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OBJEKTIVAT LEGJISLACIONI 

Bartsit e ndryshimit 

dhe zbatimit 

AKTIVITYETET 

veprimet 

AFATET 

 kohore 

BUXHETI 

kostoja 

BARTSIT 

rezultatet e 

pritura 

 

VESHTRSIT 

Realizimi i detyrave 

të parashtruar, duke  

ofru sherbime 

efikase, dhe 

kualitative për të 

gjithë qytetarve në 

nevojë për sherbime, 

për të gjitha 

kategorit si më 

poshtë 

 

Zbatimi ligjeve, 

akteve nënligjore, 

pozitive, kodit të 

etikes dhe 

standarteve hartuar 

nga ministira, 

simbas kategorive, 

zbatimi i poltitikave 

sociale hartuar nga 

Bartsit Komunal 

Ndermarrje e veprimeve 

adekuate procedurale për të 

ofrimin sherbimeve sa më 

cilësore, bazuar në mundsit 

buxhetore, aftësit punuse 

prfesionale të stafit nevojat e 

klientit, në nëvoj për 

sherbime. 

Afatet   

ditore, 

javore, 

mujore, tre 

mujore  

vjetore, 

varsisht 

kategoris 

së sherbimt 

të kërkuar 

Buxheti ndar 

nga MPMS, 

nga Buxheti 

Komunal dhe 

donacionet 

nnga OJQ-

vendore dhe 

ndërkombtare 

Sherbimet në 

kuadrin e QPS-së, 

Drejtori, 

Drejtoria, 

DSHMS- Drejtori 

DSHMS-së 

DPSF, Divizionet 

tjera kompetente 

në kuadër të MFT 

Familja, Shkolla, 

policia , 

prokuroria, 

gjykate OJQ-të e 

ndryshme vendore 

dhe ndërkombtare 

a-Mungesa buxhetit 

dedikimi jo i drejt  

b-Mosha e shtyrdhe dhe 

shëndeti jo i mirë i disa 

punëtorve, mungesa e 

laryshis profesionale 

kualifikuese. 

c- mos vlersimi dhe 

perkufizimi jo i drejt i 

sherbimeve dhe punëtorit 

sociale 

d- njohja jo e plot e 

natyres së punës në 

kuadrin e QPS-së nga  

Komunat 

 

 

 



SHERBIMET SOCIALE 

SIMBAS KATEGORIVE 

 

Mbrojtja e fëmijëve 

1.OBJEKTIVAT 3.LEGJISLACIONI 4.AKTIVITETET 5.AFATET 6.BUXHETI 7.BARTSIT  -

8.VËSHTIRSITË 

1 - Ofrimi i mbrojtjes së 

plotë fëmijëve mbetur pa 

papërkujdesje dhe me nevoja 

tjera për shërbime simbas 

kategoris 

a. Kujdestari 

b. Strehim 

familjar 

c. Vendosje në 

familje strehuse 

d. Adoptim vendor 

e nderkombtar 

e. Mbrojtja e 

fëmijeve të 

prindërve me 

raporte të 

qrregullulluara 

familjare 

f. Fëmijët me 

nevoja të 

veqanta 

a- Ligji për sherbime sociale 

Nr. 02/L 17-2005 

Ndryshimi dhe plotsimi 

Nr. 04/L-081-2012 

Ligji nr. 05/L-31 mbi 

proceduren e 

përgjithshme 

administratrive 

b- Ligji për familjen i 

Kosovës Nr. 2004/32-

2006 

c- Ligji për për përkrahje 

materjale të fëmijëve AK 

Nr. 03/L-022-2008 

Udhzimi administrativ 

Nr. 03/2009  

Nr. 07/2010 

d- Ligji për rendin dhe 

qetsin publike Nr. 03/L-

142-2009 

1-Aktivitetet në ofrimin e 

sherbimeve për fëmijët e 

mbetur pa përkujdesje, dhe me 

nevoj për sherbime tjera 

simbas kategoris 

a- Më të konstatu 

gjendjen se një thmi 

ka mbetur pa 

perkujdesje qendra 

ndërmerr gjitha 

hapat e nevojshme 

dhe në rrugë ligjore i 

cakton kujdestarin 

cakton kujdestarin 

b- Femija i mbetur ps 

perkujdesje simbas 

nevojes dhe mundësis 

do vendoset tek të 

afërmit, në familje 

strehuse, në Sos 

fshat, apo ndonji 

Afatet munden të jen:  

