mentor Morina, Zyrën ligjore pranë Komunës së Mitrovicës së Jugut
dhe Drejtoret e QPS-ve në Fushë Kosovë dhe Istog , të cilët cështjen e ndrrimit të vulave e

kanë zgjidhur .

Pas  konsultimeve me akteret e lartëcekur, me datë 16.01.2020, përmes  Kërkesës  nr.
0004446/20, i   jam  drejtuar  znj. Atifete Haklaj  Zyrtare  e lartë ligjore pranë Departamentit
ligjor pranë MAP-it, me kërkesën për ndërrimin e vulës së rrumbullakët dhe asaj katrore.
Institucioni   ynë  për një kohë  ishte  pjesë  e MPMS, mirpo  tani  kur  jemi  decentralizuar

është  e nevojshme që  institucioni  i  ynë të ketë vulat  përveç  asaj  shtetërore  edhe  Logon e
Komunës  me  elemente  të tjera .

Zyrtarja e lartë ligjore pranë MAP-it, përmes E- malit zyrtar të datës 17.01.2020, ka sygjeruar,
se Udhëheqësi i institucionit tuaj, gjegjsisht Kryetari i Komunes - MItrovicës së Jugut, duhet të
emroj me vendim komisionin prej tre anëtarëve, i cili si bazë të punës do ta ketë ligjin nr.03/L-
054 dhe Udhëzimin Administrativ nr.03/2009 .

Pas pranimit të pergjigjjes nga zyrtarja e lartëcekur, përmes Propozim – Vendimit nr.01-
020/04-0007466/20 të datës 27.01.2020, kam propozuar nxerrjen e vendimit për themelimin e
komisionit.

Si QPS shpresojmë se, Kryetari i Komunës do ta marr në konsideratë propozimin e QPS që
nënkupton, nxjerrjen e vendimit për themelimin e komsionit, i cili bazuar në ligjet pozitive të
specifikuara më lartë, do ta trajtoj qështjen e ndrrimit të vulave shpejt dhe drejtë .

Gjithashtu pjesë e aktivitetit të Drejtorit të QPS-së ishin edhe takimet me akteret e tjerë si ,DMS
gjegjësisht z. Gani Smakaj dhe znj. Selvete Sadiku.Tema e diskutimeve me zyrtaret e
lartëcekur ishte, bashkpunimi i ndersjell si qëlës për identifikimin, zgjedhjen e veshtersive
gjegjësisht defekteve në sektorin e SAS-it ,si dhe veprimet për ngritjen e efikasitetit dhe
performancës në këtë sektor.

Akteret u dakorduan në një pikë, se qasja mund të ndryshohet me angazhimin e të gjithë
akterve përfshirë mbeshtetjen në logjistikë dhe resurse humane, padyshim se gjendja do të
ndryshohej për të mirë.

Në vazhdën e përpjekjeve të Drejtorit të QPS-së ishte edhe pergjigjeja në kërkesën për takim
të Udhëheqësit të Entit të Punësimit në Mitrovicë z. Besmir Salihu, qëllimi i së cilit ishte
koordinimi ndërinstitucional duke përfshirë këtu :



 Udhëheqësin e entit të punësimit

 Drejtoreshën për integrime Evropiane dhe Mirëqenje Sociale

 Drejtorin e Qendrës për Punë Sociale

 Udhëheqësin e inspektaoratit të punës në Mitrovicë dhe

 Drejtorin e DKA –së.

Qëllimi i orgnizmit të këtillë ndërinstitucional është mbrojtja e interesit më të mirë për qytetaret
e Mitrovicës .Gjatë takimit me Udhëheqësin e Entit të Punësimit në cilësi të Drjetorit të QPS-së
Mitrovica e Jugut , i sigurova bashkpunim dhe përkrahje të iniciativës së tillë.

