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1 Përmbledhje  
 

Gjatë vitit 2018-2019 NCCS realizoi një sondazh në bashkitë Tiranë, Durrës, Elbasan dhe 

Gjirokastër, me 502 familje në nevojë që përfitojnë ndihmë ekonomike ose u është refuzuar 

ndihma, me qëllim për të monitoruar dhe analizuar realizimin e reformës së ndihmës 

ekonomike të vitit 2016. Reforma e ndihmës ekonomike ka thjeshtuar ndjeshëm procedurat 

dhe dokumentacionin e kërkuar për marrjen e ndihmës ekonomike. Të dhënat e dixhitalizuara 

kanë mundësuar një kontroll më të mirë të gjithë proçesit dhe të abuzimeve të mundshme me 

të. Ndër problemet e identifikuara me skemën nga sondazhi dhe analizimi i legjislacionit janë: 

mungesa e një vlere zyrtare të minimumit jetik; mos-indeksimi i masës së ndihmës ekonomike 

me indeksin e çmimeve të konsumit; pakësimi i fondit të ndihmës ekonomike ndër vite; mos-

matja e nivelit të varfërisë pas vitit 2012, mos-plotësimi në çdo rast i formularëve të aplikimit, 

mos-funksionimi në praktikë i sistemit të ankimimit, mungesa e transparencës mbi autoritetin 

përgjegjës për përcaktimin e algoritmit të formulës së pikëzimit, dhe të vetë formulës së 

pikëzimit etj.  

Ky studim rekomandon disa masa të cilat mund të përmirësojnë aksesin e familjeve në nevojë 

ndaj mundësive të punësimit dhe të pakësojnë nevojën e tyre për ndihmë ekonomike. Disa nga 

masat e propozuara: Programi i ndihmës ekonomike të parashikojë mundësinë që ndihma 

ekonomike të jepet në një shumë të vetme, për të mbështetur zhvendosjen e familjeve drejt 

vendeve të punës;   të rishikohet legjislacioni për punësimin e të rinjve 16-18 vjeç për të 

specifikuar shprehimisht industrinë turistike, industrinë e shërbimeve ushqimore si një sektor 

ku të rinjtë e kësaj moshe mund të punësohen me të njëjtat kushte si të rriturit; të harmonizohen 

axhendat e vitit shkollor të universiteteve dhe gjimnazeve me sezonin turistik, ku fillimi dhe 

mbarimi i shkollës të jetë i përafruar me fillimin dhe mbarimin e sezonit turistik për të 

mundësuar punësimin e të rinjve; të mundësohet mbajtja e fëmijëve në klasa pas-shkollore për 

prindërit që punojnë etj.   
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2 Hyrje 

Historia e ndihmës për familjet në nevojë në Shqipëri i ka fillimet e veta shumë të hershme. 

Sipas studimit “A historical view of the development of philanthropy in Albania” (Hoxha, 

2011) në mesjetë ishin institucionet fetare që ishin kryesisht aktive në ndihmën ndaj të varfërve. 

Në shekullin e 19-të morën zhvillim të madh bamirësitë e atdhetarëve të pasur si dhe 

organizatat e bamirësisë.  

Me krijimin e shtetit shqiptar, nga viti 1920 organizatat e bamirësisë e pakësuan intensitetin e 

punës. Dhurimi i fondeve të mëdha ndaj organizatave të bamirësisë mund të bëhej vetëm me 

aprovimin e shtetit, ndërkohë vetë shteti nuk kishte traditë të konsoliduar në ndihmën ndaj të 

varfërve. Në vitin 1922 shteti shqiptar krijoi Kryqin e Kuq Shqiptar, i cili kishte funksione 

bamirësie. Në vitin 1925 krijoi “Fondin për të Varfrit” i cili synonte të ndihmonte personat me 

aftësi të kufizuar dhe të pastrehët që jetonin në Tiranë, të ardhur nga zonat e tjera.  

Me krijimin e shtetit komunist, në zonat rurale popullsia u punësua në kooperativa, kurse në 

zonat urbane shteti-parti siguronte punësimin në sektorë të ndryshëm, kështu çdo familje kishte 

një burim të ardhurash (megjithëse të vogël). Sipas kushtetutës aprovuar me ligjin nr.5506, datë 

28.12.1976 “Shtetasit kanë të drejtë për punë, e cila garantohet nga shteti. Puna është detyrë 

dhe nder për çdo shtetas të aftë për punë”. Sipas Zyberaj (2013) në atë periudhë ekzistonte një 

ligj i cili detyronte forcërisht meshkujt në moshën e punës për të punuar, në të kundërt 

dënoheshin. Sipas nenit 46 të kushtetutës personave të pa-aftë për punë iu siguroheshin mjetet 

e jetesës.   

Me rënien e komunizmit dhe vendosjen e pronës private, punësimi dhe strehimi nuk ishin më 

të siguruara nga shteti, prandaj në vitin 1993 u aprovua ligji i parë mbi ndihmën ekonomike 

për familjet në nevojë, Ligji nr. 7710, datë 18.5.1993 “Për Ndihmën Dhe Përkujdesjen 

Shoqërore”. Ky ligj pësoi disa herë ndryshime, ndryshimi i fundit i realizuar në vitin 2016 me 

ligjin nr.44/2016. Reforma e realizuar me ligjin nr.44/2016 dhe aktet nënligjore në zbatim të 

tij synonin funksionimin më të mirë të sistemit të ndihmës ekonomike. Ky studim nëpërmjet 

një sondazhi dhe analizës ligjore, ekonomike, synon të shqyrtojë se sa funksionale eshte skema 

aktuale e ndihmës ekonomike dhe si mund të përmirësohet ajo.   
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3 Metodologjia 
 

Qëllimi i studimit është të monitorojë dhe të analizojë realizimin e reformës së ndihmës 

ekonomike. Një sondazh u realizua me 502 persona në 4 rajone: Tiranë, Durrës, Elbasan dhe 

Gjirokastër. Këto rajone u përzgjodhën sepse drejtoritë rajonale të ndihmës ekonomike janë të 

organizuara në bazë rajonanesh, ndër të cilat janë dhe rajonet ku u realizua sondazhi. Reforma 

ekonomike u lançua së pari Tiranë dhe në Durrës si faze pilot, kështuqë ato janë në një fazë më 

të përparuar të saj.  

Ky studim është realizuar me 3 grupe të ndryshme interesi me qëllim ofrimin e nje analize sa 

me gjithëpërfshirëse dhe ofrimin e rekomandimeve specifike bazuar në gjetjet nga intervistat e 

realizuara. Intervistat janë realizuar me përfituesit e ndihmës sociale, administratorët socialë 

dhe nëpunësit e zyrës së punës. 

Studimi u realizua në 2 faza:  

Në fazën e parë u përzgjodhën intervistuesit, u siguruan tabletat për realizimin e sondazhit; u 

trajnuan intervistuesit; u realizua testimi i pyetësorëve; u kontaktuan administratorët e ndihmës 

ekonomike në njësitë bashkiake, në bashkitë si dhe drejtoritë rajonale të shërbimit social për të 

vendosur urat e bashkëpunimit; si dhe u krye sondazhi. 

Para-sondazhi u realizua me 30 persona. Gjatë tij u testuan draft-pyetësorët e përgatitur. 

Qëllimi i para-sondazhit ishte të identifikoheshin problemet me përmbajtjen e pyetjeve, 

qartësia e tyre; lidhja llogjike e pyetjeve me njëra-tjetrën etj.  

Sondazhi u realizua me 502 persona duke përdorur tableta Android. Për plotësimin e 

pyetësorëve u përdor programi Kobotoolbox.org. Pyetësorët plotësoheshin duke identifikuar 

me sistemin GPS koordinatat gjeografike të vendit të intervistës dhe niseshin online në sistemin 

online të kobotoolbox.org.  

Në fazën e dytë u analizuan të dhënat e mbledhura gjatë sondazhit, legjislacioni mbi ndihmën 

ekonomike në Shqipëri, si dhe në vendet e huaja; raportet dhe studimet e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit, të shoqërisë civile etj. Draft-studimi u diskutua me grupet e interesit në 4 tryeza të 

rrumbullakëta të organizuara në Elbasan, Durrës, Tiranë dhe Gjirokastër. Bazuar në 

rekomandimet dhe vërejtjet e hedhura në tryeza studimi u përmirësua me rekomandime të reja 

dhe u korrigjua atje ku kishte gabime.  
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4 Gjetjet e sondazhit  
 

Profili demografik i të intervistuarve 

Studimi ashtu sikurse ishte parashikuar, u realizua në 4 bashki të Shqipërise, përkatesisht në 

Tiranë, Elbasan, Gjirokastër dhe Durrës. Pjesa më e madhe e intervistave u realizuan në qytetin 

e Tiranës dhe Elbasanit me 38% secila, ndjekur nga 14% e intervistave të kryera në Gjirokastër 

dhe vetëm 10% në Durrës. Më shumë se gjysma (52 %) e të anketuarëve janë femra dhe 48 % 

meshkuj ndërsa përsa i përket moshës së tyre, mbizotëron mosha 45+ (me rreth 40 %) pasuar 

nga intervalet moshore 35-44 dhe 18-34 me respektivisht 34 % dhe 21 %. 

 

Grafiku 1: Shpërndarja e të intervistuarve sipas grupmoshës. 

 

 

Në tabelën më poshtë paraqitet një përmbledhje e rezultateve duke gjeneruar nivelin e tyre të 

arsimit dhe statusin e tyre familijar. Pjesa dërrmuese e të intervistuarve (52 %) u shprehën se 

kanë përfunduar vetëm arsimin bazë (8-vjecar), një tregues i qartë i cili lidhet në mënyrë të 

drejtpërdrejtë me nivelin ekonomik të familjes. 18% e të intervistuarëve kanë përfunduar vetëm 

arsimin fillor dhe 12% janë pa arsim. Ndërkohë, 14% shprehen se kanë perfunduar arsimin e 

mesëm dhe vetëm 2 % me arsim të lart. 

 

Grafiku 2: Shpërndarja e të intervistuarve sipas nivelit të arsimit. 
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Përsa i përket statusit të tyre familjar, pjesa dërrmuese e tyre (64.5 %) rezultojnë të jenë të 

martuar duke vënë në dukje edhe një herë vështirësinë dhe përgjegjësinë me të cilat ndeshën 

përballë detyrimit të plotësimit të nevojave bazë të pjesëtarë të familjes. Ndërkohë që 12 % e 

tyre shprehen se janë të divorcuar dhe vetëm 8 % prej tyre me status beqar. 

 

Grafiku 3: Shpërndarja e të intervistuarve sipas statusit familjar. 

 

Nga të gjithë familjet në nevojë me të cilat u kryen intervistat e këtij studimi, 80 % e tyre u 

shprehën se aktualisht përfitojnë ndihmë ekonomike. Ky është një indikator i rëndësisheëm i 

aksesit të këtyre intervistuarevë në skemën e ndihmës ekonomike. Ndërkohë 8 % prej tyre 

shprehen se kanë përfituar më parë gjatë 2 viteve të fundit por që tashmë kanë dalë nga skema 

e përfimit. Vetëm 12 % e tyre shprehen se kanë aplikuar gjatë 2 viteve të fundit por pa arritur 

të përfshihen në këtë skemë. 