a- Ditore 

b- Javore 

c- Mujore 

d- Tremujore 

e- Vjetore 

f- dhe ma gjatë 

Afatet do zgjatën 

simbas katyegorisë 

sherbimit të ofruar, në 

përputhje me nevojat 

reale të klientit 

Buxheti do jet i ndar 

nga granti i 

përgjithshëm 

Qeveritar i 

shpërndar përmes 

MPMS – DPSF-së 

dhe nga bugjeti 

Komunal 

Shpërndar përmes 

DSHMS- Viti  

Bartsit e aktiviteteve 

sociale në sherbimet 

sociale mundë të ndahen 

në disa grupep por sa i 

perket aktivitetit konkret, 

jan dy katogori,  

1- Bartsit veprus sherbyes 

të drejtpërdrejtë 

a- QPS- SHS 

b- Familja 

c- DSHMS 

d- DMPMS-DPSF, 

DSA 

a- DSHMS 

2-Bartsit veprus 

mbështetës 

a- Shkolla 

b- Policia 

c- Sherbimi sprovues 

d- Prokuroria  

e- Gjykatat 



g. Fëmijët me 

sjellje asociale 

h. Të miturit në 

konflikt me 

ligjin 

i. Fëmijët në 

punë të 

rrezikshme 

j. Fëmijët lypsar 

në rrug, lokale 

dhe nëpër 

shtepi 

k. Fëmijët me 

sjellje asociale 

dhe në konflikt 

me ligjin nën 

masa 

gjygjësore dhe 

diciplinore 

2-  Mbrojtja e të moshuarit 

pa përkujdesje familjare  

a- Vendosja në shtëpin 

për pleqe të 

moshuarve 

paperkujdesje 

 

e- Kodi i drejtësis për fëmijë 

Nr. 03/L-193-2010 

f- Udhzimi administrativ 

Nr.12/2012 për trajtimin 

psiko-social të krysve të 

dhunës në familje 

g- Ligji për mbrojtje mga 

dhuna në familje Nr. 

