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BE

Bashkimi Evropian

DMS

Drejtoria për Mirëqenie Sociale

DPSF

Departamenti për Politika Sociale dhe Familjes

DShMS

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

HANDIKOS

Shoqata e Paraplegjikëve dhe Fëmijëve të Paralizuar të Kosovës

KPSHSF

Këshilli i Përgjithshëm i Shërbimeve Sociale dhe Familjare

MAPL

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

MFPT

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

MM

Memorandum Mirëkuptimi

MPMS

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

OFPKP

Organizata për fëmijët pa kujdes prindëror

OJQ

Organizata Joqeveritare

OK

Organi i Kujdestarisë

OShC

Organizata e Shoqërisë Civile

QPS

Qendra për Punë Sociale

SNS

Skema e Ndihmës Sociale

TNMR

Tryeza për Ndihmë në Menaxhimin e Rasteve

ZShS

Zyrtar për Shërbime Sociale
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FJALOR I TERMINOLOGJISË
SOCIALE
Qendra për Punë Sociale: është institucion publik
profesional i nivelit komunal, kompetente për
mbrojtjen e qytetarëve në nevojë sociale;
Fëmijë: nënkupton çdo qenie njerëzore nën moshën
tetëmbëdhjetë (18) vjeç, me përjashtim të rasteve
kur mosha madhore arrihet më përpara, në përputhje
me legjislacionin të cilit ai i nënshtrohet. Në rastin kur
mosha e personit nuk është plotësisht e përcaktuar,
por ekzistojnë arsye që lënë të nënkuptohet se
personi është fëmijë, ky person konsiderohet fëmijë
dhe përfiton nga ky ligj derisa mosha e tij të jetë
përcaktuar plotësisht;
Fëmija pa përkujdesje prindërore: nënkupton
fëmijën prindërit e të cilit nuk janë gjallë, prindërit e të
cilit janë të panjohur ose janë zhdukur, prindërit e të
cilit për çfarëdo arsye, në mënyrë të përkohshme ose
të përhershme nuk i kryejnë detyrat e tyre prindërore
ose kujdesin prindëror;
Pikëpamjet e fëmijës: përfshinë lirinë e fëmijëve për
t’i shprehur pikëpamjet e tyre për të gjitha çështjet që
lidhen me ata, si dhe obligimin e institucioneve për t’i
dëgjuar pikëpamjet e tyre dhe për t’i marrë parasysh
ato, kur marrin vendime me ndikim për fëmijët, në
përputhje me nivelin e zhvillimit të fëmijës
Interesi më i mirë i fëmijës: Në të gjitha veprimet që
ndikojnë tek fëmijët, përfshirë ato që i mbrojnë nga
të gjitha format e dhunës, mbizotëron interesi më i
mirë i fëmijës.
Fëmija pa përkujdesje prindërore - nënkupton fëmijën
prindërit e të cilit nuk janë gjallë, prindërit e të cilit
janë të panjohur ose janë zhdukur, prindërit e të cilit
për çfarëdo arsye, në mënyrë të përkohshme ose të
përhershme, nuk i kryejnë detyrat e tyre prindërore
ose kujdesin prindëror
I mitur:
nënkupton fëmijën mes moshës
katërmbëdhjetë (14) dhe tetëmbëdhjetë (18) vjeç
Prind: nënkupton personin/personat që e kanë lindur
ose e kanë adoptuar fëmijën, të dy së bashku ose një
i vetëm, të martuar ose të pamartuar, apo që kanë
njohur amësinë ose atësinë e fëmijës së lindur jashtë
martese;
Përgjegjësi prindërore: nënkupton obligimin e prindit
për sigurimin e të drejtave dhe detyrave që kanë për
qëllim sigurimin e mirëqenies emocionale, sociale
dhe materiale të fëmijës, duke u kujdesur dhe mbajtur
raporte vetanake me fëmijën dhe obligimin për t’i
siguruar fëmijës mirërritjen, edukimin, arsimimin,