 

Tabela 1: Statusi i të intervistuarve në lidhje me ndihmën ekonomike. 

Aktualisht merr ndihmë ekonomike 400 80% 

Ka përfituar të paktën një herë ndihmë 

ekonomike gjatë 24 muajve të fundit dhe ka 

dalë nga skema 

42 8% 

Ka aplikuar 24 muajt e fundit, por është 

refuzuar 

58 12% 

 

Të pyetur në lidhje me natyrën e ndihmës që ata përfitonin apo kishin aplikuar, 92 % e tyre u 

shprehen si Familje në nevojë , vetëm 4 % e tyre si Jetim që nuk është në insitucion dhe 2 % 

si Viktimat e dhunës në marredhëniet familjare.  
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Grafiku 4: Shpërndarja e të intervistuarve sipas natyrës së ndihmës ekonomike 

Përsa i përket statusit të punësimit, pjesa dërrmuese e të intervistuarëve (81 %) deklarojnë se 

janë të papunë. Kjo shifër tepër e lartë përfshin edhe atë pjesë të komunitetit e cila punon në 

mënyre informale duke mos deklaruar të ardhurat ne rrugë zyrtare, pasi në këtë mëyrë do të 

rrezikonin të përjashtoheshin nga skema e ndihmës ekonomike. Rreth 7 % e tyre shprehen se 

janë shtëpiak, pra nuk janë në marrëdhënie pune dhe vetëm 5 % paraqiten si të punësuar qoftë 

me kohë të plotë apo të pjesshme. 

Një pjesë te familjeve të intervistuara, deklaronin se burrat ose gratë emigrojnë çdo 3 muaj 

drejt vendeve evropiane, ku punojnë në ndërtim, në hoteleri-turizëm, në shërbime në familje 

etj.  

Grafiku 5: Statusi aktual i punësimit. 

 
 

Ndihma ekonomike 

Në lidhje me periudhën kohore gjatë të cilës ata janë përfitues të ndihmës ekonomike, rreth 17 

% e tyre deklaruan se janë përfitues prej më shumë se 5 vitesh, 57 % deklaruan se janë përfitues 

prej 1-5 vite dhe 19 % në më pak se 1 vit.  
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Tabela 2: Koha e përfitimit të ndihmës ekonomike.      

Vlera Frekuenca Perqindja 

1-5 vite 291 56.73 

<1 vit 98 19.1 

Tjeter 89 17.35 

0 24 4.68 

 

Një ndër aspektet më të rëndësishme të procesit të aplikimit për tu përfshirë në skemën e 

ndihmës ekonomike është kënaqëisa e qytetarëve ndaj nëpunësve të zyrës së ndihmës 

ekonomike. Të intervistuarit janë pyetur në lidhje me kënaqësinë e tyre ndaj sjelljes së 

nëpunësit duke dhënë edhe shpjegimet përkatëse për secilën nga përgjigjet.  

Rreth 1/10 (12 %) shprehen se sjellja e nëpunësit është shumë e mirë, dhe afërsisht ¾ (74 %) 

e tyre shprehen se është e mirë. Afërsisht 9 % shprehen në mënyrë neutrale dhe vetëm, 3.5 % 

shprehen në mënyre negative. Kjo pjesë e cila shprehet negativisht deklaron se shkaqet 

kryesisht janë diskriminimi për shkak të përkatësisë etike Rome ose Egjyptiane, të të ardhurit 

nga zonat malore apo nga fshatrat.  

 

Grafiku 6: Sjellja e punonjësit të Zyrës së Ndihmës Ekonomike & Zyrës së Punës gjatë 

plotësimit të formularit. 

 
 

Korrupsioni është një shqetësim sa herë që administrata ka autoritetin të japë përfitime 

materiale ndaj personave të tretë. Prandaj pyetja mbi dhënien e rryshfetit nuk mund të 

mungonte nga ky sondazh. Përgjigja pothuaj unanime e të intervistuarve ishte se nuk kanë 

dhënë rryfshfet, çka është e pritshme nisur nga varfëria e përfituesve të ndihmës ekonomike 

dhe nga natyra jo-anonime e sondazhit. Megjithatë, siç do shohim dhe në kapitullin me analizën 

e situatës, të dhënat nga kontrollet e administrates tregojnë se korrupsioni mund të jetë më i 

përhapur nga ç’pranohet.  

 

Tabela 3 A keni ofruar rryshfet për të marrë ndihmën ekonomike? 
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Përsa i përket aspektit të kontrollit nga ana e administatorit social përkundrejt përfituesve të 

ndihmës ekonomike, administratorët duhet të realizojnë verifikime të situatës familjare cdo 6 

muaj. Të pyetur nëse këta të fundit i realizojnë këto verifikime në terren, më shumë se 4/5 e 

tyre shprehet se e realizojnë ndërsa 18 % shprehet se nuk kanë patur kontrolle çdo 6 muaj.  

Ndër arësyet që ata shtrojnë janë kryesisht largësia qyteti, njohja e mirë e situatës ekonomike 

të familjes nga administratori shoqëror etj. 

 

Grafiku 7:A ka ardhur Administratori Social për verifikimin e situatës familjare çdo 6 muaj? 

 

 
 

Një ndër aspektet kryesore të vlerësimit të reformës së ndihmës ekonomik është proçesi i 

aplikimit për tu përfshirë në këtë skemë. Pak më shumë se gjysma (51 %) e të intervisturëve 

shprehen se proçesi i aplikimit është i thjeshtë, nderkohë që 14 % e tyre shprehen neutral. Nga 

ana tjetër një pjesë e konsiderueshme (31 %) shprehet se procesi ështe i vështirë dhe i 

mërzitshëm.  

Ndër shqetësimet më të mëdha të intervistuarëve ishtë detyrimi i paraqitjes një herë në muaj 

tek bashkitë respektive, ku përpos angazhimit si proçes mbart edhe kosto të larta financiare për 

ata. Gjithashtu ata shprehen skeptik përsa i përket proçesit të pikëzimit ku deklarojnë se njohin 

persona që nuk e meritojnë të jenë përfitues ndërsa atyre u është mohuar kjo e drejtë. 
 

Grafiku 8: A jeni të informuar për kriteret, procedurat, dokumentacionin për të përftuar 

ndihmën ekonomike? 
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Të pyetur nëse janë informuar në lidhje me kriteret, proçedurat dhe dokumentacionin e 

nevojshëm per aplikimin për ndihmë ekonomike, ata shprehen në 87 % të rasteve se janë në 

dijeni dhe në 13 % të rasteve që nuk janë në dijeni te plotë të tyre.  

 

Grafiku 9: Cili është mendimi juaj për procesin e aplikimit që të përftoni ndihmën ekonomike. 

 

 

 

Koha në dispozicion për përfitimin e ndihmës ekonomikë është caktuar 10 ditë pune. Të 

pyetur për këtë afat procedurial, 83 % e tyre shprehen se është e mjaftueshme dhe vetëm 7 % 

shprehen se është e pamjaftueshme.  

 

Grafiku 10: Koha e lënë në dispozicion për përftimin e ndihmës ekonomike (10 ditë pune). 
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Procedurat e aplikimit 

Të pyetur për arsyen e refuzimit të tyre nga skema e ndihmës ekonomike, 51 % e tyre shprehen 

se nuk kanë plotësuar pikët e nevojshme për t’u kualifikuar por pa dhënë detaje të tjera. 

Ndërkohë që më shumë se 11 % e tyre shprehet se nuk e dinë përse ata nuk janë përfitues.  Nga 

ana tjetër kemi një masë të konsiderueshme prej 26.4 % e cila shprehet se i është refuzuar për 

shkaqe të ndryshme si fillimi i një pune; emigrimi; marrja e pagesës për kujdestari personi me 

aftësi të kufizuari etj. 

 

Tabela 4: Arsyeja e refuzimit nga skema e ndihmës ekonomike. 

Vlera Frekuenca Perqindja 

Nuk kam plotësuar pikët 54 50.9 % 

Nuk e di pse 12 11.3  % 

Nuk jam paraqitur në ditën e caktuar në Zyrën e Punës 5 3.7 % 

Mungesë dokumentacioni 4 3.7 % 

Kam refuzuar ofertat e përshtatshme për punë të zyrave të 

punës për anëtarët në moshë aktive pune të familjeve përfituese 

të skemës së ndihmës ekonomike 

4 3.7 % 

 

Deklarim i rremë 7 6.6 % 

Nuk jam paraqitur në ditën e caktuar me Administratorin Social 4 3.7 % 

Nuk kam deklaruar ndryshimet e situatës social-ekonomike në 

deklaratën e paraqitjes çdo tre muaj të familjes 

2 1.8 % 

Kam refuzuar përfshirjen në kurset e formimit profesional për 

anëtarët në moshë aktive pune të familjeve përfituese të skemës 

së ndihmës ekonomike 

3 2.8% 

Tjetër (opsionale besimi fetar, etnia, orientimi seksual) 28 26.4 % 

   

Vendimi për përfshirjen ose jo në skemën e ndihmës ekonomike mund të ankimohet në bashki.. 

Të pyetur nëse ata janë në dijeni të këtij fakti, më shumë se 4/5 e tyre (85 %) shprehen jo dhe 
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vetëm 15% shprehen se janë në dijeni. Ky fakt tregon se familjet në nevojë kanë pak dijeni 

mbi proçesin e ankimimit. 

Grafiku 10: Apelimi i vendimit të përjashtimit nga skema e ndihmës ekonomike. 

 

Ndër ata që deklaruan se ishin në dijeni të së drejtës së tyre për të apleuar vendimin mbi 

ndihmën ekonomike, më shumë se 2/3 (68 %) e tyre u shprehen se nuk e kanë ushtruar këtë të 

drejtë dhe vetëm 32 % se e kanë ushtruar. Të pyetur për arsyet e mos-ankimimit pjesa më e 

madhe e të intervistuarve paraqet si shqetësim mosbesimin në strukturat ankimuese si dhe 

mungesën e rasteve të suksesshme të apelimit.  

Grafiku 11: Apelimi i vendimit. 

 

Mbështetja me ndihmë ekonomike maximalisht zgjat 5 vite. Të vënë përballë këtij fakti të 

intervistuarit përfitues të kësaj ndihme shprehen të paqartë për të ardhmen e tyre. Në 44.5 % 

të rasteve ata shprehen se nuk kanë asnjë ide se cfarë mund të bejnë, ndjekur me 25.7 %  të 

rasteve të atyre që deklarojnë se do të kërkojnë punë. Një pjesë e konsiderueshmë prej 10 % 

shprehet se do të largohen nga Shqipëria. 

Tabela 5: Çfarë mendoni të bëni pas mbarimit të afatit të ndihmës ekonomike/pas refuzimit të 

ndihmës ekonomike. 

