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Të dhënat në këtë përmbledhje informative janë hulumtuar me qëllimet dhe përkujdesin më të
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KUJDESI SHËNDETËSOR

Informacion i përgjithshëm mbi kujdesin shëndetësor
Fondi i Sigurimeve Shëndetësore është
i vetmi institucion autonom publik që
administron dhe zhvillon skemën e
detyrueshme të sigurimit të kujdesit
shëndetësor në Shqipëri. Fondi mbulon
personat ekonomikisht aktivë dhe joaktivë, me ndryshimin e vetëm që të parët
i paguajnë vetë kontributet, ndërsa të
dytët mbulohen nga buxheti i shtetit.
Sigurimi shtetëror nuk mbulon shpenzimet mjekësore të bëra në sektorin
privat. Ato janë të arritshme vetëm për
ata që mund të paguajnë për to.
Përfitimet jane si vijon:
•

Vizita mjekësore pa pagesë, përfshirë
ato në shtëpi nga mjeku i familjes ose
në klinikat apo spitalet publike

•

Rimbursimi i pjesshëm ose i plotë
i ilaçeve të listuara (të përditësuara
çdo vit). Farmacitë kanë kontrata me
Fondin e Kujdesit Shëndetësor.

•
•
•
•
•

Kontrolle të vecanta terciare

mjekësore falas për fëmijët nën 12
vjeç, veteranët e luftës, invalidët e
luftës, invalidët e punës, tuberkulozi
dhe pacientët me kancer.
•

Medikamente falas për fëmijë nën
12 vjeç, pensionistë, invalidë të luftës,
invalidë të punës, veteranë, të verbër,
jetimë, pacientë me kancer, persona
me transplant të veshkave, pacientë
me sklerozë të shumëfishtë, pacientë
të anemisë së insuficencës renale, pacientë të mitur talasemikë, pacientë
me tuberkuloz.

Sigurimi shëndetësor privat mbulon deri
në 100% të kostove financiare për të
gjithë të siguruarit në rast të një aksidenti
ose sëmundjeje të papritur. Kompanitë
e sigurimeve siç janë EUROSIG, SIGAL
UNIQA etj. ofrojnë paketa të sigurimeve
individuale dhe familjare që sigurojnë
mbulim të ekzaminimeve shëndetësore
duke filluar nga kontrolli rutinë vjetor;
trajtim mjekësor në rast sëmundjeje ose
aksidenti, si dhe kostot në rast të kujdesit
për shtatzëninë në spitalet private brenda
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dhe jashtë Shqipërisë.Sa më e lartë të jetë
pagesa, aq më gjithëpërfshirëse është lista e
mbulimit të shërbimit të ofruar. Ky lloj sigurimi është vullnetar.
Disponueshmëria e qendrave mjekësore dhe e personelit mjekësor
Në Shqipëri, kujdesi shëndetësor parësor (KSHP) organizohet përmes një
rrjeti publik të ofruesve të shërbimeve
shëndetësore. Secila prej 61 bashkive ka
qendra të KSHP. Mesatarisht, një qendër
e KSHP ofron shërbime për 8 000-20
000 banorë, që ndryshojnë për zonat
urbane dhe rurale, duke regjistruar një
raport mjek / pacient prej 1: 2500 dhe
raportin infermiere / pacient 1: 400. Të
gjitha qendrat e KSHP janë përgjegjëse
për detyrat cdo ditë të javës cdo orë. Këto
shërbime nuk ofrohen në të gjitha qendrat post-ambulatore. Të gjitha qendrat
janë nën kontrollin e drejtpërdrejtë të
Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale, e cila rekruton personelin mjekësor dhe jo-mjekësor dhe është përgjegjëse
për përfshirjen në infrastrukturë dhe
pajisje. Në shumicën e rasteve, ndërtesat dhe trualli janë pronë e Ministrisë së
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apo
të autoriteteve lokale. Në zona të vogla
rurale, mjekët e përgjithshëm ofrojnë
shërbime për njerëzit e të gjitha moshave.
Zonat urbane kanë pediatër që kryejnë
kontrolle të fëmijëve të shëndetshëm dhe
pediatër që kujdesen për fëmijë të sëmurë.
Një ndarje e ngjashme e punës vlen edhe
për infermierët. Infermierët shpesh janë
të nënspecializuar, me një shtrirje të
ngushtë shërbimesh. Qendra Spitalore
Universitare Nënë Tereza (QSUT) në
Tiranë është institucioni kryesor publik
shëndetësor në vend.

Pranimi në qendrat shëndetësore
I kthyeri nga jashtë kontakton fillimisht me mjekun e familjes (mjek i
përgjithshëm) i cili rekomandon ekzaminime/ trajtime të mëtejshme. Nëse
është e nevojshme, pacienti referohet
tek eksperti përkatës mjekësor në ambulancë ose spital. Një dosje mjekësore
hapet për secilin pacient në ambulancën
e lokalitetit/ bashkisë.
Disponueshmëria dhe kosto e medikamenteve
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.
Akses pët të kthyerit
E drejta e përfitimit dhe kërkesat: Cdo
qytetar i Shqipërisë ose shtetas i huaj që
banon legalisht në territorin e vendit, mund
të ketë akses në kujdesin shëndetësor,
publik ose privat. Sipas Fondit të Sigurimit
Shëndetësor, qytetarët mund të përdorin
shërbimet e KSHP-së falas.
Procedura e regjistrimit: Për kartën e
shëndetit aplikohet tek mjeku i familjes dhe
ajo merret brenda dy javësh falas. Mund
të merret edhe në mënyrë elektronike
përmes portalit www.e-Albania.al duke
vendosur numrin personal të identitetit
dhe kodin e pacientit. Karta vërteton se
mbajtësi i saj është i siguruar shëndetësor
përmes Fondit të Sigurimeve Shëndetësore
dhe ka të drejtë të përfitojë shërbim
shëndetësor falas në sektorin publik.
Dokumentacioni i kërkuar: Dokumente të
cilat provojnë shtetësinë shqiptare
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TREGU I PUNËS

Informacion i përgjithshëm mbi tregun
e punës
Sipas Bankës Botërore, për shkak të
performancës së një rritjeje të fortë,
Shqipëria kaloi nga kombi më i varfër
në Evropë në fillim të viteve 1990-të
në vend me statusin e të ardhurave të
mesme në 2008, dhe me varfërinë në
rënie thuajse përgjysëm gjatë asaj periudhe. Shumica e punësimeve formale
janë ose në mikro biznese ose në firma
të mëdha. Mikro bizneset (1-4 punonjës) përfaqësojnë 90% të numrit të
përgjithshëm të firmave të regjistruara
dhe mbulojnë 29% të vendeve të punës.
Të marra së bashku, firmat me më pak
se 10 të punësuar përbëjnë 38% të të
gjithë tregut të punësimit. Nga ana tjetër,
firmat e mëdha formale (me më shumë
se 100 të punësuar) përfaqësojnë më
pak se gjysmën e 1% të numrit të përgjithshëm të firmave, por mbulojnë 1/3
e të gjitha vendeve të punës. Punësimi
në sektorin privat zyrtar është i përqëndruar në rajonin e Tiranës, që përbën
52% të punësimit. 28% e popullsisë në
moshë pune jeton në Tiranë dhe 25% e
të gjithë punësimit (zyrtar dhe joformal)
është i vendosur atje. Sidoqoftë, Tirana, e
cila numëron 35% të të gjitha firmave të
regjistruara, ofron më shumë se gjysmën
e punësimit të përgjithshëm të sektorit
zyrtar, dhe firmat më të fuqishme janë
gjithashtu të përqendruara aty. Durrësi
dhe Fieri, të cilët numërojnë rreth 10%
të firmave të regjistruara secila, përkatësisht mbulojnë 12% dhe 7% të punësimit.
Gratë, të rinjtë dhe personat me arsim
të ulët janë më tepër të përjashtuar nga
punësimi. Së pari, për çdo grupmoshë
dhe çdo nivel arsimimi, gratë kanë më
pak të ngjarë të sigurojnë punë. Të rinjtë
gjithashtu kanë shumë më pak të ngjarë

