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Para kthimit

Personi që kthehet duhet të:

✓ Kërkojë nga autoritetet gjermane
dokumentacionin që do të nevojitet pas
kthimit për procedurat e regjistrimit dhe ri-
regjistrimit në fushën e arsimit, sistemin
shëndetësor si dhe tregun e punës.

✓ Ruajë certifikatat e kopshteve si dhe
diplomat e shkollës, certifikatat e
trajnimeve, raportet mjekësore, nëse ka, si
dhe librezat e vaksinimit të fëmijëve.

✓ Informojë në kohë familjarët apo të afërmit
në vendlindje për datat e kthimit për
përgatitjen e pritjes në aeroport.

✓ Kërkojë informacion mbi procedurat e
hyrjes në rastet kur i mungon pasaporta e
udhëtimit. Procedurat janë më të zgjatura
kur kthimi kryhet me dokumente të
përkohshme udhëtimi.

I. Kthimi vullnetar

Pas kthimit

Personi që kthehet duhet të:

✓ Regjistrohet në pikën e hyrjes kufitare tek
autoriteti i kufirit dhe migracionit.

✓ Kontaktojë zyrën e regjistrit të gjendjes
civile në njësinë përkatëse bashkiake për
regjistrimin e anëtarëve të rinj të familjes të
cilët janë lindur jashtë vendit si dhe për
marrjen e dokumentave të reja të
identitetit, nëse i kanë humbur.

✓ Kontaktojë autoritetin bashkiak për
aplikimin për ndihmë ekonomike dhe
regjistrimin e fëmijëve në çerdhe.

✓ Kontaktojë zyrën vendore të arsimit për
regjistrimin e fëmijëve në kopësht/shkollë.

✓ Kontaktojë zyrën vendore të punës me
qëllim gjetjen e një pune.

✓ Kontaktojë mjekun e familjes për
regjistrimin dhe aplikimin për kartë
shëndeti.
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1. Informacion i përgjithshëm

Sistemi shëndetësor në Shqipëri është kryesisht
publik. Sektori privat në këtë fushë është ende në
fillesat e veta dhe shtrihet kryesisht tek shërbimet
farmaceutike dhe dentare si dhe disa klinika për
diagnostikime të veçanta, të ndodhura kryesisht në
Tiranë.
Legjislacioni shqiptar garanton akses të barabartë
për të gjithë qytetarët. Shërbimi publik në këtë
fushë është ofruesi kryesor i shërbimeve
shëndetësore, fushatave promocionale dhe
parandaluese në lidhje me shëndetin,
diagnostikimin dhe trajtimin e popullsisë. Qeveria
e Shqipërisë financon shërbimin publik të kujdesit
shëndetësor. Sigurimet shëndetësore nuk
mbulojnë shpenzimet mjekësore në sektorin
privat. Si pasojë, ky i fundit aksesohet nga ata të
cilët kanë mundësi të përballojnë kostot e tij.

Përfitimet:

• Shërbime shëndetësore tek mjeku i
përgjithshëm dhe mjeku i familjes.

• Shërbime shëndetësore nga specialisti.

• Shërbime shëndetësore në shtëpi, poliklinikë
dhe spital.

• Kontrolle laboratorike dhe radiologjike.

• Kontroll i posaçëm terciar me 90% rimbursim.

• Lista e barnave 100% të rimbursueshme për
fëmijë 0-12 muajsh, invalidëve me status të
plotë, pensionistëve, të verbërve dhe jetimëve.

• Të gjitha barnat brenda apo jashtë listës 100%
të rimbursueshme për veteranët me sëmundje
kronike dhe invalidët e luftës.

• Barna pjesërisht të rimbursueshme për të gjitha
kategoritë e tjera të popullsisë, në përqindje të
ndryshme, jo më pak se 50% në listën e barnave
përkundër rimbursimit të recetës së lëshuar
nga mjeku i përgjithshëm në të gjitha farmacitë
të cilat kanë kontratë me Fondin e Sigurimeve
Shëndetësore.

Kostot:
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II. Kujdesi shëndetësor (1/2)

2. Trajtimi mjekësor dhe barnat

Institucionet shëndetësore dhe mjekët:

Qendra Spitalore Universitare Nënë Tereza

Rruga e Dibrës 372,Tirana 1000

Telefon : 00355 4 2349233

Procedura e pranimit:

I kthyeri kontakton sekretarinë e spitalit publik

duke paraqitur kartën e identitetit dhe atë

shëndetësore. Më pas caktohet vizita e kontrollit

tek mjeku i fushës përkatëse. Për pacientin hapet

një dosje mjekësore në rast shtrimi në spital.