Vlera Frekuenca Perqindja 
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Nuk kam asnje ide 228 44.44 

Do te kerkoj pune 132 25.73 

Tjeter 80 15.59 

Do te largohem nga Shqiperia 55 10.72 

Do te ndje nje kurs rikualifikimi 7 1.36 

 

Të gjithë të intervistuarit janë pyetur në rast se ata në gjendjen aktuale në të cilën ndodhen, 

kanë tentuar të gjejnë ndonjë punë. Në 2/3 e rasteve (65 %) shprehen se po dhe në 1/3 e 

rasteve (35 %) shprehen jo. Persona të cilët janë shprehur se nuk kanë tëntuar të gjejnë 

ndonjë punë deklarojnë se janë me fëmijë të vegjël; kanë anëtarët e familjes të sëmurë dhe 

duhet të kujdesen për ta; janë në prag pensioni apo ndjekin shkollën e lartë. Në këtë rezultat 

duhet marrë në konsideratë edhe frika e përfituesve të cilët punojnë në mënyrë informale dhe 

nuk pranojnë të deklarojnë të ardhura të tjera të cilat mund ti penalizojnë.  

Grafiku 12: Në situatën aktuale ku ndodheni, a keni tentuar të gjeni punë? 

 

Ata të cilat janë shprehur se janë përpjekur të gjejnë punë, në 39 % të rasteve deklarojnë se si 

burim për të gjetur lajmërime ata kanë përdorur zyrën e punës, dhe në 38 % të rasteve rrethin 

e tyre shoqëror/familjar. Pjesa tjetër e mbetur frekuenton agjencitë privatë të punësimit në 12 

% të rasteve dhe më pas rrjetet sociale. Kjo tregon në mënyrë të qartë qasjen e këtyre personave 

për të aksesuar tregun e punës të cilët duke patur mundësi të kufizuara janë të detyruar t’i 

drejtohen zyrës së punë dhe rrethit shoqëror. 
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Grafiku 13: Burime e përdorurura.  

 

Në një vlerësim të përgjithshëm të numrit të të intervistuarëvë të cilët janë regjistruar si 

punëkërkues të papunë në zyrat e punës, rezulton se 77 % e tyre janë regjistruar dhe 23 % e 

tyre jo. Personat e paregjistruar në zyrat e punës nuk janë regjistruar për faktin se janë të 

sëmurë, me banim në fshat apo në prag pensioni.  

Grafiku 14: A jeni të regjistruar si punëkërkues të papunë te Zyrat e Punës. 

 

Të gjithë ata që janë të regjistruar pranë zyrës së punës si punëkërkues të papunë janë pyetur 

më tej nëse atyre apo ndonjë familjari të tyre u është ofruar ndonjë punë nga kjo zyrë. Në 57 

% të rasteve ata shprehen se kanë marrë oferta për tu përfshirë në tregun e punës dhe në 43 

% të rasteve jo. Personat të cilët nuk kanë marrë oferta nga zyra e punës citojnë si arsye moshën 

e madhe (mbi 50 vjeç), të pasurit e fëmijëve të vegjël në ngarkim dhe pamundësinë e gjetjes së 

një pune me orar të përshtatshëm. Gjithashtu si faktor pengues përmendet edhe fakti i të qenurit 

Egjyptiane ose Rome.  

Të intervistuarittë cilëve iu është ofruar një pozicion pune por nuk e kanë pranuar atë, 

deklarojnë si arësye papërshtatshmërinë e punës me eksperiencën e tyre, problemet 

shëndetësore, moshën e madhe, orarin e papërshtatshëm, pagën e ulët etj.  

 

Grafiku 15: Ofertë për punë për ju apo ndonjë nga anëtarët e familjes nga Zyra e Punës. 
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Të pyetur nëse këta persona kanë marrë ofertë nga zyra e punës për formim professional, 60 % 

e tyre shprehen jo dhe 40 % e tyre pohojnë se kanë marrë një ofertë. Nga personat që kanë 

marrë ofertë për kurs profesional, 55 % e tyre e kanë pranuar atë. Personat që nuk e kanë 

pranuar ofertën e kursit ofrojnë si arsye se: janë të sëmurë, nuk kanë moshë për shkollë, kanë 

fëmijë të vegjël; nuk u përshtatet apo kanë shpenzime udhëtimi që nuk i përballojnë dot etj. 

Grafiku 16: Ofertë për formim profesional për ju nga zyra e punës. 

 

Burimet e të ardhurave në familje janë një indikator i rëndësishëm i nivelit të varfërisësë tyre. 

Të pyetur për këto burime, në 77 % të rasteve deklarohet se burimi i tyre i vetëm është ndihma 

ekonomike në 12 % të rasteve deklarohet se nuk kanë asnjë të ardhur dhe mbi 22% deklarojnë 

se të ardhurat i gjenerojnë nga puna në të zezë, lypja, mbledhja e materialeve të riciklueshme, 

shitja e rrobave të përdorura, punë 3 mujore në emigracion dhe mbledhje bimësh mjekësore. 

Grafiku 17: Burimet e të ardhurave në familje. 
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Krahas familjeve gjatë sondazhit u realizuan intervista dhe me administratorët shoqërorë të 

bashkive, si dhe me punonjës të zyrave të punës në bashkitë ku u krye sondazhi.  

6 administratorë shoqërorë u intervistuan nga të cilët 5 pre tyre mendonin se proçedura ka 

nevojë për përmirësim. Një nga administratorët sugjeroi që individët mbi moshë pune të kenë 

më shumë prioritet në marrjen e ndihmës ekonomike. Një pjesë e administratorëve theksoi se 

mosha aktive e punës është kriter i rëndësishëm në formulën e pikëzimit dhe i penalizon 

aplikantët.  

Ndër të tjera, administratorët raportojnë se kanë shumë ankesa nga familjet të cilave iu 

refuzohet ndihma ekonomike. Familjet kërkojnë të dinë përse janë lënë jashtë skemës së 

ndihmës ekonomike. Familjeve të cilat refuzohen iu rekomandohet të aplikojnë për ndihmë 

bazuar në fondin 6% të bashkisë, të riaplikojnë, të drejtohen drejt mensave sociale ose 

qendrave komunitare. 

Gjithashtu u intervistuan 8 prej nëpunësve të zyrave të punës në bashki. Punonjësit raportuan 

se individët kryesisht ankohen për faktin se duhet të prezantohen çdo 1 muaj në zyrat e punës. 

Pavarësisht faktit që aplikantëve të regjistruar në zyrën e punës iu ofrohet një mundësi 

punësimi, shpesh herë kjo refuzohet. Ndër arsyet e refuzimeve të ofertave punonjësit 

përmendin: të qenurit i sëmurë, të pasurit e fëmijëve të vegjël, orarin e papërshtatshëm, 

largësinë nga vendi i punës, pagën e ulët, mungesën e kulturës së punës dhe moshën e madhe. 

Punonjësit në të njëjtën kohë deklarojnë se në marrëdhënien me biznesin kanë synuar që të 

ngrenë ura të forta dhe të qëndrueshme bashkepunimi, duke i konsideruar si partnerë dhe duke 

iu ofruar atyre të gjithë asistencën e nevojshme. Duke filluar me informacionin dhe aplikimet 

e tyre për programet e nxitjes së punesimit, me gjetjen e kontigjentit të duhur për të bërë të 

mundur punësimin e tyre duke iu gjetur bizneseve kandidatët e duhur për punësim. Bizneset i 

informojnë zyrat e punës për ecurinë e rasteve që falë bashkëpunimit me zyrën e punës 

punësohet prane çdo biznesi. Informacioni nga bizneset mbi vendet e punës merret nëpërmjet 

vizitave të ndërsjellta, komunikimit me telefon, komunikimit elektronik.  
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5 Analizë dhe rekomandime  
5.1 Kuadri ligjor mbi ndihmën ekonomike  

 

Kapitulli në vijim do të ofrojë një panoramë të legjislacionit relevant i cili mbështet të drejtën 

e qytetarëve të Shqipërisë për të përfituar ndihmën ekonomike. Përsa i përket ligjeve, është 

pikërisht Neni 52 i Kushtetutës së Shqipërise i cili garanon se “Kushdo ka të drejtën e 

sigurimeve shoqërore në pleqëri ose kur është i paaftë për punë, sipas një sistemi të caktuar 

me ligj” dhe “Kushdo, kur mbetet pa punë për shkaqe të pavarura nga vullneti i tij dhe kur nuk 

ka mjete të tjera jetese, ka të drejtën e ndihmës në kushtet e parashikuara me ligj”.   

Korniza ligjore për ngritjen e sistemit të ndihmës ekonomike përcaktohet nga ligji nr. Nr. 9355 

“Për Ndihmën Dhe Shërbimet Shoqërore”, datë 10.3.2005, i ndryshuar. Ky ligj ka për qëllim 

të përcaktojë ndihmën dhe shërbimet shoqërore për individët dhe grupet në nevojë, të cilët nuk 

mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe të mundësive 

personale dhe ruajtjen e integritetit e përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive 

të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore. Gjithashtu të zbusë varfërinë dhe 

përjashtimin shoqëror për individët dhe familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, 

nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre. 

Kuadri ligjor në fuqi është si vijon:  

 

Ligjet:  

 

1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 52. 

2. Ligji nr. Nr. 9355 “Për Ndihmën Dhe Shërbimet Shoqërore”, datë 10.3.2005, ndryshuar 

me ligjin nr. 9602 datë 28.07.2006, ligjin nr, 10252 date 11.03.2010, ligjin nr, Nr.10 

399, datë 17.3.2011, ligjin nr.25/2013, ligjin nr. 47/2014, ligjin nr.44//2016. 

 

Vendime të Këshillit të Ministrave 

 

3. VKM nr. 955, Datë 7.12.2016 “Për Përcaktimin e Kritereve, Të Procedurave, 

dokumentacionit Dhe Masës Së Përfitimit Të Ndihmës Ekonomike”, ndryshuar me 

VKM nr. 100, datë 27.03.2019. 

4. VKM nr. 956, datë 7.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve dhe të detajeve të formulës 

së unifikuar të pikëzimit për përfitimin e ndihmës ekonomike”.   

5. VKM nr. 566, datë 29.9.2018, i Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e kryerjes së 

kontrollit të veprimtarisë e të zbatimit të legjislacionit për ndihmën ekonomike dhe 

aftësinë e kufizuar në strukturat e varësisë së shërbimit social shtetëror dhe pranë 

njësive të vetëqeverisjes vendore”.  

 

Udhëzime 
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6. Udhëzim nr. 3, datë 17.002.2017 “Mbi zbatimin e vendimit nr. 955, datë 7.12.2016 të 

Këshillit të Ministrave “Për pëcaktimin e kritereve, të proçedurave, dokumentacionit 

dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike.” 

7. Udhëzim nr. 4, date 17.2.2017 “Për përllogaritjen e përfitimit të ndihmës ekonomike”.  

8. Udhëzimi Nr. 8, datë 25.2.2015, ‘Për Planifikimin E Fondeve Për Ndihmën 

Ekonomike’”, ndryshuar me udhëzimin nr. 619, date 27.12.2017.  

9. Udhëzim nr. 714, datë 11.10.2018 “Për Metodologjinë E Kontrollit Të Pagesave Të 

Ndihmës Ekonomike”. 

 

Në vitin 2016 sistemi i ndihmës ekonomike kaloi një reformë e cila solli disa risi të rëndësishme 

përsa i përket skemës së ndihmës ekonomike dhe preku shumë prej përfituesve të asaj kohe. 

Kjo reformë solli përdorimin e pikëve në vlerësimin e aplikantëve. Ndër zhvillimet më të 

rëndësishme përmendim: 

 

1. Kufizimin në kohë deri në 5 vjet të dhënies së ndihmës ekonomike me qëllim që kjo 

skemë të mos çojë në papunësi të zgjatur të anëtarëve të familjeve në skemën e ndihmës 

ekonomike. 