të punojnë krahasuar me të moshuarit,
pjesërisht, për shkak se ende janë duke
ndjekur arsimin. Për burrat, dallimet
zhduken në moshën 30 vjeç, por piku
i punësimit të grave arrin kulmin midis
moshës 40-44 vjeç. Diferenca gjinore
është më e lartë për gratë me arsim të
mesëm, mes të cilave vetëm 44% punojnë, krahasuar me 65% të burrat, po
me arsim të mesëm. Pjesa e burrave të
punësuar në popullsinë e moshës së re
është më e lartë në Shqipëri sesa në
vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor,
por shumë më e ulët sesa në vendet e
BE-së. Raporti i punësimit të grave, në
50%, është gjithashtu thelbësisht më i
lartë në Shqipëri sesa në vendet fqinje
të Ballkanit, por shumë nën mesataren
e BE-së. Aktiviteti ekonomik i vendit bazohet në ofrimin e shërbimeve, bujqësi
dhe industri. Shqipëria është një vend
i pasur me burime natyrore, por ekonomia varet nga bujqësia, përpunimi i
naftës, nxjerrja e mineraleve, energjia,
turizmi dhe industria tekstile. Sektorët
kryesorë të ekonomisë përfshijnë industrinë nxjerrëse, shërbimet e akomodimit
dhe ushqimit, transportin, informacionin

dhe komunikimin, shërbimet, industrinë
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përpunuese, energjinë, gazin, trajtimin e
ujit dhe mbeturinave, ndërtimin dhe tregtinë. Shkalla e papunësisë në Shqipëri
ra në një rekord të ri të ulët prej 11.6%
në tremujorin e katërt të 2019 nga
12.7% në periudhën përkatëse të 2018
dhe krahasuar me 11.8% në tremujorin
paraardhës.
Gjetja e punës
Të kthyerit nga jashtë duhet të aplikojnë në sportelet e migracionit në zyrën
lokale të punësimit. Aplikimi është
falas. Shërbimi Kombëtar i Punësimit
ka lehtësuar aplikimin përmes një formati online në http://www.puna.gov.
al/. Strukturat Kombëtare të Punësimit
ofrojnë informacion, këshilla, orientim
dhe shërbejnë si ndërmjetës midis punëkërkuesve dhe punëdhënësve.
Pagesa e papunësisë
Sistemi i mbrojtjes sociale në Shqipëri
duhej të pësonte ndryshime të qenësishme gjatë periudhës së tranzicionit
në vitet 1990-të si rezultat i rritjes së
problemeve sociale si papunësia dhe
varfëria. Krijimi i Ministrisë së Punës
në 1992 inicioi reformën në sektorin e
mbrojtjes sociale duke përfshirë rimodelimin e sistemit ekzistues të sigurimeve
shoqërore, krijimin e ndihmës sociale,
futjen e përfitimeve të papunësisë
dhe shërbimeve të punësimit si dhe
krijimin e një sistemi të sigurimit të kujdesit shëndetësor. Së bashku me të u
krijuan institucione të tilla si Instituti i
Sigurimeve Shoqërore (1992), Instituti i
Sigurimeve Shëndetësore, Inspektoriati
i Punës (1995) dhe Shërbimi Kombëtar

i Punësimit (1995).
Një pjesë e vogël e të papunëve kanë të
drejtën e përfitimit të papunësisë sepse
sistemi aktual siguron përfitime vetëm
për ata që kanë paguar kontribute sociale gjatë vitit të fundit të punësimit.
Niveli i lartë i aktiviteteve ekonomike në
sektorin joformal nënkupton që pjesa e
përfitimeve është e vogël. Personat të
cilët janë siguruar për të paktën 1 vit
pune përfitojnë 3 muaj pagesa të papunësisë; ata të siguruar për 3 vite pune
marrin 6 paga papunësie; të siguruarit
për 5 vite pune përfitojnë 9 paga papunësie; ata me 10 vite sigurim në punë
marrin 12 muaj asistencë papunësie.
Gratë mbi moshën 55 vjeç dhe burrat
mbi moshën 60 vjeç përftitojnë 12 muaj
pagesa papunësie, me kushtin që të kenë
kontribuar 1 vit në sigurimet shoqërore.
Personat që plotësojnë kushtet për përfitimin e përfitimeve të papunësisë kanë
të drejtë të marrin të ardhura shtesë
familjare mbi shumën bazë, në masën
5% të përfitimit të papunësisë, për secilin fëmijë në varësi deri në moshën 18
vjeç, si dhe për personat që janë duke
vazhduar studimet ose janë me aftësi të
kufizuara, deri në moshën 25 vjeç. Kur
prindërit ndahen me vendim gjyqësor,
shtesa familjare i jepet prindit përgjegjës
të fëmijës.
Arsimi profesional dhe trajnimi
Shqipëria ka një Strategji Kombëtare
për Trajnimin dhe Edukimin Profesional
si dhe Mësimin e Vijueshëm (20132020). Ndërtimi i një sistemi me cilësi
moderne kontribuon në avancimin e
vazhdueshëm profesional dhe qytetar të të rinjve dhe të rriturve përmes
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sigurimit të kualifikimeve profesionale që
plotësojnë kërkesat e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të vendit. Një faktor
kryesor për rritjen e rëndësisë së këtyre
sektorëve dhe për përmirësimin dhe sigurimin e cilësisë së sistemit është rritja e
pjesëmarrjes në këto trajnime. Shërbimi
Kombëtar i Punësimit (SHKP) ofron trajnim profesional përmes 9 qendrave të
formimit profesional të cilat veprojnë në
qytetet më të mëdha të vendit si në
Tiranë (2 qendra operative), Shkodër,
Durrës, Elbasan, Korçë, Fier, Gjirokastër
si dhe qendra e lëvizshme që përfshin
kryesisht pjesën verilindore të vendit
(Pukë, Kukës, Tropojë, Peshkopi, Burrel,
Bulqizë, etj.).
Drejtoritë Rajonale të Formimit
Profesional mbulojnë katër kategori
kryesore:
•

Punëkërkuesit e regjistruar në zyrat
e punës;

•

Personat e papunë të cilët nuk janë
të regjistruar në zyrat e punës;

•

Të punësuarit të cilët dëshirojnë të
rrisin kapacitetet e tyre;

•

Personat ekonomikisht joaktivë
(studentët, etj).

Qendrat publike të formimit profesional ofrojnë kurse 4-6 javore si edhe më
afatgjata deri në 7 muaj për të gjitha
kategoritë. Ato synojnë kryesisht të papunët të cilët dëshirojnë të riintegrohen
në tregun e punës por aplikojnë kurse
falas edhe për grupe të margjinalizuara
si romët, gratë e trafikuara, jetimët, migrantët ë kthyer, ish të burgosurit dhe
personat me paaftësi. Punëkërkuesit e regjistruar në zyrat e Shërbimit Kombëtar
të Punësimit përfitojnë tarifa të ulura.

Të kthyerit mund të marrin informacion
duke u paraqitur vetë në qendrat publike të formimit profesional në zonat
ku banojnë. Gjithashtu, ekzistojnë edhe
qendra private cilësore formimi të cilat
ofrojnë kurse në fusha të ndryshme në
Tiranë e qytete të tjera.

Aksesi për të kthyerit
E drejta e përfitimit dhe kërkesat:
Cdo shtetas i Shqipërisë që ka paguar
kontribute sociale gjatë vitit të fundit të
punësimit të tyre mund të përfitojë.
Procedura e regjistrimit: Migranti i kthyer
duhet të paraqitet tek zyra më e afërt e
punës në vendin ku banon.
Dokumentacioni i kërkuar:
•
Libreza e punës;
•
Kopje e kartës së identitetit;
•
Certifikatë familjare;
•
Certifikatë nga zyra e taksave që
vërteton se personi nuk rezulton i
regjistruar si taksapagues;
•
Dëshmi nga shkolla se fëmijët nën
18 vjec po ndjekin studimet;
•
Dëshmi nga institucione më të larta
arsimore për fëmijët deri 25 vjec;
•
Dëshmi nga komisioni mjekësor
mbi paaftësinë e vartësve;
•
Certifikatë
hipotekore
mbi
pasurinë, nëse ka.
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strehimin
Gjatë dy dekadave të fundit, Shqipëria
ka përjetuar një hop të rëndësishëm
në sektorin e ndërtimeve, kryesisht në
ndërtimin e banesave. Periudha e tranzicionit u shoqërua me ndryshime në
faktorët demografikë, ekonomikë dhe
socialë, të cilat nga ana e tyre kanë rritur
kërkesën për ndërtime të reja. Tregu
i banesave përfaqëson një element të
rëndësishëm jo vetëm për ekonominë
shqiptare, por edhe nga kultura lokale.
Shqiptarët e konsiderojnë pronësinë e
një shtëpie si një nga nevojat parësore
dhe fillestare. Në këtë drejtim, migracioni i brendshëm (nga fshati në qytet) dhe
ai i jashtëm dhe ndryshimi i qëndrimit të
jetesës së ndarë nga palët, ka luajtur një
rol shumë të rëndësishëm në formën
dhe trendin e kërkesës për strehim. Më
konkretisht, emigracioni ka luajtur një
rol të madh në kërkesën për shtëpi në
zonat urbane, veçanërisht në Tiranë, si
pasojë e përmirësimit të kushteve të jetesës dhe të ardhurave më të larta të
disponueshme të emigrantëve shqiptarë dhe familjeve të tyre në vendlindje.
Qeraja mujore ndryshon në varësi të
madhësisë së vendbanimit dhe vendndodhjes, ku qendra e qytetit është më
e kushtueshme. Tirana është qyteti më
i shtrenjtë me çmime që variojnë nga
rreth 390 EUR për banesa 1 + 1 në 520
EUR për banesa 2 + 1 dhe 670 EUR për
banesa 3 + 1. Shërbimet mujore për
dy persona (energjia elektrike, faturat
e ujit, gazi, ngrohja) kushtojnë 70 EUR
mesatarisht. Tirana, si kryeqytet ofron
më tepër mundësi strehimi por edhe
cmimet më të larta.

