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Ky raport është përgatitur në kuadrin e projektit: “Mbështetje Rrjetit të Monitorimit Kundër Dhunës 

me Bazë Gjinore”, i cili financohet nga Komisioni Evropian dhe zbatohet nga QNL, me mbështetjen 

e UN WOMEN. Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi e QNL dhe në asnjë rast nuk 

reflekton apo përfaqëson domosdoshmërisht mendimin apo qëndrimin e UN WOMEN dhe as të 

Komisionit Evropian.” 

 

 

SHKURTIME 

BSQ    Programi i Banesave Sociale me Qira 

BKU    Programi i Banesave me Kosto të Ulët 

Ligji 22/2018  Ligjin nr.22/2018 “Për strehimin social” 

NJVQV    Njësi e Vetë Qeverisjes Vendore 

OJF   Organizatë Jofitimprurëse 

QNL   Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare 

VT/VMT   Viktima të trafikimit/viktima të mundshme të trafikimit  
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FALËNDERIME 

 

Në gjithë procesin e monitorimit, një kontribut të rëndësishëm kanë dhënë drejtuesit dhe nëpunësit e 

Drejtorive të Përgjithshme të Shërbimeve Sociale dhe Strehimit Social pranë Bashkisë Tiranë, Durrës dhe 

Shkodër të cilët u angazhuan në mënyrë aktive në ofrimin e të dhënave të nevojshme për plotësimin e 

skedës së monitorimit. Pa ndihmën e tyre hartimi i këtij raporti do të ishte i pamundur.  

QNL gjen rastin të falënderojë Xhevahire Halaj monitoruese Shkodër, Vilma Shiroka përgjegjëse, Drejtoria e 
Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik Bashkia Shkodër, Ergys Ivziku, specialist pranë Drejtorisë 
së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik Bashkia Shkodër, Sonila Shehu monitoruese Durrës, 
Diana Mandia dhe Ivi Palodhi specialistë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve dhe Punëve Publike, 

Drejtoria e Shërbimeve, Sektori i Strehimit Social, Bashkia Durrës, nën kryetaren e bashkisë Tiranë Anisa 
Ruseti, drejtoreshën e Përgjithshme të Strehimit Social në Bashkinë Tiranë Anisa Subashi dhe drejtorin e 
strehimit social për Tiranën Dorian Hatibi.  
 

QNL falënderon në mënyrë të veçantë ekspertet e projektit Prof.Dr. Arta Mandro dhe DR. Nadia Rusi për 

hartimin e metodologjisë, skedës1 dhe raportit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Për përgatitjen e skedës ka dhënë kontribut edhe Znj.Nadia Çobo nga QNL të cilën e falenderojmë. 
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Hyrje 

 

E drejta për strehim dhe për të pasur një banesë të përshtatshme hyn tek të drejtat themelore për një 

standard të përshtatshëm  dhe njerëzor jetese. Në kuadrin ndërkombëtar, vëmendja ndaj strehimit gjendet 

qysh në nenin 25/1 të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriu ku nënvizohet se: “Gjithkush ka të drejtë 

për një nivel jetese të mjaftueshëm që t’i përgjigjet shëndetit dhe jetës së përshtatshme si të atij personalisht, 

ashtu edhe të familjes së tij, duke përfshirë ushqimin, veshmbathjen, banesën, kujdesin mjekësor dhe 

shërbimet e nevojshme sociale, si edhe të drejtën për të qenë i siguruar në rast sëmundjeje, papunësie, 

vejanie, pleqërie dhe raste të tjera të humbjeve të mjeteve për jetesë për shkak të rrethanave të pavarura nga 

vullneti i tij/saj”. Në shumë instrumente ndërkombëtare të ratifikuara nga vendi ynë, e drejta për strehim  ka 

vend të veçantë dhe është bërë kujdes për ta nënvizuar.2 

Shqipëria ka një ligj të ri në fushën e strehimit social. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë e miratoi Ligjin 

nr.22/2018 “Për strehimin social” në 3 Maj 2018.3 Objekti i këtij ligji, qartësuar qysh në nenin 1 të tij, 

nënvizon, në mënyrë telegrafike, edhe ‘listën e detyrave’ të institucioneve përgjegjëse, përfshi këtu edhe 

Njësitë e VetëQeverisjes Vendore (NJVQV). Objekti përfshin: ‘përcaktimin e rregullave dhe procedurave 

administrative për mënyrat e planifikimit, sigurimit, administrimit dhe të shpërndarjes së programeve sociale 

për strehimin, me qëllim krijimin e mundësive për strehim të përshtatshëm dhe të përballueshëm, duke u 

mbështetur në aftësitë paguese të familjeve që kanë nevojë për strehim dhe në ndihmën e institucioneve 

shtetërore përgjegjëse’. Në radarët e partnerëve ndërkombëtarë, ligji i ri ka patur jehonë pozitive. Kështu, 

Progres Raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë i vitit 2019 e përshëndet hartimin e ligjit të ri për 

strehimin social dhe nënvizon se ky ligj i miratuar nga Kuvendi në Maj 2018 ka për qëllim të forcojë mbrojtjen 

e të drejtës për strehim të kategorive më vulnerabël. Por me sa duket, sipas këtij raporti, ka ende vështirësi 

financiare për të bërë të mundur realizimin e duhur të këtij ligji4.  

Ligji përbën një hap me rëndësi të veçantë në reformat e duhura në fushën e strehimit. Risitë e këtij ligji janë 

në disa drejtime dhe pritet një punë e madhe dhe rol aktiv në zbatimin e tij. Ky ligj, në fakt, gjeti dhe po 

                                                           
2Një sërë aktesh ndërkombëtare kanë rëndësi sa i përket të drejtës për strehim: Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të 
Diskriminimit ndaj Grave (nenet 14/2 dhe 15/2 të CEDAW, 1979); Konventa për të Drejtat e Fëmijës (nenet 16/1 dhe 27/3 të CRC, 
1989); Konventa për të Drejtat Civile dhe Politike (neni 17 i ICCPR, 1966); Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 
(neni 9 dhe 28 të CRPD, 2006); Konventa për Eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit racial (neni 5 (e)(iii) CEFRD, 1965); 
Konventa lidhur me statusin e refugjatit (neni 21, CRSR, 1951); Konventa “Për mbrojtjen e të drejtave të të gjithë punëtorëve 
migrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre” 1990 (neni 43 (1)(d); Karta Sociale Europiane e rishikuar (neni 31); KEDNJ. Në nivelin e 
OKB-së, një vend me rëndësi zë Konventa për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore dhe veçanërisht neni 11/1 i saj: 
Rekomandimet e Përgjithshme 4 (1991) dhe 7 (1997) të cilët i dedikohen strehimit të përshtatshëm dhe Rekomandimi i Përgjithshëm 
16 (paragrafi 28 mbi të drejtat e grave për strehim adekuat) të Komitetit, që vepron në kuadrin e kësaj konvente të lidhura ngushtë 
me këtë të drejtë.  
3Ligji është botuar në Fletoren Zyrtare më 30 maj 2018 dhe ka hyrë në fuqi gjashtë muaj më vonë nga publikimi ne FZ. Pra, në 30 
Nëntor 2018. 
4 European Commission, Albania 2019 Report, Brussels, 29.5.2019 SWD(2019) 215 final.   
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vepron në një terren të përgatitur nga ligji nr. 9232/13.5.2004, “Për programet sociale për strehimin e 

banorëve të zonave urbane”, të ndryshuar, i cili është shfuqizuar me ligjin e ri. Kjo është avantazhuese. Por 

nga ana tjetër, ka sfida të reja dhe aspak të lehta. 

Në këtë ligj janë reflektuar sugjerime të paraqitura nga organizata të shoqërisë civile gjatë procesit të 

konsultimit si dhe standarde të reja ndërkombëtare që i paraprijnë përmbushjes së detyrimeve të shtetit 

shqiptar për mbrojtjen dhe mbështetjen e shtresave sociale, e në mënyrë të veçantë viktimave të dhunës. 

Ligji ka rëndësi në sanksionimin e shërbimeve mbështetëse të strehimit, për gratë viktima të dhunës, 

VT/VMT. Lidhur me këtë, Komiteti GREVIO (Grupi i Ekspertëve për Masat kundër Dhunës ndaj Grave dhe 

Dhunës në Familje) në raportin për Shqipërinë5 nënvizon se strehimi është një nga fushat ku ende gratë 

vijojnë të përballen me diskriminimin de facto. GREVIO, në paragrafin 94 dhe 24 të raportit, inkurajon me 

forcë autoritetet vendase që: 

a. ‘Të sigurojnë financimin e duhur për shërbimet sociale të ofruara nga bashkitë për mbështetjen e 

viktimave të të gjitha formave të dhunës ndaj grave, dhe reagimin ndaj nevojave të tyre 

afatshkurtra dhe afatgjata; 

b. Të shtojnë financimet dhe numrin e shërbimeve të disponueshme që synojnë integrimin ekonomik 

dhe fuqizimin social të viktimave gra, nëpërmjet përfshirjes së ministrive të linjës dhe autoriteteve 

vendore.  Shërbime të tilla duhet të mbështeten në qasje proaktive, duke përfshirë ofrimin e 

strehimit, ndihmës për aksesin në punësim dhe arritjen te bizneset’. 

 

Konsideruar sa më sipër, vlen të citojmë standardet e vendosura nga Konventa e Këshillit të Evropës “Për 

parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje”. Një nga detyrimet që buron nga 

kjo Konventë është marrja e masave të nevojshme për të garantuar që viktimat të kenë akses në shërbime të 

tilla si strehimi, i cili është një nga shërbimet kryesore mbështetëse për to (neni 20 i Konventës).  

Gratë ka më shumë gjasa që të mos përballojnë pagesën e qirasë dhe të faturave të furnizimit me energji 

elektrike dhe ujë dhe të kenë vështirësi duke u strehuar në banesa të papërshtatshme.6 Si është kjo situatë 

dhe cili është impakti i ligjit të ri? 

 Ky raport është përgatitur nga Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare (QNL) në kuadër të projektit 

“Mbështetje e Rrjetit të Monitorimit kundër dhunës me bazë gjinore”. QNL e realizoi monitorimin gjatë vitit 

2020 falë mbështetjes së UN ËWOMEN në Shqipëri me fondet e Komisionit Evropian. Periudha e monitorimit 

është 2018-2020. Raporti përmban rezultatet e monitorimit të zbatimit të ligjit nr.22/2018 “Për Strehimin 

Social” në tri njësi të vetëqeverisjes vendore përkatësisht: Bashkia Tiranë, Bashkia Shkodër dhe Bashkia 

                                                           
5GREVIO/Inf(2017)13, Miratuar më 12 Tetor 2017. 

6 Arta Mandro, Të drejtat pronësore të grave në Shqipëri. Analizë e standardeve ligjore dhe e zbatimit të tyre në praktikë. Copyright 
© UN Women 2016. Tiranë, 2016. 
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Durrës. Raporti analizon arritjet ligjore, boshllëqet dhe sfidat në mbrojtjen e Viktimave të 

Trafikimit/Viktimave të Mundshme të Trafikimit (VT/VMT) dhe viktimave të dhunës në familje në lidhje me 

të drejtat që burojnë nga ligji për strehimin social sipas programeve dhe shërbimeve të strehimit social të 

përfshira në ligj. Ai përmban rekomandime në terma të përmbushjes së detyrimeve ligjore dhe 

institucioneve publike në nivel vendor në drejtim të përmirësimit të nivelit të zbatueshmërisë së ligjit për 

rritjen e efikasitetit të mbrojtjes dhe garantimin e aksesit të plotë të VT/VMT dhe viktimave të dhunës në 

familje në shërbimet e strehimit social me qëllim riintegrimin e tyre në shoqëri me të drejta të plota 

pavarësisht statusit vulnerabël.  

Gjetjet e raportit të monitorimit do të shërbejnë për të krijuar një panoramë të përgjithshme mbi gjendjen e 

zbatueshmërisë së ligjit nr.22/2018 “Për strehimin social” gjatë dy viteve të njëpasnjëshme 2018-2020, që 

nga momenti i hyrjes në fuqi të tij. Gjithashtu, rezultatet e këtij raporti dhe sidomos hapësirat dhe boshllëqet 

që ai do të nxjerrë mbi aksesin në shërbimet e strehimit social të viktimave të dhunës në familje dhe 

viktimave të trafikimit do të shërbejnë si pikënisje për propozimin e masave konkrete në drejtim të 

përmirësimit të sistemit të ndërhyrjes dhe bashkëveprimit të të gjitha insitucioneve ligjzbatuese në nivel 

vendor në fushën e strehimit social. 

Ligji është i ri. Kjo e bën monitorimin një veprimtari me rëndësi të shumëfishtë.  Një fillim i mbarë ka gjasa të 

bëjë ligjin realitet. Një monitorim rigoroz mundëson reflektimin në kohë dhe përmirësimin e procesit 

ligjzbatues. Monitorimi ‘nga brenda’ synon që në këtë proces të përfshihen personat përgjegjës pranë 

bashkive të monitoruara me qëllim që të rivizitojnë përmes skedës miqësore detyrimet ligjore dhe të rrisin 

ndjeshmërinë mbi ligjzbatimin. 

Disa nga gjetjet dhe rekomandimet e raportit  

Ligji nr.22/2018 “Për strehimin social” përbën një ligj solid dhe përparimtar i cili përfshin disa aspekte të 

rëndësishme që lidhen me përmbushjen e nevojave për strehim të viktimave të dhunës me bazë gjinore, si viktima 

të trafikimit, viktima të mundshme të trafikimit dhe viktima të dhunës në familje. Marrja e masave për zbatimin e 

tij nga aktorët përgjegjës do të mundësonte aksesin e viktimave të dhunës me bazë gjinore në programet e 

strehimit social dhe gëzimin de fakto të të drejtave të parashikuara në këtë ligj.   

 Numri i programeve: Numri dhe lloji i programeve aktive duket se paraqet sa unitet në disa programe po 

aq dhe diversitet në bashkitë e monitoruara Tiranë, Durrës dhe Shkodër. Rekomandohet një analizë mbi 

baza bashkie dhe hulumtim i të gjitha mundësive për të vënë në jetë programet sipas kuadrit ligjor mbi 

strehimin social në fuqi. 

 Raporti mes aplikimeve, pranimeve dhe përfitimeve nga programet: Në tërësi, numri i aplikimeve 

kundrejt numrit të aplikimeve të pranuara në bashkitë e monitoruara paraqet ndryshime sipas bashkive. 