Disponueshmëria dhe kostot e barnave:

Tregu shqiptar i barnave dominohet nga importet

dhe firmat kryesore ndërkombëtare janë të

pranishme. Barnat e prodhuara në vend zënë një

përqindje të vogël në treg. Çmimet e barnave

variojnë nga cilësia dhe prodhuesi.
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Sistemi i kujdesit shëndetësor: Aksesi për migrantët e kthyer

Pranueshmëria dhe kërkesat:

Fondi i Sigurimeve Shëndetësore është i vetmi institucion publik autonom që administron dhe zhvillon

skemën e detyrueshme të sigurimit shëndetësor në Shqipëri. Fondi përfshin personat ekonomikisht

aktivë dhe jo-aktivë si pjesëmarrës në skemë, me ndryshimin e vetëm se të parët i paguajnë vetë

kontributet ndërsa kontributet e të dytëve mbulohen nga buxheti i shtetit.

Procedura e regjistrimit:

Regjistrimi fillestar kryhet tek mjeku i familjes. Karta e Shendetit merret brenda 10 ditëve pune nga

data e aplikimit.

Dokumentet që kërkohen:

Personat e kthyer duhet të paraqesin kartën e identitetit kur të aplikojnë për kartën e shëndetit.

II. Kujdesi shëndetësor (2/2)

Credit: Nathalie Kasparek



I. Informacion i përgjithshëm

Sipas Bankës Botërore, falë rritjes së fuqishme,

Shqipëria u shndërrua nga vendi më i varfër në

Evropë në fillimin e viteve 1990 në një vend me

të ardhura të nivelit të mesëm në 2008. Gjatë

kësaj periudhe varfëria u përgjysmua.

Aktivitetet kryesore ekonomike të vendit janë

shërbimet, bujqësia dhe industria. Shqipëria

zotëron burime të pasura natyrore, por

ekonomia e saj bazohet në bujqësi, përpunim

nafte, nxjerrje mineralesh, energji, turizëm dhe

industri tekstile.

Sektorët kryesorë të ekonomisë janë industria

nxjerrëse, shërbimet e hotelerisë dhe ushqimit,

transporti, informacioni dhe komunikimi,

shërbimet, industria përpunuese, energjitika,

industria e gazit, trajtimi i ujrave dhe mbetjeve,

ndërtimi dhe tregtia.
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III. Tregu i punës dhe punësimi (1/2)

Pagesa e papunësisë: Aksesi për të kthyerit

Pranueshmëria dhe kërkesat:
Të ketë të paktën 1 vit kontribute të paguara për sigurimet

Procedura e regjistrimit:
Personat që kualifikohen duhet të kontaktojnë Zyrën Lokale të Punës për të marrë informacionin e
nevojshëm.

Dokumentet e nevojshme:

• Libreza e punës;

• Kopje e kartës së identitetit;

• Certifikata familjare;

• Certifikata nga zyra e tatim taksave që vërteton se personi nuk rezulton të jetë taksapagues;

• Vërtetim nga shkolla sipas të cilit fëmijët nën 18 vjeç po ndjekin studimet;

• Vërtetim nga institucionet e arsimit të mesëm për persona në varësi deri në 25 vjeç;

• Vërtetim nga komisioni mjeko-ligjor mbi paaftësinë e personit në varësi;

• Certifikatë pronësie të tokës (nëse ka)

Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore në

Shqipëri u rrit në 59.6% në dhjetor 2018,

krahasuar me 59.4% në tremujorin e

mëparshëm. Shifrat arritën majën me 59.6% në

dhjetor 2018 dhe pikën më të ulët me 50.8%

në mars 2014.

Popullsia e Shqipërisë parashikohet të arrijë 2

870 000 në dhjetor 2019 sipas raportimit të

Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kjo shënon një

ulje krahasuar me shifrën 2 874 000 në dhjetor

2018. Rritja e prodhimit të brendshëm bruto

për person në vend arriti 5,254.193 USD në

dhjetor 2018, krahasuar me 4,551.892 USD në

dhjetor 2017.

2. Mënyrat/asistenca për t’u punësuar

Personi i kthyer aplikon pranë Sportelit të

Migracionit në zyrën vendore të punës.