Gjetja e strehimit
Zyrat e pasurive të paluajtshme ku mund
të merret informacion ushtrojnë aktivitetin e tyre në mbarë vendin. Disa prej
tyre:
•

Century 21 Albania		
(www.century21albania.com)

•

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

•

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

Grantet sociale për strehim
Shqipëria ka një Strategji të Strehimit
Social, që synon të sigurojë familjet me
të ardhura të ulëta dhe të mesme, të
cilat nuk mund të përballojnë marrjen
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e një shtëpie në treg me zgjidhje të
disponueshme, të arritshme, të përballueshme dhe cilësore. Në veçanti, skema
synon familjet me tregues cënueshmërie
në strehim.

ose tërësisht nga autoriteti vendor.

Programet e strehimit social janë të
prirura për të akomoduar familjet dhe
individët që për shkak të situatës së
tyre ekonomike dhe sociale nuk mund
të përballojnë ofertën e tregut të lirë
ose hipotekës. Qeveria ka vlerësuar tre
programe të strehimit social: banesa me
qera sociale, strehim me kosto të ulët
dhe programin e tokës të pajisur me infrastrukturë. Përfituesit e programeve të
strehimit social duhet të plotësojnë një
nga kriteret e mëposhtme: nuk duhet të
kenë një shtëpi; duhet të kenë një vend
strehimi që është nën normat e pranueshme të strehimit; ose duhet të jenë
të pastrehë për shkak të fatkeqësive natyrore. Përzgjedhja e përfituesve bazohet
në kushtet e tyre të jetesës, si dhe në
rrethanat e tyre sociale dhe ekonomike;
përparësi u është dhënë pesëmbëdhjetë
grupeve, përfshirë familjet me një prind,
familjet e mëdha, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, çiftet e reja,
familjet që kanë ndryshuar vendbanimin,
jetimët, emigrantët e kthyer, punëtorët
migrantë, azilkërkuesit, oficerët e rënë
në detyrë, viktimat e dhunës familjare,
familjet rome, familjet cigane si dhe marrësit e ndihmës ekonomike. Autoritetet
lokale janë përgjegjëse për vlerësimin e
nevojave për strehim. Sidoqoftë, zyra e
Avokatit të Popullit ka vërejtur se shumica e komunave nuk kanë buxhet të
ndarë për qëllime të strehimit social dhe
numri i përfituesve është i ulët në krahasim me kërkesën. Migrantët e kthyer
mund të përfitojnë nga strehimi social
nëpërmjet qerave të mbuluara pjesërisht

E drejta e përfitimit dhe kërkesat: Disa
OJQ kanë qendra strehimi për kategori
të cënueshme. Të tilla janë organizata
«Të ndryshëm dhe të barabartë» (D&E)
për akomodimin e viktimave të dhunës/
trafikimit në familje; “Plan & Go” për
Returnees
can benefitromë/
from ciganë
social dhe
houfëmijë të pashoqëruar
jo vetëm;
“CCWG”
sing
program,
with ofron
rentalmbështetje
fees paid
për gratë
e abuzuara.
edhe një
partly
or fully
by the Ekziston
local government
strehë e administruar nga qeveria, nën
authority.
kujdesin e Shërbimeve Sociale Shtetërore
(e cila kërkon që gratë duhet të kenë
një urdhër mbrojtjeje që të pranohen
tek ajo. Urdhri mbrojtës lëshohet nga
gjykata juridike bazuar në një kërkesë të
viktimës, përfaqësuesit ligjor dhe oficeri i
policisë ose prokurori).

Aksesi për të kthyerit

Procedura e regjistrimit: Aplikantët
i drejtohen bashkive përkatëse për
procedurat.
Dokumentacioni i kërkuar: Kartë
identiteti; certifikatë pronësie për cdo
anëtar të familjes, nëse kanë provë
hipotekore se nuk zotërojnë tjetër
prone; vendim gjyqësor për familjet
që kanë humbur pronë për shkak të
veprimeve ligjore; raporte verifikimi nga
ekspertët e bashkisë.

MIRËQENIA SOCIALE

Sistemi i përkrahjes sociale
Sipas «Strategjisë Kombëtare për
Mbrojtjen Sociale 2015-2020», skema e
ndihmës ekonomike është instrumenti
kryesor për «lehtësimin e varfërisë» në
vend. Sidoqoftë, pagesa aktualisht ka një
ndikim të kufizuar në uljen e varfërisë.
Ka rreth 80 000 familje që përfitojnë
nga skema e pagesës. Skema e ndihmës
ekonomike synon familjet e varfëra, pasi
pjesa 20% më e varfër e popullsisë përfiton nga 56% e shpenzimeve të skemës.
Këto kosto mbulohen nga pushteti lokal
përkatës.
Ndihma ekonomike mbulon plotësisht
ose pjesërisht. Një grant i plotë u sigurohet familjeve pa të ardhura ndërsa
granti i pjesshëm u sigurohet familjeve
ose individëve, të ardhurat e të cilëve
nga toka, paga për pension, dërgesat,
etj. janë të pamjaftueshme. Për më
tepër, përfitues të grantit të mirëqenies
janë jetimët që nuk janë nën varësi të
institucioneve të përkujdesit shoqëror;
prindër të tre ose më tepër fëmijëve
pa të ardhura; viktimat e trafikimit pas
largimit nga institucionet e kujdesit
shoqëror deri në momentin e nisjes
së punës; viktimat e dhunës në familje
që nuk përfshihen në skemat e kujdesit
shoqëror. Administratorët socialë në
zyrat e përkrahjes sociale në njësitë
bashkiake mbledhin dokumentacionin
sic janë kopjet e kartave të identitetit të
aplikantit dhe pjesëtarëve të tjerë të familjes. Administratori, më pas plotëson
aplikimin në internet për ndihmë ekonomike, që përmbledh informacion mbi
përbërjen familjare, arsimin dhe punësimin; llojin e vendbanimit; asetet familjare;
të ardhurat nga programet e mbrojtjes
sociale. Përfituesit e mirëqenies sociale

janë edhe personat me aftësi të kufizuara përmes pagesës së aftësisë së kufizuar
dhe invaliditetit. Personi me aftësi të kufizuar ka të drejtë për një kujdestar, paga
e të cilit mbulohet nga shteti. Një pagesë
shtesë parashikohet për nënat e reja, në
vlerën 320 EUR për fëmijën e parë, 640
EUR për fëmijën e dytë dhe 960 EUR
për fëmijën e tretë.
Zyra për Fëmijët dhe Të rinjtë e rrezikuar ofron gjithashtu ndihmë për
fëmijët dhe të rinjtë të drejtat e të cilëve
janë shkelur për shkak të sjelljes së administratës shtetërore dhe nëse familjet
e tyre nuk kanë mundësi të mbulojnë
kostot e ndihmës juridike.
Aksesi për të kthyerit
E drejta e përfitimit dhe kërkesat: Cdo
migrant i kthyer ka akses në skemën
e përkrahjes sociale si cdo qytetar i
Republikës së Shqipërisë.
Procedura e regjistrimit: Migranti i
kthyer duhet të regjistrohet në njësinë
përkatëse bashkiake. I kthyeri do të
njoftohet nga autoriteti përkatës se ku
dhe kur do të tërheqë grantin.
Dokumentacioni i kërkuar: Karta
e identitetit; deklarata mbi statusin
ekonomik të familjes; certifikata familjare;
dokumentet e pronësisë së shtëpisë;
dëshmia e papunësisë; dëshmia e
regjistrimit të fëmijëve në shkollë.
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MIRËQENIA SOCIALE

Sistemi i pensioneve

Llojet e pensionit në Shqipëri:

Skema e pensioneve në Shqipëri bazohet
në dy shtylla. Shtylla e parë është sistemi i financuar nga PAYG, i menaxhuar
publikisht dhe nga «përfitimet e përcaktuara» ku përfitimet llogariten sipas
një formule specifike bazuar në numrin
e viteve të punës, pagat e fituara, si dhe
kontributet e paguara. Shtylla e dytë, sipas
përcaktimit ndërkombëtar të saj, nuk ekziston në Shqipëri. Përkundrazi, ekziston
një shtyllë e tretë, e përfituar nëpërmjet
kontributeve të menaxhuara privatisht,
të paguara vullnetarisht dhe “përfitimeve
të përcaktuara”. Gjatë dekadës së kaluar,
shtylla e parë ka shfaqur disa probleme, si
shkalla e ulët e zëvendësimit neto, shkalla
e lartë e varësisë dhe niveli i tejet i lartë
i shmangies së pagesave të kontributeve.
Shtylla e parë menaxhohet nga Instituti i
Sigurimeve Shoqërore, i cili është një organ
qeveritar nën Ministrinë e Financave.