përfaqësimin ligjor dhe administrimin e pasurisë së
fëmijës;
Shërbimet sociale: janë veprime mbështetëse që
ofrohen përmes metodave të punës sociale dhe
metodave tjera, me qëllim rritjen e mirëqenies
për individët, dhe familjet e cenuara, grupin dhe
komunitetin, të cilat ndihmojnë në eliminimin e
rreziqeve, zvogëlimin e varfërisë, përmirësimin e
përfshirjes dhe integrimit me qëllim të arritjes së
potencialit të plotë në jetë. Ato janë të dizajnuara për
t’i shërbyer fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarave,
si dhe familjes dhe komunitetit aty ku këto janë të
ndërlidhura. Këto shërbime synojnë këto kategori
por jo vetëm, fëmijët dhe të rriturit me aftësi të
kufizuar, të moshuar, personat me sëmundje kronike
dhe afatgjate, të gjitha rastet e dhunës, personat që
kanë problem me abuzim të substancave narkotike,
fëmijët pa kujdes prindëror, të lënë pas dore, të
keqtrajtuar, ata që janë në konflikt me ligjin.
Përkujdesja e drejtpërdrejtë sociale: është veprimtari
e organizuar me interes publik, e cila nënkupton
ofrimin e ndihmës për individët në nevojë sociale,
në lidhje me punët e shtëpisë, kujdesin personal,
lëvizshmërinë, komunikimin dhe mbikëqyrjen, e
cila përkujdesje mund të ofrohet në shtëpinë e
vet personit, në një familje tjetër, në një qendër të
specializuar të qëndrimit ditor ose në një institucion
rezidencial;
Këshillimi: është një proces sistematik dhe i
programuar i ofrimit të informacionit, këshillave dhe
udhëzimeve me qëllim që të ndihmohet individi,
familja, grupi dhe komuniteti për të përmirësuar
rrethanat sociale dhe ndër njerëzore
Familje në nevojë: konsiderohet ajo familje kur njërit
ose të dy prindërve apo kujdestarit u nevojitet ndihma
në përkujdesjen për fëmijën për shkak të gjendjes së
tyre ose gjendjes së fëmijës, në rrethana kur fëmija
është duke pësuar dëmtim serioz për shkak të lënies
pas dore, abuzimit nga ana e prindit ose prindërve të
tij, për shkak të paaftësisë së prindit ose prindërve
apo kujdestarit që të përkujdesen për të në mënyrë
adekuate, ose i është ekspozuar mundësisë që të
përjetojë diçka të tillë
Organi i Kujdestarisë: është organ komunal
profesional kompetent për çështje sociale, përgjegjës
për mbrojtjen e interesave të fëmijëve dhe të rriturve, i
përbërë nga një grup ekspertësh që vepron në kuadër
të Qendrës për Punë Sociale
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Zyrtar i Shërbimeve Sociale: nënkupton profesionistin
e shërbimeve sociale dhe familjare me kualifikim
adekuat në fushën e punës sociale, psikologjisë,
sociologjisë, drejtësisë, pedagogjisë ose ndonjë
lëmi tjetër të lidhur ngushtë me shërbimet sociale
dhe familjare, që është i licencuar dhe i regjistruar
në regjistrin e Këshillit të përgjithshëm për shërbime
sociale dhe familjare.
Menaxheri i rastit: nënkupton zyrtarin përgjegjës të
caktuar nga Organi i Kujdestarisë, për menaxhimin
e rastit të fëmijës, i cili në bashkëpunim me aktorët
relevantë, vlerëson nevojat e fëmijës dhe harton
planin e përkujdesjes;
Profesionistët për mbrojtjen e fëmijës: nënkupton
të gjithë personat, të cilët brenda mandatit të punës
së tyre dhe në kontekstin e punës së tyre, janë në
kontakt me fëmijën që ka nevojë për mbrojtje, ose
kanë detyrë të përmbushin nevojat e fëmijës sipas
këtij ligji apo ndonjë ligji tjetër në fuqi, standardi
vendor apo ndërkombëtar;
Dhunë: nënkupton të gjitha format fizike dhe/ose
emocionale të keqtrajtimit, shpërdorimit seksual,
neglizhencës apo trajtimit neglizhent, shfrytëzimit
komercial ose çdo lloj shfrytëzimi që ka si rezultat
dëmtimin e mundshëm apo të vërtetë të shëndetit,
mbijetesës, zhvillimit apo të dinjitetit të fëmijës në
kontekst të raportit të përgjegjësisë, besimit, apo
forcës. Dhunë, përfshin por nuk kufizohet në veprat
apo veprimet e qëllimshme që një person i bën
personit tjetër, si: përdorimi i forcës fizike, presioni
psikik, çdo veprim që shkakton apo kanos dhembjen
fizike dhe psikike; shkaktimi i ndjenjës së frikës,
rrezikshmërisë personale, cenimit të dinjitetit; sulmi
fizik pa marrë parasysh pasojat; ofendimi, sharja,
thirrja me emra ofendues dhe mënyra të tjera të
shqetësimit të vrazhdë; përsëritja e vazhdueshme e
sjelljeve me qëllim të përuljes së personit tjetër; vënia
e personit tjetër në pozitën që ai të frikësohet për
gjendjen fizike, emocionale dhe ekonomike;
Persona me aftësi të kufizuar: janë ata persona
që kanë dëmtime fizike, mendore, intelektuale apo
shqisore afta-gjata të cilat në ndërveprim me barriera
të ndryshme mund të pengojnë pjesëmarrjen e tyre
të plotë dhe efektive në shoqëri në baza të barabartë
me të tjerët
“Familja strehuese”: është familja e vlerësuar nga
QPS-ja, e cila përbëhet nga strehuesi, bashkëshorti/
ja i/e tij/saj, motrat, vëllezërit, dhe pjesëtarët e tjerë
të bashkësisë familjare/farefisi, me të cilët strehuesi
jeton në bashkësinë e përbashkët;
SHPMPF: është Shtëpia (Institucion) për Personat e
Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë.
SHBK: janë Shtëpi me Bazë në Komunitet për persona
të moshuar dhe pa përkujdesje familjare.
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Shërbime, përkujdesje sociale: nënkuptojmë, një
aktivitet apo një numër aktivitetesh që ofrohen në
të mirë të personit të moshuar në gjendje të nevojës
sociale, në ambientin ku jeton, në shtëpi.
Shtëpia e shfrytëzuesit të shërbimit: nënkupton, vendi
ku jeton, banon personi i moshuar në gjendje nevoje, e
cila mund të jetë e vetë personit, e familjes, gjegjësisht
e të afërmve të tij, apo të cilën në ndonjë mënyrë tjetër
e shfrytëzon personi i moshuar në gjendje nevoje.
Plani i përkujdesjes për ofrimin e shërbimeve të
kujdesit social: nënkupton vlerësimin dhe caktimin
e nevojave të shfrytëzuesit të këtij shërbimi nga
ofruesit e shërbimeve sociale.
Përfitues të shërbimeve në komunitet-shtëpi: janë
personat e moshuar që kanë mbushur 65 vjet,
që janë pa përkujdesje (në gjendje nevoje) dhe që
jetojnë në shtëpinë e vet, kanë anëtarë të ngushtë të
familjes, por për arsye të ndryshme janë të penguar
të ofrojnë përkujdesje për anëtarin e familjes në
gjendje të nevojës sociale.
Ekipi mobil për ofrim të shërbimeve: nënkupton
ekip profesional i shtëpisë në komunitet, apo OJQve dhe subjekteve tjera që ofrojnë shërbime sociale
për këtë kategori, në përbërje të të cilit duhet të jenë:
punëtori social i institucionit (shtëpisë në komunitet)
apo i sektorit privat/joqeveritar, tekniku dhe ndihmës
tekniku medicional.
OJQ-ja: është organizatë joqeveritare e licencuar nga
institucioni përkatës, e cila përmes kuadrit profesional
ofron shërbime për përfituesit e shërbimeve
Subjekte të licencuara private: personat juridik, duke
përfshirë OJQ-të, të cilët janë të licencuar për ofrimin
e shërbimit rezidencial për persona të moshuar.
Shtëpia në komunitet: është një objekt me kapacitet
prej 20 shtretërve, ku ofrohen shërbime dhe përkujdesje
24 orë për personat e moshuar pa përkujdesje familjare
të regjionit ku është e vendosur shtëpia.
Qendrat ditore: nënkuptojnë qendrat të cilat ofrojnë
shërbime dhe përkujdesje gjatë ditës për personat e
moshuar në gjendje nevoje.
Tryezat Multidisiplinare për Ndihmë në Menaxhimin
e Rastit: nënkupton grupin multidisiplinar, që
përfshinë profesionistët nga institucionet përkatëse
për mbrojtjen e fëmijës dhe akterët e tjerë që
përfaqësojnë një shumëllojshmëri të disiplinave, të
cilët kanë përgjegjësi për mbrojtjen e fëmijës, ndër
veprojnë dhe koordinojnë përpjekjet e tyre për të
trajtuar rastet specifike të abuzimit, keqtrajtimit të
fëmijës dhe lënien pas dore të tyre në bazë të interesit
më të mirë të fëmijës
Organizatat e shoqërisë civile: janë grupet e
qytetarëve dhe fondacionet, si dhe organizatat e tjera
të regjistruara sipas legjislacionit në fuqi
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
ZHVILLIMI HISTORIK I
SHËRBIMEVE SOCIALE NË
QENDRA PËR PUNË SOCIALE
Ofrimi i shërbimeve sociale profesionale dhe
shërbimeve tjera, qoftë të mira materiale apo jo
materiale është sfiduese jo vetëm në Kosovë por
edhe në vendet në rajon. Zhvillimi i hovshëm i
shoqërisë Kosovare ka ndikuar që shumë shërbime
të reja të zhvillohen, të cilat para një periudhe jo
shumë të gjatë janë konsideruar si tema tabu për
Kosovën. Në anën tjetër disa çështje sociale të cilat
janë konsideruar si probleme të kohës, tani më kanë
mbet nën hijen e zhvillimeve të reja.
Kosova është përball me sfida të ndryshme në
ofrimin e shërbimeve sociale për një periudhë 10
vjeçare nga vitit 1989 deri 1999.
Kjo ka ndikuar që punëtorët social të qëndrojnë të
shkëputur nga sistemi i mbrojtjes sociale, mungesë e
zhvillimit dhe ripërtëritjes se kuadrove profesionale,
që shumë breza të rriten duke qenë të përjashtuar
nga pranimi i shërbimeve sociale profesionale, duke
qenë të anashkaluar nga edukimi dhe arsimi në
fushën e përgatitjes të ofrimit të shërbimeve sociale
profesionale.
Një situatë e tillë e trashëguar, nga ish sistemi, ka
vazhduar edhe për një periudhë të gjatë pas luftës
të vitit 1999. Punëtorët e angazhuar në punë në
Qendra për Punë Sociale anembanë Kosovës në
vitin 1999 kanë qenë të angazhuar nga drejtime
të ndryshme dhe me përgatitje profesionale të
ndryshme, përfshirë një numër të vogël të stafit të
trashëguar me përgatitje në fushën e punës sociale
ne universitete të ndryshme të ish Jugosllavisë dhe
disa punëtor të trashëguar që kanë punuar edhe në
periudhën 1989 -1999.
Duke parë situatën në praktikë dhe mungesën e
një departamenti për punë sociale në Kosovë, ligjet
e zhvilluara dhe kriteret për pranim të stafit janë
përshtat kuadrove në dispozicion, me tendencë të
ngritjes së tyre profesionale përmes trajnimeve,
praktikës profesionale dhe vizitat e ndryshme si
jashtë vendit, apo sjelljes së eksperteve nga jashtë
për të bartë përvojat e tyre në Kosovë. Kështu që
edhe ligji i Familjes dhe Ligji për Shërbimet Sociale
dhe Familjes, ka paraparë që punëtorët e angazhuar
në ofrimin shërbimeve sociale profesionale mundë
të jenë persona që kanë një përgatitje në fushën e
pedagogjisë, sociologjisë, psikologjisë, punës sociale