Aplikimi është pa pagesë. Shërbimi Kombëtar i

Punësimit ka krijuar lehtësira në aplikim

nëpërmjet platformës online

http://www.puna.gov.al/

http://www.puna.gov.al/


3. Pagesa e papunësisë

Informacion i përgjithshëm rreth pagesës së

papunësisë (sektori publik ose privat):

• Personat të cilët kanë kontribuar me të

paktën 1 vit pagesë sigurimesh në punë

përfitojnë 3 muaj pagesa papunësie; ata me 3

vite kontribute sigurimesh në pune përfitojnë

6 muaj pagesë papunësie; ata me 5 vite

kontribute sigurimesh në pune përfitojnë 9

muaj pagesë papunësie; ata me 10 vite

kontribute sigurimesh në pune përfitojnë 12

muaj pagesë papunësie.

• Gratë mbi 55 vjeç dhe burrat mbi 60 vjeç

përfitojnë 12 muaj pagesë papunësie me

kusht që të kenë kontribuar me 1 vit pagesa

sigurimesh shoqërore.

Përfitimet dhe kostot:

Niveli bazë i përfitimeve të pagesës së

papunësisë për çdo person është 50% e rrogës

minimale të vendit afro 220 USD në muaj.

Personat të cilët plotësojnë kriteret për

marrjen e pagesës së papunësisë kanë të drejtën

e përfitimit të një të ardhure shtesë në masën

5% të pagesës së papunësisë, për secilin fëmijë

nën moshën 18 vjeç, si edhe për personat në

varësi deri në moshën 25 vjeç, të cilët janë në

ndjekje të studimeve apo kanë paaftësi.

Kur prindërit janë të divorcuar me vendim

gjykate, pagesa shtesë i jepet prindit të cilit i

është besuar kujdestaria e fëmijës.

4. Arsimi i mëtejshëm dhe trajnimet

Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional

Publik në varësi të Shërbimit Kombëtar të

Punësimit ofrojnë kurse të ndryshme trajnimesh

profesionale në Tiranë, Durrës, Vlorë, Korçë,

Shkodër, Gjirokastër dhe Elbasan. Ato ofrojnë

shërbime pa pagesë për migrantët e kthyer.
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III. Tregu i punës dhe punësimi (2/2)

Credit: IOM / Antonio Fantasia 2016



1. Informacion i përgjithshëm

Qeraja mesatare, kostot për banesën, ujin dhe
dritat
Qeraja mujore varion në varësi të madhësisë së
banesës dhe vendndodhjes, ku ato në qendër
kanë qera më të larta. Tirana është qyteti më i
shtrenjtë me cmime që variojnë nga afro 390
EUR për apartamente 1 +1 në 520 EUR për
apartamente 2+1 dhe 670 EUR për apartamente
3+1. Kostot mujore për fatura të ernergjisë
elektrike, ujë, gaz e ngrohje për dy persona janë
mesatarisht 65 USD.

Kërkesa dhe oferta
Tirana, si kryeqyteti i vendit, ofron më tepër
mundësi strehimi por dhe qera më të larta për
banesa.

Godina strehimi për të kthyerit/ strehimi social
Shqipëria ka një Strategji për Strehimin Social që
synon të ofrojë zgjidhje të disponueshme, të
aksesueshme, të përballueshme dhe cilësore për
familjet me të ardhura të ulta apo mesatare. Në
mënyrë të veçantë, skema synon familjet me
tregues cënueshmërie që sjellin përjashtimin nga
skemat e strehimit. Gjithësesi, institucioni i
Avokatit të Popullit ka vënë re se pjesa më e
madhe e bashkive nuk ka buxhet të parashikuar
për strehimin social. Migrantët e kthyer mund
të përfitojnë nga programi i strehimit social
nëpërmjet qerave të paguara pjesërisht ose
tërësisht nga autoritetet vendore.

2. Mënyrat/asistenca për të gjetur
strehim

Agjencitë e pasurive të patundshme në të cilat

mund të merret informacion veprojnë në mbarë

territorin e vendit.

• Century 21 Albania 
(www.century21albania.com) 

• Albanian Real Estate
(https://www.realestate.al) 

• Remax
(https://www.remax-albania.com )

3. Grantet sociale për strehim

Në rast se qeraja e shtëpisë sociale kalon 25%

të të ardhurave neto të familjes, autoriteti

vendor subvencionon shumën e qerasë.

Kategoritë prioritare janë jetimët, personat me

paaftësi, migrantët e kthyer, komuniteti rom, etj.