•

Pension i plotë i të moshuarve:
për njerëzit që janë të siguruar
dhe kanë të drejtë për pension të
plotë. Mosha e kërkuar për burrat
është 65 dhe për gratë 60 vjeç. Ata
duhet të kenë të paktën 35 vjet
kontribut sigurimi dhe nuk duhet
të marrin pjesë në aktivitete ekonomike. Nënat që kanë më shumë
se 6 fëmijë kanë të drejtë të dalin në
pension kur të mbushin moshën 50
vjeç dhe duhet të kenë një sigurim
jo më pak se 30 vjet.

•

Pension i reduktuar për të moshuar
të siguruar. Ata kanë të drejtë e
pensionit të reduktuar pasi të kenë
kontribuar për jo më pak se 35
vjet. Mosha e kërkuar për burrat
është 65, ndërsa për gratë është
62. Ata nuk duhet të marrin pjesë
në aktivitete ekonomike si të punësuar, punëdhënës apo të jenë të
vetëpunësuar.

•

Pension i pjesshëm për të moshuar. Personat që janë të siguruar
kanë të drejtë të marrin pensione
të pjesshme të moshuar. Mosha e
kërkuar për burrat është 65 dhe për
gratë 60. Periudha e kontributit nuk
duhet të jetë më pak se 15 vjet.

•

Pension i plotë për nënat me shumë
fëmijë.

•

Pension i plotë i aftësisë së kufizuar.
Ndahet në pension të plotë paaftësie, pension të reduktuar paaftësie
dhe pension i pjesshëm paaftësie.

•

Pensioni familjar jepet për të vejat
mbi 50 vjec dhe burrat e ve mbi 60
vjec të cilët nuk mund të punojnë.

MIRËQENIA SOCIALE

Fondet e pensioneve private në
Shqipëri janë institucione që përfaqësojnë një strukturë dhe bazohen
në skema të kursimeve afatgjata mbi
akumulimin kolektiv të kapitalit të lirë.
Megjithëse, ligji i parë për fondet e pensioneve daton në 1995, vetëm pas vitit
2006 këto fonde filluan të zhvillohen
disi. Zhvillimi i ulët i tyre ka të bëjë me
performancën ekonomike, kulturën
dhe klimën e besimit të individëve ndaj
këtyre fondeve. Nga ana tjetër, fondet
e pensioneve që veprojnë në Shqipëri
nuk angazhohen në edukimin dhe informimin e publikut për produktet që
ofrojnë, përfitimet që do të kenë individët nëse kontribuojnë në këto fonde.
Raiffeisen Bank zotëron Institutin amerikan të pensioneve private shtesë që
njihet si pensionet Raiffeisen. Bazuar
në raportet e fundit të Autoritetit
të Mbikqyrjes Financiare, pensionet
Raiffeisen ruajnë pozitën kryesuese
në tregun e pensioneve private në
Shqipëri. Personat e siguruar në një
fond privat pensionesh mund të transferojnë kontributet e tyre në një tjetër
fond pensionesh.
Aksesi për të kthyerit
E drejta e përfitimit dhe kërkesat: Cdo
migrant i kthyer ka akses në skemën e
pensioneve si cdo qytetar i Republikës së
Shqipërise, nëse plotëson kushtet.
Procedura e regjistrimit: Migranti i
kthyer duhet të regjistrohet në njësinë
përkatëse bashkiake.
Dokumentacioni i kërkuar: Karta e
identitetit; dokumentet përkatëse që
vërtetojnë të drejtën e përfitimit

Grupet e cënueshme
Personat me aftësi të kufizuara, romët,
të moshuarit, viktimat e trafikimit dhe
fëmijët e mitur të pashoqëruar janë ndër
grupet më të rrezikuara në Shqipëri. Të
gjithë zyrtarisht gëzojnë të drejta të
barabarta në shoqëri. Ndihma ofrohet
për personat në nevojë. Kryesisht
janë Shërbimet Sociale Shtetërore që
verifikojnë nevojat e secilit grup dhe përcaktojnë, në koordinim me Ministrinë e
Financave, sipas kategorizimit, grantet që
përfiton secili grup. Procesi i regjistrimit
kryhet në strukturat lokale bashkiake,
përgjegjës për çështjet sociale
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Informacion i përgjithshëm mbi arsimin
Sistemi arsimor parauniversitar në
Shqipëri përbëhet nga: (1) Arsimi parashkollor, mosha 0 deri në 5 vjeç.
Ofrohet në cerdhe dhe kopshte. Nuk
është i detyrueshëm. (2) Arsimi fillor
dhe i mesëm i ulët, mosha 6 vjeç dhe
mbaron në moshën 15 vjeç. Ndahet
në arsimin fillor dhe të mesëm të ulët.
Arsimi fillor nis në moshën 6 vjeç dhe
mbaron në moshën 10 vjeç. Arsimi i
mesëm i ulët zgjat nga mosha 10 deri
në 15 vjeç. (3) Arsimi i mesëm i lartë që
ofrohet në shkollat e mesme. Shkollat e
mesme mund të jenë të përgjithshme
[Gjimnaze], profesionale dhe të orientuara. Arsimi i mesëm i përgjithshëm
zgjat 3 vjet ndërsa ai profesional zgjat
2 -5 vjet dhe është në përputhje me
kornizën shqiptare të kualifikimit.
Sistemi arsimor parauniversitar shqiptar
drejtohet nga institucionet e mëposhtme:
•

•
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ARSIMI

Ministria e Arsimit, Sportit dhe
Rinisë është përgjegjëse për përgatitjen dhe zbatimin e kornizës ligjore.
Detyrat e tjera përfshijnë sigurimin e cilësisë bazuar në treguesit;
kontrollin e zbatimit të kritereve të
përgjegjësisë nga institucionet e arsimit parauniversitar dhe hartimin
e kurrikulave dhe orareve të trajnimit për mësuesit e sistemit arsimor
parauniversitar.
Këshilli Kombëtar i Arsimit
Parauniversitar është një entitet
këshillimor i Ministrit të Arsimit
Rinisë dhe Sportit që jep mendime
për hartimin e kornizës ligjore
kombëtare dhe strategjive për arsimin parauniversitar.

•

Instituti për Zhvillimin e Arsimit ka
për detyrë hartimin e kurrikulave
për të gjitha fazat e arsimit.

•

Inspektorati Shtetëror për Arsimin
kryen inspektime në lidhje me kriteret ligjore në fushën e arsimit
parauniversitar. Verifikon gjithashtu përputhjen e institucioneve të
veprimtarisë arsimore parauniversitare me kornizën ligjore përkatëse.
Monitoron gjithashtu funksionimin
në nivelin e shkollës përfsrë drejtimin dhe menaxhimin e shkollave.

•

Qendra Kombëtare e Shërbimit
Arsimor është përgjegjëse për hartimin dhe vlerësimin e provimeve
kombëtare në nivelin e mesëm
të ulët dhe të mesëm të lartë,
përfshirë edhe arsimin profesional
dhe provimet e formimit.

•

Agjensia Kombëtare e Arsimit dhe
Aftësimit Profesional është përgjegjëse për hartimin e kurrikulave
për shkollat e mesme të arsimit të
mesëm të lartë dhe për sigurimin e
cilësisë në këto institucione.