dhe drejtësisë. Realiteti ka qenë se numri më i madh
i kuadrove kanë pas të përfunduar drejtimin juridik,
sot në Qendra për Punë Sociale punojnë rreth 60% e
stafit me drejtim Juridik.
Mirëpo, sa i përket Skemës së Ndihmës Sociale, kanë
qenë kritere krejt tjera dhe ka qenë e domosdoshme
që stafi i punësuar të ketë së paku shkollën e
mesme të përfunduar, duke konsideruar se për të
qenë përfitues i SNS-it mjafton të njoftohesh me
kriteret dhe nuk nevojitet përgatitje më e madhe
profesionale, që ka qenë një gabim i madh. Edhe
sot në QPS vazhdojnë të punojnë një numër i
konsiderueshëm i stafit më shkollë të mesme dhe
me drejtime të ndryshme në ofrimin e shërbimeve
të asistencës sociale.
Me qëllim të avancimit të shërbimeve sociale janë
angazhuar fillimisht shumë organizata qeveritare
dhe joqeveritare nga jashtë për ofrim të trajnimeve
dhe me pas kjo praktikë ka vazhduar edhe nga OJQ
vendore të cilat janë ngrit profesionalisht me kohën.
Janë zhvilluar ligje të ndryshme për kategori të
ndryshme, janë zhvilluar udhëzime administrative
të shumta, rregullore, procedura. Më pas ka filluar
edhe periudha e zhvillimit të standardeve minimale
profesionale dhe strukturore, ku deri më tani janë
zhvilluar 22 standarde, por në të njëjtën kohën
ka filluar rishikimi i ligjeve në fuqi dhe ndryshimi
plotësimi i tyre, sepse praktikat e kanë dëshmuar se
ka nevojë.
Gjitha këto zhvillime janë bërë nën ombrellën e
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale e cila
ka qenë përgjegjëse për organizimin, funksionimin
dhe mbarëvajtjen e punës brenda Qendrave për
Punë Sociale në Komuna. Po ashtu në Komunat
ku nuk ka ekzistuar QPS, janë kujdesur që të bëhet
hapja dhe plotësimi i vendeve të punës me staf.
Kjo përgjegjësi e Komunës ka zgjat deri ne vitin
2009, kur përmes një marrëveshje mirëkuptimi është
bërë bartja e rolit dhe përgjegjësisë në Komuna për
menaxhimin dhe mbikëqyrjen e Qendrave për Punë
Sociale, pa marrë parasysh madhësinë e Komunave,
përgatitjen e tyre dhe aftësinë menaxhuese të
shërbimeve sociale profesionale nga Komunat.
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Nga viti 2009 e deri më tani ka pas shumë takime
dhe debate kundërthënëse lidhur me suksesin
apo dështimin e decentralizimit të shërbimeve
sociale në Kosovë, por situata nuk ka pësua ndonjë
ndryshim, situata mbetet e njëjtë, dhe Komunat
gjegjësisht QPS-të vazhdojnë të përballen me
probleme të theksuara ne ofrimin shërbimeve
sociale profesionale.
Qendra për Punë Sociale (QPS) në Kosovë është
institucioni kryesor dhe i mandatuar për ofrimin
e shërbimeve sociale profesionale, shërbimit të
Skemës së Ndihmës Sociale dhe çështje tjera
administrative. QPS ofron shërbime për të gjithë
qytetarët e Republikës së Kosovës si dhe qytetarët
tjerë të cilët janë përkohësisht apo përhershëm në
Kosovë me vendbanim, punë apo transit. Shërbimet
të cilat janë nën mandatin dhe kompetencën
territoriale të QPS-së ju ofrohen gjithë qytetarëve pa
dallim nacionaliteti, moshe, gjuhe, race apo aftësisë
vepruese. Secila QPS është e obliguar që të ofroj
shërbimet në gjuhët zyrtarë të parapara më Nenin 5
të Kushtetutën e Republikës së Kosovës1, përderisa
në Komunat ku gjuhë zyrtare janë edhe gjuhet
tjera2 si gjuha Turke, Rome apo Boshnjake duhet të
sigurohen shërbimet në atë gjuhë. Mirëpo klientët
të QPS mund të jenë edhe qytetarët tjerë nga vendet
e ndryshme për të cilët duhet të sigurohet përkthimi
në gjuhët e tyre, si dhe përkthimi me gjuhën e
shenjave për personat shurdh memec.