2. Heqjen e ndihmës ekonomike të pjesshme dhe dhënien vetëm të ndihmës ekonomike të 

plotë.   

3. Përdorimin e formulës së pikëzuar në të gjithë vendin, pas pilotimit për një periudhë 2-

vjeçare në tri qarqe pilot të vendit (Tiranë Durrës dhe Elbasan); 

4. Ngritjen e Regjistrit Elektronik të Ndihmës Ekonomike të shtrirë në të gjithë vendin;  

5. Heqjen e kritereve përjashtuese në dhënien e ndihmës ekonomike;  

6. Verifikimin e të dhënave të aplikantëve mbi pasuritë e paluajtshme, punësimin etj. 

nëpërmjet sistemit të menaxhimit të informacionit në kohë reale; 

7. Shfuqizimin e kushtëzimit të ndihmës ekonomike me përfshirjen në punë në komunitet. 

 

5.2 Shuma e ndihmës ekonomike për person 

 

Siç cituam edhe me lart, sipas kushtetutës së Shqipërisë “Kushdo, kur mbetet pa punë për 

shkaqe të pavarura nga vullneti i tij dhe kur nuk ka mjete te tjera jetese, ka të drejtën e ndihmës 

në kushtet e parashikuara me ligj”. 

Ligji nr. 9355 “Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore”, deklaron se ka për qëllim të përcaktojë 

ndihmën dhe shërbimet shoqërore për individët dhe grupet në nevojë, të cilët nuk mund të 

sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe të mundësive personale 

dhe ruajtjen e integritetit e përfshirjen shoqërore për shkak të aftësive dhe mundësive të 

kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore si dhe të zbusë varfërinë dhe 

përjashtimin shoqëror për individët dhe familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, 

nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre. 

Sipas VKM-së nr. 955, 7.12.2016, masa mujore e ndihmës ekonomike është si vijon:   

Tabela 6: Masa mujore e ndihmës ekonomike. 
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Kriteri  Shuma  

Për anëtarin e parë të familjes; 1800 (njëmijë e tetëqind) lekë  

 

Për anëtarin jo të parë të familjes sipas renditjes 

në certifikatën familjare mbi moshën 18 vjeç; 

1260 (njëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë) lekë  

 

Për anëtarët e familjes që janë në dhe nën 

moshën 18 vjeç; 

900 (nëntëqind) lekë  

 

Për viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, 

për viktimat e trafikimit për jetimët, për çdo 

fëmi trinjak; 

 

3 000 (tre mijë) lekë  

 

Për çdo fëmi katërnjak; 4 000 (katër mijë) lekë,  

 

Për çdo fëmijë pesënjak. 5 000 (pesë mijë) lekë,  

 

 

Për anëtarët e familjes, fëmijë, për të cilët vërtetohet që ndjekin arsimin bazë deri në moshën 

16 vjeç, merret një shtesë në masën 300 (treqind) lekë në muaj gjatë vitit shkollor. 

Për anëtarët e familjes, fëmijë, për të cilët vërtetohet se janë vaksinuar sipas kalendarit të 

vaksinimit, merret një shtesë në masën 100 (njëqind) lekë, për çdo vaksinë të kryer. 

Masa e ndihmës ekonomike për një familje nuk mund të jetë më e lartë se 8 000 (tetë 

mijë) lekë në muaj.  

Përpara reformës së vitit 2016, masa e ndihmës ekonomike mujore përcaktohej në VKM-në 

787, datë 14 Dhjetor 2005, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të masës së 

Ndihmës Ekonomike”, i ndryshuar, si vijon:  

 

Tabela 7: Masa e ndihmës ekonomike mujore 

Kriteri  Shuma 

Për kryefamiljarin   2600 

Për anëtarët e familjes mbi moshë pune 2.600  

Për çdo anëtar tjetër të familjes, në moshë pune  600  

Për çdo anëtar tjetër të familjes nen moshë pune (deri 18-vjec)  700  

Shuma maksimale për familjen përfituese  8.000  

 

Nisur nga të dhënat e INSTAT-it mbi numrin dhe strukturën e famileve që marrin ndihmë 

ekonomike, si dhe nga shuma e fondit të ndihmës ekonomike, masa mesatare për person e 

ndihmës ekonomike ka ndryshuar si vijon në këto 20 vitet e fundit:  

Tabela 8: Vlera mujore mesatare e ndihmës ekonomike për person gjatë periudhës 1998-

2018 

 

Viti financiar Ndihma mujore per person 

1998 668,48 

1999 599,33 
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2000 594,19 

2001 570,48 

2002 617,59 

2003 605,26 

2004 618,36 

2005 515,33 

2006 525,46 

2007 439,79 

2008 751,14 

2009 785,85 

2010 689,33 

2011 711,01 

2012 710,74 

2013 872,84 

2014 890,85 

2015 1.013,89 

2016 1.031,58 

2017 1.023,75 

2018 1.191,76 

 

Grafiku 18: Ndihma mujore për person. 

 

 
 

 

Masa mesatare e ndihmës ekonomike për person gjatë periudhës 1998-2018 është shtuar me 

78% kurse indeksi i çmimeve të konsumit për të njëjtën periudhë është rritur me 60%, pra vlera 

reale mesatare e ndihmës ekonomike është rritur pak.  

Sipas parimit të minimumit jetik të garantuar (guaranteed minimum income), individët dhe 

familjet që nuk arrijnë të sigurojnë të ardhura në nivelin e minimumit jetik, përfitojnë ndihmë 

ekonomike. Përllogaritet se në mungesë të ndihmës ekonomike në nivelin që plotëson 
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minimumin jetik këta individë vuajnë nga kequshqyerja, ose nga jetesa në ambjente të hapura. 

Masa e ndihmës ekonomike për person është ndjeshëm më e ulët se minimum jetik. 

Qeveria nuk ka aprovuar një nivel për minimumin jetik, por ky nivel mund të përllogaritet me 

përafërsi nisur nga anketat e INSTAT-it, studimet, vlera e pensionit social, vlera e pensionit të 

invaliditetit të plotë etj.  

Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale ka llogaritur në vitin 2001 se minimumi jetik është 

7.975 lekë në muaj për frymë. Kjo është vlera e fundit e përcaktuar e minimumit jetik në vend 

nga institucionet qendrore. Kjo vlerë nuk është miratuar me akte ligjore apo nënligjore. Pra nuk 

ka asnjë akt ligjor apo nënligjor që të ketë përcaktuar zyrtarisht një vlerë të minimumit jetik 

dhe sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit Shqipëria aktualisht është i vetmi vend në Evropë që nuk 

ka një tregues zyrtar të minimumit jetik të deklaruar. (Kontrolli i Lartë i Shtetit, 2019). Një 

studim i kryer në vitin 2016 për llogari të Avokatit të Popullit nga Qendra Shqiptare për 

Kërkime Ekonomike (ACER) dhe i publikuar më parë në faqen zyrtare të tij (por tashmë i 

paaksesueshëm), ka përllogaritur se minimumi jetik në Shqipëri është 16,000 lekë në muaj. 

Studimi ka përllogaritur se minimumi jetik për shpenzimet ushqimore është 7,089 lek/muaj. 

(Revista Monitor, 2019).  

INSTAT-I ka matur nivelin e varfërisë në vitet 2002, 2005, 2008 dhe 2012 nëpërmjet Anketës 

së Matjes së Nivelit të Jetesës (AMNJ). Sipas kësaj ankete kufiri i varfërisë ndër vitë është:  

 

Tabela 9: Kufiri i varfërisë ndër vite. 

2002  4.891 

2008  5.722 

2005 5.272 

2012 6.407 

 

Burimi: Kontrolli i Lartë i Shtetit, 2009 

 

Nga viti 2016 Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës është zëvendësuar me Anketën e të 

Ardhurave dhe Nivelit të Jetesës (SILC), e cila nuk mat nivelin absolut të varfërisë por nivelin 

relativ. (Thomo, Jahja, Ruzhdie, & Muja , 2019).  

Ndihmojnë për të kuptuar sa është minimum jetik edhe edhe vlerat e pensionit social, dhe 

pensionit të invaliditetit. Sipas VKM-së nr. 928, datë 29.12.2014, “Për Kriteret, Procedurat 

Dhe Dokumentacionin Për Pensionin Social”, në vitin 2015 masa e pensionit të plotë social 

ishte 6 750 lekë në muaj. Pensioni social indeksohet çdo vit, për të kompensuar pasojat e 

ndryshimit të indeksit të çmimeve të mallrave dhe të shërbimeve.   

Ndryshe nga pensionet, ndihma ekonomike nuk indeksohet me ndryshimin e indeksit të 

çmimeve të konsumit.  

Nga sa më sipër duket se vlera e ndihmës ekonomike nuk mbulon nevojat reale të individëve, 

çka është konstatuar dhe nga Kontrolli i Lartë i Shtetit.  
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Parimi i minimumit jetik të garantuar nuk figuron në ligjin nr. 9355, as në Kushtetutë. Ligji nr. 

9355 deklaron se ndihmën ekonomike e marrin familjet që “nuk sigurojnë plotësimin e 

nevojave bazë jetike”, pra që kanë të ardhura nën minimumin jetik. Ligji nuk përcakton si 

objektiv arritjen e minimumit jetik por zbutjen e varfërisë së familjeve që jetojnë nën 

minimumin jetik.  

Pra shuma e ndihmës ekonomike mund të jetë sado e vogël, edhe shumë më e vogël se 

minimumi jetik. Një arsye për vendosjen e kësaj shume në nivele shumë të ulëta është nxitja e 

përfituesve për tu punësuar.   

 

Nisur nga këto konstatime, Kontrolli i Lartë i Shtetit i ka rekomanduar Ministrisë së 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të propozojë pranë Këshillit të Ministrave miratimin e 

vlerës zyrtare të minimumit jetik, me afat deri në mars 2019. Po sipas KLSH-së pas miratimit 

të metodologjisë për përllogaritjen e minimumit jetik, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë rekomandohen të planifikojnë 

për vitet në vazhdim një rritje të zërit të buxhetit për ndihmën ekonomike, vlerësuar kjo në bazë 

të metodologjisë për minimumin jetik.  

Megjithëse afati ka përfunduar, nuk është aprovuar ende metodologjia për përllogaritjen e 

minimumit jetik.  

 
 

Sipas vendimit Nr. 928, datë 29.12.2014, “Për Kriteret, Proçedurat  Dhe  Dokumentacionin Për 

Pensionin Social”, neni 1, pika C pensioni social indeksohet çdo vit, për të kompensuar pasojat 

e ndryshimit të indeksit të çmimeve të mallrave dhe të shërbimeve.  

 

Po sipas vendimit nr. 431, datë 8.06.2016 “Për pëcaktimin e kritereve, të dokumentacionit,  

procedurave, dhe të masës për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit 

personal, dhe të strukturave përgjegjëse e detyrave të tyre në zonat pilot”, paragrafi IV, pika 2, 

pagesat për aftësi të kufizuar indeksohen sa here indeksohet pensioni social në bazë të indeksit 

të çmimeve të konsumit.  