Disa nga shkaqet janë niveli i ulët i informacionit të viktimave të dhunës me bazë gjinore mbi programet 

e vlefshme të strehimit social në bashki, aksesi i pamjaftueshëm i aplikuesve në ndihmën ligjore falas, 

nevoja për një buxhetim më të mirë të programeve sociale të strehimit për viktimat e dhunës me bazë 

gjinore, etj. Rekomandohet një analizë mbi baza bashkie me qëllim që të zvogëlohet hendeku mes 

nevojave të aplikuesve dhe mundësisë së përmbushjes së tyre si dhe të adresohen shkaqet që e 

ushqejnë këtë hendek.  
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 Programe me rëndësi: Programi i banesave të specializuara, një program me rëndësi për target grupin e 

viktimave të trafikimit, viktimave të mundshme të trafikimit dhe viktimave të dhunës në familje nuk ka 

gjetur zbatimin e duhur në bashkitë e monitoruara Tiranë dhe Shkodër. Nga monitorimi rezulton se 

vetëm në NJVQV Durrës ka rezultuar aktiv ky program.  Rekomandohet hartimi i akteve nënligjore lidhur 

me këtë program dhe vënien e tij në jetë.  

 Të dhënat për VT/VMT dhe viktimat e dhunës: të dhënat për viktimat e trafikimt/ viktimat e mundshme 

të trafikimit mblidhen në të tri NJVQV-të. Sa i përket të dhënave për viktimat e dhunës në familje, 

Bashkia Durrës nuk i disponon këto. Mangësitë janë vlerësuar edhe prej vetë NJVQV-të. Rekomandohet 

që sistemi i të dhënave të përmirësohet duke përfshirë kategoritë sipas ligjit për strehimin me qëllim 

matshmërinë e efekteve të ҁdo programi për kategori. 

 Sistemi i pikëzimit: sistemi i pikëzimit ka një rëndësi të veçantë ku viktimat e  dhunës në familje dhe 

VT/VMT  janë përfshirë në grupet prioritare për shkaqe të lidhura me kushtet sociale. Rekomandohet të 

merren masa lidhur me organizimin e trajnimeve me qëllim zbatimin e vendimit të pikëzimit dhe 

përparësisë ojektive të  grupeve të caktuara.  

 Aspektet financiare e buxhetore: rezulton se janë ende shumë të ulëta buxhetet e dedikuara për 

financimin e strehimit social. Rekomandohet një rishikim serioz dhe tërësor i aspekteve financiare e 

buxhetore duke planifikuar zërin e lidhur me viktimat e dhunës dhe të trafikimit. 

 Informimi e ndërgjegjësimi: sugjerohet që të jetë proces i pandërprerë dhe rast pas rasti e jo me 

karakter fushate. Platformat online kanë efektin e tyre por ato duhet të shoqërohen me forma të tjera të 

larmishme dhe efektive. Rekomandohet përgatitja e një strategjie efektive me qëllim informimin dhe 

ndërgjegjësimin duke evidentuar mjete dhe metoda efektive dhe të diversifkuara. Disa nga përvojat 

pozitive mund të shfrytëzohen nga bashki të tjera. Ditë të hapura mund të organizohen nga 

Koordinatorët Vendorë kundër dhunës në familje në bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile që 

punojnë me viktimat e dhunës me bazë gjinore me qëllim njohjen e tyre me të drejtat, dokumentacionin, 

kriteret si dhe mbështetjen e tyre. 

 Bashkëveprimi me OJF në mbështetje të viktimave të dhunës me bazë gjinore: intensifikimi i 

bashkëpunimit mbi baza, role dhe ndërhyrje të qarta për të krijuar sinergjinë e duhur dhe mbështetjen e 

duhur, rekomandohet në kuadër të këtij monitorimi. 

 Trajtimi me procedurë të përshpejtuar i viktimave të dhunës në familje dhe VT/VMT: është i ndryshëm 

sipas bashkive. Mungojnë të dhëna për këtë kategori në rastin e Bashkisë Shkodër. Gjithashtu mungojnë 

të dhëna për të treja NJVQV në lidhje me aplikime të paraqitura nga kategori të tjera të viktimave të 

dhunës me bazë gjinore përveç dhunës në familje.  

 Përfitimi i grantit të menjëhershëm: Asnjë prej personave që i përkasin kategorisë së viktimave të 

dhunës në familje apo viktimave të trafikimit dhe që kanë paraqitur aplikimin për një nga programet e 

strehimit social pranë secilës NJVQV, nuk ka përfituar grant të menjëhershëm. 

 Ndihma ligjore falas: nuk kanë rezultuar të dhëna të plota në të gjitha bashkitë objekt monitorimi në 

lidhje me numrin e viktimave të trafikimit, viktimave të mundshme të trafikimit dhe viktimave të dhunës 

në familje që janë asistuar me ndihmë ligjore falas gjatë procesit të aplikimit për programet e strehimit 

social. Rekomandohet ruajtja e të dhënave në bashki mbi viktimat e dhunës me bazë gjinore që kanë 

përfituar ndihmë ligjore falas në procesin e aplikimit për programet e strehimit social si edhe përfshirja 

në monitorimet e ardhshme e intervistave me organizata të shoqërisë civile që ofrojnë ndihmë ligjore 

falas për grupet e margjinalizuara.  
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PJESA E PARË: KONTEKSTI, METODOLOGJIA, QËLLIMI I MONITORIMIT 

 

Konteksti 

 

1. Siç nënvizuam më sipër, ky raport është përgatitur nga Qendra për Nisma Ligjore dhe Qytetare (QNL) 

dhe përmban rezultatet e monitorimit të zbatimit të ligjit nr.22/2018 “Për Strehimin Social” në tri njësi të 

vetëqeverisjes vendore përkatësisht: Bashkia Tiranë, Bashkia Shkodër dhe Bashkia Durrës. Ky ligj i ri ka 

një rëndësi të veçantë në reformat e duhura në fushën e strehimit. Risitë e këtij ligji janë në disa drejtime 

dhe pritet një rol aktiv i NJVQV-ve në zbatimin e tij dhe aksesin në programet e strehimit social të 

viktimave të dhunës me bazë gjinore si viktima të dhunës në familje, VT dhe VMT.Pikërisht këto aspekte 

u përfshinë në procesin e monitorimit. 

2. Në kuadrin ligjor, në një paketë me të njëjtin qëllim sikurse ligji 22/2018, vijnë edhe Strategjia për 

Strehimin Social 2016-20257 dhe një sërë VKM dhe udhëzime duke përbërë një bazë të shëndoshë ligjore 

për strehimin social. Kjo është vetëm një anë e procesit dinamik në lidhje me strehimin social. Zbatimi 

mbetet një sfidë dhe kërkon kohë e mjete në dispozicion me qëllim që programet të bëhen efektive. 

 

Metodologjia 

3. QNL në bashkëpunim me ekspertet hartoi një metodologji operative dhe shteruese. Për këtë qëllim 

komponentët e monitorimit u përcaktuan nisur nga detyrimet e ligjit 22/2018 “Për strehimin Social” dhe 

aktet nënligjore në fuqi8. Dy eksperte të QNL, për këtë fazë, analizuan secila më vehte detyrimet që kanë 

NJVQV sipas ligjit 22/2018 “Për strehimin Social” me qëllim përfshirjen e tyre në një mënyrë sa më të 

përmbledhur në hartimin e skedës së monitorimit. Për këtë qëllim ekspertet analizuan gjithashtu edhe 

aktet nënligjore dhe evidentuan prej tyre elemente të mundshëm shtesë për skedën e monitorimit. 

Procesi u finalizua me diskutime e dakordësime mes ekspertëve dhe në bashkëpunim me QNL sa i përket 

përmbajtjes dhe formës së skedës së monitorimit.9 

4. Skeda e monitorimit nga pikëpamja metodologjike është ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë shtron pyetje 

dhe synon të marrë informacion të përgjithshëm lidhur me situatën e programeve të strehimit social dhe 

ndalet në disa komponentë që janë me rëndësi. Dallimi mes dy pjesëve qëndron në nivelin e gjurmimit të 

informacionit. Nëse një program mungon fare në pjesën e parë nuk ka se si të kërkojmë të dhëna për 

subjektet që monitorojmë në pjesën e dytë. Pjesa e parë ka karakter të përgjithshëm dhe përmban 13 

pyetje të cilat mundësojnë mbledhjen e të dhënave të përgjithshme mbi zbatimin e ligjit në secilën 

NJVQV. Pjesa e dytë ka karakter specifik dhe synon të dhëna lidhur me viktimat e dhunës në familje dhe 

dhunës me bazë gjinore. Kjo pjesë përmban 43 pyetje specifike në drejtim të mbrojtjes dhe aksesit në 

shërbimet e strehimit social vetëm për këto kategori vulnerabël.  

                                                           
7 VKM nr. 405/01.06.2016, u miratua për herë të parë Strategjia e Strehimit Social 2016-2025, e shoqëruar me një plan-veprimi 

konkret të detajuar. Strategjia nxori në pah situatën reale të strehimit, identifikoi nevojat për të mbështetur këtë sektor në kushtet e 

reja të reformës administrative-territoriale si dhe diktoi nevojën e një ligji të ri.  

8 Shih Aneksi 2 me listën e akteve nënligjore në bazë dhe për zbatim të ligjit 22/2018 “Për Strehimin Social”. 
9 Shih Aneksi 1 me përmbajtjen e skedës së monitorimit. 
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5. Siç vihet re nga analiza në vijim, ndonëse kemi hartuar një skedë ambicioze për monitorimin, nuk kemi 

marrë përgjigje për çdo situatë që synon të monitorohet. Disa pyetje janë pa përgjigje sepse programet 

janë në proces për periudhën 2018-2020.  Ndërkohë që disa të tjera nuk kanë përgjigje sepse progamet 

nuk janë hapur ende. Në raste të tjera stafi i intervistuar ka dhënë përgjigje vetëm për aspektet për të 

cilat ka qënë i sigurtë. Gjithsesi, skeda është një bazë e mirë për të zhvilluar monitorime në bashki të 

tjera, ose për të zhvilluar monitorime në të ardhmen dhe mandej bërë analiza krahasuese. 

6. QNL dhe ekspertët morën në konsideratë situatën e Covid-19 dhe pengesat eventuale të monitoruesve 

në terren të cilët u përballën me disa vështirësi. Problemi kryesor lidhej me faktin se stafi në bashkitë 

përkatëse punonte me turne e një pjesë e tyre punonin vetëm nga shtëpia per shkaqe shëndetësore ose 

të kufizimeve të tjera orare dhe kjo solli vonesa në kohë. Bashkia e Durrësit për vitin 2020 ka pasur në 

fokus edhe çështjet e problematikave të lidhura me tërmetin e datës 26.11.2019, rindërtime, bonus 

qeraje, etj dhe kjo ka sjellë ngarkesa e vështirësi për stafin në plotësimin e informaconit të kërkuar. Në 

ndonjë rast është preferuar që të jepet informacion shtesë me shkrim. Kështu për shembull, në rastin e 

Bashkisë Durrës janë përfshirë tri programe të lidhura me rindërtimin: Programi i strehimit (DS4, DS5) ; 

Granti për rindërtimin  (DS4, DS5) dhe Granti për rikonstruksionin e banesave të dëmtuara (DS1, DS2, 

DS3).10 

7. Familjet, që kanë humbur banesat si pasojë e shembjeve të ndërtesave (pallateve), përfitojnë nga 

programi i zhvillimit të zonave të reja ose programi i rindërtimit të godinave në të njëjtin truall ose 

programi i fondit të banesave. Familjet në qytet, që kanë humbur shtëpitë individuale si pasojë e 

shembjes, përfitojnë nga programi i zhvillimit të zonave të reja ose programi i granteve të rindërtimit ose 

programi i fondit të banesave. 

8. Familjet në fshat, që kanë humbur shtëpitë individuale jashtë ose brenda zonës së urbanizuar të 

territorit rural, si pasojë e shembjes, përfitojnë nga programi i zhvillimit të zonave të reja ose programi i 

granteve të rindërtimit. Familjet që kanë dëmtime në banesa ose shtëpi individuale nga fatkeqësia 

natyrore, të cilat nuk kanë nevojë të rindërtohen nga e para, trajtohen me grante rikonstruksioni. 

9. Në planin metodologjik, për mbledhjen e të dhënave të nevojshme për hartimin e këtij raporti u 

realizuan disa takime me grupin e punës të ngritur pranë bashkive në të tri njësitë e vetëqeverisjes 

vendore  dhe u përdorën intervistat me punonjës të Drejtorive vendore të shërbimeve sociale dhe 

strehimit social bazuar në pyetjet e përgatitura nga grupi i ekspertëve si pjesë e skedës së monitorimit. 

10. ‘Njihuni me skedën përpara monitorimit’– ky ishte edhe një detyrim e përgjegjësi për monitoruesit 

sikurse njohja me Ligjin Nr. 22/2018 “Për strehimin social” përpara monitorimit. Veç kësaj, monitoruesit 

u pajisën me “fletën e monitoruesit’ në të cilën ata u instruktuan të shënonin komentet e tyre kur kjo 

kërkohej nga skeda. Duke e studiuar skedën paraprakisht, monitoruesit lehtësuan punën e tyre dhe të 

bashkëpunëtorëve/stafeve në bashkitë përkatëse. Megjithatë, për të konfirmuar saktësinë e të dhënave 

dhe informacionit të mbledhur paraprakisht nga ana e monitoruesve, ekspertët e hartimit të raportit 

konfirmuan në disa raste të dhënat që rezultuan nga skeda e monitorimit me përfaqësues të drejtorive 

vendore të strehimit në secilën prej bashkive. Në një rast u krijua konfuzion lidhur me ekzistencën e 

programit të banesave të specializuara që u paraqit me përgjigje kontradiktore nga ana e të dhënave të 

paraqitura. 

                                                           
10 Shih për më tepër informacion https://www.durres.gov.al/bashkia/zyra-e-shtypit/1185-aplikimi-online-shtepia-ime-8-pyetje-dhe-
pergjigje. 
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11. Përveç të dhënave të mbledhura nga QNL në lidhje me viktimat e dhunës në familje dhe viktimat e 

trafikimit/ viktimat e mundshme të trafikimit, për të pasur një tablo më të plotë të situatës reale në 

drejtim të gjendjes së zbatimit të ligjit dhe evidentimit të çështjeve shqetësuese, raporti përmban edhe 

të dhëna me karakter të përgjithshëm në drejtim të programeve të strehimit social aktive në NJVQV të 

monitoruara, nivelin e aplikimeve dhe aplikimeve të pranuara në lidhje me secilin program si edhe 

nivelin e financimit në programeve të strehimit social nga buxheti vendor.  

 

Target grupi i analizuar 

12. Bazuar në ligjin 22/2018 monitorimi u fokusua vetëm në zbatueshmërinë e legjislacionit të strehimit 

social në nivel vendor kundrejt viktimave të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje dhe 

përfitimet e tyre nga zbatimi i dispozitave të këtij ligji. Ky target grup u vendos në qendër të skedës së 

monitorimit.  