Roli, përgjegjësia dhe kompetencat e Qendrës për
Punë Sociale janë të rregulluara me legjislacionin
primar, sekondar, rregullore dhe standarde të
ndryshme dhe të shumta. (shih bazën ligjore në
shtojcë). Në Kosovë janë 38 Komuna dhe secila
Komunë ka brenda kompetencës së saj territoriale
një QPS, përjashto Prishtinën e cila i ka 3 njësi
në kuadër të QPS Prishtinë. QPS në Kosovë janë
themeluar në periudha të ndryshme kohore, dhe
Mitrovica dhe Prishtina janë dy QPS e para të
themeluara në vitet e 60ta. Disa tjera janë themeluar
ndër vite, përderisa në vitin 2010 janë themeluar
edhe disa QPS tjera në Komunat e porsaformuara
si Junik, Mamush, Partesh, Kllokot dhe Graqanice.
QPS deri në vitin 1999 ka qenë nën mandatin e
Komunës, për të vazhduar funksionimin e tyre pas
luftës nën ombrellën e Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale deri në vitin 2009, kur edhe
është nënshkruar marrëveshja e mirëkuptimit mes
MPMS, MAPL, MEF dhe Komunës për bartjen e rolit
dhe përgjegjësisë nga niveli qendror në nivel lokal.
QPS në kuadër të vet ka tri departamente,
departamente i shërbimeve sociale profesionale,
departamenti i skemës së ndihmës sociale dhe
departamenti i administratës.

1 https://kryeministri.rks-gov.net/wp-content/uploads/2018/03/Kushtetuta.e.Republikes.se_.Kosoves-2.pdf
2 Po aty Neni 6
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HISTORIKU
Bazuar në Ligjin e Vetëqeverisjes Lokale3 ku parashihet
që Komunat duhet të menaxhojnë shërbime sociale,
në vitin 2006 DFID ka angazhuar një kompani nga
Skocia, për të filluar fazën e përgatitjes së bartjes së
rolit dhe përgjegjësisë dhe kompetencave nga niveli
qendror në atë lokal. Ky projekt ka zgjat rreth 2 vite
2006 dhe 2007, për të përfunduar si i tillë.
Gjatë kësaj periudhe janë bërë disa përgatitje në disa
Komuna, mirëpo zgjedhjet e shpeshta në Komuna,
kanë bërë që një pjesë e konsiderueshme e personave
që kanë ndjek disa trajnime dhe njoftime të mos jenë
në detyrë më rastin e bartjes së kompetencave dhe
obligimeve në Komuna.
Pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, ka hyrë në
fuqi plani i Ahtisarit4 i cili specifikon decentralizmin
e Asistencës Sociale dhe shërbimeve për familjen
dhe shërbimeve tjera ku janë përgatitë marrëveshjet e
mirëkuptimit të cilat më pas janë nënshkruar nga gjitha
Komunat brenda një periudhe 3 mujore, përjashtuar
Komunat me shumicë Serbe të cilat deri në vitin 2017
nuk e kanë bërë nënshkrimin e marrëveshjeve të
mirëkuptimit.
Duke e parë situatën e krijuar dhe amullin e krijuar në
Komuna, Bashkimi Evropian në vitin 2010 vendos të
përkrah procesin e decentralizmin përmes një projekti
1.6 milion euro me qëllim të ngritjes së kapaciteteve
të bartjes së përgjegjësive nga niveli qendror në atë
Komunal. BE vazhdoi edhe pas vitit 2012 të përkrah
sistemin e mbrojtjes sociale dhe avancimin e
shërbimeve sociale përmes projekteve te ndryshme,
duke angazhuar ekspertize si nga jashtë ashtu edhe
nga brenda vendit, vizita studimore, punëtori, trajnime
të shumta dhe kjo përkrahje po vazhdon edhe më tej.
Edhe në terminologjinë e përdorur nga njohës
të çështjeve sociale dhe institucionet lidhur me
decentralizmin kemi të bëjmë shpesh me një konfuzion
se çka ka ndodhë në Kosovë, decentralizmin,
dekoncentrim, bartje, delegim apo transferim të
kompetencave.
Me decentralizim nënkuptojmë procesin e bartjes
së disa përgjegjësive nga niveli qendror në atë të
organizmit lokal dhe tek aktorët jo shtetëror siç janë
organizatat joqeveritare të cilat ofrojnë shërbime te
ndryshme qofshin ato direkte apo indirekte..

Struktura organizative e Qendrës
për Punë Sociale
- Llojet e klientëve
- Llojet e shërbimeve
Të gjitha 38 QPS në Kosovë në përgjithësi kanë të
njëjtën strukturë, përjashto Prishtinën e cila i ka 3 njësi
organizative ne kuadër te QPS dhe secila njësi ka një
shef, që nuk është rast tani për tani në asnjë Komune
tjetër, mirëpo disa Komuna për shkak te shtrirjes
gjeografike planifikojnë që në të ardhmen e afërt të
hapin njësi të ngjashme, me qëllim që shërbimet për
qytetarët e tyre të jenë sa më afër.

Drejtori i QPS

Shef i njësisë
(Rasti
i Prishtinës)

Udhëheqësi
i shërbimeve
sociale
profesionale

Administrata

Udhëheqësi
i Skemës së
Ndihmës
Sociale

Varësisht prej madhësisë së Komunës është edhe
numri i të punësuarve në secilën QPS, dhe të gjithë
të punësuarit si ne shërbime sociale ashtu edhe ne
asistence e kanë rolin e Menaxherit të Rastit, dhe
detyrat i marrin nga udhëheqësi i shërbimit përkatës,
si dhe raportojnë tek udhëheqësi përkatës. Përderisa
nën kompetencën e sektorit të administratës bien
shërbimet si financa, arkiva, vozitësi, dhe mirëmbajtja.

3 Ligji i Vetëqeverisjes Lokale, Nr 3/L-040 Neni 17 pika f
4 https://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Comprehensive%20Proposal%20.pdf
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Klientët përfitues të shërbimeve
sociale në QPS
Llojet e klientëve dhe shërbimeve përfitues te
shërbimeve sociale profesionale, skemën e ndihmës
sociale si dhe çështje tjera administrative ne Qendra
për Pune Sociale është jashtëzakonisht i madh dhe
për shërbime te tilla nevojitet një përgatitje e larte
profesionale. Organi i Kujdestarisë në legjislacionin
aktual zë një vend të rëndësishëm, dhe angazhime,
detyra dhe përgjegjësi nuk i caktohen vetëm nga
një Ministri përkatëse siç është tani MFPT por edhe
nga ministritë tjera. Meqenëse decentralizmi ka bërë
një shkëputje të lidhjes së drejtpërdrejtë mes QPSve me një Ministri të vetme, jo rrallë ndodh që QPS
dhe zyrtarët e saj të mos kenë edhe informacionet
e duhura, trajnimet adekuate për ndryshimet në
legjislacion, për pjesën e punës së tyre apo ndryshim
plotësimet në akte të ndryshme. Kjo qasje e ministrive
ndikon drejtpërdrejt edhe në klientët përfitues, pasi
që ata kanë nevojë për realizmin e një të drejte të tyre,
e cila mund të mos realizohet për shkak të mungesës
së informacionit nga stafi i QPS-së.