Nga Udhëheqësi i Entit të Punësimit z. Salihu, u informova për projektet e planifikuara të
Entit , në mesin e të cilave parashihen programe për angazhimin e përfituesve të Asistencës
Sociale të kategorisë së dytë ( II ). Personat e rekomanduar për angazhim të tyre në këto

programe do të thirren dy herë,për shembull: nëse ftohet herën e parë dhe nuk i përgjigjet
ftesës ,atij personi do t'i specifikohet tiku, që do të thot se, e ka refuzuar angazhimin e ofruar
herën e parë. I njejti person do të ftohet edhe herën e dytë. Nëse edhe herën e dytë personi në

fjalë e refuzon një mundësi të angazhimit në programe pune, atëherë ai person nuk ka
mundësi ta merr vertetimin nga Enti i Punësimit .

Bashkpunimi si mundësi në të ardhmen në mes bazës së të dhënave të SAS-it pranë QPS-së
dhe SIS-it pranë Entit të Punësimit do të jetë një masë shtesë, e cila do të parandalonte dhe
minimizonte mundësinë e  perfitimit  të asistencës  socile në  menyrë të pa  merituar.

Në aktivitetin mujor të Drjetorit  ishin edhe përgjigjjet dedikuar Klan Kosovës, Zyrtarit të Avokatit
të Popullit , përmes Zyrës së Mediave të Komunës së Mitrovicës së Jugut KALLO.com ,lidhur
me peticionin në raport me vertetimet e lëshuara nga QPS-ja .

Përvec planit vjetor të punës 2020 dhe raportit vjetor të punës për vitin 2019, i cili i është
përcjellur DMS-së dhe DIEMS-it ,kësaj të fundit i janë dorëzuar edhe raportet për periudhën tre
mujore,gjashtë mujore dhe nëntë mujore.

I. Si QPS - Mitrovica e Jugut, do vazhdojmë me kryrjen e detyrave dhe pergjegjsive në
nivel të lartë të përgjegjësisë.



V. RAPORTI PËR RASTET E PUNUARA SIPAS KATEGORIVE, NGA SEKTORI I SHERBIMEVE
SOCIALE  TË QPS-MITROVICË E JUGUT - Periudha   prej  datës  01.01.2020  deri  më
31.01.2020

Nr.rendor Kategoria Nr. i
rasteve
të reja

Numri i
rasteve
recidive

Numri i
fëmijëve:

Të mitur
dërguar në
paraburgim
ose në burg
për të
mitur
nëarrest
shtëpiak
ose SHEK

Numri i
shërbimeve
të ofruara- Me prindër

të ndarë
-Nën
kujdestari
-Në strehim
familjar

1
Zgjidhje martese-Kërkesa 2 1 -4

-40
-33

/ 12

2 Dhunë në familje 2 2 / 10

3
Delikuenca e të miturve
14-18

3 / / / 9

4
Fëmijë me sjellje asociale
dhe në konflikt me ligjin
nën 14 vj.

/ 1 / / 8

5
Ngacmim seksual
Dhune seksuale

1 1 / / 8

6
Fëmijë të dhënë në
adoptim.

/ 2 / / 10

7
Kërkesa për kujdestari të
aprovuara

/ / / /

8
Kërkesa për strehim
familjar të aprovuar të të
afërmit jashtë familjës.

/ 2 / / /

9
Kërkesa për strehim në
shtëpinë e pleqve .

1 / / / 11

10
Të strehuar në Shtime-
Fëmijë e të rritur.

/ 1 / / 9

11 Keqtrajtim i fëmijëve / / / / /

12
Kërkesa për bashkim
familjar.

/ / /



13
Kërkesa për ndërrimin e
emrit dhe mbiemrit

/ / / / /

14
Kërkesa për fëmijë me
aftësi të kufizuar

8 6 / / 8

15
Rastet depresive -
psikiatrike

/ / /

16
Rastet e trajtuara nga
psikologu –në OJQ

/ / / /

17
Fëmijë të braktisur 1 / / / 14

18
Fëmijë të strehuar në
SOS apo gjetkë

4 / / 9

19
Kujdestaria  për raste të
veçanta

/ / / / /

20
Kërkesa për leje –
trashëgimi

/ / / /

21
Çertifikata të ndryshme
-për nënshtetësi
-për zotësinë e veprimit
-për ushtrimin e drejtës
prindërore, etj.