Arsimi në shtëpi është një lloj aktiviteti që ofrohet në nivelin e arsimit
parauniversitar. Sipas ligjit për arsimin
parauniversitar, arsimi në shtëpi do të
sigurohet në raste të jashtëzakonshme
si rastet e gjakmarrjes, sëmundjeve ose
rrethanave të tjera që i pengojnë fëmijët të ndjekin shkollën. Studentët që
marrin arsim të detyrueshëm në shtëpi
i nënshtrohen provimeve të ngjashme
me ato të studentëve të arsimit fillor dhe
ndjekin forma të ngjashme vlerësimi. Për
të përfunduar arsimin e detyrueshëm
9 vjeçar, ata duhet të japin provimet
përfundimtare përkatëse. Institucionet

ARSIMI

private në këtë nivel përfshijnë kopshtet
parashkollore, kopshtet e fëmijëve, shkollat fillore dhe mesme të përgjithshme
si dhe ato profesionale. Institucionet private të arsimit parauniversitar krijohen
dhe funksionojnë në të njëjtën mënyrë si
ato publike. Ato liçensohen nga Qendra
Kombëtare e Liçensimit bazuar në një
vendim të Ministrisë së Arsimit. Ligji për
arsimin e lartë i kategorizon në institucione publike dhe private të arsimit të
lartë. Institucionet private të arsimit të
lartë përcaktohen si fitim/jofitimprurëse
të personave juridikë privatë. Aktualisht,
ka 26 institucione private të arsimit të
lartë që veprojnë në Shqipëri. Ato financohen kryesisht nga tarifat e shkollimit.
Ligji i ri për arsimin e lartë përcakton se
arsimi i lartë privat mund të përfitojë
nga buxheti i shtetit vetëm nga bursa
të ofruara për studentë që vendosin të
studiojnë në një institucion të arsimit të
lartë privat ose nga fondi i kërkimit shkencor nëse institucionit privat i jepet një
projekt i dedikuar për kërkime.

nga tarifat e shkollimit. Pjesëmarrja e tyre
financohet nga autoritetet e qeverisjes
vendore ose shërbimet sociale. Studenti
në fjalë duhet të depozitojë dokumentet
përkatëse pranë sekretarive të universitetit: kërkesën personale për bursë,
kartën e identitetit, certifikatën familjare,
dëshminë nga bashkia që vërteton se familja e studentit po përfiton nga grantet
e mirëqenies sociale, dëshmia e statusit
të jetimit, etj. raportin mjekësor për
paaftësi, vendimin gjyqësor nëse studenti
ka humbur kujdestarinë prindërore, etj.
Miratimi dhe verifikimi i diplomave të
huaja
Aplikimi mund të bëhet ose nëpërmjet
internetit ose me kërkesë me shkrim
të depozituar në Qendrën e Shërbimit
Arsimor (QSHA). Për më tepër, aplikanti
duhet të paraqesë diplomën e marrë në
një vend të tretë, listat e rezultateve, një
kopje të kartës së identitetit dhe çertifikimin e pagesës

Kosto, kreditë dhe bursat

Aksesi për të kthyerit

Arsimi publik është falas deri në nivelin
e dytë. Pagesat e shkollimit në universitet publike ndryshojnë nga 235 USD
në 372 USD në vit. Tarifat e shkollimit
në universitetet private janë më të larta
dhe ndryshojnë nga 2,400 USD në
3,600 USD. Vetëm një numër i kufizuar
studentësh me rezultate të shkëlqyera
marrin bursa nga universiteti. Ekzistojnë
kategori të tjera, siç janë studentët që
vijnë nga familje pa të ardhura, jetimët,
studentët që kanë humbur kujdestarinë
prindërore, studentë të identifikuar si
viktima të trafikimit, studentë me aftësi të
kufizuara, etj., të cilët janë të përjashtuar

Procedura e regjistrimit: Të kthyerit
duhet të drejtohen pranë Drejtorisë
Arsimore vendore për të regjistruar
fëmijët e tyre. Ngrihet një komision
për të bërë verifikimin e nevojshëm për
pranueshmërinë.
Dokumentacioni i kërkuar: Certifikatën e
lindjes së fëmijës, diplomat e shkollës të
marra jashtë vendit, kopjen e pasaportës
që tregon datën e hyrjes në Shqipëri.
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FËMIJËT

Situata e përgjithshme e fëmijëve dhe
të miturve
Të dhënat mbi situatën e fëmijëve ndikohen negativisht nga mungesa e një
monitorimi të besueshëm, të përgjegjshëm dhe sistematik të të drejtave
të tyre. Një ligj i ri për të drejtat dhe
mbrojtjen e fëmijëve u miratua në vitin
2017. Hapa të tjerë të rëndësishëm për
të përmirësuar kornizën ligjore për të
drejtat e fëmijëve janë ligji Nr. 37/2018
«Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur»,
i cili në mënyrë domethënëse fuqizon
drejtësinë dhe e harmonizon atë me
Konventën e të Drejtave të Fëmijëve
dhe standardet dhe normat e tjera, ligji
Nr. 22/2018 «Për Strehimin Social» që
mundëson përfshirjen e fëmijëve në
situata të cënueshme në programet e
strehimit social apo ligji Nr. 111/2017
«Për Ndihmën Juridike të garantuar nga
Shteti» i cili rregullon asistencën juridike
për grupet e cënueshme, përfshirë fëmijët në kontakt me ligjin dhe fëmijët
që janë në përkujdesje alternative. Në
vitin 2018, Komisioneri për të Drejtat e
Njeriut të Këshillit të Evropës raportoi
nevojën për zbatim më efektiv të legjislacionit ekzistues dhe bashkëpunim më
të ngushtë midis niveleve të ndryshme të
autoriteteve përgjegjëse në këtë fushë.
Në të njëjtin raport, Komisioneri u
shpreh se ishte i shqetësuar nga nivelet
e larta të raportuara të dhunës fizike
dhe psikologjike ndaj fëmijëve, përfshirë
mjediset arsimore dhe në shtëpi.
Në raportin vjetor të vitit 2018, UNICEF
shprehet se niveli i investimeve publike
për fëmijë nuk është në standardet
ndërkombëtare dhe nuk arrin të sigurojë
burimet e duhura njerëzore, teknike dhe
financiare të nevojshme për shërbime

të përmirësuara për fëmijët. Mungesa
e strukturave për mbrojtjen e fëmijëve,
rekrutimi i personelit pa sfond punonjësi social dhe mungesa e trajnimeve në
vijimësi për të përmirësuar dhënien e
shërbimeve mbetet shqetësim thelbësor. Numri i rasteve të trajtuara dhe
ndihmuara nga punonjësit e mbrojtjes
së fëmijëve është mjaft i ulët. Duhet
përmendur që ka më tepër sipas strukturave monitoruese dhe ndihmës që
ofrohet nga OJQ-të. Studimet tregojnë
mungesa fondesh në nivelin lokal për
ofrimin e shërbimeve sociale dhe në disa
raste shërbimet e ofruara nuk arrijnë t’iu
përgjigjen në mënyrë efektive nevojave
të menaxhimit të rasteve. Ende ekzistojnë sfida në bashkëpunimin ndërsektorial
në lidhje me zbatimin praktik të një
sistemi të integruar të mbrojtjes së fëmijëve. Fëmijët me aftësi të kufizuara
përballen me pengesa dhe diskriminim
kur përpiqen të aksesojnë shërbimet. Ndërsa të dhënat administrative
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sugjerojnë një rritje të numrit të fëmijëve me aftësi të kufizuara që mund të
aksesojnë shërbime, nga 3% në 2015
në 8% në 2017, kërkesat për shërbime
të kujdesit shoqëror në komunitet po
rriten dhe mbulimi aktual dhe cilësia e
shërbimeve nuk plotësojnë tërësisht nevojat e fëmijëve dhe të familjeve të tyre.
Shqipëria është një vend me të ardhura
të mesme të larta dhe standardet e jetesës në Shqipëri janë përmirësuar gjatë
dekadave të fundit. Megjithatë, përkundër këtij përparimi ekonomik, gjendja
e jetesës së fëmijëve mbetet në nivel
mesatar. Dallimet përherë në rritje në
standardet e jetesës për familjet shqiptare me nivel të ulët të të ardhurave,
mundësive dhe qasjes në shërbime sjell
pabarazi në kushtet e jetesës, me një
numër të konsiderueshëm të fëmijëve
që jetojnë në varfëri.
Në zonat rurale të Shqipërisë, është i
njohur fenomeni i kulturës dhe traditës
së trashëguar të varfërisë, niveli i ulët i
arsimimit brenda familjes, kujdesi shëndetësor i lënë pas dore dhe migracioni.
Duke qenë në një rreth të mbyllur që
nuk kanë mundësi për ndryshime, fëmijët ndjekin hapat e prindërve të tyre,
me shumë pak përjashtime. Mjaft fëmijë,
veçanërisht në zonat rurale, e braktisin
shkollën më herët për të punuar me
familjet e tyre. Ndonjëherë, prindërit
duhet të blejnë pajisje, libra, uniforma
si dhe mjete për ngrohje në klasa; këto
janë tepër të kushtueshme për shumë
familje, veçanërisht për romët dhe pjesëtarët e pakicave të tjera. Shumë familje
i përmendin këto kosto si një arsye për
të mos dërguar vajzat në shkollë. Në
vitin 2018, Komisioneri shprehu shqetësim për mungesën e përfshirjes së një
pjese të fëmijëve shqiptarë, veçanërisht