Ndryshe nga pagesat për aftësi të kufizuar nuk ka indeksim për masat e ndihmës ekonomike, 

megjithëse këto jepen bazuar në të njëjtin ligj. 

 

 
 

Si gjatë sondazhit, si në tryezat e rrumbullakëta të mbajtura mbi ndihmën ekonomike, u 

rekomandua që vlera e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë, për fëmijët jetimë, për gratë 

viktima të dhunës në familje duhet rritur. Vlerat e rekomanduara janë të ndryshme, si psh. 3000 

lek/kryefamiljar.  

Rekomandim: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të propozojë pranë 

Këshillit të Ministrave miratimin e vlerës zyrtare të minimumit jetik.  

Rekomandim: Shuma e ndihmës ekonomike të indeksohet sa herë indeksohet pensioni 

social në bazë të çmimeve të konsumit.  
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A ka mundësi buxheti i shtetit ta shtojë masën e ndihmës ekonomike?  

 

Përfitimet nga ndihma ekonomike mbulohen nga fondi I ndihmës ekonomike. Fondi i ndihmës 

ekonomike së bashku me fondin për personat me aftësi të kufizuar parashikohet në buxhetin e 

shtetit të miratuar për Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, përkatësisht në programin 

buxhetor “Përkujdesi social”, në zërin 606, “Transferta tek buxhetet familjare dhe Individët”. 

Shuma e fondit të ndihmës ekonomike në vitet 1998-2018, sipas INSTAT-it:  

Grafiku 19 Shuma e fondit të ndihmës ekonomike në vitet 1998-2018. 

 

 
 
Sipas INSTAT-it shuma e fondit të ndihmës ekonomike në vitet 1998-2017, krahasuar me Prodhimin 

e Brendshëm Bruto me çmime korrente është si vijon:  

Tabela 10: Fondi ndihmës ekonomike. 

 

Viti financiar Fondi i ndihmës ekonomike 

(në milion lek) 

PBB  me çmime 

korente (në milion 

lekë) 

Raporti "Fondi i Ndihmës 

Ekonomike/Prodhimi i 

Brendshëm Bruto" 

1998 4578,839 615211 0,007 

1999 4500,462 725310 0,006 

2000 4416,815 827052 0,005 

2001 4165,329 940366 0,004 

2002 4206,56 1020717 0,004 

2003 4036,552 1098100 0,004 

2004 3985,331 1223709 0,003 

2005 3195,742 1336415 0,002 
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2006 3083,932 1449012 0,002 

2007 2194,763 1630087 0,001 

2008 3699,972 1866114 0,002 

2009 3975,432 1985396 0,002 

2010 3474,653 2039101 0,002 

2011 3634,258 2190133 0,002 

2012 3609,2 2191310 0,002 

2013 4655,834 2246280 0,002 

2014 3569,361 2252545 0,002 

2015 4095,878 2334762 0,002 

2016 4115,224 2401484 0,002 

2017 4088,491 2503924 0,002 

 

Burimi: INSTAT. 

Grafiku 20: Fondi i Ndihmës Ekonomike. 

 
 

Sikurse duket nga grafiku vlera e Fondit të Ndihmës Ekonomike ka rënë në vlerë absolute si 

dhe ka rënë ndjeshëm krahasuar me PBB-në.  

 

Numri i personave që marrin ndihmë ekonomike po ashtu ka rënë gjatë kësaj periudhe: 

 

Tabela 11: Numri i familjeve sipas strukturës së familjes. 
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  a) me 

1 

pjestar 

 b) me 2 

pjestarë 

c) me 3 

pjestarë 

 d) me 4 

pjestarë 

 e) me 5 

pjestarë 

 f) me 6 

pjestarë 

g) me 

mbi 6 

pjestarë 

(7+) 

Numri i personave 

qe marrin ndihmë 

ekonomike (= 

a*1+b*2+c*3+d*4

+e*5+f*6+g*8) 

1998 9780 15069 26690 40561 22803 12509 12438 570805 

1999 9605 14870 25982 43497 26418 14193 14655 625767 

2000 9454 14622 24323 43940 27003 14119 14036 619444 

2001 9432 13012 22177 43301 27042 14852 13617 608449 

2002 8282 11371 19348 39057 26414 14244 13097 567606 

2003 8022 11094 18897 38540 26025 14088 12506 555762 

2004 7581 10201 17688 36964 25482 13771 12268 537083 

2005 7212 9416 16404 35220 25428 13504 11560 516780 

2006 6868 8829 15252 33138 24385 12854 10900 489083 

2007 6131 7352 12443 27556 21061 11187 9382 415871 

2008 6212 7516 12274 26881 20894 11217 9140 410482 

2009 6332 8016 12989 27289 21283 11608 9377 421566 

2010 6462 8297 13740 27427 21466 11222 8926 420054 

2011 6478 8642 14389 28310 21701 11255 8718 425948 

2012 5484 8735 15036 28511 21751 11017 8276 423171 

2013 5641 9218 16581 30340 22998 11309 8311 444512 

2014 3854 6534 12517 22954 17699 8502 6012 333892 

2015 4406 6724 13188 23938 18124 8284 5394 336646 

2016 4301 7097 13821 24271 17963 7994 4702 332437 

2017 4582 7326 14352 24451 17867 7781 4586 332803 

2018 1643 2386 9156 18838 13692 5465 2801 232893 

 

Shënim: Është prezumuar se familjet me mbi 6 anëtarë kanë mesatarisht 8 anëtarë.  

 

Grafiku 21: Numri I personave që marrin ndihmë ekonomike. 
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Numri I personave që marrin ndihmë ekonomike është përgjysmuar këto 20 vjet.  

 

Sikurse duket nga grafikët raporti I fondit të ndihmës ekonomike me PBB-në është ulur 

ndjeshëm, pra ka hapësirë për shtimin e shumës së ndihmës ekonomike dhe të këtij fondi.  

 

 

 
  

5.3 Kriteret e dhënies së ndihmës ekonomike  

5.3.1 Formula e pikëzimit  

Metoda e formulës së pikëzimit (proxy means test) për përzgjedhjen e përfituesve të ndihmës 

ekonomike është një metodë e rekomanduar nga Banka Botërore dhe e praktikuar në disa vende 

të botës si Indonezi, Meksikë, Nikaragua, Peru, Ruanda, Sri Lanka, Bangladesh etj.  

Formula e pikëzimit nuk përdor të ardhurat për frymë për të vlerësuar nivelin e jetesës, por 

përdor kritere të tjera, të konsideruara më të matshme dhe më pak të manipulueshme, kritere 

që ndihmojnë për të nxjerrë në mënyrë indirekte në çfarë niveli varfërie jeton familja.  

Sipas VKM-së nr. 956, datë 7.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve dhe të detajeve të formulës 

së unifikuar të pikëzimit për përfitimin e ndihmës ekonomike” kriteret të cilat përdoren në një 

formulë matematikore për të llogaritur pikët e aplikantëve janë:  
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Rekomandim: Të shtohet masa e ndihmës ekonomike për person për ta përafruar me 

minimumin jetik. 



Monitorimi i zbatimit të reformës së ndihmës ekonomike dhe 

rekomandime 2019 

 

Përgatitur nga NCCS Page 30 

 
 

 

 



Monitorimi i zbatimit të reformës së ndihmës ekonomike dhe 

rekomandime 2019 

 

Përgatitur nga NCCS Page 31 

 
Këto kritere kanë faktorin e tyre të peshimit dhe mblidhen për të përcaktuar totalin e pikëve që 

merr aplikanti. Faktorët e peshimit përcaktohen për secilin kriter duke kryer analiza regresioni, 

me qëllimin që përzgjedhja e familjeve për ndihmën ekonomike ti afrohet sa më shumë 

nevojave të tyre reale.  

Ndryshimet në formulën e unifikuar të pikëzimit propozohen nga ministria e Shëndetësisë dhe 

e Mbrojtjes Sociale, në varësi të ndryshimeve të nivelit të varfërisë në vend, të publikuar nga 

INSTAT-i, dhe miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave. 

Algoritmi i llogaritjes së pikëve nuk është publikuar në VKM-në e sipercituar, apo në 

udhëzimet e tjera për ndihmën ekonomike. Sipas studiuesve, ka vende si Kili, të cilat kanë 

zgjedhur të mos e publikojnë algoritmin e formulës së pikëzimit, për të shmangur deklaratat e 

rreme nga aplikantët me qëllim manipulimin e numrit të pikëve që marrin.  

Nuk është e qartë në VKM-në mbi formulën e pikëzimit nëse ky algoritëm është sekret 

shtetëror, apo një informacion që mund të merret duke dorëzuar kërkesë për informacion 

bazuar në ligjin për të drejtën e informimit nr.119/2014.  

Gjatë realizimit të sondazhit shumë të intervistuar informuan se administratorët shoqërorë nuk 

kanë informacion mbi mënyrën e llogaritjes së pikëve. Kjo formulë nuk është e aksesueshme 

as nga personeli i administrates publike, përveçse ndoshta asaj të Shërbimit Social Shtetëror.  

Gjithashtu nuk është e qartë se kush konkurron për ndihmë ekonomike bazuar në formulën e 

pikëzimit: Të gjithë familjet që marrin ndihmë ekonomike në një muaj të caktuar konkurrojnë 

së bashku me familjet që aplikojnë atë muaj? A përjashtohen nga skema familjet që marrin 

ndihmë ekonomike dhe dalin me më pak pikë se konkurrentët e rinj? A rillogariten pikët sa 
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herë që administratorët konstatojnë nga vizitat në shtëpi apo nga informacionet e marra nga 

zyrat e punës, organet tatimore, se kushtet e jetesës së familjes kanë ndryshuar? Nëse po, çfarë 

proçedure ndiqet?  

Sipas informacioneve të marra gjatë tryezave të rrumbullakëta, të gjitha familjet që marrin 

ndihmë ekonomike konkurrojnë çdo muaj për marrjen e ndihmës ekonomike së bashku me 

familjet që aplikojnë për ndihmë atë muaj. Familjet që bien poshtë dyshemesë kualifikuese 

dalin nga skema e ndihmës ekonomike. Në legjislacion mënya e funksionimit të skemës nuk 

është e sqaruar. Transparenca në këtë drejtim do të ndihmonte në realizimin e të drejtës së 

ankimimit të familjeve që refuzohen nga skema.   

 

 
 

Sipas studimit “Targeting the Poorest: An assessment of the proxy means test methodology” 

(Australian Government, 2011) formulat e pikëzimit kanë një marzh të madh gabimi midis 

51% dhe 70% kur vetëm rreth 10% e popullsisë merr ndihmë ekonomike. Pra 51-70% e 

personave që në bazë të kriterit të të ardhurave duhet ta marrin ndihmën ekonomike, nuk e 

marrin këtë, dhe 51-70% e personave që në bazë të kriterit të të ardhuravae nuk duhet ta marrin 

ndihmën, e marrin këtë.  

Sipas studimit niveli i varfërisë në vend duhet të matet të paktën një herë në 5 vjet që marzhi i 

gabimit të formulës të mos shtohet. Anketa e fundit e INSTAT-it që mat nivelin e varfërisë 

është publikuar në vitin 2012, pra prej 7 vitesh nuk ka më matje të nivelit të varfërisë.  