Dokumentacioni dorëzohet në zyrat bashkiake

dhe mund të jetë subjekt i kërkesave të

mëtejshme.
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IV. Strehimi (1/2)

Credit: Nathalie Kasparek

http://www.century21albania.com/
https://www.realestate.al/
https://www.remax-albania.com/
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Strehimi: Aksesi për të kthyerit dhe grupet e cënueshme

Shqipëria ka një Strategji për Strehimin Social (2016 - 2025). Autoritetet e qeverisjes vendore janë
përgjegjëse për vlerësimin e nevojave për strehim. Administratorët socialë, pjesë e njësive të ndihmës
sociale, verifikojnë statusin financiar të individëve / familjeve që kanë aplikuar për strehimin social.
Strategjia e Strehimit Social propozon dy drejtime të ndryshme në lidhje me strehimin social. Nga
njëra anë, programet e strehimit social ndihmojnë ato familje që vështirë se mund të përballojnë
çmimet e tregut për shkak të gjendjes së tyre të pafavorshme financiare. I tillë është programi që
ofron shtëpi me kosto të ulët dhe kredi të buta për këto familje dhe të cilat mund të aplikohen
përmes Agjencisë Kombëtare të Strehimit. Nga ana tjetër, programet sociale synojnë të ndihmojnë
kategoritë që mbeten të anashkaluara në tregun e banesave për shkak të treguesve të statusit të
pafavorshëm siç janë komunitetet rome dhe cigane, jetimët, personat me aftësi të kufizuara dhe të
moshuarit.

Në Tiranë ka një strehëz e cila administrohet nga OJF “Të Ndryshëm e të Barabartë” që mund të
akomodojë viktimat e dhunës në familje.

Organizata “Të Ndryshëm e të Barabartë”
Adresa: Rr. Milto Tutulani, P.Alb-Milenium, Shk.6,Ap. 39,Tirana,Albania
Tel: +355 (4) 222 18 9
Email: different&equal@icc-al.org
Web: http://www.differentandequal.org/home/

Qendra për Këshillim për vajzat dhe grate e abuzuara administron një strehëz për viktimat e dhunës
familjare. Ajo ofron këshillim, mbështetje psikologjike dhe shërbime referimi.

Qendra e këshillimit për grate dhe vajzat e abuzuara
Adresa: Rruga Sami Frasheri Pall. 9,Tiranë
Tel: +355 4 2233409

Ekziston edhe një strehëz e drejtuar nga qeveria, nën kujdesin e Shërbimeve Sociale Shtetërore
(Adresa: Rruga e Durresit, Tel: +355 44541821, Email: info@sherbimisocial.gov.al), e cila kërkon që
gratë të kenë një urdhër mbrojtjeje për t’u pranuar aty. Urdhri për mbrojtje nxirret nga gjykata në
bazë të kërkesës së viktimës, përfaqësuesit ligjor dhe oficerit të policisë ose prokurorit. Ndërsa
strehëzat e drejtuara nga OJQ-të kryejnë një shqyrtim fillestar (intervistë) për të konfirmuar se
kërkuesi është viktimë e dhunës në familje, nuk aplikohen kushte të tjera pranimi.

IV. Strehimi (2/2)

http://www.differentandequal.org/home/


1. Informacion i përgjithshëm

Sipas “Strategjisë Kombëtare për Mbrojtjen
Sociale 2015 – 2020”, skema e ndihmës
ekonomike është instrumenti kryesor për
“zbutjen e varfërisë” në vend. Sidoqoftë, pagesa
aktualisht ka një ndikim të kufizuar në uljen e
varfërisë. Aktualisht janë rreth 80 000 familje të
cilët i përfitojnë pagesat e skemës. Skema e
ndihmës ekonomike shënjestron relativisht mirë
familjet e varfra, pasi pjesa më e varfër e
popullsisë (20% e popullsisë në vend, por
brenda këtij grupi jo të gjithë mund të
konsiderohen të varfër) përfiton 56% të
shpenzimeve të skemës.

Kostot:
Kostot mbulohen nga njësitë përkatëse të
qeverisjes vendore.

Përfitimet:
Llogaritja për grante të plota bëhet në
përputhje me strukturën e familjes, por
gjithësesi nuk i kalon 78 USD në muaj.

2. Sistemi i pensioneve

Kolona e parë në skemën e pensioneve në vend
është sistemi PAYG, me menaxhim publik dhe
me “përfitim të përcaktuar” ku përfitimet
llogariten në bazë të një formule speficike
bazuar në numrin e viteve të punës, pagave të
marra, si dhe të kontributeve të paguara.
Kolona e dytë është ajo e përfituar nëpërmjet
kontributeve të menaxhuara privatisht, të
paguara vullnetarisht dhe “përfitimeve të
përcatuara”. Ligji nr. 10197, i datës 10.12.2009
mbi pensionet vullnetare konsolidoi bazën
ligjore në tregun privat të pensioneve.