13. Duke referuar kuptimin “Viktimë e dhunës në familje”, si të njëjtin kuptim siç përkufizohet në ligjin nr. 

104/2012 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës “Për parandalimin dhe luftën kundër dhunës 

ndaj grave dhe dhunës në familje” (neni 2/46), ligji ka zgjeruar dhe forcuar mbështetjen për kategoritë e 

viktimave të parashikuara nga kjo Konventë. Konkretisht, ligji ka parashikuar si përfituese të këtij 

shërbimi tre kategori të grave e vajzave të dhunuara (shih: neni 2, pikat 46, 47, 48, si dhe neni 43, pika 

1/f/g):  Viktimat e dhunës në familje; Viktimat e trafikimit; Viktima të mundshme të trafikimit. Ligji i 

referohet kuptimit që ka dhënë Konventa e Këshillit të Evropës ‘Për masat kundër trafikimit të qenieve 

njerëzore’ ratifikuar me ligjin nr. 9642/20.11.2006 sa i përket kuptimit të “Viktimë trafikimi”. 

 

Periudha e monitorimit dhe Njësitë e VetëQeverisjes Vendore 

14. Monitorimi në terren dhe raporti mbi rezultatet e këtij procesi përfshin periudhën kohore 2018-2020. 

Për ta saktësuar këtë, dimë se Ligji 22/2018 u miratua nga Kunvendi i RSH më datë 3 Maj 2018 dhe sipas 

nenit 79 të tij, hyri në fuqi, 6 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare. Kjo përkon me datën 30 Nëntor 2018. 

Pra referuar kuptimit të monitorimit për vitin 2018, nënvizojmë se kjo lidhet me periudhën pas hyrjes në 

fuqi të ligjit. Për këtë vit nuk ka pritshmëri të ndonjë impakti specifik në monitorimin e kryer në NJVQV.  

15. Njësitë e vetëqeverisjes vendore: Ky raport kufizohet vetëm në monitorimin e kuadrit ligjor në tre njësi të 

vetëqeverisjes vendore: Bashkia Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Megjithatë, pavarësisht sferës së kufizuar, 

raporti do të krijojë mundësinë për të krahasuar gjendjen dhe nivelin e zbatimit të ligjit nr.22/2018 midis 

njësive të vetëqeverisjes vendore me qëllim evidentimin e ngjashmërive dhe problematikave të veçanta 

për secilën njësi. 

 

Qëllimi dhe objektivat e raportit 

16. Raporti është i ndarë në tri pjesë. Pjesa e parë përfshin konsiderata të përgjithshme që lidhen me 

kontekstin, metodologjinë, target grupin dhe NJVQV, periudhën e monitorimit, detyrimet ligjore për 

NJVQV, etj aspekte që kanë rëndësi për kuptimin e kësaj nisme. Pjesa e dytë i përgjigjet gjetjeve dhe 

rezultateve sipas pyetjeve të shtruara në pjesën e parë të skedës monitoruese, e cila synon të evidentojë 

një panoramë të përgjithshme. Pjesa e tretë e raportit ka në fokus viktimat e dhunës në familje dhe 

viktimat e trafikimit përfshirë VMT. 
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17. Raporti paraqet gjetjet e procesit të monitorimit dhe vlerësimit të QNL në lidhje me situatën ligjore dhe 

faktike të zbatimit të ligjit të strehimit social në nivel vendor me fokus të veçantë në monitorimin e 

zbatimit të ligjit në lidhje me mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje, viktimave të trafikimit/ 

viktimave të mundshme të trafikimit (VT/VMT). Për sa më sipër, indikatorët e skedës së monitorimit që 

mbulojnë secilën prej kategorive vulnerabël u morën në konsideratë për strukturimin e raportit dhe 

orientimin e punës analitike.  

18. Objektivi kryesor i këtij raporti është të vlerësojë nivelin e zbatimit të ligjit nga institucionet referuese në 

ligj, të identifikojë nivelin e arritjeve si edhe të ngrejë çështjet më problematike të kësaj fushe në drejtim 

të strukturave shtetërore vendore. Në mënyrë të përmbledhur si objektiva të raportit të monitorimit 

mund të përmendim: 

 Të vlerësojë gjendjen e zbatueshmërisë së ligjit 22/2018 “Për strehimin social” nga NJVQV Tiranë, 

Durrës dhe Shkodër;  

 Të eksplorojë nivelin e bashkëpunimit dhe koordinimin institucional me qëllim garantimin e 

aksesit të viktimave të trafikimit të qënieve njerëzore, viktimave të mundshme të trafikimit dhe 

viktimave të dhunës në familje në shërbimet e strehimit social; 

 Të identifikojë problemet praktike në fushën e zbatimit të ligjit për strehimin social dhe NJVQV si 

edhe çështjet teknike që duhet të rregullohen në të ardhmen; 

 Të krahasojë të dhënat e mbledhura dhe nivelin e zbatimit të ligjit në bashkitë Tiranë, Durrës dhe 

Shkodër; 

 Të ofrojë rekomandime konkrete mbi rritjen e proaktivitetit të NJVQV në drejtim të zbatimit të 

ligjit “Për strehimin social”, bashkëpunimin institucional dhe politikat e strehimit social për 

mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje dhe trafikimit të qenieve njerëzore; 

 

19. Për sa më sipër mund të themi se gjetjet e këtij raporti do t’i shërbejnë: 

 Aktorëve shtetërorë të përfshirë në ofrimin e shërbimeve të strehimit social,  

 Organizatave jo-fitimprurëse në Shqipëri që janë aktive në fushën e politikave të strehimit social dhe 

fushën e mbrojtjes së viktimave të dhunës në familje dhe viktimave të trafikimit të qenive njerëzore 

 Organizatave rajonale/ndërkombëtare aktive që punojnë për të njëjtin qëllim si edhe  

 Çdo personi të interesuar në zbatimin e ligjit për strehimin social dhe statusin e vitimave të dhunës dhe 

trafikimit në këtë fushë.  

 

Vështrim i përgjithshëm mbi detyrimet ligjore të njësive të vetëqeverisjes vendore në zbatim të ligjit 

nr.22/2018 “Për strehimin social” 

1. Ligji nr.22/2018 “Për strehimin social” u miratua nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në 3 Maj 

2018. Ligji është botuar në Fletoren Zyrtare më 30 nëntor 2018. Ky ligj ka hyrë në fuqi gjashtë muaj 

nga publikimi zyrtar. Objekti i këtij ligji është qartësuar qysh në nenin 1 të tij. Në të përfshihen, me 

terma të përgjithshëm të cilët detajohen në shtjellimet e neneve të veçanta: 

‘përcaktimi i rregullave dhe procedurave administrative për mënyrat e planifikimit, sigurimit, administrimit 

dhe të shpërndarjes së programeve sociale për strehimin, me qëllim krijimin e mundësive për strehim të 

përshtatshëm dhe të përballueshëm, duke u mbështetur në aftësitë paguese të familjeve që kanë nevojë për 

strehim dhe në ndihmën e institucioneve shtetërore përgjegjëse’. 
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2. Neni 11 i ligjit 22/2018 “Për strehimin social” rendit gjashtë programe sociale të strehimit. Do të 

ishte ideale që në njësitë e vetëqeverisjes vendore të aktivizoheshin të gjitha. Por ligji është ende në 

fillimet e veta dhe kërkohet kohë për konsolidimin. Po i rendisim këto programe sipas nenit 11 të 

ligjit 22/2018 dhe këto përfshijnë:  

 Programin e banesave sociale me qira, në vijim BSQ;  

 Programin për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese, deri në një ndërtim të ri;  

 Programin e banesave me kosto të ulët, në vijim BKU;  

 Programin për zhvillimin e zonës me qëllim strehimi;  

 Programin për krijimin e banesave të përkohshme;  

 Programin e banesave të specializuara.  

3. Ajo çka kemi vënë re gjatë periudhës së monitorimit është se, pavarësisht këtij parashikimi ligjor të 

gjerë, nuk kanë qënë aktive të gjitha programet e strehimit social në secilën prej bashkive objekt 

monitorimi. Vetë neni 9 i ligjit, në pikën a/i teksa trajton parimin e transparencës nënvizon se 

‘Organet e njësive të vetëqeverisjes vendore duhet të sigurojnë: i) llojin e programit social të strehimit 

që zbatohet në atë njësi të vetëqeverisjes vendore’. Është e qartë se sa më shumë programe në 

dispozicion, aq më shumë avantazhe krijohen. Vetë ligji parashikon se ‘Njësitë e vetëqeverisjes 

vendore kujdesen që familjet dhe individët, të cilët nuk kualifikohen si përfitues në njërin program, të 

kenë mundësi për të kaluar dhe përfituar në një program tjetër strehimi social, kur plotësojnë kushtet 

ligjore’ (neni 11, pika 2).  

4. Ligji ka një tërësi termash me rëndësi dhe me shpjegimet e tyre të qarta. Të interesuar për rolin e 

strukturave përgjegjëse në nivel vendor, ndër to na bien në sy disa terma që gjenden në nenin 3 të 

ligjit. Kështu pika 39 e nenit 3 përkufizon se ‘Strukturë përgjegjëse në njësinë e vetëqeverisjes 

vendore’ është një drejtori, sektor ose njësi e qendrueshme dhe e trajnuar, që mbulon çështjet e 

strehimit’. Gjithashtu, me rëndësi janë përkufizimet e dhëna për “Komisionin e strehimit” që ngrihet 

me vendim të këshillit të njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe ka në përbërje përfaqësues të 

komuniteteve të interesuara’ dhe kuptimi i “Ent menaxhues” si një ent publik ose një person 

fizik/juridik privat, që ushtron veprimtarinë vetëm pas regjistrimit në një regjistër të posaçëm në 

njësinë e vetëqeverisjes vendore dhe është përgjegjës për administrimin dhe mbikëqyrjen e 

banesave sociale (shih neni 27 i ligjit 22/2018). Sa i përket strukturave, për të treguar rëndësinë e 

çështjeve të strehimit, ligji ka parashikuar krijimin e Këshillit Kombëtar për Strehimin (KKS) si një 

organ këshillimor që ngrihet me urdhër të Kryeministrit, me propozim të ministrit përgjegjës për 

strehimin (neni 71). Ndër 7 anëtar të KS, 1 anëtar vjen nga shoqatat përfaqësuese të vetëqeverisjes 

vendore.  

5. Detyrimet e njësive të vetëqeverisjes vendore të përcaktuara në këtë ligj janë të shumta. Një pjesë e 

tyre janë të lidhura me programe të caktuara dhe të tjera kanë karakter të përgjithshëm. Pra, NJVQV 

janë aktorë me rëndësi e rol të veçantë dhe këto mbajnë përgjegjësi për zbatimin e politikave të 

strehimit, sipas programit të parashikuar në këtë ligj. Menaxhimi dhe kryerja me sukses e këtyre 

detyrimeve ligjore mund të vihen në jetë nga stafe të kualifikuara siç duhet. Ndaj neni 74 i ligjit 

parashikon ngritjen e kapaciteteve si një domosdoshmëri për zbatimin e duhur të ligjit.  

6. Pra, zbatimi i këtij ligji më së shumti duket se varet prej njësive të vetëqeverisjes vendore pa mohuar 

rolin e pushtetit qendror përmes ministrisë përgjegjëse për strehimin. Një listë me funksione të 

njësive të vetëqeverisjes vendore renditen në nenin 73 të ligjit. Një nga detyrimet e parashikuara 
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është që njësitë e vetëqeverisjes vendore, pas 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të kenë 

plotësuar detyrimin ligjor që lidhet me hartimin e programeve 5-vjeçare për strehimin, bazuar në 

burimet financiare që zotërojnë (neni 73 pika 2 gërma “b”).  

7. Funksionet e njësive të vetëqeverisjes vendore të renditura në nenin 73 përfshijnë që nga 

identifikimi i nevojave për strehim dhe miratimi i listave të përfituesve e deri në realizimin e procesit 

duke planifikuar fonde, evidentuar sheshe ndërtimi, evidentuar banesat në rrezik shembje, paraqitje 

kërkesash pranë ministrit përgjegjës për strehimin, krijimin dhe administrimin e bazës së të dhënave, 

ndërgjegjësim, informim dhe publicitet duke respektuar gjithë parimet ligjore (shih pë shembull 

parimin e transparencës sipas nenit 9 të ligjit), etj.  
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Pjesa e DYTË: Rezultatet e monitorimit të zbatimit të ligjit nr.22/2018 “Për strehimin social” në nivel 

vendor në Bashkitë Tiranë, Durrës dhe Shkodër. 

 

Numri dhe lloji i programeve aktive sipas bashkive 

1. Në parantezë nënvizojmë se në bashkitë e monitoruara rezultonin aktive edhe programe të tjera të 

cilat janë të lidhura me zbatimin e ligjit Nr.9232, datë 13.5.2004 “Për programet sociale për 

strehimin e banorëve të zonave urbane” i ndryshuar me Ligjin Nr. 9719, datë 23.04.2007. Sipas pikës 

10 të nenit 77 të ligjit 22/2018 mbi dispozitat kalimtare është parashikuar se ‘Programet që janë në 

proces në zbatim të ligjit nr. 9232, datë 13.5.2004, “Për programet sociale për strehimin e banorëve 

të zonave urbane”, si dhe ato që do të zbatohen me fondet e planifikuara për vitin 2018 dhe 2019, 

do të trajtohen sipas dispozitave të ligjit nr. 9232, datë 13.5.2004, “Për programet sociale për 

strehimin e banorëve të zonave urbane” dhe akteve nënligjore në zbatim të tij”. Kjo është arsyeja që 

në bashkitë e monitoruara gjenden ende Programi për kredi të lehtësuar për strehim me 3% interes 

të financuara përmes Ministrisë së Zhvillimit Urban; Programi për bonus strehimi i financuar po 

përmes Ministrisë së Zhvillimit Urban si edhe pogrami për grantin e menjëhershëm për strehim.  

2. Monitoruesit i është kërkuar që të pyesë strukturat e NJVQV se cilat programe sipas ligjit Nr. 

22/2018 “Për strehimin social” janë aktive në momentin e monitorimit dhe të mbajë shënime mbi to. 

Monitoruesit kanë ndjekur mandej se sa përputhet kjo me verifikime në vend duke kërkuar 

informacion të specifikuar. 

3. Mbi baza bashkie, lidhur me programet aktive për periudhën e monitorimit kemi këtë situatë: 

 Bashkia Tiranë: Nga monitorimi rezultoi se gjatë kësaj periudhe ishin aktive vetëm dy nga gjashtë 

programe të strehimit social të njohura nga ligji në fuqi. Ndërkohë që dy programet e tjera aktive 

gjatë kësaj periudhe kanë qënë të lidhura me zbatimin e ligjit nr.9232, datë 13.5.2004 “Për 

programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane”. 

Në këtë kuptim, për Bashkinë e Tiranës u gjetën aktive në zbatim të ligjit Nr.22/2018 

respektivisht: 

 programi i banesave me kosto të ulët dhe  

 programi i banesave sociale me qera  

Në lidhje me programin e banesave sociale me qera vlen të theksojmë se ai ka qënë aktiv vetëm 

në 2018. Pas kësaj periudhe, Bashkia Tiranë ka mbyllur aplikimet për këtë program.  

dhe, në zbatimin e ligjit nr.9232, datë 13.5.2004 “Për programet sociale për strehimin e 

banorëve të zonave urbane”, për Bashkinë e Tiranës u gjetën aktive respektivisht: 

 subvencionimi i interesave të kredisë dhe  

 bonus strehimi. 