 

 

5.3.2 Gjendja shëndetësore e anëtarëve të familjes   

Nga sondazhi u konstatua se një ndër arësyet e shpeshta të pamundësisë për të punuar është 

gjendja e keqe shëndetësore e individit. Personat e papunë kishin probleme shëndetësore të 

ndryshme si: diabet, hernie diskale, reumatizëm, dëmtime afatgjata në aftësinë për punë për 

shkak të aksidenteve të ndryshme etj.   

Psh. familjet e intervistuara komentojnë:  

 

“Jam talasemike dhe herë i blej ilaçet herë jo. Ujin e marr me bidona tek komshiu. 

Dritat herë i paguaj me borxhe herë nuk i paguaj. Nuk marr pension se më jane 

ngatërruar vitet e pensionit. Jam sëmurë dhe nuk dal dot ti bëj këto punë. Lekë nuk kam 

që t’i ndjek. Jam brenda tërë ditën se nuk kam fuqi. Ndihma ushqimore nuk na japin. 

Kam një vajzë të ndarë nga burri në shtëpi me 1 fëmi të vogël dhe më kanë ndihmuar 

psikologët. Edhe ajo është talasemike”. 

… 

Rekomandim: Të ndryshohet legjislacioni për ndihmën ekonomike duke saktësuar 
proçedurën e konkurrimit të familjeve në nevojë si dhe të heqjes së ndihmës ekonomike.  

Rekomandim:  INSTAT të realizojë matje të nivelit të varfërisë. Qeveria të rishikojë 

algoritmin e formulës për ta përshtatur me ndryshimet në nivelin e varfërisë.  
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“Nuk punoj dot 8 orë se kam probleme me hernjen diskale”. 

… 

“Unë jam me glaukomë dhe nuk punoj dot as rrobaqepësi as këpucari”. 

… 

“Nuk e di por unë jam sëmurë dhe nuk mi bëjne letrat e KEMP-it”. 

 

 

Gjithashtu në tryezat e rrumbullakëta u përmend nga administratorët shoqërorë se familjet më 

të varfra janë ato me prindër të sëmurë me fëmijë të vegjël. Në formulën e pikëzimit mungon 

si kriter gjendja shëndetësore anëtarëve të familjes në moshë pune. Shumë persona nuk marrin 

KEMP edhe pse kanë sëmundje kronike. Shumica e këtyre personave kërkojnë ndihmë 

ekonomike. Gjendja shëndetësore e anëtarëve të familjes mund të verifikohet nga 

administratori shoqëror duke i dhënë akses elektronik në të dhënat elektronike të qendrave 

shëndetësore, pas aprovimit paraprak të familjes aplikuese, bazuar në një marrëveshje mes 

autoriteteve. Psh. në Turqi sistemi i ndihmës ekonomike është i ndërlidhur elektronikisht me 

databazën e qendrave shëndetësore. (Turkey’s Integrated Social Assistance System, 2017)   

 

  

5.3.3 Mosha e anëtarëve të familjes 

Formula e pikëzimit parashikon si kriter më vete numrin e të moshuarve në familje. I moshuar sipas 

ligjit për ndihmën ekonomike konsiderohet personi që ka mbushur moshën e pensionit. Ndërkohë 

aftësitë për tu punësuar në tregun e punës minimizohen, si dhe vulnerabiliteti shtohet ndjeshëm në një 

moshë shumë më të re. Sipas VKM-së nr. 56, datë 31.1.2018 “Për përcaktimin e kategorive konkrete 

të grupeve të pafavorizuara”, personat që i përkasin moshës mbi 50 vjeç konsiderohen grup I 

pafavorizuar. Në tryezat e rrumbullakëta të organizuara u vërejt nga administratrët shoqërorë se 

vërehet një mos-diferencim i personave brenda grup-moshës 18-65 vjeç, ndërkohë që tregu i punës I 

diskriminon ndjeshëm moshat 50 vjeç, edhe nëse gëzojnë shëndet të plotë.  

 

5.3.1 Të ardhura të rregullta të familjes që nuk llogariten nga formula e pikëzimit  

Nga sondazhi rezulton se 16% e familjeve të intervistuara kanë të paktën një fëmi mbi 18 vjeç 

të cilin nuk e kanë në trungun familjar.  

Sipas kodit të familjes, kanë detyrim për ushqim sipas radhës:  

a) bashkëshorti ndaj bashkëshortit tjetër dhe fëmijët ndaj prindërve të tyre;  

b) prindërit ndaj fëmijëve të tyre;  

c) të paslindurit ndaj të paralindurve të tyre, që nuk janë prindër, sipas radhës më të afërt;  

Rekomandim: Të shtohet si kriter në formulën e pikëzimit gjendja shëndetësore e anëtarëve të 

familjes në moshë pune që nuk marrin pension invaliditeti.  

Rekomandim: Të shtohet si kriter në formulën e pikëzimit mosha mbi 50 vjeç dhe nën moshën e 

pensionit.   
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ç) të paralindurit ndaj të paslindurve të tyre, që nuk janë fëmijë të tyre, sipas radhës më të afërt;  

d) vëllezërit dhe motrat ndaj vëllezërve dhe motrave të tyre, sipas radhës më të afërt. 

Detyrimi për ushqim lind vetëm kur personi që kërkon këtë detyrim është i paaftë për punë dhe 

nuk ka mjete të mjaftueshme për të jetuar. 

Krahas fëmijëve, detyrim për ushqim ka dhe ish-bashkëshorti ndaj bashkëshortit që është i 

paaftë për punë dhe pa mjete të mjaftueshme për të jetuar, me kusht që paaftësia dhe mungesa 

e mjeteve të mjaftueshme për të jetuar të kenë ekzistuar gjatë martesës. 12% e personave të 

intervistuar gjatë sondazhit ishin të divorcuar.  

5% e personave të intervistuar bashkëjetonin pa martesë. Bashkëjetuesi (kryesisht burra) i 

aplikantit (gra kryefamiljare, me fëmijë) mund të jetë burim i konsiderueshëm të ardhurash në 

familje.  

 

Ligji për ndihmën ekonomike nuk përfshin në kriteret e formulës së pikëzimit numrin e 

fëmijëve mbi 18 vjeç që janë jashtë njësisë familjare, ish-bashkëshortët, bashkëjetuesit. 

Kjo shton mundësinë që numri i pikëve të mos pasqyrojë gjendjen reale ekonomike të familjes 

aplikuese.   

 

   

5.3.2 Kriteret përjashtuese  

Me reformën e vitit 2016 u hoqën kriteret përjashtuese nga legjislacioni për ndihmën 

ekonomike si të pasurit e një anëtari të punësuar, e një anëtari me pension invaliditeti. Gjatë 

sondazhit rezultoi se disa here familjet që paraqiten për aplikim njoftohen nga administratori 

shoqëror se nuk mund ta marrin ndihmën ekonomike, dhe nuk ua plotësojnë aplikimin.  Arësyet 

për refuzimin e përgatitjes së aplikimit janë të ndryshme si psh.: një anëtar i familjes merr 

pension invaliditeti, familja ka apartament në pronësi, familja merr ndihmë ekonomike për fëmi 

jetim etj.  

Arësyeja e refuzimit duket të jenë praktike: administratorët kanë vërejtur se personat që 

plotësojnë këto kritere refuzohen nga sistemi, dhe për të shmangur vonesat në përgjigje, 

refuzojnë të plotësojnë aplikimin. Ndërkohë ligji i ka hequr kriteret përjashtuese dhe parimisht 

çdo familje ka të drejtë të aplikojë. Nëse i plotëson apo jo pikët për të marrë ndihmë ekonomike 

vlerësohet nga sistemi dhe jo nga administratori shoqëror.   

 

5.3.3 Afati i dhënies së ndihmës ekonomike 

Rekomandim: Të shtohen në formulën e pikëzimit si kritere numri i fëmijëve mbi 18 vjeç 

që nuk jetojnë në njësinë familjare, numri i ish-bashkëshortëve, bashkëjetuesit.  

Rekomandim:  Të instruktohen administratorët shoqërorë që të plotësojnë aplikim për çdo 

familje që dëshiron të aplikojë për ndihmë ekonomike.  
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Sipas VKM-së nr. 955, datë 7.12.2016 “Për Përcaktimin E Kritereve, Të Procedurave, 

Dokumentacionit Dhe Masës Së Përfitimit Të Ndihmës Ekonomike”, e ndryshuar, ndihma 

ekonomike, për familjet pa të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme, është një 

pagesë që kufizohet për një periudhë jo më shumë se 5 vjet.  

Sipas VKM-së kufizimi në kohë i ndihmës ekonomike nuk aplikohet, për: 

 

a) familjet, anëtarët e së cilës janë mbi moshë pune (në moshë pensioni); 

b) familjet me kryefamiljare gra, me të paktën një fëmijë që ndjekin arsimin bazë. 

 

Nga sondazhi rezulton se 28 persona të intervistuar, të cilët marrin ndihmë si familje në nevojë 

(jo për fëmijë me statusin e jetimit) kanë mbi 5 vjet që marrin ndihmë ekonomike, megjithëse 

janë të martuar dhe në moshë pune, pra nuk i plotësojnë kriteret për të marrë ndihmë ekonomike 

përtej afatit 5 vjeçar.  

 

Nuk është e qartë se si administrata realizon monitorimin e kohës së marrjes së ndihmës 

ekonomike. Kjo gjetje mund të jetë si pasojë e mangësive në sistemin e monitorimit të kohës 

së marrjes së ndihmës.  

Sipas komenteve të administratorëve shoqërorë në tryezat e rrumbullakëta, sistemi nuk heq 

automatikisht familjet që kanë mbi 5 vjet që marrin ndihmë ekonomike. Gjithashtu, nuk është 

e qartë nga administratorët shoqërorë nëse kufiri 5 vjeçar aplikohet me prapaveprim edhe për 

ndihmën ekonomike të marrë përpara hyrjes në fuqi të ligjit.  

Një arësye tjetër mund të jetë deklarimi nga të intervistuarit si ‘të martuar”, kur në fakt 

bashkëjetojnë dhe ndihma është kërkuar nga gruaja si grua kryefamiljare me të paktën një fëmi 

që ndjek arsimin bazë (në këtë rast ndihma merret pa afat).  

 

5.3.4 Jetimët  

Sipas VKM-së Nr. 955, datë 7.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, 

dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike” jetimët të cilët nuk janë në 

institucione marrin 3000 lek/muaj ndihmë ekonomike. Ndihma ekonomike jepet për jetimët që 

kanë statusin e jetimit bazuar në ligjin Nr.8153, datë 31.10.1996 “Për statusin e jetimit”. Sipas 

këtij ligji, përfitojnë statusin e jetimit fëmijët pa atësi, fëmijet që iu kanë vdekur të dy prindërit 

etj.  

Ky legjislacion favorizon prindërit që braktisin fëmijët, ndaj prindërve që janë martuar, kanë respektuar 

detyrimet si prindër ndaj fëmijëve të tyre biologjikë dhe vdesin. Gjatë sondazhit janë pyetur disa 

nëna me fëmijë bashkëshortët e të cilëve kanë vdekur. Të intervistuarat deklaruan se nuk është 

e drejtë që vetëm fëmijët pa atësi e marrin këtë lloj ndihme ekonomike, kurse fëmijët babai I 

të cilëve ka vdekur nuk e marrin, ndërkohë që efekti ekonomik është I njëjtë.  