2010/03-L-182 

h- Udhzimi administrativ 

Nr. 05/2013 për 

parandalimin e formav të 

punës së rrezikshme për 

fëmijë 

i-  Udhzimi administrativ 

Nr. 08/2013 për trajtimin 

e fëmijëve kryes të veprav 

penaledhe sjellje asociale 

j- Udhëzimi administrativ 

Nr. 09/2014 për 

adoptimin e fëmijëve të 

braktisun 

k- Udhëzimi administrativ 

Nr. 10/2014 për 

vendosjen e rezidentve në 

shtëpi për të moshuar 

strehimore tjetër 

varsissht kategoris që 

i takon fëmija 

c- Femija i mbetur pa 

perkujdesje kur 

plotsohen kushtet dhe 

konstatohet në rrug 

ligjore se kjo është 

më e dobishme për 

fëmijen femija shkon 

në adoptim vendor 

pse jo dhe 

nderkombtar kur 

plotsohen kushtet 

d- Femijve me raporte 

të qrregulluar 

prindrore ju 

mundsohet kontaktimi 

me prindin tjetër me 

të cilin nuk jeton, 

bazuar në 

marveshtjen e arritur 

me pridër apo në 

p♪7rputhje me 

vendimin valid të 

gjykatës 

f- Ojqt vendore e 

nderkomtare si 

ato lokale dhe 

qendrore 

g- Profesionistëte 

fushës 

2- VËSHTIRSITË 

a- Objektivat jo të 

qarta nga ana e 

brtsve të 

shërbimeve 

b- Mungesa e 

infrastruktures, 

mungesa e 

lokaleve shtës 

adekuate me 

natyren e 

sherbimeve 

c- Kolezioni mes 

akteve juridike 

d- Definimi i paqart 

i kompetencave  

në mes të nivelit 

qendrore e lokal 

e- Problemet 

bugjetore jo vetëm 

në aspektin e 



3- Mbrojtja e të rriturve me 

nevoja të veqanta 

a- Me të meta fizike e 

psiqike 

b- Me probleme 

sociale, viktima të 

dhunes familjare 

dhe në shoqëri 

c- Të trafikuar vendor 

e ndërkombtar 

d- Përdorues të 

narkotikve 

4- Sherbime tjera për të 

gjitha moshat, për kategorit 

e përcaktuar që ofrojm 

herbime si QPS-së 

a- Dhënja e 

vërtetimeve për 

lënjwe shtetsie 

b- Vertetimet dëshmi e 

mbi zotësin e 

veprimit 

c- Shqyrtimi i 

ankesave dhe 

pregaditja e lëndët 

për shkallët tjera 

ankimore 

l- Rregullorja Nr. 01/2016 

për strehimin për 

mbrojtjen e viktimave të 

trafikimit 

m- Udhëzimi administrativ 

Nr. 02/2016 për 

rregullimin e strehimit 

fmiljar. 

 

 

e- Femijet me nevoja të 

veqanta ndihmohen 

duke kshillu familjen 

në kompletimin e 

dokumentacionit për 

komision mjeksor, 

landa procedohet, 

femija kerkesa e të 

cilit aprovohet futet 

në pagesë 

f- Me femijet me sjellje 

asociale punohet 

përmes kshillimit të 

tyre dhe të prindrve 

për ti largu nga kjo 

rrug e gabueshme 

dhe e dëmshme për ta 

g- Tek femijet me 

konflikt me ligjin pos 

kshillimit punohet 

ngusht me sherbimin 

sprovues,  prokurorin 

e gjykaten, shkollën 

dhe familjen 

2- Hapat për mbrojtjen e të 

moshuerve pa përkujdesje 

familjare 

shumës por edhe 

në aspektin e 

ndarjes dhe 

shpërndarjes, e 

çart për njohsit e 

fushës 

f- Mungesa e 

njohurive dhe e 

vullnetit për tu 

kuptu drejt natyra 

e sherbimeve 

sociale nga barsit 

e sherbimeve në 

nivel lokal 

g- Mosha e shtyr dhe 

problemet 

shendetsore të 

punëtorve 

h- Mos angazhimi i i 

puntorve të rijë 

për vendet e 

mbetura pa 

punëtor 

 



d- Regjistrimi i më 

vonshëm 

e- Ndihmë të kthyerve 

nga zonat e luftës 

f- Raste tjera në nevoj 

për sherbime 

 

 

a- Caktimi kujdestarit, 

nga dikush i afrm apo 

zyrtari i QPS-së 

b- Kompletohet 

dokumentacioni për 

panelin pran DPSF i 

cili vendos për 

vendosjen apo jo në 

Strehimoren për të 

moshuar 

3- Hapat për mbrojtjen e të 

rriturve me nevoja të veqanta 

a- Personat me mevoja 

te veqanta 

shendetsore 

kokretisht me ngecje 

në zhvillim trajtohen 

dhe mbrohen nga 

QPS- simbas nevojes 

vendosën në strehim, 

në familje, shtepi në 

komunitet, 

b- Percjellja e masave 

shërim i detyrueshëm 

psikiatrik 

 



4- Sherbimet tjera për të gjitha 

kategorit e cekura tek 

objektivat e punës 

 

 

 

KATEGORIT E FËMIJËVE TË MBROJTUR 

 

Janë të gjitha kategorit e lartcekura, përfshir dhe kategorit e reja që mundin të na lindin dhe të paditura deri tani, , do ju ofeohen 

sherbime gjitha rasteve active dhe gjitha atyre që paraqiten gjat vitit 2023 

 

 

Kompenzimi për strehim familjar tek te afërmit 

Pagesat për vitin 2020 Shuma Planifikuar për vitin 2021 Totali i shumës 

80 88X100=8,800 95 95X100=9500 

 

Pagesat për strehim tek familja strehuese 

Numri i pagesave gjat vitit 2020 Shuma e pagesës Të planifikuara për vitin 2021 Shuma e pagesës 