-12
-14
-10

/ / / 36

22
Kërkesa për heqjen e
aftësisë së veprimit

/ / / /

23
Pëlqimi për martesë të të
miturve

/ / / /

24
Viktima trafikimi –nr. 1 / / 5

25
Strehuar në Institucionin
për mbrojtjen  e fëmijëve
potencial  në trafikim –
Lipjan ose në QMGF dhe
MPVT

/ / / /

26
Klientë të strehuar në
Strehimore për mbrojtjen
e grave dhe fëmijëve
(QMGF) Mitrovicë

/ / / 13

27
Aprovim i kërkesave për
të moshuarit për ti
strehuar në Shtëpitë e
pleqve

/ / / / /

28
Të strehuar në OJQ –të
tjera
Hop and Hommes

1 / / / 15

29
Kërkesa për adoptim të
paaprovuara –në
procedurë

8 / /



30 Kontaktet prindër -fëmijë 4 2 / /

31 Prezantimi në polici për
intervistimin e të miturve

10 / / / 17

32 Prezent në polici për
dhunë familjare

/ / / / /

33 Prezent në Polici Abuzim
seksual

1 / / / 3

34
Prezantimi në seancë
gjyqësore për konflikte
martesore

3 / / / 9

35 Prezantimi në seancë
gjyqësore për adoptim

/ / / / /

36 Prezantimi ne seancë
gjyqësore për të mitur
delikuente

/ 1 / /

37 Prezantimi në seancë
gjyqësore për dhune seksuale

/ / / / /

38 Prezantimi në seancë
gjyqësore për trafikim

/ / / / /

39
Vizita familjeve për rastet
aktive (pa marr parasysh se
cila kategori)

15 4 / / 15

40 Vizita në shkollë për të mitur 1 / / / 4

41 Raste tjera –shëno: kërkim
lëmoshë
Rastet për TMR

/ / / / /

42 Prezent gjatë Ekzaminimit
për fëmijët nën moshën 18
vjeçare

/ / / / /

43 Ndihmë direkte nga
organizata TDH

/ / / / /

44 Regjistrimi i mëvonshëm për
të mitur

1 / / / 5

TOTALI SIPAS KATEGORIVE 95 35 77 / 221



VI. Tabela si më poshtë brenda vetës ngërthen,  Raportin e Sektorit të Shërbimeve
të Asistencës Sociale, periudha nga 01.01.2020 deri me 31.01.2020

.

Mitrovicë, më 04.02.202

Titulli Aktiviteti Kategoria I Kategoria II Gjithsejt
Aplikimi 1.Numri  i rasteve që kanë aplikuar për here  të  parë 20 15 35

2.Sa prej  tyre  janë  aprovuar 10 13 23
3.Sa janë në shqyrtim 4 3 7
4.Sa prej tyre janë refuzuar 1 4 10

Ri-
aplikim

2. Numri i rasteve të larguar për mos ri-aplikim - - -
2.1.Numri i rasteve që kanë aplikuar 95 174 269
2.2.Numri I rasteve të larguar si mung  dokumentacioni - - -

Verifikimi 3.Numri i plot i familjeve të verifikuara dhe riverifikuara 28 -17 -45
3.1.Sa prej tyre janë aprovuar 129 155 284
3.2.Sa prej  tyre  janë  refuzuar - -

Komis-
Mjeksor

4.Numri  i rasteve të dërguara në Komision Mjeksor 265 265
4.1 Numri i rasteve të aprovuara nga Komisioni Mjeksor 217 217
4.2 Numri i rasteve të refuzuara nga Komisioni Mjekësor
4.3Nr.i rasteve te kthyera nga Kom. Mjek për kompl ,doku

`23
25

- 23
25

Anëkesat 5.Numri i rasteve të paraqitura nga shfrytëzuesit në SAS 10 8 18
a.Në shkallë të parë
b.Në shkallë të dytë 10 8 18
5.1 Numri I ankesave  të aprovuar 1 1
5.2 Numri i ankesave të refuzuara 19 8 17
5.3 Numri i ankesave ne shqyrtim
5.4 Konteste në Gjykatë
a. Konteste të aprovuara
b. Konteste të refuzuara

Baza 6. Numri i rasteve të protokolluara
6.1 Numri i rasteve të futura në bazë 120 200 320



Me respekt,

Nazan KËRVESHI, drejtoreshë e DIEMS

–––––––––––––––––––––––––––––––––