Prandaj edhe numri dhe lloji i klientëve përfitues
të shërbimeve sociale përmes QPS është shumë i
madh dhe i llojllojshëm. Sasia e klientëve përfitues
të shërbimeve ndryshon, dhe disa lloje të klientëve
janë në numër shumë të madh, përderisa disa janë
shumë më pak, por secili klient pa marr parasysh e
ka të drejtën kushtetuese në pranimin e shërbimit
dhe mbrojtjes sociale nga shteti përmes QPS-së.
Në këtë tabelë janë paraqit llojet e klientëve duke i
grupuar në disa sosh, edhe pse zyrtarisht ende nuk
ka ndonjë ndarje të tillë në legjislacionin aktual në
Kosovë.

KLIENTËT
Fëmijët pa përkujdesje prindërore
Fëmijët e braktisur
Fëmijët jetim
Fëmijët e prindërve të penguar të kryejnë detyrën prindërore
Fëmijët e prindërve që ju është marrë zotësia e veprimit
Fëmijët e prindërve që ju është marrë e drejta prindërore
Fëmijët e pashoqëruar
Fëmijë në gjendje të nevojës sociale
Fëmijët me sjellje asociale
Fëmijët kryes të veprave penale pa përgjegjësi penale (nën 14 vjet)
Të miturit në konflikt me ligjin 14 -16 vjet
Të miturit në konflikt me ligjin 16-18 vjet
Fëmijët e prindërve në procesin e ndarjes dhe të shkurorëzimit
Fëmijët që realizojnë kontaktimet me prindërit e shkurorëzuar e të ndarë
Fëmijët e keqtrajtuar, neglizhuar e lënë pas dore
Fëmijët viktimë e ndëshkimit trupor
Fëmijët me aftësi të kufizuara të përhershme
Fëmijët viktima të dhunës në familje
Fëmijët viktima të trafikimit
Fëmijët viktima të krimeve seksuale
Fëmijët përdorues të substancave psiko-aktive
Fëmijët që kryejnë punë të rënda dhe të rrezikshme
I mituri në martesë para moshës madhore
Fëmijët e rrëmbyer e me element ndërkombëtar
Fëmijët e rrëmbyer e me element vendor
Fëmijët në gjendje rruge
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Të rriturit në gjendje të nevojës sociale
Të rriturit me ngecje në zhvillim mendor
Të rriturit viktima të dhunës në familje
Të rriturit viktima të trafikimit
Të rriturit viktima të krimeve seksuale
Të rriturit përdorues të alkoolit
Të rriturit përdorues të drogës
Të rriturit në nevojë për këshilla martesore
Të moshuarit pa përkujdesje familjare
Të rriturit në situatë për marrjen e zotësisë së veprimit
Të rriturit në situatë për marrjen e drejtës prindërore
Të rriturit në situatë të privimit nga kujdesi prindëror
Të rriturit në situatë për tentim vetëvrasje
Familjet në gjendje të nevojës sociale
Familjet që strehojnë fëmijë në strehim familjar brenda familjes
Familjet që strehojnë fëmijë në strehim familjar jashtë familjes
Familjet që strehojnë fëmijë në strehim familjar, fëmijë me aftësi të kufizuara
Personat e riatdhesuar në proces ri-integrimi
Kërkesa, për adoptim vendor
Kërkesa, për adoptim ndërkombëtar
Familjet në nevojë për ndihmë emergjente (menjëhershme) në gjendje të nevojës sociale
Klientët në nevojë për rregullim të dokumentacionit të ndryshëm
Pëlqim për bartje të pasurisë për të mitur
Pëlqim të dokumentit të identifikimit
Pëlqim për udhëtim jashtë vendit
Shpallur të zhdukur si të vdekur
Konstatim te gjendjes jetësore për rastet e bashkimit familjar
Regjistrim të mëvonshëm
Vërtetim nga prindi vetushqyes për vendosje të fëmijës në kopshtin e fëmijëve
Kërkesat administrative
Dëshmi për posedim të armës
Dëshmi për fitim të shtetësisë
Dëshmi për humbje të shtetësisë
Dëshmi për punësim
Vërtetim për shfrytëzim të asistencës sociale
Vërtetim për mos shfrytëzim të asistencës sociale
Autorizim për tërheqje të asistencës sociale
Skema e asistencës sociale
Kërkesa për asistencë sociale
Kategoritë tjera në gjendje të nevojës sociale
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Shërbimet sociale dhe administrative në
përgjegjësi të QPS
Shërbimet sociale të listuar në këtë tabelë duhet
të korrespondojnë me klientët nga tabela më lartë,
dhe secili klientë duhet të mbulohet minimalisht
me njërin nga shërbimet e mëposhtme, përderisa
në raste të shumta një klientë mund dhe duhet të
përfitojë nga shumë shërbime, në varësi të natyrës
së klientit, dhe nevojave të tij/saj të vlerësuara

nga menaxheri i rastit apo ekipi profesional i QPS
përkatëse. Shërbimet sociale duhet të jenë të
kombinuara, në mënyrë që të plotësohet nevoja e
secilit klientë apo familje.
Në vijim janë të pasqyruara shërbimet në disa grupe,
edhe pse ende nuk ka ndonjë ndarje të tillë zyrtare
në legjislacionin aktual në Kosovë.

SHËRBIMET QË OFROHEN NGA QENDRA PËR PUNË SOCIALE
Mbrojtja juridike
Kujdestaria për fëmijë
Kujdestaria për të rritur
Kujdestaria për raste të veçanta

Shërbime sociale profesionale për fëmijë
Bashkimi familjar
Adoptim me element vendor
Adoptim me element ndërkombëtar
Fëmijë me ngecje në zhvillim mendor
Fëmijët e pashoqëruar
Fëmijë viktima të krimit në rehabilitim dhe re-integrim në familje dhe komunitet
Vizita në familje, shkollë, komunitet,
Fëmijë me sjellje asociale
Fëmijët në konflikt me ligjin nën moshën 14 vjet penalisht të papërgjegjshëm
Fëmijët në konflikt me ligjin 14-16 vjet
Fëmijët në konflikt me ligjin 16-18 vjet
Zbatimi i masës së mbikëqyrjes së shtuar nga Organi i Kujdestarisë
Bashkëpunimi me institucione tjera si shërbimi sprovues dhe korrektues të ndërlidhura me fëmijët në konflikt me
ligjin
Dhënia e mendimit për rastet tek martesa e të miturve
Fëmijët e rrëmbyer me element ndërkombëtar
Fëmijët e rrëmbyer me element vendor
Fëmijët me aftësi të kufizuara të përhershme
Fëmijët lypsarë në situatë rruge
Realizimin e kontaktimit mes fëmijëve të prindërve në proces të ndarjes apo të ndarë dhe të shkurorëzuar
Regjistrimin e mëvonshëm të fëmijëve
Jetesa e pavarur e mbikëqyrur