 

 Bashkia Durrës: situata paraqitet e ndryshme për këtë bashki kundrejt bashkisë Tiranë. Në  

bashkinë e Durrësit është aktivizuar si shtesë, gjatë periudhës së monitorimit, veç programeve të 

përmendura për Tiranën edhe programi për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese (i 

njohur nga ligji 22/2018), deri në një program të ri; programi për krijimin e banesave të 

përkohshme dhe programi “Për banesat e specializuara”. 
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 Bashkia Shkodër: Gjithashtu, kjo bashki në ndryshim nga Bashkia Tiranë, ka aktivizuar gjatë 

periudhës së monitorimit edhe programin për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese (i 

njohur nga ligji 22/2018), deri në një program të ri. Ndërkohë që, në bashkinë Shkodër, gjatë 

2018-’20 ka qënë aktiv edhe programi për krijimin e banesave të përkohshme (i njohur nga ligji 

22/2018) nën emërtimin, ‘Rikonstruksion i godinave në pronësi të njësive të vetëqeverisjes 

vendore për strehim social’ . 

4. Në të dyja bashkitë (Durrës e Shkodër) rezulton se programi për përmirësimin e kushteve të 

banesave ekzistuese (i njohur nga ligji 22/2018), është zbatuar për mbrojtjen dhe mbështjetjen e 

komuniteteve të pavaforizuara, kryesisht për komunitetin Rom.  

5. Në mënyrë të përmbledhur, nisur nga programet e parashikuara sipas ligjit 22/2018 kemi këtë 

situatë: 

 Programi i banesave sociale me qira (BSQ): Ka qenë një program aktiv për të tria bashkitë. Në rastin 

e bashkisë Tiranë rezulton se ky program nuk pranon më aplikime pas 2018.  

  Sipas ligji 22/2018, në nenin 34 pika 3 germa ‘gj’ dhe ‘h’ i jepet përparësi në subvencionimin e 

qirasë sipas sistemit të pikëzimit, viktimave të trafikimit, viktimave të mundshme të trafikimit dhe 

viktimave të dhunës në familje. Subvencioni i qirasë është një instrument i programit të banesave 

sociale me qira, që ndihmon individët/familjet, të cilët me të ardhurat e tyre nuk përballojnë 

pagesën e qirasë sociale ose të qirasë reale (shih Kreun V të ligjit 22/2018). 

 Programi i banesave me kosto të ulët, BKU: është një program aktiv për të tri bashkitë. 

 Programi për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese, deri në një ndërtim të ri: është një 

program aktiv vetëm për bashkitë Shkodër e Durrës. Sipas nenit 43 pika 2 germa ‘f’ dhe ‘g’, në këtë 

program kanë përparësi në trajtimin viktimat e trafikimit, viktimat e mundshme të trafikimit dhe 

viktimat e dhunës në familje. 

 Programi për krijimin e banesave të përkohshme: është një program aktiv vetëm për bashkinë 

Durrës. 

 Programi për banesat e specializuara: ka qënë një program aktiv vetëm për bashkinë Durrës.  

 Në asnjë bashki nuk ka programe aktive për zhvillimin e  zonës me qëllim strehimi. 

6. Lidhur me rëndësinë që kanë programet e banesave të specializuara, nevojitet të nënvizojmë se ligji 

22/2018 në Kreun X të tij, trajton për herë të parë këtë program. Banesa të specializuara janë ato 

banesa që adresojnë një nevojë specifike strehimi, ku përfshihen, ndër të tjera, edhe banesat për 

viktimat e trafikimit, viktimat e mundshme të trafikimit dhe viktimat e dhunës në familje (shih neni 

58 dhe 60 i ligjit 22/2018). Ky program është një risi e këtij ligji. Këto lloj banesash duhet të pajisen 

me shërbimin e punonjësve të specializuar socialë dhe u garantohet mbrojtje nga punonjësit e 

Policisë së Shtetit në rastet e rrezikut për jetën dhe shëndetin. Këto banesa pritet që të pajisen me 

infrastrukturën e nevojshme për njoftimin e policisë, në raste rreziqesh ose emergjencash për të 

siguruar mbrojtjen e integritetit fizik, për të parandaluar rrezikimin e jetës dhe shëndetit të tyre. 

Banesat e specializuara për viktimat e trafikimit/viktimat e mundshme të trafikimit dhe viktimat e 

dhunës në familje jepen me qira, duke iu nënshtruar respektimit të kushteve, të drejtave dhe 

detyrimeve që burojnë nga programi i banesave sociale me qira, i parashikuar në këtë ligj. Këto 

kategori përfitojnë nga programi i banesave të specializuara derisa t’u sigurohet përfitimi nga një 

prej programeve të tjera sociale të strehimit.  
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7. Rezultatet e monitorimit në lidhje me treguesin e programeve aktive sipas ligjit Nr. 22/2018 dhe  

ligjit nr. 9232, datë 13.5.2004, (të ndryshuar) gjenden në tabelën e mëposhtme. Me simbolin  janë 

shënuar programet aktive. 

 

 

Bashkitë Programet aktive sipas ligjit Nr. 22/2018 për periudhën e monitorimit 

BSQ BKU Përmirësimi i 

kushteve të 

banesave 

ekzistuese, deri në 

një ndërtim të ri 

Zhvillimi i 

zonës me 

qëllim 

strehimi 

Krijimi i 

banesave të 

përkohshme 

Banesat e 

specializuara 

Tiranë     -  -  -  -  

Shkodër       -  -  -  

Durrës       -      

 

Programet ende aktive sipas ligjit nr. 9232, datë 13.5.2004 

Bashkitë Programet aktive sipas ligjit nr. 9232, datë 

13.5.2004 

 

 

 

Bonus 

Strehimi 

Subvencionimi i interesave të 

 Kredisë 

Programi për kredi të lehtësuar 

 për strehim 

Tiranë     -  

Shkodër       

Durrës       

 

Numri i aplikimeve kundrejt numrit të aplikimeve të pranuara në bashkitë e monitoruara 

8. Këtu analiza është bërë në lidhje me të gjitha programet aktive të strehimit. Na rezulton një situatë 

jo e unifikuar mes numrit total të aplikimeve kundrejt numrit të aplikimeve të pranuara. Kjo duke ju 

referuar të dhënave të mbledhura në të tri NJVQV. Kështu, kemi këtë situatë si në vijim: 

a. Për bashkinë Tiranë gjatë periudhës së monitorimit 2018-20 janë regjistruar gjithsej 7944 

aplikime për të tri programet aktive të strehimit (5445 sipas programeve aktive të ligjit 2018 

dhe 2499 sipas programeve që kanë qenë aktive në zbatimit të ligjit të mëparshëm 2004) 

dhe vetëm 2757 aplikime janë pranuar. Pra, thënë ndryshe, janë pranuar rreth 34.7% e 

aplikimeve në total.   

b. Megjithatë, vlen të nënvizojmë gjithashtu se rezulton një diferencë në disa bashki midis 

numrit të aplikimeve të pranuara dhe numrit të përfituesve.  

c. Sipas përfaqësuesve të Bashkisë Shkodër, për shembull, numri i pranimeve ndryshon me 

numrin e përfituesve pasi të gjitha aplikimet që plotësojnë kriteret ligjore dhe 
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dokumentacionin e nevojshëm pranohen nga strukturat përgjegjëse dhe më tej miratohen 

nga Këshilli Bashkiak, proces ky që varet nga fondet në dispozion të Programit apo 

kapacitetet e programit të strehimit. Kështu psh, në rastin e kësaj bashkie (Bashkisë Shkodër) 

rezulton që gjatë periudhës së monitorimit 2018-20, tek BKU të kemi 120 aplikime, 119 

pranime dhe 103 përfitues.  

d. Në Bashkinë Durrës numri i aplikimeve është më i ulët krahasimisht me Tiranën duke 

rezultuar në 4925 nga të cilat vetëm 401 të pranuara.  

e. Në Bashkinë Shkodër na rezultojnë 220 aplikime nga këto 123 të miratuara. 

 

Tabela më poshtë i referohet vetëm të dhënave në lidhje me programet aktive sipas ligjit “Për strehimin 

social” 22/2018 për të tri bashkitë e monitoruara.  

Programet sipas numrit te aplikimeve e pranimeve për bashki 

Programet sipas bashkive Tiranë Shkodër Durrës 

Aplikuar Përfitues Aplikuar Përfitues Aplikuar Përfitues 

BSQ 381 0 100 20 1760 342 

BKU 5064 1910 120 103 2252 36 

Përmirësimi i kushteve të 

banesave ekzistuese, deri në një 

ndërtim të ri 

- - -  -  73 23 

Zhvillimi i zonës me qëllim 

strehimi 

- - - - - - 

Krijimi i banesave të përkohshme -  -  -  -  - - 

Banesat e specializuara -  -  -  -  2 1 

Total  5445 1910 220 123 4087 402 

 

9. Gjithashtu, përveç programeve të përmendura më sipër, siç e sqaruam edhe në fillim, gjatë 

periudhës së monitorimit rezultojnë që në Bashkitë e monitoruara të ketë pasur edhe programe të 

tjera aktive, për shembull: 
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 Në Bashkinë Tiranë dhe Durrës kanë qënë aktive edhe programi “Bonus Strehimi” ku për bashkinë 

Tiranë rezulton se gjatë 2018-20 në këtë program janë regjistruar 2499 aplikime nga të cilat janë 

pranuar vetëm 847 aplikime ose 33.9%. Të dhëna lidhur me programet e strehimit dhe përfitimin 

prej tyre, gjenden të pasqyruara edhe në monitorime të tjera të lidhura jo drejtpërdrejtë me ligjin 

për strehimin social por me monitorimin e Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore. Kështu, sipas 

monitorimit të kryer nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim, “Gjatë vitit 2020, bashkia Tiranë ka 

kaluar 3 vendime bonus strehimi ku janë shpallur fituese 41 gra fituese. Instrumenti i Bonusit të 

Strehimit për vitin 2020 ka të alokuar shumën e buxhetit në vlerën 100,000,000 Lekë, që ështe 0.49% 

e buxhetit total për 2020”11. 

 Në Bashkinë Durrës, përveç programeve të pasqyruara më lart rezultojnë, gjatë periudhës së 

monitorimit, aktive programet “Kredi të lehtësuar për strehim” me 3% të financuar nga buxheti i 

shtetit përmes Ministrisë së Zhvillimit Urban (në këtë program janë regjistuar gjatë 2018-20, 759 

aplikime dhe 0 përfitues); programi për Bonus Strehimi (në këtë program janë regjistruar gjatë 2018-

20, 33 aplikime dhe 0 përfitues); programi “Për grantin e menjëhershëm për strehim” për të gjithë 

familjet që kanë në përbërjen e tyre nga një anëtar me status invaliditeti, jetim, rom, egjyptian etj. 

Granti i menjëhershëm për strehim konsiston në likuidimin e 10% - 20% të vlerës së banesës me 

kosto të ulët të kësaj kategorie e cila financohet nga buxheti i shtetit (në këtë program janë 

regjistruar, gjatë 2018-20, 48 aplikime dhe 0 përfitues).  

 Në rastin e Bashkisë Shkodër, programi “Përmirësimi i kushteve të banimit”, bashkia ka zbatuar 

projektin për përmirësimin e kushteve të banimit për komunitete të pafavorizuara si ndërtimi i rrjetit 

të furnizimit me ujë në lagjen “Mar Lula” ku si përfitues ka qënë komuniteti i lagjes i përbërë nga 

rreth 3000 persona ndër të cilët kanë përfituar 100 banorë të komunitetit rom.  

 

Duke marrë parasysh edhe aplikimet në programet e tjera aktive të secilës Bashki rezulton se: 

Shumatoret e aplikimeve dhe përfituesve sipas e programeve 

të ligjit nr. 9232, datë 13.5.2004  dhe 

Ligjit 22/2018. 

Bashkia Nr total i aplikime për gjitha 

programet aktive  

Nr total i përfituesve për të 

gjitha programet aktive 

Tiranë 7944 2757 

Durrës 4927 402 

Shkodër 220 123 

 

                                                           
11 Zylali.M & Hoxha.E, GADC, “Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore”, Bashkia Tiranë, viti 2020. Ky raport është hartuar nga 

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, 
buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", 

Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. 

Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. 
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10. Specifikë në rastin e Bashkisë Durrës është fakti se gjatë periudhës së monitorimit, për shkak të 

fatkeqësisë natyrore të tërmetit, janë trajtuar me përparësi kërkesat në lidhje me rindërtimin e 

banesave të dëmtura nga tërmeti. 

Sistemi i të dhënave 

11. Nuk ka një sistem të unifikuar të ndarjes/klasifikimit së të dhënave në të tri NJVQV. Në skedën e 

monitorimit, në pjesën e përgjithshme të saj gjendet pyetja me nr.2: “A disponon NJVQV një bazë të 

dhënash në lidhje me grupet e veçanta në juridiksion të NJVQV, që kanë nevojë për strehim?”. Kësaj 

pyetjeje i janë përgjigjur “Po” të gjitha bashkitë.  Kjo është shënuar si një pyetje që hap ose jo portën 

e disa pyetjeve të cilat në fakt janë të lidhura me pjesën e dytë të skedës monitoruese. Ndaj pyetja 

3* e skedës e lidhur drejtpërdrejtë me target grupin kryesor që monitorojmë, ka tërhequr 

vëmendjen e monitoruesit të jetë i kujdesshëm sepse ‘hulumtimi mbi këtë pyetje ka shumë rëndësi. 

Nëse nuk ka asnjë të dhënë atëhere bie vlera e pjesës së dytë të pyetësorit’.  

- Të dhëna në lidhje me viktimat e trafikimt/ viktimat e mundshme të trafikimit mblidhen në të tri 

NJVQV-të. Bashkitë e monitoruara disponojnë të dhëna në lidhje me grupet e veçanta në juridiksion 

të NJVQV që kanë nevojë për strehim përfshirë viktimat e trafikimit/viktimat e mundshme të 

trafikimit dhe viktimat e dhunës në familje. Përjashtim bën Bashkia Durrës e cila përmban të dhëna 

mbi strehimin në lidhje me viktimat e trafikimit/mundshme të trafikimit, por jo në lidhje me viktimat 

e dhunës në familje që kanë nevojë për strehim. Kjo gjetje konfirmohet edhe nga Raporti 

“Monitorimi i Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore”, Bashkia Durrës sipas të cilit “Mungojnë të 

dhënat statistikore në lidhje me numrin e viktmave të dhunës në marrëdhëniet familjare të cilat 

kanë përfituar nga programet e subvencionimit të qirasë”12. 

12. Në terma të llojit të ndarjes së të dhënave, Bashkia Tiranë aplikon një sistem më të plotë të ndarjes 

së të dhënave duke mundësuar mbledhjen e të dhënave të ndara sipas gjinisë, moshës, aftësisë së 

kufizuar apo shtetësisë.  