Përfitimet:

Pensionistët marrin pagesën e pensionit në bazë

mujore.

3. Grupet e cënueshme

Familjet pa të ardhura; jetimët pa asistencë

institucionale; viktimat e trafikimit; viktimat e

dhunës në familje; të miturit nën kujdestari

konsiderohen grupe të cënueshme dhe janë në

fokus të sistemit të mirëqenies sociale.

Asistenca ofrohet kryesisht nga institucionet

shtetërore si Shërbimi Social Shtetëror.

Administratorët socialë në departamentet e

shërbimeve sociale në njësitë e qeverisjes

vendore mbledhin dokumentacionin përkatës si

kopjen e kartës së identitetit të aplikantit dhe

mundësisht edhe të pjesëtarëve të tjerë të

familjes. Administratori më pas plotëson

aplikimin online për ndihmën ekonomike që

përmbledh të dhënat mbi: përbërjen familjare,

arsimin dhe punësimin; tipin e banesës; asetet e

familjes; të ardhurat nga programet e mbrojtjes

sociale.

Zyra për Mbrojtjen Ligjore të Fëmijëve dhe të

të Rinjve ofron asistencë për fëmijët dhe të

rinjtë të drejtat e të cilëve janë dhunuar nga

sjellja e administratës shtetërore dhe kur

familjet e tyre nuk kanë mundësi të mbulojnë

shpenzimet e ndihmës ligjore.
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V. Përkrahja sociale

Sistemi i përkrahjes sociale: Aksesi për personat e kthyer

Pranueshmëria dhe kërkesat:
Çdo migrant i kthyer ka të drejtën e aksesit në skemën e përkrahjes sociale, si çdo qytetar i
Republikës së Shqipërisë.

Procedura e regjistrimit:
Migranti i kthyer nevojitet të kryejë regjistrimin në njësinë bashkiake përkatëse.

Dokumentet e nevojshme:
Karta e identitetit; deklarata e gjendjes ekonomike të familjes; certifikata familjare; hipoteka e shtëpisë;
dëshmia e papunësisë; dëshmia e regjistrimit për fëmijët.



1. Informacion i përgjithshëm

Arsimi fillor: 82.8% e grupmoshave aktive të

shkollës ndjekin studimet. Gjatë 2017-2018,

ndoqën studimet 650 153 studentë, 3.8% më

pak se viti i mëparshëm akademik. Arsimi është i

detyrueshëm për 9 klasat e para. Viti akademik

ndahet në dy semestre që nisin në shtator/tetor

dhe mbyllen në qershor/korrik.

Arsimi i mesëm zgjat tre vite. Ai fokusohet në

mësimdhënien akademike dhe përgatitjen për

shkollën e lartë. Shumë shkolla janë

rikonstruktuar dhe pajisur me teknologji

bashkëkohore së fundi .

Arsimi i lartë përfaqësohet nga një numër i

konsiderueshëm i universiteteve publike dhe

private në Shqipëri, të shpërndara në qytetet

kryesore. Universiteti i Tiranës është më i vjetri

dhe më i madhi me një numër prej afro 15,000

studentësh dhe gati 900 pedagogë. Fakultetet e

tij përfshijnë shkencat ekonomike, gjuhët e

huaja, histori -filologjinë, mjekësinë, shkencat

natyrore, jurisprudencën, shkencat shoqërore,

dhe edukimin fizik.

Arsimi parashkollor Mosha

Çerdhja 0,5 – 3

Kopështi 3 – 6

Arsimi bazë

Cikli fillor

Cikli i mesëm i ulët

6 – 11

11 - 15

Arsimi i mesëm

Shkolla e mesme 15– 18

Arsimi profesional 15-17/18

Arsimi i lartë

Universiteti Nga18
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Arsimi profesional përbën një alternativë të
arsimit të mesëm dhe zgjat nga 2 deri 4 vite, në
varësi të marrjes së një diplome të thjeshtë apo
të një kualifikimi të plotë.

2. Kostot, kreditë dhe bursat

Arsimi publik është pa pagesë deri në nivelin e
mesëm. Pagesat për universitetin publik
variojnë nga 235 USD në 372 USD në vit.
Pagesat në universitetet private janë më të larta
dhe variojnë nga 2,400 USD në 3,600 USD.