fëmijëve romë dhe fëmijëve me aftësi
të kufizuara, në arsimin e përgjithshëm.
Disa fëmijë, veçanërisht ata në qytetin e
Shkodrës, nuk arritën të ndjekin shkollën
për shkak të përfshirjes së familjeve të
tyre në gjakmarrje sipas Kanunit. Fëmijët
u mbyllën në shtëpitë e tyre për shkak
të frikës nga hakmarrja. Sipas Raportit
Vjetor të UNICEF në Shqipëri në vitin
2018, frenimi i fëmijëve ka patur rënie
dhe kjo lidhet ngushtë me arsimimin e
nënës (22% e fëmijëve, nënat e të cilëve
nuk kanë ose kanë arsim vetëm fillor,
ndihen të frenuar, krahasuar me 8% të
fëmijëve, nënat e të kanë ndjekur arsimin
e lartë. Pra, niveli i arsimimit të prindërve
është një faktor që ndikon shumë në
të ardhmen e fëmijës. Fëmijët nën
moshën 18 vjeç janë një nga kategoritë
e mbuluara nga sigurimi i detyrueshëm
shëndetësor dhe kontributet financohen
nga Buxheti i Shtetit ose burime të tjera
të përcaktuara me ligj.
Sipas një raporti të UNICEF në 2018,
niveli i shpenzimeve publike për shëndetësinë mbetet i ulët, në 2.9% të PBB
me një shpërndarje të burimeve disproporcionalisht të ulët në kujdesin parësor
shëndetësor. Buxheti i vitit 2018 rriti
dyfish nivelin e burimeve për kujdesin
dytësor shëndetësor krahasuar me atë
parësor. Kohët e fundit, për të përmirësuar shërbimin në kujdesin parësor
shëndetësor për herë të parë, u hartua
Strategjia për zhvillimin e shërbimeve
të kujdesit parësor shëndetësor në
Shqipëri për vitet 2020-2025. Misioni i
saj është ofrimi i një kujdesi shëndetësor
të integruar, cilësor, të arritshëm dhe të
përballueshëm për të gjithë komunitetin
dhe në kohën e duhur. Statusi ekonomik
i prindërve është i lidhur drejtpërdrejt
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me aksesin e kujdesit shëndetësor dhe
cilësinë e shërbimeve. Familjet me nivel
të ulët të të ardhurave, ose pa të ardhura
nuk kanë mundësi të paguajnë nga xhepi
për shërbime të specializuara të ofruara
nga sektori privat. Të gjitha problemet
e lartpërmendura kanë një ndikim të
drejtpërdrejtë në aksesin e familjeve dhe
fëmijëve të tyre në sistemin e kujdesit
shëndetësor dhe cilësinë e shërbimit të
marrë. Dallimet dhe pabarazitë vazhdojnë të jenë të pranishme tek fëmijët që
jetojnë në familje të varfëra, zona rurale
dhe të largëta dhe në komunitetet rome,
sipas UNICEF.
Agjensia kryesore e menaxhimit, koordinimit, lobimit dhe monitorimit të të
drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve
është Agjensia Shtetërore për të Drejtat
dhe Mbrojtjen e Fëmijëve. Agjencia
koordinon punën e saj me institucionet e
tjera qeveritare. Përveç institucionit qeveritar, ka majft organe joqeveritare që
veprojnë për mirëqenien dhe të drejtat
e fëmijëve. Fokusi i tyre është mbrojtja
dhe rritja e përgjegjësisë së autoriteteve
publike për zbatimin e kornizës ligjore
për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve. Disa organizata ndërkombëtare
dhe vendore e mbështesin Agjencinë
në hartimin e politikave dhe lobimin
për mbrojtjen dhe mirëqenien e fëmijëve, dhe disa në ofrimin e shërbimeve
të drejtpërdrejta për fëmijët në koordinim me autoritetet qendrore dhe
lokale. Organizatat ndërkombëtare
që kryejnë aktivitet në këtë fushë janë
UNICEF, OSBE, Terre des Hommes,
World Vision dhe Save the Children.
Në nivelin lokal, agjensia rendit mbi 100
organizata joqeveritare që punojnë për
mbrojtjen dhe mirëqenien e fëmijëve në
të gjithë Shqipërinë. Duke qenë në hapat

e para agjencia nuk ka arritur të krijojë
standartet e punonjësit social në të gjitha
njësitë administrative në nivel lokal. Stafi
i pakualifikuar dhe mungesa e fondeve
gjithashtu pengojnë punën e stafit të punonjësve social për të ofruar shërbime
dhe trajtuar çështje. Prandaj, shumica
e punës bëhet nga organizata joqeveritare me ndihmë të drejtpërdrejtë për
fëmijët, ndërsa Agjencia menaxhon dhe
monitoron këtë proces. Shërbimet që
organizatat joqeveritare ofrojnë janë:
akomodimi në qendrat e banimit; ofrimi
i qendrave ditore për fëmijë, fëmijë të
familjeve në nevojë dhe jetimët; ndihmë
juridike; ndihmë mjekësore; ndihmë
psikosociale; mbështetje arsimore dhe
formim professional; ndihma ushqimore
dhe ekonomike; ndjekje dhe monitorim.
Aksesi për të kthyerit
Kërkesat për pranim: Prindi duhet të
ketë aktin e lindjes për regjistrimin e
fëmijës në regjistrin civil, si dhe kartelën
e vaksinimit.
Hapat e menjëhershëm pas kthimit: Pas
kthimit, prindi duhet të paraqitet tek
sportelet e migracionit për t’u informuar
për procedurat që duhet të ndjekë dhe
institucionet për t’u adresuar.
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Aksion Plus Shqiperi
Edukim mbi HIV/AIDS për të rinjtë
dhe popullsinë në përgjithësi
+355692066359
gencaxionp@albmail.com
http://www.aksionplus.net

Bijat e Dashurise Hyjnore Shkoder
Qendër ditore për fëmijë, kopësht
për fëmijët e familjeve në nevojë
Grude e Re Shkoder
+355692671912
emapergega@yahoo.com

Fondacioni «NEHEMIA»
Nisma të qëndrueshme për të
përmirësuar kushtet e jetesës së
njerëzve në nevojë
Rr. Nehemia, Buçimas, Pogradec
+355 868 20005,
office@nehemiah-gateway.al
NehemiaPG@aep.org
http://www.nehemiah-gateway.al/

Alo Mik Shqiperi
Mbështetje për fëmijët në situata
të vështira
KP119 box 8 near Kopshtit
Zoologjik, Farke, Tirane
+35544100104
info@alomik.org
http://www.alomik.org

Bijat e Dashurise Misioni Katolik
Elbasan
Shërbime banimi për fëmijë 0-3 dhe
6-14 vjeç, të lidhur me kishën
«Mollas» Elbasan
+355692084594
filgiodellacaritamollas@yahoo.it

Fondacioni «Shenjta Mari»
Fëmijët nga pakicat, në veçanti
romët dhe komunitetet egjiptiane
Lagjia SMT, Fondacioni “Shen
Mari”, Rruga “Vellezrit Coku”,
godina nr. 163
+355682370734
luciano.levvio@inwind.it

ARSIS Tirane
Mirëqenia e të rinjve, të drejtat e
të rinjve, politika dhe lobimi
Rr. Sulejman Delvina, Pallati
Moskat 3,
SHk.5, Ap.238 , Tirane
+35542249879
arsistirana@gmail.com
http://www.arsis-al.org/

Every Child Tirane & Shkoder
Qendra e komunitetit fëmijët dhe
familjet në nevojë në Tiranë dhe
Shkodër
Rruga Maliq Muco, pas Zerit te
Popullit
+35542234778
alketa@yahoo.com

Fondacioni i Femijeve Shqiptare
Fëmijë të sëmurë, fëmijë me nevoja
të veçanta, jetimë, të moshuar
Rr «Deshmoret e 4 Shkurtit
Pll.30
kati 2, POBOX 8285.
+35542270663
cordinator@albanianchildren.org

Bashke per kujdesin teresor te
femijeve BKTF
Mbrojtja e fëmijëve
BLV Gjergj Fishta, kulla 5 ap 24,
Tirane
+355682026662
info@bktf-coalition.org
http://www.bktf-coalition.org/

Femijet te paret CFF – Tirane
fëmijët dhe familjet në nevojë
Bulevardi Gjergj Fishta Tirana
+35542427816
childrenfirstalbania@yahoo.com
gorialb1@gmail.com
http://www.cffalbania.org

Fondacioni Qatar i Shqiperise
Trajnim, arsimim i të rinjve
Pall. 127, Kati II P.O.BOX1723
+35542404000
aqcalb@gmail.com
http://www.aqc.al/