Shërbime sociale profesionale për të rritur
Të rritur me ngecje në zhvillim mendor
Të rritur viktima të krimit në rehabilitim dhe re-integrim në familje dhe komunitet
Të rritur viktima të dhunës në familje
Të rritur viktima të trafikimit
Të rritur viktima të krimeve seksuale
Të rritur përdorues të alkoolit
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Të rritur përdorues të substancave psiko aktive
Të rritur me aftësi të kufizuar
Personat e moshuar dhe pa përkujdesje familjare
Personat në proces të marrjes së drejtës prindërore
Personat në proces të marrjes së zotësisë së veprimit
Shpalljen e personit të zhdukur për të vdekur

Strehimi i përkohshëm për fëmijë pa përkujdesje familjare
Vendosja e fëmijëve në strehim familjar brenda familjes
Vendosja e fëmijëve në strehimi familjar jashtë familjes
Vendosja e fëmijëve me aftësi te kufizuar në strehim familjar

Strehimi rezidencial për fëmijë
Strehimi i përkohshëm në shtëpitë për strehim të përkohshëm
Strehimi në shtëpitë me bazë në komunitet
Strehimi i fëmijëve në strehimore për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje
Strehimi i fëmijëve në strehimore për mbrojtjen e viktimave të trafikimit
Strehimi i fëmijëve në strehimore për mbrojtjen e viktimave të krimeve seksuale

Strehimi rezidencial për të rritur
Strehimi në shtëpitë me bazë në komunitet
Strehimi i të rriturve në strehimore për mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje
Strehimi i të rriturve në strehimore për mbrojtjen e viktimave të trafikimit
Strehimi i të rriturve në strehimore për mbrojtjen e viktimave të krimeve seksuale
Vendosja në shtëpitë për të moshuar për personat pa përkujdesje familjare

Ndihmat emergjente
Propozimi për dhënien e ndihmës emergjente (të një hershme) në Komunë dhe Ministri
Dhënia e ndihmës në natyrë, pako ushqimore dhe higjienike

Shërbime për familjen
Këshilla martesore për rastet në proces të shkurorëzimit
Përgatitja e anamnezës sociale dhe dhënia e mendimit dhe propozimit profesional për besimin e fëmijëve
Vlerësimi dhe aprovimi i familjeve strehuese që strehojnë fëmijë brenda familjes
Vlerësimi dhe aprovimi i familjeve strehuese që strehojnë fëmijë jashtë familjes
Vlerësimi dhe aprovimi i familjeve strehuese që strehojnë fëmijë me aftësi te kufizuar
Vlerësimi i familjeve adoptuese dhe përgatitja e dosjes për themelimin e adoptimit me element vendor
Vlerësimi i familjeve adoptuese dhe përgatitja e dosjes për themelimin e adoptimit me element ndërkombëtar
Vlerësim i individëve dhe familjeve të riatdhesuar

Shërbime të përgjithshme/ shërbime për vlerësim dhe planifikim
Marrja e deklaratës
Pjesëmarrja në seanca gjyqësorë
Dhënia e mendimit profesional për gjykatë për gjitha rastet e kërkuara nga gjykata
Zhvendosja e klientëve nga një Institucion në tjetrin
Referim për vendosje ne Institucione tjera rezidenciale dhe/apo OJQ të licencuara

Puna jashtë orarit në kujdestari
Intervenimi gjatë kujdestarisë jashtë orarit të rregullt të punës, festave shtetërore dhe vikendeve
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Shërbime administrative
Pëlqim për udhëtim jashtë vendi për fëmijët e prindërve të shkurorëzuar (i/e ndarë)
Ndihma në rregullimin e dokumentacionit të udhëtimit për klientët në gjendje të nevojës sociale dhe paaftësisë
Pëlqimi për shit-blerjen e patundshmërisë për personat e mitur
Konstatimi për dëshmi se është prind i vetëm
Dëshminë nga Qendra për Punë Sociale që i ka përmbushur të gjitha detyrimet financiare për ushqim dhe mbajtje
ndaj personave për të cilët është përgjegjës para ligjit – me qëllim të humbjes së shtetësisë
Dëshmi se personi pa shtetësi posedon mjete të mjaftueshme materiale për të siguruar jetesën e vet dhe të
personave për mbajtjen e të cilëve është përgjegjës pa shfrytëzuar skemat sociale – me qëllim të fitimin të
shtetësisë
Dëshminë me të cilën vërteton se aplikuesi me vendim gjyqësor nuk i është marrë ose kufizuar aftësia për të
vepruar – me qëllim të pajisjes me armë
Dëshmi se nuk është i evidentuar si person i cili gjendet nën kujdestari dhe as si person të cilit i është marrë
zotësia e veprimit - për qëllim të punësimit
Vërtetim për prindër vetushqyes për lirim nga pagesa e kopshtit për fëmijë
Vërtetim se nuk është shfrytëzues i Skemës së Asistencës Sociale.
Vërtetim se është shfrytëzues i Skemës së Asistencës Sociale.
Konstatim te gjendjes jetësore, për rastet e bashkimit familjar jashtë vendit

Ofrimi i asistencës sociale
Ofrimi i shërbimit të ndihmës së asistencës sociale kategoria e parë
Ofrimi i shërbimit të ndihmës së asistencës sociale kategoria e dytë
Shërbimet tjera/ kategori e paspecifikuar
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ANALIZË E SITUATËS
FUNKSIONIMI I QENDRËS
PËR PUNË SOCIALE
- Paraqitja e klientëve në QPS – Të gjithë klientët
të cilët përfitojnë shërbime nga QPS duhet të kalojnë
nëpër disa faza dhe procedura. Fillimisht secili
rast duhet të paraqitet te udhëheqësi i shërbimeve
sociale, i cili pas vlerësimit fillestar e orienton klientin
tek një menaxher i rastit. Procedura e mëtutjeshme
kalon e tëra në kompetencë të menaxherit të rasatit
i cilinë varësi të natyrës së lëndës plotëson edhe
format si dhe kompleton lëndën. Gjitha shkresat
të cilat përgatiten nga menaxheri i rastit dhe duhet
të cilat duhet të ndahen me institucione tjera si
p.sh gjykata, duhet ta kenë edhe nënshkrimin e
mbikëqyrësit pra të udhëheqësit të shërbimeve
sociale dhe drejtorit të QPS-së. Bazuar në praktiken
e deritanishme shumica e lendeve në QPS vinë me
kërkesë të Gjykatës, Policisë, por edhe një numër i
tyre me vet referim, me theks të veçantë lëndët të
cilat kanë nevojë për disa shërbime administrative.
Shembull i shkurt ilustrues rreth menaxhimit të
një rasti “një përdorues i substancave psiko-aktive
paraqitet në QPS. Fillimisht takohet me udhëheqësin
e shërbimeve sociale profesionale. Intervista e pare
zgjat më së shumti 15 minuta, dhe nëse udhëheqësi
e vlerëson se rasti duhet trajtuar në QPS cakton një
menaxher të rastit i cili fillon punën profesionale me
klientin, por edhe me të tjerët të ndërlidhur me rastin.
Kompleton format për menaxhim te rastit, zhvillon
planin individual. Në rast se kërkohet përkrahja nga
organizatat tjera, fillimisht i identifikon se kush mundet
te përkrah dhe fillon kontaktin me to, ndan informatat
e domosdoshme, ulen se bashkë dhe bëjnë një plan
të përbashkët duke i ndare detyrat. Pasi të ofrohen
gjitha shërbimet ne dispozicion, menaxheri i rastit
i grumbullon gjitha informatat për rastin dhe merr
hapat e duhur karshi nevojave të rastit. Për te gjitha
shërbimet obligohet qe ta informoj udhëheqësin
shërbimeve i cili njëkohësisht është edhe mbikëqyrës
profesional për secilin menaxher brenda QPS. Rasti
trajtohet deri në momentin kur vlerësohet se shërbimet
janë përmbushë apo rasti është deleguar për shërbime
të mëtutjeshme në institucione tjera. Prej momentit të
paraqitjes se një rasti e deri në mbylljen e tij, kalon nje
kohe e gjate e qe shpesh merr edhe vite të tera. Të
gjitha dokumentet gjenden në dosjen e klientit si dhe
të njëjta evidentohen edhe në sistemin e bazës së të
dhënave”