Bursa universitare u akordohen një numri të
kufizuar studentësh me rezultate të shkëlqyera.
Përjashtohen nga pagesat universitare edhe disa
kategori si studentët që vijnë nga familje pa të
ardhura, jetimët, studentët të cilët kanë humbur
kujdestarinë prindërore, studentët e identifikuar
si viktima të trafikimit, studentët me paaftësi, etj.
Pagesat për ta mbulohen nga autoritetet
vendore apo shërbimet sociale.

Studenti duhet të depozitojë dokumentacionin
përkatës në sekretaritë e universiteteve:
kërkesën për bursë, kopje të kartës së
identitetit, certifikatën familjare, një dëshmi nga
njësia bashkiake sipas të cilës familja e studentit
trajtohet me ndihmë ekonomike, dëshminë e
statusit të jetimit, raportin mjekoligjor për
paaftësinë, vendimin gjyqësor për humbjen e
kujdestarisë prindërore, etj.

3. Aprovimi dhe verifikimi i diplomave
të huaja

Aplikimi mund të bëhet ose online ose
nëpërmjet një kërkese me shkrim drejtuar
Qendrës së Shërbimeve Arsimore. Përveç kësaj,
aplikanti duhet të paraqesë diplomën e marrë
në një vend të tretë, listën e notave, një kopje të
kartës së identitetit dhe dokumentin e pagesës.

VI. Sistemi arsimor

Sistemi arsimor: aksesi dhe regjistrimi për të kthyerit

Të kthyerit duhet t’i drejtohen Drejtorisë Arsimore Rajonale për të regjistruar fëmijët e tyre. Për të
kthyerit ofrohet trajnim pa pagesë në Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional në 7 rrethe të
vendit.



1. Programet e asistencës për
riintegrim

Që nga viti 2010, qeveria shqiptare ka ndërmarrë

hapa të vazhdueshëm me qëllim zhvillimin dhe

zbatimin e një kuadri politikash mbi migracionin e

kthimit dhe riintegrimin. Elementi thelbësor i

mekanizmit të riintegrimit gjendet në Sportelet e

Migracionit të ndodhura në 36 zyrat rajonale dhe

vendore të punës, në mbarë vendin, të cilat

vlerësojnë nevojat për riintegrim të migrantëve

të kthyer dhe i referojnë ata tek shërbimet

publike ekzistuese në shëndetësi, arsim, punësim,

etj.

Krijimi i një mekanizmi të tillë pasqyron

përpjekjet e vendit për të konsoliduar

institucionet të cilat ofrojnë shërbime dhe

përkrahje sociale si dhe për të përmirësuar

aksesin e popullsisë tek shërbimet publike, në

përgjithësi.
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VII. Mbështetje konkrete për të kthyerit

2. Mbështetje financiare dhe
administrative

E vetmja mbështetje financiare mbetët ndihma

ekonomike që akodrohet nga autoritetet e

qeverisjes vendore.

Migrantët e kthyer mund të aplikojnë për

mbështetje administrative në zyrat e njësive

bashkiake si dhe tek shërbimet vendore të

punësimit.

3. Mbështetje për të nisur aktivitete që
sjellin të ardhura

Instituti Shqiptar i Mikrofinancës (NOA, Fondi

Besa, Agro & Social Fund, FedInvest, FAF &

UniFin) – gjeni si vijon kontaktet e tyre.

Credit: Nathalie Kasparek



Organizata humanitare ndërkombëtare dhe jo-ndërkombëtare

Organizata Ndërkombëtare për Migracion (IOM)

Rruga “Ibrahim Rugova”

Nd. 42, H.12, Apt. 4 

Tiranë

Tel: +355 (0) 4 2257836-7

Fax: +355 (0) 4 2257835

E-mail: infotirana@iom.int

Website: http://www.albania.iom.int

Programi i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara

(UNDP)

Rruga "Skenderbej", 

Gurten Building, 2nd Floor, Tiranë

Tel.: +355 (4) 2250 205, 2250 224, 2250 234

Fax: +355 (4) 2250 286, 2250 289

Email: registry.al@undp.org

Website:  http://www.al.undp.org

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët

(UNICEF) 

Rruga "Skenderbej", 

Gurten Building, Kati 2, Tiranë

Tel. 355 4 4548400

Email: tirana@unicef.org

Website: https://www.unicef.org/albania

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë

(UNFPA)

Rruga "Skenderbej", 

Gurten Building, Kati 2, Tiranë

Tel.:+355 4 225 78 38

Email: albaniaoffice@unfpa.org
Website: http://www.unfpa.org

Organizata Ndërkombëtare e Shëndetit (ëHO)