Femijet Sot
Organ kryesor në fushën e mbrojtjes
së të drejtave të fëmijëve, të rinjve dhe
shtresave të cenuara
Rruga: «Rexhep Jella», Nr.127,
Selite e Vogel,Tirane, Albania PB:
2903
+355696075791
http://www.femijetsot.org

Fondacioni «Ndihme per femijet»
Arsimi, integrimi social, zbutja e
varfërisë. Tiranë, Elbasan, Berat,
Korçë
Main Office, Tirane Bul: “Gjergj
Fishta”,
Kulla “Begeja”, Kati 4
+ 355 4 2427840
NPFTirana@icc-al.org

Fshati Betania in Tirane, Durres,
Kruje
Qendra e komunitetit, jetimët,
ndihmë për personat e varfër
Fushe Kruje, Komuna Bubq, afer
Llixhave
+355692097618
betaniabubq@hotmail.com
betaniabupq@albaniaonline.net
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Gruaja ne Zhvillim
Familjet e prekura nga gjakmarrja,
sipërmarrja sociale për vajzat dhe
grate
Rr. Skenderbeg, L. 3Heronjtre,
Pall.1045, Shkoder
+355224 8896
widanila@albnet.net

Qendra «Maria Mazarello”
Edukimi, formimi profesional, fëmijët
dhe të rinjtë në situata të vështira
Ruga Medar Shtylla (ish. K.
Parisit),
Tirane
+3554256065
tiranaimr@albmail.com

Qendra Komunitare Engjejt e Vegjel
Qendra
QKEV Rruga Emin Kacani prapa
stacionit te Trenit
+355672065848
shkej@albmail.com

Save the Children
Të drejtat e fëmijëve dhe mbrojtja
në nivelin institucional, referimi
Rruga «Komuna e Parisit» Lagjia
8, Pall 1 Maji,
Vila «Lami» P.O. Box 8185,
Tirana
+3554 226 1840
info.albania@savethechildren.org
http://albania.savethechildren.net

Shoqata Komuniteti Papa
Xhovani XXIII
Zbutja e varfërisë
+355 69 20 86 327
pm.albania@apg23.org /
cf.vincenzo@apg23.org
http://www.apg23.org

Tjeter Vizion Elbasan
Mbështetje cilësore e komunitetit,
bujqësi, shëndetësi, çështje sociale
Rruga «Ali Arapi» N 19. Lagjia
Aqif Pasha, Elbasan
+35554252919
tjetervizion@gmail.com

Kryqi i Kuq
Kryqi i Kuq Shqiptar, programe të
përgjithshme humanitare
Rruga «Muhamet Gjollesha»,
Sheshi «Karl Topia», Kutia postare 1511 Tirane
+355 4 22 57 532
+355 4 22 25 855 / 22 22 037
kksh@kksh.org.al

Qendra ditore dhe rezidenciale
«Rreze Dielli»
Qendër banimi ditore për jetimët
dhe fëmijët e braktisur
Rr: Frosina Plaku, Nr 36 Tirane
+355682014302
rrezedielli@swissfoundationsfi.org

Qendra per Mbrojtjen e te Drejtave
te Femijeve ne Shqiperi (CRCA)
Mbrojtja e fëmijëve, ngritja e kapaciteteve për rininë, pjesëmarrja e të
rinjve në shoqëri
Kutia Postare 1738, Tirana /
Albania
+355 422 65741
info@crca.al
http://www.crca.al/

SOS Fshatrat e Femijeve
Shërbimi në komunitet për fëmijët
dhe prindërit e tyre në situata të
vështira
Rr.Mahmut Fortuzi, nr.10, Tirane
+355 4 2415972
info@soskd.org.al
http://www.soskd.org.al
http://www.sos-childrensvillages.org

Shoqata Kristjane e Grave
Shqiptare (YWCA)
Qendra e trajnimit, kujdesi ditor
për fëmijët parashkollorë, qendra
e informacionit
Rr.Mujo Ulqinaku nr 21, Tirane
+35542271642
+35542248699
+35542271642
ywca@abissinet.com. al

“Të Ndryshëm & Të Barabartë”
Riintegrimi dhe shërbimi për viktimat
e trafikimit, abuzimit, shfrytëzimit
Rr Fortuzi, Godina nr. 24, Hyrja
nr.4, Apartamenti. nr.4 , Tirane
+355 4 222 18 92
different&equal@icc-al.org

Observatori per te Drejtat e
Femijeve
Kryqi i Kuq Shqiptar, programe të
përgjithshme humanitare
Grude e Re Shkoder
+355692671912
emapergega@yahoo.com

Qendra e Gruas «Hapa te Lehte»
Diskriminimi gjinor, fuqizimi i grave
Rr: Murgeshave Nr.6
+355222413-16
qendragruashk@yahoo.com
http://www.hapatelehte.org

Qendra per nisma ligjore dhe
qytetare
Ndihmë juridike dhe arsimim për vajzat
dhe gratë, qasje në institucionet publike
Rr «Vaso Pasha» Pall 12, Shk 1,
Ap 1. Tirane,
P.O BOX 1549 Albania
+355 4 2 259 795
http://www.qag-al.org/

Shoqata “Femijet e Botes dhe
te Shqiperise”
Ri-integrimi i rinisë që jeton në
rrugët e Tiranës
Rruga Niko Avrami, nr. 21
+35542378192

Shtepia e foshnjes 0-3 Bethany
Mbrojtja e fëmijëve, arsimi, trajnimi, shërbimet rezidenciale
Rruga «Herman Gmeiner, Sauk,
Tirane
+355422202420
bcs@icc.abcom.al
http://www: bethanyalbania.com

Unioni per Zhvillim dhe Integrim
te minoritetit Rom Amarodrom
Mbrojtja e identitetit rom, shërbimi në komunitet,
arsimi, zyrat e degëve në Korce, Fier, Lushnje, Berat
Rr. “Sulejman Pasha”, Lgj. 4, P.2,
Shkalla.3, Kati. 3 Tirane
+355 4 2248925 / +355 4 2231 391
amarodrom@abissnet.al
http://unioniamarodrom.com/
contact@email.org

Per nje vizion bashkohor Rom
Promovimi kulturor dhe shoqëror
i trashëgimisë dhe kulturës rome
Rruga»Myslym Alla» Kinostudio
+355682356967
csdirom@gmail.com

Qendra e Sherbimeve dhe
Praktikave Ligjore te Integruara
Ndihma psikologjike dhe juridike
për çështjet e fëmijëve
Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla 5,
Ap.50, Tirane, Albania
+355 4223880
legalclinic@albaniaonline.net

Qendra Psiko-Sociale VATRA
Trafikimi i qenieve njerëzore, dhuna
në familje Lagjia: «Isa Boletini»
Lagjia: «Isa Boletini» Rruga:
«Nermin Vlora Falaski», Kati III
Vlore, Albania
+355 33 22 40 78
info@qendravatra.org.al

Shoqata “The Door”
Qendra ditore për fëmijët me probleme sociale, ndihmë për personat
me aftësi të kufizuara
L. Tom Keli, Rr. Liri Delia,
Shkoder
+3552243729
kastriot@infothedoor.com

Shtepia Ortodokse e Shpreses
Qendra e banimit për fëmijët në
nevojë
Shen Vlash, Durres
+355683921799
sh.o.sh_shenvlash@yahoo.com

Vater e Ngrohte
Qendra e banimit për jetimët dhe
fëmijët e braktisur
Lagja Palorto Gjirokaster
+35584263255
marijanagj@aep.org. al

Pland&Go
Mbrojtja e fëmijëve, mbështetja e
familjes
Rr. ‘Luigj Gurakuqi’ , pall.6, Shk.1,
Kati 3, Ap. 7
Tirane
+3554 223 6383
http://www.planandgo.org

Qendra Jonathan
Ndihma për fëmijët me sindromën
down dhe prindërit e tyre Rruga
«Mihal Duri»,
Rruga «Mihal Duri», Tirane
+355 68 20 19 727
info@downsyndromealbania.com
http://www.downsyndromealbania.com

Qendra Sociale Murialdo Fier&Durres
Edukimi dhe trajnimi për të rinjtë
në rrezik
Rruga Shen L. Murialdo Edukator
+35534228285
qsm@murialdo.org
Bashkesia Murialdo Durres
Shqiptar: K.P. 504, Durres
+35552229354
durazzo@murialdo.org

Shoqata Kombetare Edukimi
per Jeten SHKEJ
Lagjia.1, Rr. Ali Visha, Vila
20/2,Tirane
+355 4 374 906
shkej@albmail.com

Terre Des Hommes
Mbrojtja e fëmijëve, Tiranë, Korçë,
Elbasan, Pogradec, Durrës, Fier,
Gjirokaster, Vlorë, Sarandë
Rruga»Faik Konica» Vila 19
P.O.Box 7426, Tirane
Tel: +35542374445
info@tdhalbania.org