Rekomandim:  Të përfshihet në sistemin elektronik të ndihmës ekonomike identifikimi 

automatik i familjeve që kanë tejkaluar afatin 5 vjeçar të marrjes së ndihmës ekonomike.  
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Sipas Kodit të Familjes, nenit 4, fëmijët e lindur jashtë martese kanë të njëjtat të drejta dhe 

detyra si fëmijët e lindur nga martesa. 

 

  

 

5.4 Mbështetja për daljen nga skema e ndihmës ekonomike  

5.4.1 Punësimi i të rinjve që ndjekin shkollën   

Një pjesë e konsiderueshme e personave të intervistuar gjatë sondazhit ishin familjarë të 

moshës mbi 40 vjeç, kronikisht të papunë me probleme shëndetësore, me fëmijë adoleshentë. 

Legjislacioni aktual i punës e mundëson punësimin me kohë të pjesshme të adoleshentëve duke 

filluar nga mosha 16 vjeç, me orar deri në 6 orë në ditë. Gjatë pushimeve shkollore kufiri 

minimal i moshës për punë është 14 vjeç, Konventa nr. 138 e Organizatës Ndërkombëtare të 

Punës përcakton si moshë minimale pune moshën 15 vjeç si rregull të përgjithshëm, kurse për 

vendet e pazhvilluara 14 vjeç (International Labour Organization, 2019). 

Bizneset shpesh nuk pranojnë të punësojnë adoleshentë të moshës 16-18 vjeç as gjatë 

pushimeve shkollore për shkak se legjislacioni kufizon orarin e punës për këte grupmoshë, 

është i hapur ndaj interpretimeve të ndryshme në lidhje me kushtet e punës çka mund të sjellë  

vendosje gjobash ndaj biznesit, si dhe kërkon marrjen e lejes pranë inspektoriatit të punës. 

Industria turistike veçanërisht është e interesuar për punësimin e të rinjve gjatë sezonit turistik.  

Hezitimi për të punësuar adoleshentët, përveçse rëndon situatën ekonomike të familjeve në 

nevojë, ndikon negativisht dhe në kulturën e punës së rinisë. Punësimi i adoleshentëve gjatë 

pushimeve verore është e praktikuar gjerësisht në vendet perëndimore dhe është një shembull 

që mund të ndiqet dhe nga Shqipëria.  

Universitetet aplikojnë tarifa të konsiderueshme për ndjekjen e shkollës, tarifa të cilat të rinjtë 

i paguajnë duke punuar në sektorin e shërbimeve. Pra ka një interesim shumë të madh të të 

rinjve për punësim me kohë të pjesshme, që u mundëson ndjekjen e shkollës dhe nxjerrjen e 

familjes nga varfëria.  

 

Rekomandim: Legjislacioni për ndihmën ekonomike të japë ndihmë ekonomike edhe për 

fëmijët të cilëve u ka vdekur vetëm njëri prind.  

Rekomandim: Të rishikohet legjislacioni për punësimin e të rinjve 16-18 vjeç për të specifikuar 

shprehimisht industrinë turistike, industrinë e shërbimeve ushqimore si një sektor ku të rinjtë e 

kësaj moshe mund të punësohen me të njëjtat kushte si të rriturit.  

Të harmonizohen axhendat e vitit shkollor të universiteteve dhe gjimnazeve me sezonin turistik, 

ku fillimi dhe mbarimi i shkollës të jetë i përafruar me fillimin dhe mbarimin e sezonit turistik.  
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5.4.2 Punësimi i grave me fëmijë të vegjël  

Nga sondazhi rezultoi se shumë nëna të reja nuk kanë mundësi të punojnë sepse duhet të 

kujdesen për fëmijët e vegjël, të marrin fëmijët nga shkolla dhe ti mbajnë në shtëpi. Nënat me 

pagë minimale nuk kanë mundësi të çojnë fëmijët në çerdhe dhe kopshte private.  

 

 
 

5.4.3 Punësimi i banorëve të fshatrave 

Mbështetja për punësim e banorëve në zonat rurale nuk është efikase. Personat e papunë duhet 

të vijnë nga fshati në zyrat shtetërore të punës në qytet për tu mbështetur për punësim. 

Ndërkohë ka kërkesa nga industria turistike për punësime sezonale, nga industria e fasoneve 

etj. kërkesa të cilat mund të plotësohen dhe nga banorët e fshatrave.  

 

 

5.4.4 Puna sezonale  

Një fenomen tjetër në tregun e punës është se industria e turizmit nuk arrin të plotësojë kërkesat 

për punëtorë gjatë sezonit turistik. Familjet e papuna mund të refuzojnë punësimin në këtë 

sektor për shkak të sezonalitetit, pasigurisë së pagës dhe për të mos humbur ndihmën 

ekonomike.  

 

 
 

5.4.5 Puna me kohë të pjesshme  

Rekomandim: Shkollat të krijojnë mundësinë që fëmijët prindërit e të cilëve e kërkojnë, të 

mbahen në ambjentet e shkollës deri në orën 17 duke vënë në dispozicion një mësues 

kujdestar. Kjo do të çlironte pë punësim mesatarisht 30 prindër për cdo klasë pas-shkollore 

dhe do të mundësonte daljen e 30 familjeve nga skema e ndihmës ekonomike. Për 30 

familje që mbështet me ndihmë ekonomike shteti shpenzon rreth 90,000 lek, kurse për një 

mësues që do të punësohet 5 orë shtesë shteti do të shpenzojë plus 30,000 lek. Analiza 

kosto-përfitim tregon se kjo masë është me interes.  

Të shtohet numri i çerdheve dhe kopshteve publike.  

Rekomandim: Të shikohet mundësia që njësitë administrative të kenë kompetenca në fushën 

e punësimit, dhe të ndërmjetësojnë për punësimin e banorëve të njësisë.  

Rekomandim: Ndihma ekonomike për familjet që punësohen në industrinë e turizmit të mos 

ndërpritet por vetëm të pezullohet dhe të rifillojë me mbarimin e sezonit turistik.  
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Nga sondazhi rezultoi se një pjesë e konsiderueshme e individëve të pyetur punojnë me kohë 

të pjesshme dhe në të zezë. Trajtimi fiskal I punës me kohë të pjesshme është pothuajse I 

njëjtë me atë të punës me kohë të plotë. Sipas VKM-së nr. 77, datë 28.1.2015  

“Për kontributet e detyrueshme dhe përfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqërore dhe 

sigurimi i kujdesit shëndetësor”, i ndryshuar, të punësuarit me kohë të pjesshme më të 

shkurtër se 87 orë në muaj (11 ditë pune) duhet të sigurohen në mënyrë të detyrueshme, por 

jo më pak se niveli minimal, për barrëlindje, pension, aksidente në punë, sëmundje 

profesionale, kujdesin shëndetësor. Të punësuarit me kohë pune mbi 87 orë në muaj 

sigurohen në mënyrë të detyrueshme, por jo më pak se niveli minimal, për sëmundje, 

barrëlindje, pension, aksidente në punë, sëmundje profesionale, papunësi, kujdesin shën-

detësor. Të punësuarit me kohë të pjesshme nuk paguajnë kontribute për sigurimin e 

sëmundjeve dhe për papunësinë. Ata paguajnë të paktën 26.7% të pagës minimale (6942 

LEK/muaj), kurse të punësuarit me kohë të plotë duhet të paguajnë të paktën 27.9% të pagës 

minimale (7254 lek/muaj). Ky trajtim fiskal I punës me kohë të pjesshme dekurajon bizneset 

nga punësimi me kohë të pjesshme, e cila është e preferuar nga nënat me shumë fëmijë, 

grupmoshat 50 vjeç-moshë pensioni, personat me sëmundje kronike etj. Si pasojë shtresa më 

vulnerabël e shoqërisë mbetet e papunë, kurse moshat e reja punësohen me orare të zgjatura. 

 

 
 

5.5 Identifikimi i abuzimeve me skemën 

5.5.1 Deklarimet e rreme 

Nga sondazhi rezulton se fenomeni i korrupsionit në dhënien e ndihmës ekonomike është 

pothuaj inekzistent. Por, në kontrollet e kryera nga SHSSH gjatë vitit 2017 në 40 familje nga 

të cilat 23 familje në Kamëz, 12 familje në Gjocaj dhe 5 në Fushë-Krujë) rezultoi se kishin bërë 

deklarim të rremë 13 familje pra rreth 33% e familjeve. (Shërbimi Social Shtetëror, 2018, f. 9) 

Ky deklarim i rremë mund të jetë bërë pa dijeninë e administratorëve shoqërorë, por duke ditur 

se administratorët jetojnë afër komunitetit, si dhe kontrollojnë situatën në shtëpi çdo 6 muaj, 

është e besueshme se një pjesë e deklarimeve të rrema është bërë me dijeninë e 

administratorëve shoqërorë. Ka pasur gjithashtu denoncime në media për familje që punojnë 

në emigracion, por gjithashtu marrin ndihmë ekonomike.  

Nga bisedat informale me personat e intervistuar të refuzuar nga skema, disa prej tyre 

pretendojnë se ka familje në gjendje më të mirë se e tyrja, të cilat marrin ndihmë ekonomike. 

Shtrohet pyetja, çfarë mundësish raportimi ka për personat e tretë të interesuar, si aplikantët e 

refuzuar, për të denoncuar deklaratat e rreme të aplikantëve të tjerë për ndihmën ekonomike?   

Një problem tjetër është se çfarë penalitetesh ka për familjet që bëjnë deklaratë të rreme? I 

vetmi penalitet që përmendet nga ligji është përjashtimi nga skema e ndihmës ekonomike për 

6 muaj. Për familjet që nuk i plotësojnë kriteret për të marrë ndihmë ekonomike, ky “dënim” 

nuk është efikas sepse familjet në mungesë të deklarimit të rremë gjithashtu nuk do të merrnin 

Rekomandim: Të analizohen efektet e trajtimit fiskal të punës me kohë të pjesshme në punësimin 

e shtresave në nevojë dhe të lehtësohet barra fiskale e punësimit me kohë të pjesshme.  
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ndihmë ekonomike. Nëse zbulohet mashtrimi, shuma e përvetësuar në bazë të deklarimit të 

rremë nuk kërkohet mbrapsht.  

Në legjislacionin e huaj në këto raste kërkohet kthimi mbrapsht i shumës së marrë, plus gjobë, 

plus kamatëvonesë. Kodi Penal ka një nen, Neni 144 “Mashtrimi në subvencione”, i cili 

parashikon se mashtrimi në dokumentet e paraqitura, duke përfituar padrejtësisht subvencione 

nga shteti, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në katër vjet. Neni mund të jetë i aplikueshëm 

dhe për ndihmën ekonomike. Por, nga shqyrtimi i arkivës së gjykatës së Tiranës nuk rezulton 

që ky nen të jetë aplikuar ndonjëherë.  

 

 

5.5.2 Verifikimi i situatës social-ekonomike të familjes 

Nga sondazhi rezulton se verifikimi çdo 6 muaj i situatës social-ekonomike të familjes nuk 

realizohet në 18% të familjeve. Arësyet e sugjeruara nga të anketuarit dhe të prezumuara janë 

të ndryshme si psh. largësia e konsiderueshme e familjes nga zyra e ndihmës ekonomike; mos-

prezenca e familjes në banesë gjatë kohës së vizitës, të njohurit mirë të gjendjes ekonomike të 

familjes dhe mos-realizimi i qëllimshmëm I vizitës; mos-pasja e kohës për realizimin e vizitës 

etj.  