Rruga "Skenderbej", 

Gurten Building, Kati 2

Tel.: +355 42266162, +355 42266163

Fax: +355 4 2266163

Email: whoalb@euro.who.int

Banka Botërore

Rruga «Ibrahim Rugova», 34 

Tiranë

Tel. (355 4) 2280 650/1

Email: agjokutaj@worldbank.org

Website: http://www.worldbank.org/en/country/albania

Fondi Monetar Ndërkombëtar (IMF)

Twin Tower I, Suite 5-4

Bulevardi Dëshmorët e Kombit

Tiranë

Email: RR-ALB@imf.org

Tel: +355 (4) 2280 400 

Fax: +355 (4) 2280 401 

Zyra e Kombeve të Bashkuara për Gratë

Rruga "Skenderbej", 

P. 8, kati 2, Ap. 29,30,31

Tiranë

Tel: +355 4 450-2555 

Fax: +355 4 450-2555 

Website: www.facebook.com/unwomenalbania

Komisioni i Lartë i Kombeve të Bashkuara për

Refugjatët (UNHCR)

Rruga "Skenderbej", 

Gurten Building, Kati 2

Tel: 355 4 2250205

Fax: 355 4 2250286

Email: albti@unhcr.org

Website: www.unhcr.org/albania

Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim

(EBRD)

Torre Drin, Kati 4

Rruga “Abdi Toptani”

Tiranë

Tel: +355 4 2232 898
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Autoritetet përkatëse vendore (zyrat e punësimit, sigurimet shëndetësore, pensionet, etj)

Zyra Rajonale e Punës Berat

Email: migena.toto@shkp.gov.al

Celular: 00355 694080206

Berat

Zyra Rajonale e Punës Fier

Email: nustret.avdulla@shkp.gov.al

Celular: 00355682068990

Fier

Zyra Rajonale e Punës Lezhë

Email: fatmir.delishi@shkp.gov.al

Celular: 00355692079746

Lezhe

Zyra Rajonale e Punës Shkodër

Email: rozafa.zmijanej@shkp.gov.al

Celular: 00355694081600

Shkodër

Zyra Rajonale e Punës Kukës

Email: ledian.halilaj@shkp.gov.al

Celular: 00355695555669

Kukës

Zyra Rajonale e Punës Tiranë

Email: marisa.kacorri@shkp.gov.al

Celular: 00355696268269

Tirana

Zyra Rajonale e Punës Elbasan

Email: oltion.kokunja@shkp.gov.al

Celular: 00355692716128

Elbasan

Zyra Rajonale e Punës Korçë

Email: florenc.tabaku@shkp.gov.al

Celular: 00355692059333

Korcë

Zyra Rajonale e Punës Durrës

Email: indrit.buka@shkp.gov.al

Celular: 00355692088884

Durrës

Zyra Rajonale e Punës Dibër

Email: fatmir.bulku@shkp.gov.al

Celular: 00355682325432

Dibër

Zyra Rajonale e Punës Gjirokastër

Email: eduart.pesha@shkp.gov.al

Celular: 00355697765558

Gjirokastër

Zyra Rajonale e Punës Pukë

Email: astrit.kuci@shkp.gov.al

Celular: 00355682036355

Pukë

Zyra Rajonale e Punës Përmet

Email: florand.hasani@shkp.gov.al

Celular: 00355686053605

Përmet

Zyra Rajonale e Punës Bulqizë

Email: asllan.daxha@shkp.gov.al

Celular: 00355693333501

Bulqizë

Zyra Rajonale e Punës Malësi e Madhe

Email: rasim.demaj@shkp.gov.al

Celular: 00355692140631

Malësi e Madhe

Zyra Rajonale e Punës Tepelenë

Email: oltjon.mema@shkp.gov.al

Celular: 00355686159999

Tepelenë 

Zyra Rajonale e Punës Vlorë

Email: mariana.cani@shkp.gov.al

Celular: 00355692039315

Vlorë

Zyra Rajonale e Punës Mat

Email: lefter.pasha@shkp.gov.al

Celular: 00355 685856455

Mat 

Zyra Rajonale e Punës Librazhd

Email: veri.bicaku@shkp.gov.al

Celular: 00355682311816

Librazhd

Zyra Rajonale e Punës Tropojë

Email: shpresa.bucpapaj@shkp.gov.al

Celular: 00355685125248

Tropojë
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Institucionet shëndetësore

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 

(QSUT)

Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tiranë

Tel:+355 4 2349233

Website: www.qsut.gov.al

Spitali i  Traumës

Rruga Lord Bajron, Tiranë 1000

Tel: 00355 4 430 5501

Spitali Rajonal Durrës

Rruga Telat Noga

Tel: 00355 52 222 222

Website: www.srd.gov.al

Spitali Rajonal Elbasan

L. Haxhijas

Tel: 00355 54 258644

Website: www.sre.gov.al

Spitali Rajonal Berat

Lagja Kushtrimi

Tel: 00355 32 234222

Regional Hospital Diber

Bulevardi Elez Isufi

Tel: 00355 2182072

Spitali Rajonal Fier

Lagja 1 Maji, Rruga "Cameria“

Tel: 00355 34222021 

Spitali Rajonal Gjirokastër

Lagja "18 Shtatori“

Tel: 003558463768

Spitali Rajonal Korçë

Shetitorja "Fan Noli“

Tel: 003558242972

Spitali Rajonal Kukës

Tel: 003552425373

Spitali Rajonal Shkodër

Rruga Kolë Heqimi 11

Tel:  003552243347

Website: www.srsh.gov.al

Spitali Rajonal Vlorë

Lagja "Partizani„

Tel: 003553322657 

Spitali Rajonal Lushnjë

Lagja Xhevdet Nepravishtja

Tel:  00355 3522268

Spitali Psikiatrik Vlorë

Tel: 0035533 229 89

Email: s_psikiatrik_vl@yahoo.it

Spitali Amerikan (privat)

Rruga Lord Bajron, Tiranë

Tel: 00355 4 235 7535

Website: www.spitaliamerikan.com

Spitali Hygea (privat)

Mbikalimi i Kamzës, Kashar 1051

Tel: 00355 4 239 0000

Website: www.hygeia.al
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Për informacion të mëtejshëm lutemi vizitoni portalin informues mbi kthimin vullnetar 

dhe riintegrimin: 

https://www.returningfromgermany.de/en/countries/albania    

Kontakte të tjera (OJQ për gratë dhe fëmijët, institucione kreditimi)

Organizata “Të Ndryshëm dhe të Barabartë”

Rr. Milto Tutulani, P. Alb-Milenium, Shk.6, Ap. 39, Tiranë

Tel: +355 (4) 222 18 9

E-Mail: different&equal@icc-al.org

Web: www.differentandequal.org

Qendra Këshillimore për gratë dhe vajzat e 

abuzuara (CCWG)

Rruga «Sami Frasheri» Pall. 9, P.C. 1000  Tiranë

Tel.+355 4 2233409 

Zyra Ligjore për Fëmijët e të Rinjtë (FLA) 

CRCA Albania

Tel: + 355 4 2265741

E-mail: info@crca.al

Web: www.crca.al

Save the Children Albania Country Office

Rruga Mihal Popi, No. 7

Tiranë

Tel:: +355 4 226 1840

https://albania.savethechildren.net/contact-us

Qendra Psikosociale "Vatra"  

Lagjia: "Isa Boletini"

Rruga: "Nermin Vlora Falaski"

Pallati 13, Shkalla I, Kati III

Vlorë

Tel: +355 33 22 40 78 /+ 355 69 88 84 613 (24 hours)

Website: www.qendravatra.org.al

“Tjeter Vizion”

Lagja “Aqif Pasha”

Rruga “Ali Arapi”, Nr.19

Elbasan

Tel:  + 355 54 252919 

Fax. +355 54 252919

E-mail : tjetervizion@gmail.com

Website: http://tjetervizion.org

Micro Credit Albania (MCA)

Blvd. “Zogu i Parë”

Tiranë

Email: info@mca.al

Tel: +355 684055570 

Website: www.mca.al

Shoqata e Kursim Kreditimit “FED Invest“

Rr. "Qemal Stafa", P. 9 -katësh, Nr. 70, Kati 2, Pazari i ri. 

Tiranë

Email: info@fedinvest.al

Tel:   + 355 4 2 251 910 /911 

Website: www.fedinvest.al

FAF Sha

Rruga Dervish Hima 4

Tiranë

Tel: +355 4 2 223937 

Website: www.faf.al

UniFin

Tel: +355 4 224 469 

Cel: +355 67 20 82 497

e-mail: ocane@unionijehona.org

Fondi Besa

Rr: Brigada VIII, Pall. 5, Tiranë

Tel: +355 2253841

Email: mfi@besa.org.al

Agro & Social Fund

Rruga "Pjeter Bogdani", Pallati 23/4, Kati i II, Tiranë

Tel: +355 46 31 57 43

Email: info@asfund.org

Website: http://asfund.org/
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