World Vision Albania
Shërbimi në komunitet, fëmijët,
familjet në situata të cenueshme
Rruga “Asim Vokshi», USLUGA
Complex
P.O.Box 1725 Tirana, Albania
+35542258 333/4
http://www.wvi.org/albania
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Organizata Ndërkombëtare për
Migracionin (IOM)
Agjensia e Kombeve të Bashkuara
per Migracionin
Rruga “Ibrahim Rugova”
Nd. 42, H.12, Apt. 4, Tirane
+355 (0) 4 2257836-7
infotirana@iom.int
http://www.albania.iom.int

Spitali rajonal Shkoder
Spital publik
Rruga Kolë Heqimi 11, Shkoder
+3552243347
http://www.srsh.gov.al

American Hospital
Spital publik
Rruga Lord Bajron, Tirana
+355 4 235 7535
http://www.spitaliamerikan.com

UniFin
Microfinance, mikrokredi, OJQ
+355 4 224 469
+355 67 20 82 497
ocane@unionijehona.org

Qendra Rajonale e Formimit Publik
Zhvillimi i aftësive, punësimi
Lagjja «Shënkoll», Elbasan
+355 54 258628
elbasandrfpp@yahoo.com

Qendra Rajonale e Formimit Publik
Zhvillimi i aftësive, punësimi
Bulevardi «Bajram Curri», Tiranë
+355 4 2259978
+355 2252026
drfpp4@abissnet.com.al

Progr ami i Kombeve të
Bashkuara për Zhvillim
(UNDP)
Rruga «Skenderbej»,
Gurten Building, 2nd Floor, Tirane
+355 (4) 2250 205, 2250 224,
2250 234
registry.al@undp.org
http://www.al.undp.org

Spitali rajonalVlore
Spital publik
Lagja «Partizani, Vlore
+3553322657

Spitali Hygea
Spital publik
Mbikalimi i Kamzës, Kashar 1051,
Tirana
+355 4 239 0000
http://www.hygeia.al

Fondi Besa
Ndihma për ndërmarrjet e vogla
dhe të mesme, mbështetja e
Rr: Brigada VIII, Pall. 5, Tirane
+355 2253841
mfi@besa.org.al
https://fondibesa.com

Qendra Rajonale e Formimit Publik
Zhvillimi i aftësive, punësimi
Lagjja «16 Prilli», Rruga «Llukan
Toska», Fier
+355 342 230853
drfpp@yahoo.com

Qendra Rajonale e Formimit Publik
Zhvillimi i aftësive, punësimi
Zyra rajonale e punësimit (ish
shkolla e naftës), Vlorë
+355 33 226759
qfpvlore@yahoo.com

Hospital University Centre
“Nënë Tereza” (QSUT)
Spitali kryesor publik në Shqipëri
Rruga e Dibrës, Nr. 372, Tirana
+355 4 2349233
http://www.qsut.gov.al

Spitali rajonal Korce
Spital publik
Shetitorja «Fan Noli“, Korce
+3558242972

Spitali Psikiatrik Vlore
Spital publik
+35533 229 89
s_psikiatrik_vl@yahoo.it

QTA
Qendra e kualifikuar e trajnimit, trajnimi profesional, masat e synuara
të punësimit
Rruga “ Bilal Konxholli”, Tirana
+35542371110
officialqta@gmail.com

Qendra Rajonale e Formimit Publik
Zhvillimi i aftësive, punësimi
L ag ja «Kodr a e shtufit »,
Gjirokastër
+355 84 268892
+355 268830

Qendra Rajonale e Formimit Publik
Zhvillimi i aftësive, punësimi
Rruga «1 Maji», Korçë
+355 82 242729

Spitali rajonal Durres
Spital publik
Rruga Telat Noga, Durres
+ 355 52 222 222
http://www.srd.gov.al

Spitali rajonal Diber
Spital publik
Bulevardi Elez Isufi, Peshkopi
+355 2182072

Micro Credit Albania (MCA)
Shërbime financiare për individët
Blvd. “Zogu i Parë”
Tirane
+355 684055570
info@mca.al
http://www.mca.al

TCT
Qendra e trainimit të teknologjisë
së informacionit
+355 676861620
https://it.tct.al

Qendra Rajonale e Formimit Publik
Zhvillimi i aftësive, punësimi
Lagja «Qemal Stafa», Rr. «Zogu
I» (pranë shkollës «Ndre
Mjeda»), Shkodër
+355 22 40023
+355 40012
drfppshkoder@yahoo.com

Qendra e levizshme e Formimit
Publik për Verilindjen
Zhvillimi i aftësive, punësimi
Bulevardi «Bajram Curri», Tiranë
+355 4 2269535

Spitali rajonal Elbasan
Spital publik
L. Haxhijas, Elbasan
+355 54 258644
http://www.sre.gov.al

Spitali rajonal Fier
Spital publik
Lagja 1 Maji, Rruga «Cameria“,
Fier
+355 34222021

Saving and Credit Association
“FED Invest“
Ndihma financiare në zonat rurale
Rr. «Qemal Stafa», P. 9 -katësh,
Nr. 70, Kati2, Pazari i ri. Tiranë
info@fedinvest.al
+355 4 2 251 910 /911
http://www.fedinvest.al

Qendra Rajonale e Formimit Publik
Zhvillimi i aftësive, punësimi
Lagja Nr. 17, Rruga: «P. Sorro»,
(ish URT), Durrës
+355 52 229857, 221463
qfpdurres@yahoo.com

Qendra Rajonale e Formimit Publik
Zhvillimi i aftësive, punësimi
Rr: «Asim Vokshi», (pranë shkollës «Harry Fultz»), Tiranë
+355 4 2228427
+355 2225839

NË NJË SHIKIM

Ndihma për migrantët në Shqipëri
Projekti i Këshillimit Virtual zbatohet
nga Organizata Ndërkombëtare
për Migracionin (IOM) në Gjermani.
Migrantët që jetojnë në Gjermani e
që mendojnë kthimin në atdhe marrin
këshillim për kthim dhe riintegrim nga
personeli i IOM në Shqipëri. Stafi lokal
i IOM mund të kontaktohet në gjuhën
shqipe dhe angleze përmes njoftimeve
në internet. Ky shërbim synon të fuqizojë migrantët të kthehen me dinjitet
duke i informuar ata rreth opsioneve
të ndryshme të kthimit dhe riintegrimit
dhe programeve të ndihmës.
Kontaktoni Almën në misionin e IOM në Shqipëri
WhatsApp:
Skype:

+355 697 033 284
IOM Albania

Masat që duhen ndërmarrë para
kthimit

Masat që duhen ndërmarrë pas
kthimit

•

Certifikatat e lindjes Të kthyerit
duhet të kenë çertifikatat e lindjes
së fëmijëve të tyre nëse këta janë
lindur jashtë Shqipërisë

•

Strehimi: Të kthyerit duhet t’i
drejtohen zyrës lokale komunale
për nevojë të menjëhershme
strehimi

•

Akreditimet shkollore: Të kthyerit
duhet të ruajnë akreditimet e
shkollës për fëmijët e tyre nëse
fëmija ka ndjekur shkollën jashtë
Shqipërisë

•

Punësimi: Të kthyerit duhet t’i
drejtohen zyrës lokale të punësimit
për nevoja të menjëhershme të
punësimit

•

Diplomat: Të kthyerit duhet
të ruajnë diplomën e tyre të
kualifikimit

•

Letërnjoftimi: Të kthyerit duhet
t’i drejtohen rajonit të policisë
për rinxjerrjen e pasaportës ose
letërnjoftimit së humbur / skaduar

•

Gjendja civile: I kthyeri duhet të
ketë ruajtur procedurat gjyqësore
në rast divorci ose ndarjeje ose
martese jashtë vendit, nëse ka.

•

Shëndeti: Të kthyerit duhet t’i
drejtohen mjekut të familjes për
regjistrimin dhe marrjen e kartës
shëndetësore

•

Dokumentacioni shëndetësor: Të
kthyerit duhet të ruajnë regjistrimet
e kontrolleve shëndetësore, nëse
dëshirojnë të ndjekin kontrolle pas
kthimit

•

Fëmijët: Të kthyerit duhet t’i
drejtohen zyrës komunale lokale
për regjistrimin e fëmijëve në
kopësht

•

Shkolla: Të kthyerit duhet t’i
drejtohen drejtorisë arsimore
vendore për regjistrimin e fëmijëve
në shkollë

•

Gjendja civile: Të kthyerit duhet t’i
drejtohen zyrës lokale të regjistrit
civil nëse ndryshimet e gjendjes
civile (divorci / martesa) kanë
ndodhur gjatë kohës që ndodheshin
jashtë.