- Raportimi – është pjesa e cila nuk është e
zhvilluar mjaftë në QPS. Edhe pse janë funksionale
disa baza të dhënave, si ajo për shërbime sociale,
skemën e ndihmës sociale, fëmijët me aftësi te
kufizuar, strehim familjar dhe kujdestari, dhunës
në familje, të njëjtat nuk janë duke u mirëmbajte
dhe furnizua me shënime dhe të dhëna, për arsye
të ndryshme. Arsyet janë të ndryshme duke
filluar nga qasja, mungesa e internetit, mungesa
e burimeve njerëzore për plotësim të dhënave,
mungesa e udhëheqësve të shërbimeve të cilat
e kanë përgjegjësi plotësimin e të dhënave dhe
arsyeje tjera, e ndikon drejtpërdrejt dhe pasojat janë
të mëdha pasi që mungesa e të dhënave ndikon
drejtpërdrejt edhe në planifikim financiar edhe në
atë human. Të dhënat e grumbulluara lidhur me
ofrimin e shërbimeve në forme numerike duke mos
zbuluar identitet e përfituesve duhet të raportohen
edhe brenda faqes zyrtare të komunës përkatëse.
- Legjislacioni, me theks të veçantë legjislacioni
sekondar ndryshon ndër vite, dhe QPS përmes
përfaqësuesve të tyre duhet të përfshihen sa më
shumë në grupe punuese, me arsyeje se ata mund
të shpërfaqin më së miri vështirësitë me të cilat
ata përballen çdo ditë gjatë ofrimit të shërbimeve
sociale profesionale, ndihmës sociale apo edhe
çështje administrative.
- Profilizimi - Asnjë QPS nuk ka arrit të bëj
profilizimin e stafit, për të ju mundësuar që një klientët
e ndryshëm të grupohen nëpër kategori dhe përmes
profilizimit të arrijnë edhe të profesionalizohen edhe
më shumë. Mungesa e stafit të mjaftueshëm dhe
profileve të nevojshme brenda QPS kanë ndikuar
që të mos ndodh profilizimi ende. Numri i madh i
llojeve të klientëve e bën të pamundur që të arrihet
që një zyrtar i shërbimeve sociale profesionale ti
njoh gjitha specifikat e gjitha rasteve. Përparësitë e
profilizimit janë të shumta, pasi që gjitha trajnimet,
përfaqësimet, raportimet, lidhur me përfituesit të
grupit përkatës do të fokusoheshin në një grup të
caktuar të profesionistëve. Mundësia e realizmit të
një organogrami dhe ndarje të tillë në të gjitha QPS
për momentin duket të jetë e pamundshme, për shkak
to kapaciteteve, edhe pse të gjitha QPS në Kosovë pa
marr parasysh madhësinë e tyre, pozitën gjeografike,
numrin e përfituesve të klientëve, i kanë të njëjtat
detyra dhe përgjegjësi.
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- Organi i kujdestarisë - Bazuar në Ligjin e Familjes,
si dhe në kërkesat tjera në ligjin për shërbime sociale
dhe familjare, Ligjin për Mbrojtën e Fëmijëve, secila
Komunë është e obliguar që ta themelojë Organin e
Kujdestarisë, duke përfshirë në grup ekspertët me
përvojë profesionale. Numër i madh i QPS-ve kanë
të punësuar vetme nga një apo dy zyrtarë dhe ju
mungojnë kuadrot profesionale për themelimin e
Organit të Kujdestarisë, mirëpo edhe ato QPS të cilat
kanë numër më të madh të stafit ende nuk kanë arrit
ta themelojnë Organin e Kujdestarisë qoftë brenda
Komunës apo brenda QPS-së ashtu siç përcaktohet
edhe me Ligj. Mungesa e funksionimit të Organit të
Kujdestarisë shkakton probleme të mëdha nëpër
QPS. Neni 6. Mbrojta Institucionale e të drejtave5

shërbimeve sociale, pasi që QPS ofron një numër të
madh të shërbimeve siç janë paraqit edhe më lart.
Përgjegjësia e stafit të QPS lidhur me pjesëmarrjen
në intervista ka qenë e lartë. Përveç zyrtarëve të
QPS në këtë interviste janë përfshi edhe drejtorit
Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
dhe në disa Komuna vetëm drejtoritë për Mirëqenie
Sociale në varësi të organizimit të brendshëm
Komunal. Krejt kjo është bërë me qellim të
grumbullimit të informacioneve sa më të sakta për
situatën dhe rrethanave tjera në ofrimin e shërbimeve
sociale brenda kompetencës territoriale. Po ashtu
vlen të theksohet se në intervistim janë përfshire
edhe Komunat e pjesës veriore dhe Komunave tjera
brenda territorit me shumice të komuniteteve.

(1) Punët e mbrojtjes dhe të ndihmës familjare do
t’i ushtron organi kompetent i administratës
komunale i cili është kompetent për punët e
mbrojtjes sociale.

Në vijim janë paraqitur në formë grafike dhe
narrative të dalurat nga intervistat e realizuara me
përfaqësuesit Komunal përgjegjës ne ofrimin e
shërbimeve sociale.

(2) Organi i Kujdestarisë është një organ komunal
administrativ kompetent për çështje sociale.
Ai përbëhet nga një grup i ekspertëve me
përvojë profesionale në fushën e veçantë të
përgjegjësisë.