21 21X250=5,250 25 25X250= 6,250 

 

 

Pagesat për fëmijët me nevoja të veqanta 

Numri i pagesav për vitin 2020 Shuma e pageses Të planifikuar për vitn 2021 Shuma e pagesës 

538 538X100=53,800 550 550X100=55,000 

Kujdesi për të moshuar dhe përsana madhor 

Kategoria Gjat vitit 2020 Planifikohet për vitin 

2021 

Vendi vendosjes 

Te moshuar pa perkujdesje familjare 3 5 SHPMPF 

Te rritur me nevoja te veqanta 

 

3 5 Shtime, Ferizaj dhe   Kamenice 

Shpenzimet për momentin kryesisht  i mbulon Ministria e Financav dhe Transfereve MFT 



Sherbimet tjera për klientët në nevoj 

Kategorit e sherbimeve simbas rasteve 

Ftesa gjyqesore per te mitur 

Ftesa gjyqesore per te rritur 

Lypes te rruges 

Masat e shqiptuara per te mitur; M.SH.P 

Mbikqyrja e Organit të Kujdestaris 

Qortim 

Burg 

Vertetime per nenshtetësi 

Vertetime të zotsis së veprimit - për armë 

Vërtëtime të zotësis së veprimit - për punë 

Fëmijët në punë të rënda 

Ankesa koms.mj.shk.II 

Fëmijet e vendosur ne institucionet mbrojtese 

Vendosja stre-dhun familje 

Regjistrimi i mevonshëm i fëmijve 

Perdorues te narkotikeve 

Martesa e parakoheshme 

Urdher mbrojtje per viktimat e dhunes ne 

familje 

Sherim i detyrushem psikiaktrik 

Mase e shqiptuar me Gjobe 

Te kthyer nga zonat e luftes se huaj 

Trafikim 

Femijët e braktisur të posalindur 

Raste tjera në nëvojë për sherbime 

 

 

 



Mbrojtja e të moshuarve mbetur pa përkujdesje familjare  

Vendosja në shtëpit për të moshuar Simbas nevojes dhe mundësive të krijuara 

Koston e shpenzimeve nuk e dim i mbulon MPMS-DPSF 

 

Mbrojtja e të rriturve me nevoja të veqanta 

Vendosja në shtëpit strehuse në komunitet Simbas nevojes dhe mundësive të krijuara 

Shpenzimet nuk i dim i mbulon MPMS-DPSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHERBIMI I NDIHMAVE (Asistencës) SOCIALE 

1.OBJEKTIVAT 2.LEGJISLACIONI 3.AKTIVITETET 4.AFATET 5.BUXHETI BARTSIT 

dhe 

 VËSHTIRËSIT 

Ofrimi i mbrojtjes 

përmes ndihmes socilae, 

familjeve me gjendje të 

rrezikuar materjale 

simbas kategorive 

ligjore 

a- Rasteve në nevoj 

për ndihmë 

sociale kategorie 

parë 

b- Rasteve në 

nevojë për 

ndihmë socilae  

kategoria dytë 

2-  Thithja e 

donacioneve, dhuruar 

nga OJQ-të vendore e 

nderkombtare, donatort 

privat, më qëllim të 

Aktet e zbatusme logjore e 

nënligjore 

1-Ligji Nr.04/L-096 për 

ndryshimin e Ligjit 

Nr.2003/15 dhe Udhëzimit 

Administrativ Nr.06/2013 

2- Aktet nënligjore 

a- Udhzimi 

administrativ Nr. 