13. Në rastin e Bashkisë Shkodër monitorimi tregoi se të dhënat e mbledhura në këtë drejtim ndahen 

sipas moshës dhe gjinisë.  

14. Ndërkohë që në Bashkinë Durrës, rezultatet e monitorimit evidentojnë mungesën e mbledhjes së të 

dhënave të ndara siaps gjinisë, moshës apo aftësisë së kufizuar. Përveç të dhënave në lidhje me 

statusin e aftësisë së kufizuar/ndryshe, kjo bashki aplikon mbajtjen e një sistemi të dhënash për 

programet e strehimit social të ndara sipas kritereve të tjera (përmendim statusin jetim, familje me 

më shumë se 4 persona, familje në shtëpitë e ish pronarëve, pensionistë pa përkrahje, punëtorë 

emigrant, emigrantët e rikthyer, familje të komunitetit rom/egjyptian etj).  

15. Mos mbajtja e të dhënave të plota të ndara për çdo kategori, bën që vetë NJVQV ta vlerësojnë në 

nivele mirë (Tiranë, Durrës) / mjaftueshëm (Shkodër) cilësinë e bazës së të dhënave duke shtruar 

                                                           
12 Shpata.E, GADC, “Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore”, Bashkia Durrës, viti 2020, f.6. Ky raport është hartuar nga Qendra 

Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, 

zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti 

zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky 

projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. 
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nevojën për përditësimin e saj në përputhje me ndryshimet ligjore në fushën e strehimit (ligji nr 

22/2018). 

Sistemi i pikëzimit 

16. NJVQV e vlerësojnë efektiv (Durrës) dhe shumë efektiv (Tiranë, Shkodër) sistemin e pikëzimit të 

prezantuar në ligj për përzgjedhjen e subjekteve dhe familjeve përfituese në programet e strehimit 

social. Ndërkohë nga monitorimi rezulton se në asnjërën prej NJVQV-ve nuk rezulton të ketë pasur 

raste të penalizimit të viktimave të dhunës apo VT për shkak të sistemit të pikëzimit. Për shembull, si 

ilustrim po marrim vendimin e Këshillit Bashkiak Durrës me nr.563/25.10.2018 ku viktimave të 

dhunës në familje dhe VT/VMT ju është dhënë 3 pikë. Ky vendim është marrë bazuar në ligjin 

22/2018 dhe akte të tjera nënligjore të lidhura me të. Sipas ligjit 22/2018 sistemi i pikëzimit ka një 

rëndësi të veçantë ku viktimat e dhunës në familje dhe VT/VMT janë të përfshira në grupet prioritare 

për shkaqe të lidhura me kushtet sociale (shih neni 15 dhe 16 i ligjit 22/2018). 

Plan veprimi për zbatimin e programeve të strehimit 

17. Në të tri NJVQV të monitoruara është miratuar me vendim të këshillit bashkiak plani i veprimit për 

zbatimin e programeve të strehimit, ndërkohë që është në proces edhe hartimi i programit 5-vjeҁar 

të strehimit në nivel të NJVQV (neni 73 pika 2 gërma b e ligjit 22/2018).  

18. NJVQV Tiranë, Durrës dhe Shkodër kanë plotësuar detyrimin ligjor për miratimin e vendimit për 

përcaktimin e radhës së përparësisë për të përfituar nga programi BSQ. Gjithashtu ato kanë 

përcaktuar edhe autoritetet përgjegjëse për zbatimin e këtij vendimi. Kështu në Bashkinë Durrës 

është ngarkuar me zbatimin e vendimit të pikëzimit dhe përparësisë Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimeve dhe Punëve Publike. Edhe në Bashkinë Tiranë është miratuar me vendim të Këshillit 

Bashkiak sistemi i pikëzimit dhe është ngarkuar për zbatimin e tij Drejtoria e strehimit social. 

Gjithashtu, në Bashkinë Shkodër vendimi i Këshillit Bashkiak nr 3/ 22.01.2020 “Për miratimin e 

sistemit të pikëzimit për programet sociale të strehimit për vitin 2020” ka përcaktuar si autoritet 

përgjegjës komisionin e strehimit dhe këshillin bashkiak. 

Vlerësimi i nevojave për strehim 

19. Referuar sistemit të të dhënave që disponojnë NJVQV për qëllime të strehimit social vlen të 

theksojmë se të tri bashkitë disponojnë të dhëna në lidhje me numrin e familjeve në juridiksion 

vendor që kanë nevojë për strehim. 

 Në Bashkinë Tiranë janë identifikuar 7377 familje që kanë nevojë për strehim; 

 Në Bashkinë Durrës janë identifikuar 6200 familje që kanë nevojë për strehim; 

 Në Bashkinë Shkodër janë identifikuar 2200 familje që kanë nevojë për strehim. 

Aspektet financiare e buxhetore 

20. Në terma të buxhetit, rezulton se gjatë periudhës së monitorimit niveli i financimit të të gjitha 

programeve të strehimit social ka një peshë shumë të ulët në buxhetin vendor. Kështu në NJVQV 

Tiranë gjatë 2018-2020, vetëm 0.5 % e buxhetit vendor ka qënë i planifikuar për programet e 

strehimit. Në nivele të ulëta mbetet niveli i financimit edhe në dy bashkitë e tjera por më lart 

krahasimisht me Tiranën. Të dhënat tregojnë se në bashkinë e Shkodrës, shpenzimet në lidhje me 

programet e strehimit zënë 2.5% të buxhetit vendor, ndërsa në Bashkinë Durrës pothuajse 0.7%. 
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21. Në lidhje me buxhetin vendor për programet e strehimit vlen të evidentojme faktin se në ndryshim 

nga NJVQV Tiranë dhe Durrës ku NJVQV nuk ka një zë të veçantë në buxhetin vendor të dedikuar për 

integrimin social të viktimave të dhunës në familje/ VT/ VMT në Bashkinë Shkodër ka rezultuar 

ekzistenca e një zëri të veçantë në buxhet për këtë qëllim.  

Informimi e ndërgjegjësimi 

 

22. Në lidhje me informimin dhe ndërgjegjësimin e të gjitha grupeve vulnerabël në lidhje me aksesin në 

programet e strehimit social rezulton se në të tri NJVQV të monitoruara janë kryer fushata informimi 

dhe ndërgjegjësimi publik në lidhje me mundësitë që ofrohen nga programet e strehimit social.  

23. Niveli i shpeshtësisë së këtyre fushatave ndryshon midis NJVQV. Kështu, në rastin e Bashkisë Tiranë 

gjatë 2018-20 janë kryer gjithsej 4 fushata informimi përmes medias audio-vizive dhe të shkruar në 

juridiksion të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Në Bashkinë Shkodër, ky numër rritet në 13 fushata 

ndërgjegjësimi duke përdorur të njëjtën metodologji të prononcimeve publike në media lokale. 

Ndërkohë, për shkak edhe të situatës së veçantë të gjendjes së fatkeqësisë natyrore për shkak të 

tërmetit në NJVQV Durrës, fushatat e ndërgjegjësimit janë mbajtur pothuajse çdo javë, kryesisht 

brenda tematikës së mundësive për strehim për shkak të gjendjes së cenueshmërisë si pasojë e 

tërmetit shtator/nëntor 2019. Ndërkohë që vlen të nënvizohet se gjatë vitit 2020, për shkak të 

situatës pandemike në vend të shkaktuar nga Covid-19, fushatat e ndërgjegjësimit janë bërë përmes 

platformave online dhe pranisë në media lokale. 

24. Procedura të veçanta njoftimi përdoren nga NJVQV për grupet vulnerabël përfitues të programeve të 

strehimit. Sipas të dhënave të mbledhura nga Drejtoria e Strehimit Social, Bashkia Tiranë, bashkia 

zotëron një regjistër të numrave të telefonit përmes të cilit njoftohen të gjitha kategoritë përfituese. 

Ndërkohë që në rastet kur ky sistem nuk funksionon ose nuk është i aplikueshëm, njoftimi bëhet 

përmes ndërlidhësve të komunitetit në kuadër të të cilëve kuptojmë përfaqësuesit e komunitetit që 

bashkëpunojnë me Bashkinë Tiranë (qëndrojnë në komunikim) për mbrojtjen e të drejtave të 

grupeve vulnerabël. E njëjta qasje dhe praktikë vihet re edhe në dy bashkitë e tjera. Në rastin e 

NJVQV Durrës, procedurat e veçanta të njoftimit aplikoheshin kryesisht për personat e komunitetit 

rom dhe egjyptian, për të cilët njoftimi bëhej përmes kryetarit të shoqatës rome në këtë bashki ose 

përmes telefonit. 

25. Në mënyrë më të plotë, referuar NJVQV Shkodër ndërgjegjësimi i kategorive vulnerabël është bërë 

duke ndjekur disa hapa procedurale: 

 Publikimi në faqet online të thirrjeve për aplikim, kritereve dhe procedurave; 

 Afishimi në zyrën me një ndalesë - Informimi në media vizive lokale;  

 Informimi përmes punonjësve social të qendrave komunitare “Për familjen”; 

 Kontakt i drejtpërdrejtë dhe mbështetje direkte për plotësimin e aplikimit dhe dokumentacionit 

të nevojshëm. 

26. NJVQV vlerësojnë në terma pozitive nivelin e transparencës së procedurave të aplikimit në lidhje me 

programet e strehimit. Sipas Drejtorisë së Strehimit Social, Bashkia Tiranë njoftimi publik/thirrja për 

programet aktive të strehimit social publikohet online në faqet zyrtare të internetit të bashkisë dhe 

vihen në dispozicion në kopje të printuara në zyrat e pritjes së qytetarëve pranë Bashkisë. Në të 

njëjtën kohë, të gjitha publikimet, njoftimet dhe materialet e tjera që ofrojnë informacion për 
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aplikantët e interesuar mbi afatet e dorëzimit, kriteret e përzgjedhjes dhe procesin e përzgjedhjes 

ofrohen për të gjithë personat e interesuar pranë Zyrave të Pritjes për qytetarët pranë Bashkisë ose 

pranë Njësive Administrative. E njëjta procedurë rezulton të ndiqet edhe nga dy njësitë e tjera të 

vetëqeverisjes vendore të monitoruara.  

 

Bashkëveprimi me OJF-të në mbështetje të viktimave të dhunës me bazë gjinore 

27. Të tri njësitë e vetëqeverisjes vendore bashkëpunojnë me OJF që kanë në fokus mbrojtjen e 

viktimave të dhunës në familje dhe viktimave të trafikimit në lidhje me programet e strehimit.  

28. Bashkëpunimi realizohet përmes konsultimit me to në lidhje me programet dhe planin buxhetor 

vendor për programet e strehimit social.  

29. Sipas përfaqësuesve të Drejtorisë së Shërbimeve Sociale në Bashkinë Shkodër, përfaqësues të 

organizatave që mbrojnë të drejtat e grave dhe grupeve të tjera vulnerabël janë pjesë e Komisionit 

të Strehimit të ngritur në bashki. Në të njëjtën kohë OJF-të japin një ndihmesë të jashtëzakonshme si 

shpërndarëse informacioni në lidhje me aksesin në programet e strehimit social. Në rastin e Bashkisë 

Shkodër, rezulton se kjo bashki bashkëpunon gjithashtu me Strehëzën për viktimat e dhunës në 

familje dhe viktimat e trafimit dhe pas 72 orësh qëndrimi në strehëz mundëson kalimin e viktimave 

të dhunës në banesat sociale me qira pranë Qendrës Komunitare “Për familjen”. 
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PJESA E TRETË: Rezultatet e monitorimit në lidhje me viktimat e dhunës në familje dhe viktimat e 

trafikimit VT/VMT 

Të dhëna mbi dhunën në familje në bashkitë objekt monitorimi 

Gjatë vitit 2020 pranë drejtorisë vendore të policisë për bashkinë Tiranë u evidentuan 1120 raste të 

dhunës në familje nga të cilat 885 prej tyre ishin gra dhe vajza. Në periudhën janar – dhjetor 2020 

Mekanizmi i Koordinuar i Referimit pranë bashkisë Tiranë ka menaxchuar dhe trajtuar 794 raste të 

vviktimave të dhunës në familje“13. „Pranë bashkisë Durrës për vitin 2020 u evidentuan 699 raste të 

dhunës në familje, ku 505 prej tyre ishin viktima gra ose vajza”14. “Gjatë vitit 2020 pranë Drejtorisë 

Vendore të Policisë Shkodër u evidentuan 154 raste të dhunës në familje me 160 persona të dëmuar nga të 

cilat ishin gra dhe vajza“15. „Bashkia Shkodër ka menaxhuar dhe trajtuar gjithsej gjatë këtij viti 121 

UM/UMM të lëshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër”16. 

 

Të dhënat dhe kufizimet e monitorimit 

 
1. A ekziston një bazë me të dhëna dhe a ka të dhëna të qarta për viktimat e dhunës në familje, VT/VMT 

lidhur me programet e strehimit social? Kjo është pyetja kyç e pjesës së dytë të skedës dhe në varësi të 

përgjigjes shtjellohen pyetje të tjera.   

2. Monitorimi në lidhje me viktimat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje dhe viktimat e 

trafikimit në lidhje me aksesin e tyre në programet e strehimit social dhe situatën faktike rezultuan të 

vështira për shkak të mungesës së të dhënave të ndara për këto kategori në secilën prej NJVQV. Siç u 

evidentua edhe në pjesën e përgjithshme, në Bashkinë Durrës mungojnë të dhëna të ndara për 

viktimat e dhunës në familje/ dhunës me bazë gjinore. Ndërkohë edhe në Bashkinë Shkodër monitorimi 

nxorri në pah problematikën e mungesës së të dhënave të plota për këto kategori.  

3. Megjithatë, në nivel të përgjithshëm rezulton se gjatë periudhës së monitorimit kanë aplikuar gjithsej: 

 Për Bashkinë Tiranë, 22 persona pjesë e kategorive të veçanta nga të cilët 20 kanë qënë viktima të 

dhunës me bazë gjinore dhe 2 viktima të trafikimit. Të gjitha aplikimet, pra 22 prej tyre, janë pranuar. 

  Në Bashkinë Durrës nga 200 aplikime në total të paraqitura nga kategoritë e veçanta gjatë 2018-20, 

vetëm 2 prej tyre janë paraqitur nga VT/VMT. Ndërkohë mungojnë të dhënat në lidhje me numrin e 

                                                           
13 Zylali.M & Hoxha.E, GADC, “Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore”, Bashkia Tiranë, viti 2020, f.5. Ky raport është hartuar nga 

Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, 

buxhetimin, zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", 

Projekti zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. 

Ky projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. 

14 Shpata.E, GADC, “Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore”, Bashkia Durrës, viti 2020, f.5. Ky raport është hartuar nga Qendra 

Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, 

zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti 

zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky 

projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. 