Ka vend për monitorim të zbatueshmërisë në praktikë të kësaj kërkese ligjore, sidomos për 

bashki malore ku ka largësi të madhe mes administratës dhe qendrave të banuara, apo për 

bashkitë e varfra.  

Në praktikën e disa vendeve si Turqia (Ministry of Family and Social Policy, Republic of 

Turkey, 2017), vizita në shtëpi bëhet vetëm 1 herë në vit.  

 

5.1 E drejta e ankimimit 

 

Sipas ligjit për ndihmën ekonomike aplikuesi për përfitimin e ndihmës ekonomike mund të 

paraqesë ankesë, me shkrim pranë bashkisë/njësisë administrative, brenda 10 ditëve 

kalendarike nga marrja e njoftimit për mos-dhënien e ndihmës ekonomike. Organi vendor 

shqyrton ankesën dhe njofton, me shkrim, ankuesin, brenda 7 ditëve kalendarike nga marrja e 

ankesës. Aplikuesi për përfitimin e ndihmës ekonomike ka të drejtë të paraqesë ankesë me 

Rekomandim: Në zyrat e ndihmës ekonomike të jetë e publikuar adresa, numrat e 

telefonit ku njerezit mund te ankohen për deklarata të rreme në lidhje me ndihmën 

ekonomike. 

Rekomandim: Shpeshtësia e vizitave në shtëpi për verifikimin e gjendjes social-

ekonomike, në zonat malore dhe rurale të jetë 1 herë në vit. 
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shkrim pranë drejtorisë rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, brenda 10 ditëve kalendarike 

nga marrja e përgjigjes nga struktura vendore. 

Drejtoria rajonale e Shërbimit Social Shtetëror, i shqyrton ankesat brenda 10 ditëve pune nga 

marrja e tyre. 

Për familjet aplikuese, të cilat nuk janë shpallur përfituese nga sistemi i pikëzimit, bazuar në 

vlerësimin social-ekonomik, të kryer nga administratori shoqëror, Këshilli Bashkiak ka të 

drejtë të miratojë dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën 

ekonomike deri në 6% dhe/ose me fonde të buxhetit vendor. 

Gjithashtu, familjet të cilat janë refuzuar se nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme kanë të drejtën 

e riaplikimit në muajt pasardhës. 

Arësyeja e mos-dhënies së ndihmës ekonomike në shumicën e rasteve është mos-plotësimi i 

pikëve. Duke qenë se aplikantët për ndihmë ekonomike nuk kanë informacion se si llogariten 

pikët ata nuk kanë argumenta për të kundërshtuar daljen nga skema e ndihmës ekonomike. Për 

pasojë ankimimi është një instrument pak i përdorur dhe njohur i ligjit nga ana e familjeve në 

nevojë. 84.9% e familjeve të refuzuara nuk e dinin se mund të ankimonin vendimin, dhe nga 

106 familje të refuzuara, të intervistuara, vetëm 5 e kishin ankimuar vendimin e refuzimit. 

Familjet e intervistuara kanë zgjedhur kryesisht të ripërsërisin aplikimin ose të ankohen 

gojarisht tek administratori shoqëror.  

Sipas studimit “Targeting the poorest: An assessment of the proxy means testing methodology” 

(Australian Government, 2011) ka rëndësi që metoda si ajo e formulës së pikëzimit, që ka 

marzh gabimi prej rreth 50%, të kenë një proçes ankimimi. Por vende si Kili, Kosta Rika dhe 

Brazili nuk kanë procedurë ankimimi. Sipas autorëve të studimit një procedurë ankimimi me 

këtë metodë funksionon me vështirësi sepse mungon baza mbi të cilat të ngrihet ankimi. Nëse 

si bazë përdoren të ardhurat për frymë, dhe të gjithë personat që kanë të ardhura për frymë më 

të ulëta se fituesit do të ankimonin (dhe këta janë sa rreth 50% e fituesve), atëhere skema do të 

humbte efikasitetin. Nëse baza e ankimimit do të ishin pikët, familjet nuk kanë informacion 

mbi algoritmin e formulës së pikëzimit. Autorët konkludojnë se ankimimi në një sistem me 

formulë pikëzimi funksionon me vështirësi. 

 

5.2 Regjistri kombëtar elektronik i ndihmës ekonomike 

 Gjatë tryezave të rrumbullakëta si dhe gjatë sondazhit u konstatua se në bashkinë e Durrësit 

psh. sistemi I ndihmës ekonomike nuk është I lidhur elektronikisht me të dhënat e 

institucioneve të tjera, për pasojë pothuaj i gjithë dokumentacioni I kërkuar duhet dorëzuar si 

fotokopje nga vetë aplikantët. Për rastet e aplikantëve që janë zhvendosur nga bashki të tjera, 

kjo e shton shumë koston e aplikimit dhe me raste e bën të pamundur atë për ata persona që 

kanë më shumë nevojë.  

 

Rekomandim: Të përfundohet ndërlidhja e e sistemit elektronik të ndihmës ekonomike 

me sistemet elektronike të institucioneve të tjera, të dhënat e të cilave janë të nevojshme 

për vendimmarrjen mbi dhënien e ndihmës ekonomike.   
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5.3 Ligji i ri mbi ndihmën ekonomike 

Pas konsultimeve me publikun të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Mbrojtjes Sociale, në korrik 2019 u 

aprovua një ligj I ri nr. 57/2019 “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”. Ndryshimet që 

sjell ligji përmbledhtasi janë:  

 Heqja e kompetencës së këshillave bashkiakë për të aprovuar formalisht listën e 

përfituesve të ndihmës ekonomike;  

 Nxitja e punësimit dhe përfshirja e personave në moshë aktive pune përfitues të 

ndihmës ekonomike në programet aktive të punësimit dhe formimit profesional;  

 Forcimi i masave shtrënguese në rastet e refuzimit apo largimit nga puna,  

 Përjashtimin nga detyrimi i paraqitjes në zyrat e punës për tu regjistruar si punëkërkues 

të papunë  të anëtarëve të familjeve në zonat rurale që zotërojnë ose jo tokë bujqësore 

në pronësi/përdorim, apo familjeve që kanë anëtarë në moshë aktive pune, që ndjekin 

arsimin e mesëm apo të lartë, por jo më shumë se deri në moshën 25 vjeç;  

 Heqja e limitit prej 8000 lek/reja të ndihmës ekonomike për familje.  
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6 Konkluzione  

 

 

Vijojnë të përmbledhura rekomandimet e bazuara mbi sondazhin e realizuar si dhe analizën e 

legjislacionit në fuqi dhe të praktikave të huaja:  

 

1 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të propozojë pranë Këshillit të Ministrave 

miratimin e vlerës zyrtare të minimumit jetik.  

2 Shuma e ndihmës ekonomike të indeksohet sa herë indeksohet pensioni social në bazë të 

çmimeve të konsumit. 

3 Të shtohet masa e ndihmës ekonomike për person për ta përafruar me minimumin jetik. 

4 Të ndryshohet legjislacioni për ndihmën ekonomike duke detajuar proçedurën e 

konkurrimit bazuar mbi pikët si dhe të heqjes së ndihmës ekonomike. 

5 INSTAT të masë nivelin e varfërisë të paktën çdo 5 vjet dhe qeveria të rishikojë algoritmin 

e formulës së pikëzimit bazuar në të dhënat e reja.  

6 Të përfshihet në sistemin elektronik të ndihmës ekonomike identifikimi automatik i 

familjeve që kanë tejkaluar afatin 5 vjeçar të marrjes së ndihmës ekonomike.  

7 Legjislacioni për ndihmën ekonomike të japë ndihmë ekonomike edhe për fëmijët të cilëve 

u ka vdekur vetëm njëri prind. 

8 Të shtohet si kriter në formulën e pikëzimit gjendja shëndetësore e anëtarëve të familjes 

në moshë pune që nuk marrin pension invaliditeti.  

9 Të shtohet si kriter në formulën e pikëzimit mosha mbi 50 vjeç dhe nën moshën e pensionit.  

10 Të shtohen në formulën e pikëzimit si kritere numri i fëmijëve mbi 18 vjeç që nuk jetojnë 

në njësinë familjare, numri i ish-bashkëshortëve, bashkëjetuesit.   

11 Ndihma ekonomike për familjet që punësohen në industrinë e turizmit të mos ndërpritet 

por vetëm të pezullohet dhe të rifillojë me mbarimin e sezonit turistik.  

12 Të rishikohet legjislacioni për punësimin e të rinjve 16-18 vjeç për të specifikuar 

shprehimisht industrinë turistike, industrinë e shërbimeve ushqimore si një sektor ku të 

rinjtë e kësaj moshe mund të punësohen me të njëjtat kushte si të rriturit.  

13 Të harmonizohen axhendat e vitit shkollor të universiteteve dhe gjimnazeve me sezonin 

turistik, ku fillimi dhe mbarimi i shkollës të jetë i përafruar me fillimin dhe mbarimin e 

sezonit turistik.  

14 Shkollat të krijojnë mundësinë që fëmijët të mbahen në shkollë deri në orën 17 si dhe të 

shtohet numri I çerdheve dhe kopshteve publike.  

15 Njësitë administrative të kenë kompetenca në fushën e punësimit, dhe të ndërmjetësojnë 

për punësimin e banorëve të njësisë. 

16 Të analizohen efektet e trajtimit fiskal të punës me kohë të pjesshme në punësimin e shtresave në 

nevojë dhe të lehtësohet barra fiskale e punësimit me kohë të pjesshme.  

17 Në zyrat e ndihmës ekonomike të jetë e publikuar adresa, numrat e telefonit ku njerezit 

mund te ankohen për deklarata të rreme në lidhje me ndihmën ekonomike. 

18 Shpeshtësia e vizitave në shtëpi për verifikimin e gjendjes social-ekonomike, në zonat  

malore dhe rurale të jetë 1 herë në vit. 
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19 Të instruktohen administratorët shoqërorë që të plotësojnë aplikim për çdo familje që 

dëshiron të aplikojë për ndihmë ekonomike.  

20 Të përfundohet ndërlidhja e e sistemit elektronik të ndihmës ekonomike me sistemet 

elektronike të institucioneve të tjera, të dhënat e të cilave janë të nevojshme për 

vendimmarrjen mbi dhënien e ndihmës ekonomike.   

 

Gjatë tryezave të rrumbullakëta të organizuara me aktorët e interesit u hodhën rekomandime të 

tjera, si psh. të rikthehet mundësia e bashkive për të punësuar familjet me ndihmë ekonomike 

në punë komunitare; të shtohet shuma e përfitimit për fëmijët jetimë, të mundësohet që familjet 

që marrin ndihmë ekonomike me status tjetër nga ajo e familjes në nevojë (si psh. me statusin 

e jetimit, të viktimës së dhunës etj.) të kenë mundësi të marrin ndihmë ekonomike dhe si familje 

në nevojë etj. Këto rekomandime të aktorëve të interesit ia sugjerojmë organeve politikbërëse 

për ti marrë në konsideratë në një analizë më të thelluar.   
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