01/2000 për 

procedurat për 

delegimin e 

përgjegjësive për 

Skemen e ndihmes 

sociale në Kosovë 

b- Udhëzimi 

administrativ 

Nr.04/2013 për 

procedurat e 

Aktivitetet do jen 

gjithpërfshirse 

Duke fillu  

a- Rrespektimi i 

orarit të plot 

punues me 

efikasitet të 

plot 

b- Kordinimi i 

punes në 

kuadër të 

sherbimi 

c- Kordinimi 

dhe 

bashkpunimi 

me Drejtorin- 

E QPS 

Drejtorin  

DSHMS 

Afatet  në 

përputhje me 

natyren e 

shërbimit që 

ofrohet:  

g- Ditore 

h- Javore 

i- Mujore 

j- Tremujore 

k- Vjetore 

l- Tek disa 

sherbime 

disa 

vjeqare 

  

Buxheti do jet i ndar  

1- Nga MPMS – 

DPSF- DSA  

2- Për sherbimet 

tjera shtes 

dhuruar nga 

OJQ-të 

shpenzimet 

mbulohehen 

nga bugjeti i 

po ketyre 

donatorve  

 

1-Bartsit lokal 

a- Qendra për 

punë sociale 

b- Sherbimi i 

asistencës i 

cili 

funksionon në 

kuadër të 

QPS-së 

c- Drejtori i 

QPS-së 

 

d- Drejtoria e 

Shendetsis 

dhe 

Mirqenjes 

sociale 



ofrimit të ndihmave 

shtes , pako ushqimore, 

pako me veshmbathje, 

materjale shkollore, për 

ti ndimu kategorit më të 

rrezikuara, siç janë 

a- Nënat 

vetushqyese  

b- Prindrit 

vetushqyes 

c- Familjet me 

probleme të 

theksuara 

sociale 

d- Familjet me 

shumë fëmijë. 

paraqitjes së 

kërkesësave për 

ndihm sociale 

c- Udhëzimi 

administrativ 

Nr.16/2013 për 

caktimin e kushteve 

dhe kritereve për 

realizimin e 

ndihmave sociale për 

të hajt në Republiken 

e Kosovës 

d- Udhëzimi 

administrativ, 

Nr.11/2013 për 

procedurat e punës 

së Komisionit 

mjekësor për 

aplikuesit për ndihmë 

sociale në kategorin 

e parë 

d- Kordinimi i 

punve me 

DSA pran 

DPSF-MPMS 

e- Hartimi 

raporteve dhe 

raportimi me 

kohë tek 

personat 

kompetent 

f- Zbatimi me 

prpikri i të 

gjitha 

procedurave 

punuese 

parapar me 

ligj dhe akte 

nënligjore 

g- Ofrimi i 

asistencës për 

donatort dhe 

trupat tjer që 

e- OJQ-të 

vendore 

lokale 

f- Donatort 

privat 

2- Institucionet 

Qendrore 

a- MPMS-

DPSF-DSA 

b- MF 

c- OJQ 

qendrore 

vendore dhe 

nderkombtare 

d- Donatort e 

jashtëm dhe 

vendor. 

VËSHTIRËSIT  

a- Procedurat e 

nderlikuar 

b- Forma të 

shumta 



e- Udhëzimi 

administrativ 

03/2013 për 

procedurat e 

regjistrimit, 

çertifikatën e e 

kërkimit të punësimit 

për të papunsuarit që 

aplikojn për Skemen 

e Ndihmes Sociale 

f- Udhëzimi 

Administrativ Nr. 

06/2013 për 

llogaritjen e të 

mirave pmaterjale si 

dhe të hyrave të 

llogaritshme dhe jo të 

llogaritshme 

g- Udhëzimi 

administrativ 

Nr.15/12 për 

llogaritje e shumës 

ndërlidhen me 

ndihma 

sociale 

h- Zbatimi me 

perpikri i 

sygjerimeve 

dhe vrejtjeve 

dhën nga 

ekipet 

monitorus dhe 

audituese 

i- Përcjellja e të 

gjitha 

takimeve 

punuese-

trajnuese me 

qëllim aftsimi 

për stafin 

j- Dhënja e 

vrejtjeve 

profesionale 

për trupat 

c- Mungesa e 

stafit 

d- Qështjet e 

parregulluara 

pronsoro 

juridike tek 

qytetart 

e- Statuset 

problematike 

sociale me 

raporte të 

qrregulluara 

bashkshortore 

f- Punsimi i 

egër pa 

lajmru tek 

institucionet 

kompetente 

nga ana e 

pronaret dhe 

e vet 

punëtorit 



mujore të ndihmes 

sociale 

h- Udhëzimi 

administrativ 

Nr.12/2007 për 

themelimin dhe 

funksionimin e 

Komisionit të 

ankesave më shkallën 

e II-të për ndihma 

sociale 

i- Udhëzimi 

administrativ 

Nr.08/2010 për 

procedurat 

administrative për 

kthimin e pagesave 

nga shfrytzuesit e 

Skermes së ndihmes 

sociale . 