15 Dibra.A, GADC, “Monitorim i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore”, Bashkia Shkodër, viti 2020, f.5-6. Ky raport është hartuar nga Qendra 

Aleanca Gjinore për Zhvillim (QAGJZH), në kuadrin e projektit "Sigurimi i ekspertizës teknike për qeverinë dhe OSHC-të për zhvillimin, buxhetimin, 

zbatimin dhe monitorimin e masave për adresimin e dhunës ndaj grave në Strategjinë e re për Barazinë Gjinore dhe Planin e Veprimit", Projekti 

zbatohet në kuadër të programit “Zbatojmë Normat, Ndryshojmë Mendësitë” - kundër dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi. Ky 

projekt financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga UN Women. 

16 Po aty. 
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aplikimeve të paraqitura nga viktima të dhunës me bazë gjinore në këtë NJVQV. Të dy aplikimet e 

paraqitura nga VT/VMT rezultojnë të pranuara.  

 Në Bashkinë Shkodër, nga monitorimi rezulton se gjatë periudhës 2018-20, kanë paraqitur aplikim 

pranë NJVQV 5 viktima të dhunës me bazë gjinore, nga të cilat 3 rezultojnë të pranuara. Ndërkohë nuk 

ka në këtë NJVQV aplikime të paraqitura nga VT/VMT. 

 

 

 

4. Si konkluzion: Nisur nga sa konstatuam më lart, të dhënat e rezultateve të monitorimit për secilën prej 

kategorive të viktimave (dhunës me bazë gjinore ose trafikimit) nuk na kanë rezultuar të plota, gjë që 

shtron nevojën për krijimin e një sistemi të plotë të dhënash për këto kategori për secilën prej 

programeve aktive të stehimit.  

Programet, programet inaktive dhe programet më të përdorshme ndër ato aktive 

5. Le të shohim se sa të dhënat që kemi ne dispozicion na tregojnë se në cilin prej programeve të 

strehimit ka më shumë aplikues nga kategoria viktimë e dhunës në familje, Viktimë e trafikimit/viktimat 

e mundshme të trafikimit. 

6. Të dhënat në lidhje me kategorinë e viktimave të dhunës në familje, VT/ VMT evidentojnë si programin 

me më shumë aplikues: 

 Për bashkinë Tiranë, mbizotëron programi i subvencionimit të qerasë; 

 Për bashkinë Durrës, mbizotëron programi i banesave sociale me qira; dhe  

 Për bashkinë Shkodër, mbizotëron programin i banesave me kosto të ulët.  

7. Programi për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese: nuk ka qënë i hapur në periudhën e 

monitorimit në Bashkinë Tiranë dhe atë të Durrësit. Si rrjedhojë, nuk mund të evidentojmë asnjë të 

dhënë për këtë program. Ndërkohë edhe në rastin e NJVQV Shkodër, nga monitorimi rezulton se nuk 

është përcaktuar rradha e përparësisë për subjektet e veçanta që përfitojnë nga ky program.  

8. Në lidhje me programin e banesave sociale me qera, nga monitorimi rezulton se vetëm në Bashkinë 

Durrës kanë paraqitur aplikimin 2 subjekte që bëjnë pjesë në kategorinë e VT/VMT. Ndërkohë 

mungojnë të dhënat për këto kategori në NJVQV e tjera të monitoruara. 

9. Në lidhje me numrin e rasteve të subvencionimit të masës së qerasë gjatë periudhës 2018-20 për 

kategoritë e veçanta, vlen të përmendim se, për NJVQV Tiranë janë 22 aplikime të pranuara nga 
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kategoria e viktimave të dhunës me bazë gjinore dhe 2 VT; Masa e subvencionimit të qerasë 

përcaktohet nga formula e ligjit sipas numrit të anëtarëve, të ardhurave dhe zonës ku banohet. Sipas 

Drejtorisë së Strehimit Social Tiranë, zakonisht ky program mbulon pagesën e qerase nga 19.000 lekë 

deri në 25.000 lekë. Në raste të veçanta ai mund të mbulojë edhe 100% të shumës së qirasë. Vëmë re 

se mungojnë të dhënat në lidhje me këtë çështje në NJVQV Durrës  dhe nuk ka asnjë rast të regjistruar 

në NJVQV Shkodër.  

10. Nuk mund të raportohen të dhëna gjatë periudhës së raportimit në lidhje programet e banesave të 

specializuara; programin e zhvillimit të zonës me qëllim strehimin apo programin e banesave të 

përkohshme për shkak të mos aplikimit të tyre gjatë periudhës së monitorimit ose të qënit të 

programit në proces. Ndërkohë që në rastin e NJVQV Durrës është nxjerrë në pah se edhe një 

apartament i cili ishte vënë në dispozicion nga bashkia për të strehuar gratë e dhunuara, nuk ka qënë i 

përshtatshëm në terma të sigurisë së jetës së viktimave të dhunës. Mjedisi i banimit ka qënë në katin e 

parë, pa kangjella mbrojtëse të vendosuara dhe pa kamera sigurie.  

11. Nuk ka në asnjërën prej NJVQV raste të zhvendosjes së viktimave të dhunës në familje/ trafikimit për 

shkak të investimeve me interes publik/ planeve zhvillimore të NJVQV. 

Trajtimi me procedurë të përshpejtuar i viktimave të dhunës në familje dhe VT/VMT 

12. Në bashkinë Tiranë, janë trajtuar me procedurë të përshpejtuar 5 viktima të dhunës në famije që kanë 

aplikuar në programet e strehimit social. Ndërkohë, nuk kemi gjetur të njëjtin reagim për viktimat e 

dhunës në familje që kanë aplikuar pranë Bashkisë Shkodër. Duke qënë se, siç u nënvizua edhe më 

sipër, të dhënat për këtë kategori mungojnë për bashkinë Durrës, nuk kemi rezultate krahasimore në 

lidhje me nivelin e zbatimit të radhës së përparësisë në këtë juridiksion. 

13. Në lidhje me aplikimet e paraqitura nga viktimat e trafikimit /VMT në NJVQV Tiranë dhe Durrës 

rezulton se këto rastet janë trajtuar me procedurë të përshpejtuar. Ndërkohë mungojnë të dhëna për 

këtë kategori në rastin e Bashkisë Shkodër. Gjithashtu mungojnë të dhëna për të treja NJVQV në lidhje 

me aplikime të paraqitura nga kategori të tjera të viktimave të dhunës me bazë gjinore përveç dhunës 

në familje.  

 

Përfitimi i grantit të menjëhershëm 

14. Asnjë prej personave që i përkasin kategorisë së viktimave të dhunës në familje apo viktimave të 

trafikimit dhe që kanë paraqitur aplikimin për një nga programet e strehimit social pranë secilës 

NJVQV, nuk ka përfituar grant të menjëhershëm. Në juridiksion të NJVQV Durrës këtë grant e kanë 

përfituar vetëm familje me persona me aftësi të kufizuar. Të dhënat tregojnë për një numër prej 48 

përfituesish në total, dhe Granti i menjehershëm, të paktën në Durrës ku është aplikuar, nuk ka të bëjë 

me viktimat e dhunës në familje. 

Ndihma ligjore falas 

15. Viktimat e dhunës në familje/ trafikimit që kanë aplikuar pranë Bashkisë Tiranë dhe Shkodër në 

programet e strehimit janë asistuar me ndihmë ligjore falas në lidhje me plotësimin e dokumentacionit 

të nevojshëm. Dokumentacioni i tyre është tërhequr nga Drejtoria e Strehimit Social dhe procedurat 

për këtë kategori janë lehtësuar.  Ndërkohë mungojnë të dhëna në lidhje me këtë çështje për bashkinë 

Durrës.  
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PËRFUNDIME 

Përfundime dhe rekomandime 

Prej 30 Nëntorit 2018 në Shqipëri ka hyrë në fuqi Ligji nr.22/2018 “Për strehimin social”. Përmbajtja e tij 

pasqyron se kemi të bëjmë me një kuadër ligjor solid dhe përparimtar. Ligji i ri ka patur jehonë pozitive në 

vlerësimet e partnerëve ndërkombëtarë.  

Mirëpo, një vend si Shqipëria më së shumti problematikën nuk e shfaq tek ligji në përmbajte, por tek zbatimi 

i tij. Ky është qëllimi i këtij monitorimi të hershëm. Të ecësh paralelisht me zbatimin e ligjit i mundëson 

aktorëve të marrin masat për zbatimin me korrektesë duke mos e lënë atë vetëm në letër.  

Ka shumë aspekte që ndikojnë në plotësimin e detyrimeve ligjore ndaj kategorive vulnerabël që kanë nevoja 

për strehim. Mes tyre edhe viktimat e dhunës në familje dhe ato të trafikimit që përbëjnë target grupin 

kryesor të monitorimit. Ligji ka disa programe sociale për strehimin që synojnë krijimin e mundësive për 

strehim të përshtatshëm dhe të përballueshëm. Ligji ka përcaktuar institucione shtetërore përgjegjëse 

përfshi këtu edhe NJVQV të cilat kanë detyrim ta vënë ligjin në jetë, por me sa duket çelja e programeve dhe 

shtrirja e tyre ka ende vështirësi dhe do të kërkojë kohë. Të gjithë e dimë se kjo është një punë e madhe dhe 

institucionet duhet të luajnë një rol aktiv në zbatimin e ligji. Ka sfida të reja dhe aspak të lehta për to. Disa 

prej gjetjeve kryesore dhe rekomandimet përkatëse po i rendisim në vijim. 

 Numri i programeve: Numri dhe lloji i programeve aktive duket se paraqet sa unitet në disa programe po 

aq dhe diversitet sipas bashkive Tiranë, Durrës dhe Shkodër. Kështu, Programi i banesave sociale me qira 

(BSQ), Programi i banesave me kosto të ulët kanë qënë aktiv për të tri bashkitë, me kufizimin se në 

bashkinë Tiranë ky program ka mbyllur aplikimet pas 2018. Rekomandohet një analizë mbi baza bashkie 

dhe hulumtim i të gjitha mundësive për të vënë në jetë programet sipas kuadrit ligjor mbi strehimin 

social në fuqi. 

 Raporti mes aplikimeve, pranimeve dhe përfitimeve nga programet: Në tërësi, numri i aplikimeve 

kundrejt numrit të aplikimeve të pranuara në bashkitë e monitoruara përsëri paraqet ndryshime sipas 

bashkive. Tirana dhe Durrësi kanë numrin më të madh të aplikuesve. Tirana ka edhe numrin më të lartë 

të pranimeve dhe përfituesve. Rekomandohet një analizë mbi baza bashkie me qëllim që të zvogëlohet 

hendeku mes nevojave të aplikuesve dhe mundësisë së përmbushjes së tyre.  

 Programe me rëndësi: i tillë është programi i banesave të specializuara, një program me rëndësi për 

target grupin në shqyrtim (viktimat e trafikimit, viktimat e mundshme të trafikimit dhe viktimat e dhunës 

në familje).Programi i banesave të specializuara nuk ka gjetur zbatim në të bashkitë e monitoruara 

Tiranë dhe Shkodër. Rekomandohet hartimi i akteve nënligjore lidhur me këtë program dhe vënien e tij 

në jetë.  

 Sistemi i të dhënave të disagreguara: Nuk ka një sistem të unifikuar të ndarjes/klasifikimit së të dhënave 

në të tri NJVQV. Jo në të tri rastet të dhënat janë të ndara sipas gjinisë, moshës, aftësisë së kufizuar apo 

shtetësisë. Bashkia Tiranë dhe Shkodër aplikojnë një sistem më të plotë të ndarjes së të dhënave duke 
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mundësuar mbledhjen e të dhënave por jo Durrësi. Rekomandohet përmirësimi i këtij sistemi të të 

dhënave mbi bazën e detyrimeve që burojnë nga ligji për strehimin social dhe legjislacioni në fuqi. 

 Të dhënat për VT/VMT dhe viktimat e dhunës: të dhënat për viktimat e trafikimt/ viktimat e mundshme 

të trafikimit mblidhen në të tri NJVQV-të. Sa i përket të dhënave për viktimat e dhunës në familje, 

Bashkia Durrës nuk i disponon këto. Mangësitë janë vlerësuar edhe prej vetë NJVQV-të. Rekomandohet 

që sistemi i të dhënave të përmirësohet duke përfshirë kategoritë sipas ligjit për strehimin me qëllim 

matshmërinë e efekteve të ҁdo programi për kategori. 

 Sistemi i pikëzimit: sistemi i pikëzimit ka një rëndësi të veçantë ku viktimat e  dhunës në familje dhe 

VT/VMT  janë përfshirë në grupet prioritare për shkaqe të lidhura me kushtet sociale. Në këtë drejtim, si 

rekomandim, mund të merren masa lidhur me trajnimin me qëllim zbatimin e vendimit të pikëzimit dhe 

përparësisë ojektive të  grupeve të caktuara.  

 Vlerësimi i nevojave për strehim:  Referuar sistemit të të dhënave që disponojnë NJVQV për qëllime të 

strehimit social të tri bashkitë disponojnë të dhëna në lidhje me numrin e familjeve në juridiksion vendor 

që kanë nevojë për strehim. Rekomandohet përditësimi në dinamikë në përputhje me nevojat. 

 Aspektet financiare e buxhetore: me sa duket rezulton se janë ende shumë të ulëta buxhetet e 

dedikuara për financimin e strehimit social. Në lidhje me buxhetin vendor për programet e strehimit vlen 

të evidentojme faktin se në ndryshim nga NJVQV Tiranë dhe Durrës ku NJVQV nuk ka një zë të veçantë 

në buxhetin vendor të dedikuar për integrimin social të viktimave të dhunës në familje/ VT/ VMT në 

Bashkinë Shkodër ka rezultuar ekzistenca e një zëri të veçantë në buxhet për këtë qëllim. Rekomandohet 

një rishikim serioz dhe tërësor i aspekteve financiare e buxhetore duke planifikuar zërin e lidhur me 

viktimat e dhunës dhe të trafikimit. 

 Informimi e ndërgjegjësimi: sugjerohet që të jetë proces i pandërprerë dhe rast pas rasti e jo me 

karakter fushate. Platformat online kanë efektin e tyre por ato nuk duhet të presin që do të zgjidhin 

aspektin ndërgjegjësues. Rekomandohet përgatitja e një strategjie efektive me qëllim informimin dhe 

ndërgjegjësimin duke evidentuar mjete dhe metoda efektive dhe të diversifkuara. Disa nga përvojat 

pozitive mund të shfrytëzohen nga bashki të tjera. Aktivitete të karakterit tryezë e rrumbullakët mes 

bashkive rekomandohen për të dhënë këtë përvojë të përfituar nga eksperiencat më të mira. 

 Bashkëveprimi me OJF në mbështetje të viktimave të dhunës me bazë gjinore: intensifikimi i 

bashkëpunimit mbi baza, role dhe ndërhyrje të qarta për të krijuar sinergjinë e duhur dhe mbështetjen e 

duhur, rekomandohet në kuadër të këtij monitorimi. 