j- Udhëzimi 

administrativ Nr. 

hartuese të 

ligjeve dhe 

Udhëzimeve 

administrative 



12/2013 për 

përcaktimin e 

procedurave për 

pagesat e ndihmave 

të njihershme sociale. 

k- Udhëzim 

admnistrativ 

Nr.01/2009 për 

themelimin, 

organizimin dhe 

funksionimin e Zyres 

së Komisionit 

mjeksor 

l- Ligji Nr.04/L-083 për 

regjistrimin e të 

papunsurve dhe 

punëkërkuesve. 

m- Udhëzimi 

adminstrativ 

Nr.05/2009 për 

regjistrimin dhe 

evidencën e të 



papunsurve dhe 

punëkërkuesve.(DPP) 

3- Marrëveshtjet e 

mirëkuptimit 

a- Marveshtja e 

mirkuptimit për 

bartjen e 

kompetencave të 

shërbimeve sociale 

dhe delegimin e 

përgjegjësive të 

ndihmave sociale në 

nivel Komunal 

b- Marrëveshtja e 

mirkuptimit në mes 

MPMS-MSHE-

KEDS-KESCO për 

subvencionimin e 

energjisë elektrike 

për periudhën(2005-

2014). 



c- Marrëveshtja e 

mirkuptimit në mes 

MPMS-ATK-sdë, Nr. 

2178-09. 06.2638, 

data 19.10.2012 

d- Marrveshtja e 

mirëkuptimit në mes 

MPMS-Organizates 

humanitare”Nëna 

Tereze” Nr. 65 data 

22.03.2010 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasqyra e pagesave nga sherbimi i asistencës gjatë këti nëntmujori 

 

Nr. Muaji Numri familjeve  - anëtar Pagesa mujore 

1. Janar 463                          2,002 59,830.00 € 

2. Shkurt 461                          1,995 59,870.00 € 

3. Mars 457                          1,958 59,110.00 €  

4. Prill 448                          1,921 116,040.00 € 

5. Maj 447                          1,927 57,990.00 € 

6. Qershor  440                          1,898 57,230.00 € 

7. Korrik 425                          1,817 55,250.00 € 

8. Gusht 432                          1,871 57,140.00 € 

9. Shtator 424                          1,838 109,800.00 € 

10. Tetor 412                          1,775 53,335.00 € 

11. Nëntor 398                          1,711 52,605.00 € 

12. Dhjetor 397                          1,713 52,200.00 € 

Gjithsejt 12 muaj 429,5 mesatarja      1,698.8 790,400.00 €  në total 

 

Bazuar në rrjedhat e viteve paraaprake, po nuk ndryshuan kriterret mundet të ket rënje të shpenzimeve sa i përket asistencës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANIFIKIMI I TË HYRAVE 

Të hyrat gjatë vitit 2022 Të hyrat e planifikuara për vitin 2023 

4,070.00,€ 7,000.00 € 

 

 

PLANIFIKIMET TJERA  

Sa i perket planifikimit të shpenzimeve për kumunali, mbetet obligim i DSHMS pasi që QPS dhe DSHMS, pjes e së cilës është QPS si 

njisi e veqant, funksionojn në hapsirat e të njejtit objekt, Planifikimet për infrastukur, meremteim dhe rikanstruktim të objektit, blerje të 

automjeteve, mbetet në përgjegjsin e Kryetarit me trupat buxhetore Komunale si dhe DSHMS- Drejtorit të DSHMS i cili gjendet në 

nvertshmeri të drejtpërdrejt të Kryetarit të komunes, Unë si drejtor i QPS –së janm i gatshëm të jap kontributiin tim, sa i perket nevojave 

primare, saher më kërkohet dhe me krijohet mundësia, deri në këtë kohë nuk kam një përvoj dhe aq të mirë në këtë plan! 

 