 

Më specifikisht në lidhje me viktimat e dhunës në familje dhe viktimat e trafikimit VT/VMT nënvizojmë: 

  Të dhënat dhe kufizimet: Nisur nga rezultatet e monitorimit për secilën prej kategorive të viktimave 

(dhunës me bazë gjinore ose trafikimit) nuk ka të dhëna të plota, gjë që shtron nevojën për krijimin e një 

sistemi të plotë të dhënash për këto kategori për secilën prej programeve aktive të stehimit.  

 Programet më të përdorshme ndër ato aktive: janë të ndryshme sipas bashkive.  

 Programet inaktive: i tillë është programi për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese dhe për 

rrjedhojë nuk kemi asnjë të dhënë. Ndërkohë edhe në rastin e NJVQV Shkodër, nga monitorimi rezulton 

se nuk është përcaktuar radha e përparësisë për subjektet e veçanta që përfitojnë nga ky program. Nuk 

mund të raportohen të dhëna gjatë periudhës së raportimit në lidhje programet e banesave të 

specializuara; programin e zhvillimit të zonës me qëllim strehimin apo programin e banesave të 
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përkohshme për shkak të mos aplikimit të tyre gjatë periudhës së monitorimit ose të qënit të programit 

në proces. 

 Programi i banesave të specializuara: nga monitorimi rezulton se vetëm në NJVQV Durrës ka rezultuar 

aktiv ky program.  Ligji parashikon se programi kërkon që këto lloj banesash  të pajisen me shërbimin e 

punonjësve të specializuar social dhe u garantohet mbrojtje nga punonjësit e Policisë së Shtetit në rastet 

e rrezikut për jetën dhe shëndetin. Këto banesa pritet që të pajisen me infrastrukturën e nevojshme për 

njoftimin e policisë, në raste rreziqesh ose emergjencash për të siguruar mbrojtjen e integritetit fizik, për 

të parandaluar rrezikimin e jetës dhe shëndetit të tyre. Banesat e specializuara për viktimat e 

trafikimit/viktimat e mundshme të trafikimit dhe viktimat e dhunës në familje jepen me qira, duke iu 

nënshtruar respektimit të kushteve, të drejtave dhe detyrimeve që burojnë nga programi i banesave 

sociale me qira, i parashikuar në këtë ligj. Këto kategori përfitojnë nga programi i banesave të 

specializuara derisa t’u sigurohet përfitimi nga një prej programeve të tjera sociale të strehimit. 

Rekomandohet të mbahen në vëmendje standardet ligjore sa i përket këtij programi specifik në kuadrin 

nënligjor dhe në zbatimin në praktikë. Pilotimi në një bashki do të ishte një përvojë pozitive për bashkitë 

e tjera. 

 Trajtimi me procedurë të përshpejtuar i viktimave të dhunës në familje dhe VT/VMT: është i ndryshëm 

sipas bashkive. Mungojnë të dhëna për këtë kategori në rastin e Bashkisë Shkodër. Gjithashtu mungojnë 

të dhëna për të treja NJVQV në lidhje me aplikime të paraqitura nga kategori të tjera të viktimave të 

dhunës me bazë gjinore përveç dhunës në familje.  

 Përfitimi i grantit të menjëhershëm: Asnjë prej personave që i përkasin kategorisë së viktimave të 

dhunës në familje apo viktimave të trafikimit dhe që kanë paraqitur aplikimin për një nga programet e 

strehimit social pranë secilës NJVQV, nuk ka përfituar grant të menjëhershëm. 

 Ndihma ligjore falas: Viktimat e dhunës në familje/ trafikimit që kanë aplikuar pranë Bashkisë Tiranë dhe 

Shkodër në programet e strehimit janë asistuar me ndihmë ligjore falas në lidhje me plotësimin e 

dokumentacionit të nevojshëm. Mungojnë të dhëna të vlefshme në lidhje me këtë çështje për bashkinë 

Durrës, e cila është një bashki që bashkëpunon me Qendrën e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore 

Durres, organizatat e shoqërisë civile si Shoqata Gruaja Paqja Siguria, Qendra për Zhvillim Komunitar 

“Sot për të Ardhmen”, Qendra për Nisma Ligjore Qytetare, etj. Rekomandohet ruajtja e të dhënave në 

bashki mbi viktimat e dhunës me bazë gjinore që kanë përfituar ndihmë ligjore falas në procesin e 

aplikimit për programet e strehimit social si edhe përfshirja në monitorimet e ardhshme e intervistave 

me organizata të shoqërisë civile që ofrojnë ndihmë ligjore falas për grupet e margjinalizuara.  
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ANEKS 1: Skeda e monitorimit 

 

ZBATIMI I LIGJIT NR.22/2018 “PËR STREHIMIN SOCIAL” 

Emri i monitoruesit:    ___________________ 

Njësia e VetëQeverisjes Vendore (NJVQV)  ___________________ 

Periudha e monitorimit: 2018-2020 

Udhëzime për Monitoruesit:  

Kujdes: Njihuni me skedën përpara monitorimit! Njihuni me Ligjin Nr. 22/2018 “Për strehimin social” përpara 

monitorimit.  

Vini re: Skeda është e ndarë në dy pjesë. Dallimi mes tyre qëndron në nivelin e gjurmimit të informacionit. 

Nëse një program mungon fare në pjesën e parë nuk ka se si të kërkojmë të dhëna për subjektet që 

monitorojmë në pjesën e dytë. Duke e studiuar skedën bëheni praktik për vete dhe të lehtë për 

bashkëpunëtorët/stafet në Bashki! 

Vini re:sipas përgjigjes të pyetjes 3* tek pjesa e parë varet kalimi ose jo në pjesën e dytë të pyetësorit.  

PJESA E PARË: TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 

Nr. Aspekti që monitorohet Vlerësimi Komente nga Monitoruesi 

1. 

 

 

 

Pyesni strukturat se cilat programe sipas ligjit Nr. 22/2018 

“Për strehimin social” janë aktive në momentin e monitorimit 

dhe shenojini ato.  

 Ndiqni sa perputhet kjo me verifikime ne vend duke kerkuar 

informacion te specifikuar 

Sa është numri total i aplikimeve/aplikimeve të pranuara 

për të gjitha programet e strehimit social që janë aktive në 

NJVQV? 

Shëno nr total aplikimesh _________ 

Shëno nr. total pranimesh_________ 

Komento nëse ka vend 

 Programi i banesave sociale me qira (në vijim BSQ);    

 

Po 

Jo  

Nëse PO lutem shëno: 

Numrin e aplikimeve ne total _______ 

Numrin e pranimeve ne total  

________ 

 Programi për përmirësimin e kushteve të banesave 

ekzistuese, deri në një ndërtim të ri;   

Po 

Jo  

Nëse PO lutem shëno: 

Numrin e aplikimeve ne total _______ 

Numrin e pranimeve ne total _______ 

 Programi i banesave me kosto të ulët (në vijim BKU);    

 

Po 

Jo  

Nëse PO lutem shëno: 

Numrin e aplikimeve ne total _______ 

Numrin e pranimeve ne total _______ 

 

 Programi për zhvillimin e zonës me qëllim strehimi;    

 

Po 

Jo  

Nëse PO lutem shëno: 

Numrin e aplikimeve ne total _______ 

Numrin e pranimeve ne total _______ 

 Programi për krijimin e banesave të përkohshme;    

 

Po 

Jo  

Nëse PO lutem shëno: 

Numrin e aplikimeve ne total _______ 

Numrin e pranimeve ne total  

 

 Programi i banesave të specializuara.    Po Nëse PO lutem shëno: 
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 Jo  Numrin e aplikimeve ne total _______ 

Numrin e pranimeve ne total _______ 

Cili është numri i banesave të specializuara ne dispozicion 

_______ 

2 A disponon NJVQV një bazë të dhënash në lidhje me grupet e 

veçanta në juridiksion të NJVQV, që kanë nevojë për strehim? 

Po 

Jo  

 

3* Nëse përgjigjia e pyetjes 2 është po, a ekzistojnë këto të 

dhëna edhe për grupet ne vijim:  

 Kujdes: hulumtimi mbi kete pyetje ka shume rendesi. Nese nuk 

ka asnje te dhënë atëhere bie vlera e pjeses se dyte te pyetesorit 

 Viktimat e dhunës në familje; 

 

Po 

Jo  

 Viktimat e trafikimit/viktimat e mundshme te 

trafikimit); 

 

Po 

Jo  

 Tjetër? Shëno në komente  

4. A është miratuar një vendim nga Këshilli i NJVQV, në lidhje 

me përcaktimin e rradhës së përparësisë për të përfituar nga 

programi BSQ? Nëse po, siguroni një kopje 

Po 

Jo  

 

 

5. A ka miratuar NJVQV planin e veprimit për zbatimin e 

programeve afatgjata të strehimit? 

Po 

Jo  

 

Pyetje shtese nese pergjigja eshte PO 

A ka miratuar NJVQV një plan 5 vjeçar strehimi? 

Po 

Jo  

6. Sa % e buxhetit të NJVQV të planifikuar çdo vit për programet 

e strehimit?  

 

Shëno sipas viteve 

Viti 2019- 

Viti 2020- 

 

7. A dispononi të dhëna në lidhje me numrin e familjeve në 

juridiksionin e NJVQV, që kanë nevojë për strehim? 

Po 

Jo  

 

Nëse përgjigjia është po, specifiko sa është numri i këtyre 

familjeve? Shëno shifrën 

8. A janë organizuar nga NJVQV fushata informimi dhe 

ndërgjegjësimi publik në lidhje me mundesitë që ofrohen nga 

programet e strehimit social?  

Po 

Jo  

Nëse po, sa shpesh janë zhvilluar fushata të tilla? 

Sheno sipas viteve:  

2019 – 

2020 – 

10. Nëse përgjigjia në 7 është po, a ka informacion në lidhje me 

numrin e individëve të informuar? 

Sheno numrin e 

individeve te informuar  

Nese ka informacion numri i perfituesve te ndahet sipas: gjinise, 

moshes, aftesise e kufizuar, shtetesisë. 

11. A ka adoptuar NJVQV procedura të veçanta njoftimi për 

grupet vunerabël përfitues të programeve të strehimit? 

 

Po 

Jo  

Nëse po, shpjegoni a jane zbatuar keto? Sa shpesh? Shëno numrin 

e individëve të informuar. 

12. Si e vlerësoni transparencën e procedurave të aplikimit në 

lidhje me programet e strehimit në NJVQV? Selekto duke 

rrumbullkosur të saktën. 

 

 Shumë mirë 

 Mirë 

 Mjaftueshëm 

 Dobët 

 

Kujdes: Monitoruesi te shenoje se çfare nenkuptohet me 

transprence aplikimi: vetem vendosja ne faqe online, afishimi ne 

ambiente publike, vendosje e kritereve te qarta? Pra nevojitet nje 

spjegim siç e kuptojne ne Bashki etj. 

13. A ka ndërtuar NJVQV bashkëpunim me OJF që kanë në fokus 

mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje dhe viktimave të 

trafikimit, në lidhje programet përkatëse të strehimit? 

 

 

Po 

Jo  

Nëse po, si konkretisht? 

 Duke u konsultuar me to; 

 Duke përdorur si shpërndarëse informacioni; 

 Duke u konsultuar për planin buxhetor për PSS; 

 Tjetër 

 

 

PJESA E DYTË: TË DHËNA LIDHUR ME VIKTIMAT E DHUNËS ME BAZE GJINORE DHE DHUNËS NË FAMILJE 

 

Nr. Aspekti që monitorohet Vlerësimi Komente 

1 Nëse përgjigjia e pyetjes 3* të pjesës së parë është PO, a janë 

këto të dhëna lidhur me programet  të disagreguara/ ndara 

sipas: 

Gjinisë  Po Jo  

Moshës Po Jo  

Aftësisë së Kufizuar Po Jo  



 32 

Shtëtësisë Po Jo  

Tjetër çfarë? 

2 Nëse përgjigja në 1 është po, si e vlerësoni cilësinë e bazës së 

të dhënave për këto kategori të përmendura në pyetjen 4? 

Selekto duke rrumbullkosur të saktën. 

 

 Shumë mirë 

 Mirë 

 Mjaftueshëm  

 Dobët 

Pse ekeni klasifikuar kështu? 

3 Sa është numri në total i aplikimeve/pranimeve për të gjitha 

programet e strehimit, që janë paraqitur nga kategoritë e 

veçanta gjatë periudhës së monitorimit? 

  

 Viktimë e dhunës në familje Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Viktimë e trafikimit/viktimat e mundshme te trafikimit) 

 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Shëno kategori tjetër e dhunës me bazë gjinore që 

gjendet në aplikime 

 

Specifiko kategori  

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

4 Në cilin prej programeve të strehimit ka më shumë aplikues 

nga kategoria:  

Mund të reditësh 2-3 programet e para 

 Viktimë e dhunës në familje;  

 Viktimë e trafikimit/viktimat e mundshme te trafikimit;  

 Shëno kategori tjetër e dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar. 

Shëno programin ____________ 

SA? ____________________ 

 

5. Nga tërësia e aplikimeve për një nga programet e strehimit, 

të bërë nga personat që i përkasin kategorisë së viktimave të 

dhunës në familje, sa prej tyre janë trajtuar me procedurë të 

përshpejtuar? 

 

Shëno shifër  

6 

 

Nga tërësia e aplikimeve për një nga programet e strehimit, 

të bërë nga personat që i përkasin kategorisë së viktimave të 

trafikimit/vmt, sa prej tyre janë trajtuar me procedurë të 

përshpejtuar? 

Shëno shifër  

7 Shëno kategori tjetër të dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar duke trajtuar me procedurë të përshpejtuar. 

Shëno shifër  

 

Specifiko kategori 

 

 

8 Nga tërësia e aplikimeve për një nga programet e strehimit, 

të bërë nga personat që i përkasin kategorisë së viktimave të 

dhunës në familje, sa prej tyre kanë përfituar grant të 

menjëhershëm? 

 

Shëno shifër  

 

 

9 Nga tërësia e aplikimeve për një nga programet e strehimit, 

të bërë nga personat që i përkasin kategorisë së viktimave të 

trafikimit/vmt, sa prej tyre kanë përfituar grant të 

menjëhershëm? 

 

Shëno shifër  

 

 

10 Shëno kategori tjetër të dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar grant të menjëhershëm. 

 

Shëno shifër  

 

Specifiko kategori 

 

 

11 

 

 

Sa është numri i aplikimeve/aplikimeve të pranuara për 

programin e banesave sociale me qira (BSQ) për kategoritë 

në vijim: 

  

 Viktimë e dhunës në familje; 

 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Viktimë e trafikimit/viktimat e mundshme te trafikimit) 

 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 
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 Shëno kategori tjetër e dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar 

 

 

Specifiko kategori 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 

12 

Sa është numri i rasteve të rinovimit të subvencionimit të 

qirasë pas vitit të pare të aplikimit, për katëgoritë në vijim: 

  

 Viktimë e dhunës në familje; 

 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Viktimë e trafikimit/viktimat e mundshme te 

trafikimit); 

 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Shëno kategori tjetër e dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar. 

 

Specifiko kategori 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

13 Sa është numri i aplikimeve/numri i aplikimeve të pranuara 

për programin për përmirësimin e kushteve të banesave 

ekzistuese, për kategoritë në vijim: 

  

 Viktimë e dhunës në familje; 

 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Viktimë e trafikimit/viktimat e mundshme te 

trafikimit); 

 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Shëno kategori tjetër e dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar. 

 

Specifiko kategori 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

14 A është përcaktuar rradha e përparësisë për subjektet e 

veçanta që përfitojnë nga programi për përmirësimin e 

kushteve të banesave ekzistuese? 

Po 

Jo  

 

 

15 Nëse përgjigjia në 21 është po, përcaktoni në çfarë niveli 

përparësie janë vendosur kategoritë e mëposhtme: 

Shëno nivelin e 

përparësisë. 

 

 Viktimë e dhunës në familje; 

 

Shëno nivelin e 

përparësisë. 

 

 Viktimë e trafikimit/viktimat e mundshme te trafikimit); 

 

Shëno nivelin e 

përparësisë. 

 

 Shëno kategori tjetër e dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar. 

 

Specifiko kategori 

 

 

 

16 Sa është numri i aplikimeve/numri  i aplikimeve të pranuara 

për programin e banesave me kosto të ulët (BKU), për 

kategoritë në vijim: 

 

 

 

 Viktimë e dhunës në familje; 

 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Viktimë e trafikimit/viktimat e mundshme te 

trafikimit); 

 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Shëno kategori tjetër e dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar. 

 

Specifiko kategori 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

17 Sa është numri i aplikimeve/numri  i aplikimeve të pranuara 

për programin e zhvillimit të zonës me qëllim strehimi, për 

kategoritë në vijim: 

 

 

 

 Viktimë e dhunës në familje; 

 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Viktimë e trafikimit/viktimat e mundshme te 

trafikimit); 

 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 
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 Shëno kategori tjetër e dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar. 

 

Specifiko kategori 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

18 Sa është numri i aplikimeve/ numri  i aplikimeve të pranuara 

për programin e banesave të përkohshme, për kategoritë në 

vijim: 

 

 

 

 Viktimë e dhunës në familje; 

 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Viktimë e trafikimit/viktimat e mundshme te 

trafikimit); 

 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Shëno kategori tjetër e dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar. 

 

Specifiko kategori 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

19 Sa është numri i aplikimeve/numri  i aplikimeve të pranuara 

për programin e banesave të specializuara, për kategoritë në 

vijim: 

 

 

 

 Viktimë e dhunës në familje; Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Viktimë e trafikimit/viktimat e mundshme te 

trafikimit); 

 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Shëno kategori tjetër e dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar. 

 

Specifiko kategori 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

20 Sa është numri i banesave të specializuara që janë në 

administrim të NJVQV, të destinuara për kategoritë në vijim: 

  

 Viktimë e dhunës në familje; 

 

Shëno shifër  

 Viktimë e trafikimit/viktimat e mundshme te trafikimit; 

 

Shëno shifër  

 Shëno kategori tjetër e dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar. 

 

 

Shëno shifër 

 

Specifiko kategori 

 

 

21  Sa është numri i aplikimeve/numri i aplikimeve të 

pranuara për subvencionim të masës të qerasë gjatë 

periudhës së monitorimit, për kategoritë në vijim: 

  

 Viktimë e dhunës në familje; Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Viktimë e trafikimit/viktimat e mundshme te trafikimit; 

 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 

 Shëno kategori tjetër e dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar. 

 

Specifiko kategori 

Kanë Aplikuar: Shëno shifër ________ 

Janë Pranuar: Shëno shifër ________ 
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22  Sa është subvencionimi i masës të qerasë gjatë 

periudhës 2018-2020, për kategoritë në vijim: 

  

 Viktimë e dhunës në familje Shëno shifër  

 Viktimë e trafikimit/viktimat e mundshme te trafikimit; Shëno shifër  

 Shëno kategori tjetër e dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar. 

 

Shëno shifër 

Specifiko kategori 

 

23 Sa është numri i perfituesve nga programi i banesave të 

specializuara, në një nga kategoritë e mëposhtme, që i është 

ofruar një nga programet e tjera të strehimit? 

  

 Viktimë e dhunës në familje; Shëno shifër 

 

Specifiko programin 

 Viktimë e trafikimit/viktimat e mundshme te trafikimit; 

 

Shëno shifër Specifiko programin 

 Shëno kategori tjetër e dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar. 

Shëno shifër Specifiko programin 

24 A janë të pajisura banesat e specializuara për viktimat e 

dhunës në familje/ viktimat e trafikimit/ viktimat e 

mundhshme të trafikimit me shërbimin e punonjësve të 

specializuar socialë? 

Po 

Jo  

Si e morët kete informacion 

25 Në cilin prej programeve të strehimit ka më shumë aplikues 

nga kategoria:  

  

 Viktimë e dhunës në familje; Shëno programin 

 

 

 Viktimë e trafikimit/viktimat e mundshme te trafikimit; Shëno programin  

 Shëno kategori tjetër e dhunës me bazë gjinore që ka 

perfituar. 

Shëno programin  

26 A ka pasur në juridiksionin e NJVQV raste të 

zhvendosjes së viktimave të dhunës në familje për 

shkak të investimeve me interes publik/ planeve 

zhvillimore të NJVQV? 

Po 

Jo  

Specifiko numër 

 

27 Nëse përgjigjia në 32 është po, a janë ofruar nga 

NJVQV mundësi alterantive strehimi për viktimat e 

dhunës në familje? 

Po 

Jo  

 

28 Nëse përgjigjia në 32 është po, a kanë përfituar 

ndihmë juridike falas viktimat e dhunës në familje që 

janë prekur nga zhvendosja? 

Po 

Jo  

 

 

29 A ka pasur në juridiksionin e NJVQV raste të 

zhvendosjes së viktimave të trafikimit/vmt për shkak 

të investimeve me interes publik/planeve zhvillimore 

të NJVQV? 

Po 

Jo  

Specifiko numër 

 

30 Nëse përgjigjia në 35 është po, a janë ofruar nga 

NJVQV mundësi alternative strehimi për viktimat e 

trafikimit/vmt? 

Po 

Jo  
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31 Nëse përgjigjia në 35 është po, a kanë përfituar 

ndihmë juridike falas viktimat e trafikimit/vmt që janë 

prekur nga zhvendosja? 

Po 

Jo  

 

 

32 Sa është numri i viktimave të dhunës në familje që 

kanë fituar statusin e përfituesit nga programet sociale 

të strehimit në juridiksion e NJVQV për periudhën e 

monitorimit? 

Shëno shifër  

33 Specifiko numrin total të VDHF me statusin e 

përfituesit nga programet sociale sipas 

gjinisë/moshës/origjinës etnike 

Shëno shifër sipas 

kategorizimeve: 

F/M 

Origjina etnike 

Mosha 

 

34 Sa është numri i viktimave të trafikimit/vmt që kanë 

fituar statusin e përfituesit nga programet sociale të 

strehimit në juridiksion e NJVQV për periudhën 2018-

2020? 

Shëno shifër:  

35 Specifiko numrin total të VDHF me statusin e 

përfituesit nga programet sociale sipas 

gjinisë/moshës/origjinës etnike/shtetësisë 

Shëno shifër sipas 

kategorizimeve: 

F/M 

Origjina etnike 

Mosha 

Shtetësia  

 

36 A i është ofruar ndihmë juridike falas VDHF/VT/VMT 

për të aplikuar në programet sociale të strehimit? 

Po 

Jo  

 

37 Nëse përgjigjia në 42 është po, specifiko llojin e 

institucionit që ka ofruar NJF: 

Specifiko në koment llojin e institucionit që ka ofruar NJF: NJVQV, OJF, Klinikat e ligjit, 

Tjetër? 

38 Si e vlerësoni efikasitetin e sistemit të pikëzimit për 

përzgjedhjen e subjekteve dhe familjeve përfituese në 

programet e strehimit social? 

 Shumë efektiv 

 Efektiv 

 Mjaftueshëm efektiv 

 Aspak efektiv 

Shëno 'shumë efektiv' nëse sistemi i pikëzimit bazohet në kritere të qarta të cilat aplikohen 

në mënyrë të njëjtë për të gjithë subjektet dhe nuk përjashton asnjë kategori. 'Efektiv' nëse 

sistemi ka përcaktuar kritere pikëzimi të cilat nuk penalizojnë ndonjë kategori. 'Mjaftueshëm 

efektiv' nëse si rezultat i këtij sistemi janë përjashtuar/penalizuar kategori të caktuara sociale 

(vdhf). Në rast të përgjigjeve 'aspak efektiv' shëno në koment arsye në mbështetje të 

zgjedhjes suaj. 

39 Ka pasur në juridiksionin e NJVQV tuaj raste të penalizimit për 

shkak të sistemit të pikëzimit? 

VDHF Po Jo  

Viktimave të Trafikimit/vmt Po Jo  

40 A ka NJVQV një zë të veçantë në buxhetin vjetor të dedikuar 

për VDHT/VT/VMT lidhur me programet e strehimit? 

Po   Jo  

Nëse përgjigjia është po specifiko peshën në % që ky fond ze kundrejt shumës totale të 

buxhetit vjetor të NJVQV 

 

41 A ka NJVQV një zë të veçantë në buxhetin vjetor të dedikuar 

për integrimin social të VDHT/VT/VMT (shpenzime për 

kopshte/cerdhe/kurse? 

Po  Jo  

Nëse përgjigjia është po specifiko peshën në % që ky fond ze kundrejt shumës totale të 

buxhetit vjetor të NJVQV 

42 Sa është numri i përfituesve të kredive të lehtësuara nga 

shteti për banesa më kosto të ulët për secilën nga kategoritë 

e mëposhtme: 

  

 Viktima të dhunës në familje Shëno shifër 

 Viktima të trafikimit/ viktima të mundshme të 

trafikimit 

Shëno shifër 

 Tjetër kategori e viktimave të dhunës me bazë gjinore Shëno shifër 

Specifiko kategori 

43 Sa është numri i përfituesve nga subvencionimi i 

interesave të kredive për subjektet e kategorive të 
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mëposhtme që kanë përfituar kredi të lehtësuara nga 

shteti për banesa më kosto të ulët:  

 Viktima të dhunës në familje Shëno shifër 

 Viktima të trafikimit/ viktima të mundshme të 

trafikimit 

Shëno shifër 

 Tjetër kategori e viktimave të dhunës me bazë gjinore Shëno shifër 

Specifiko kategori 

 

 

ANEKSI 2: Lista e akteve nënligjore 

 

Neni Titulli i projektaktit VKM 

6 

Për përcaktimin e procedurave të zhvendosjes së 

individëve/familjeve të cilëve i është prishur objekti për 

shkak të investimeve me interes publik dhe të 

bashkëpunimit institucional 

VKM nr. 361, date 

29.05.2019 

13 
Përcakton rregulla për procedurën 

e   shkëmbimit të banesës  me  kosto  të ulët 

VKM nr.300, datë 

15.4.2020 

14 Për procedurat, afatet dhe dokumentacionin për të 

përfituar strehim sipas çdo programi 

VKM nr.  384, date 

12.06.2019 

21 Për procedurën e blerjes së banesave në tregun e lirë, që i 

shtohen fondit publik të banesave sociale me qira 

 VKM nr.  823, datë 

18.12.2019 

30 Për metodikën e llogaritjes së masës së qirasë për banesat 

sociale me qira 

VKM nr. 522, datë 

25.7.2019  

35 Për rregullat për administrimin e kërkesave të njësive të 

vetëqeverisjes vendore për fonde nga buxheti i shtetit për 

subvencionimin e qirasë ose uzufruktit, mënyrën e 

financimit të subvencionit, monitorimin dhe 

bashkëpunimin ndërmjet njësive të vetëqeverisjes vendore 

dhe ministrisë përgjegjëse për strehimin 

VKM nr. 459, datë 3.7.2019 

37, 38 

Bashkuar ne 

nje akt me 

kerkese te MFE 

Për kriteret e dhënies së subvencionit të qirasë për 

kategoritë që gëzojnë përparësi në subvencionimin e 

qirasë në tregun e lirë, nëpërmjet buxhetit të shtetit, dhe 

mënyrën e llogaritjes së tij 

VKM nr.  362, datë 

29.5.2019 

40 Për procedurën e kthimit në fond banese, me qëllim 

strehimi, të objekteve pronë shtetërore, që përshtaten nga 

njësitë e vetëqeverisjes vendore me grante konkurruese 

nga buxheti i shtetit 

VKM nr. 458, datë 3.7.2019 
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42 Për kriteret dhe procedurat e përfitimit e të dhënies së 

granteve konkurruese për përmirësimin e kushteve të 

objekteve dhe banesave ekzistuese 

VKM nr. 454, datë 3.7.2019 

47 Për masën e subvencionit të interesave të kredisë dhe 

procedurën e dhënies së tij për familjet që përfitojnë 

banesë me kosto të ulët, me kredi të lehtësuara nga shteti 

VKM nr. 453, datë 3.7.2019 

48 Për normat e strehimit, si dhe kushtet e standardet për 

banesat sociale me qira që blihen në treg dhe banesat me 

kosto të ulët 

VKM nr.301, datë 

15.4.2020 

69 Per procedurat standarde të aplikimit dhe kriteret per 

perfitimin e fondeve nga buxheti i shtetit per programet e 

strehimit 

Udhezim nr. 31, date 

18.11.2019 

77.1.a Për rregullat, kushtet dhe procedurat e privatizimit të 

Banesave që kanë qenë subjekt i ligjit nr. 7652, datë 

23.12.1992, “për 

Privatizimin e banesave shtetërore”, dhe të ligjit nr. 9321, 

datë 25.11.2004, “për privatizimin e banesave dhe 

objekteve të kthyera Në banesa, të ndërtuara me fondet e 

shoqërive dhe të Ndërmarrjeve shtetërore” 

VKM nr. 179, dt. 

26.02.2020 

71 Rregulla të hollësishme për organizimin, funksionimin, 

kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes së anëtarëve të 

Këshillit Kombëtar të Strehimit, si dhe marrëdhëniet me 

institucionet e tjera shtetërore që veprojnë në këtë fushë 

përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.  

Vkm nr. ____, dt. 

24.06.2020 

12/2 Udhëzim I përbashkët I Ministrisë përgjegjëse për 

strehimin dhe ministritë e linjës, për të caktuar mënyrën e 

ndërveprimit të këtyre programeve sociale të strehimit me 

programe të tjera të shërbimeve sociale, kryesisht ato të 

punësimit, arsimimit e kujdesit shëndetësor. 

 

 

46/3 Për procedurat, kriteret dhe përparësitë për akordimin e 

grantit të menjëhershëm për banesat me kosto të ulët nga 

buxheti i shteti"  

VKM 555/15.7.2020 

 

 