Figura 1

Numri i stafit në QPS në vitin 2009
dhe numri aktual i stafit

(3) 
Organi i Kujdestarisë mundet gjithashtu
të jetë organ (grup i ekspertëve siç është
cekur më lart) i veçantë i institucionit social i
themeluar nga Kuvendi Komunal për të kryer
detyrat e tilla.
(4) 
Organi i Kujdestarisë pjesëmarrës në
procedurë është i autorizuar të bëjë propozime
për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave
të fëmijëve, të paraqes fakte të cilat nuk
janë përfshirë, të propozojë administrimin
e provave të domosdoshme, të ushtrojë
mjetet juridike dhe të ndërmerr veprime tjera
gjyqësore. Gjykata është e obliguar të ftojë
në gjyq Organin e Kujdestarisë pjesëmarrës
në procedurë në të gjitha seancat gjyqësore
dhe t’i dorëzojë atij të gjitha vendimet.

Metodologjia e grumbullimit të informatave
Me qellim të paraqitjes sa më të saktë të
informacioneve është zhvilluar një pyetësor
përmes të cilit janë grumbulluar informacionet e
nevojshme me qellim të kompletimit të raportit.
Pyetjet e parashtruara në pyetësor kanë qenë
gjysme te hapura, duke përdorë metodën e
grumbullimit të informacione të strukturuara dhe
gjysmë strukturuara. Informatat e grumbulluara
paraqesin një segment të caktuar të ofrimit të

Viti 2021 403 të punësuar
Viti 2009 431 të punësuar

Koment: Numri i stafit në vitin 2009 me rastin e
decentralizmit të shërbimeve sociale nga niveli
qendror në atë komunal ka qene 431 dhe tash në
vitin 2018 është 403. Ky numër, edhe përkundër
kërkesave të vazhdueshme nga QPS-të për rritje të
numrit, pasi që numri i klientëve dhe shërbimet janë
shtuar mjaftë shumë, nuk ka ndodh deri më tani. Stafi
është plakur mjaftë shumë, interesimi për ndjekjen
e trajnimeve profesionale, edhe të pakta kanë qenë
trajnimet, është shumë i vogël. Përcjellja e ligjeve
të reja dhe njoftimi me ndryshimet nuk bëhet nga

5 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2410
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Ministria e cila zhvillon ato ligje, dhe shumë shpesh,
zyrtarët e shërbimeve sociale profesionale nuk e
kanë as informatën për ndryshimet në legjislacion
dhe përgjegjësit e reja të shtuara. Bazuar në
informatat nga tereni, sikur edhe të dyfishohet
numri aktual i stafit, është në pikëpyetje se a do të
arrihet të ngritët kualiteti i ofrimit të shërbimeve në
QPS, dhe të përmbushen standardet minimale.

Figura 2

A keni staf të mjaftueshëm për ofrim të
shërbimeve sociale dhe asistencës sociale

Mungesa e madhe e personelit të profilizuar
në punën e drejtpërdrejtë me klientët në nevojë
ka pamundësuar shumë edhe ofrimin e disa
shërbimeve të parapara me standardet minimale
funksionale dhe profesionale të zhvilluara nga
MFPT-ja, por edhe përmbushjen e kërkesave tjera
që derivojnë nga Ligjet, udhëzimet administrative,
rregulloret dhe marrëveshjet e zhvilluara të MFPTsë dhe ministrive tjera të linjës.
Vetëm 3 QPS kanë pas kërkesa për shtim të numrit
në Skemën e Asistencës Sociale, gjitha tjerat në
shërbime sociale profesionale.

Sa është buxheti i QPS suaj

32 apo 84% e QPS deklarojnë se nuk
kanë staf të mjaftueshëm

Asnjë QPS nuk posedon buxhet për përmbushjen
e nevojave të tyre në ofrim të shërbimeve sociale
profesionale apo për kontraktim të ndonjë shërbimi
nga OJQ e licencuara dhe të profesionalizuara për
trajtimin e rasteve. Edhe pas 12 vite decentralizim
mungon një grand specifik për shërbime sociale,
grand i premtuar për çdo vit dhe asnjëherë i
dizajnuar. Njëkohësisht nuk ka ndonjë formulë për
shpenzimin e parasë, nuk ka kostim të shërbimeve
sociale, si dhe nuk ka staf administrativ/financiar
nëpër QPS që do ta menaxhonte këtë buxhet. QPS
nuk kanë xhirollogari dhe vijë buxhetore të ndarë
nga Komunat.

6 QPS apo 16% deklarojnë se kanë
staf të mjaftueshëm
Komente: Gjitha QPS-të, kanë mungesë të stafit,
sidomos në shërbimet sociale profesionale, pasi
që stafi aktual është i pamjaftueshëm, ka mungesa
në numër, stafi relativisht i shtyrë në moshë, trendi
i zhvillimeve sociale në rritje dhe numri i rasteve
dhe kategorive të shërbimeve është në rritje. Viteve
të fundit janë shtuar rastet e dhunës në familje,
shkurorëzimeve, përdoruesve të substancave të
ndryshme, të riatdhesuarit, fëmijët e pashoqëruar,
të miturit në konflikt me ligjin, sjellje asociale
dhe punët administrative. Shumë nga QPS kanë
deklaruar se “ në QPS po punësohen staf jo
adekuat, pasi që në pozita të reja apo ato të cilat
po mbulohen për shkak të pensionimit të stafit po
mbulohen me juristë apo profesion tjetër në rolin e
Zyrtarit të Shërbimeve Sociale profesionale e jo staf
adekuat Punëtor Social, pasi që tash më në Kosovë
kemi disa gjenerata të studentëve të diplomuar në
departamentin e punës sociale”. Numri i studentëve
të diplomuar nga ky departament, që është punësuar
nëpër QPS është shumë i vogël, e që është shumë
shqetësuese, kur dihen nevojat e QPS-ve.

Figura 3

Si janë përgjigj Komuna gjegjësisht
DKSHMS/DMS nevojave të QPS-së

Deri diku 45%
Aspak 37%
Shumë/ me mundesit qe ka pas 18%
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Koment:
Buxheti i Drejtorive Komunale për
Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale dedikuar
Komunave shpenzohet kryesisht në fushën e
shëndetësisë. Mjetet e ndara në emër të shërbimeve
sociale konsiderohen mjetet materiale të ndara për
ndihma të njëhershme, për të mira materiale dru
për ngrohje apo pako ushqimore, dhe shumë rrallë
për mbulimin e ndonjë qiraje për familje. QPS-të
nuk përfshihen në hartimin e buxhetit komunal,
nuk parashihen mjete për mbulim të nevojave për
fëmijë, prind vetushqyes, viktima të trafikimit etj.
Intervenimet në QPS janë minimale, përjashtua
ndonjë Komunë ku ka rastisë që Drejtori i QPS,
drejtori i DKSHMS dhe Kryetari të jenë të njëjtit
subjekt dhe aty ka pas intervenime të vogla.
Inventari është shumë i vjetër, me vetura kanë
probleme të mëdha, me renovim gjithashtu. QPS-të
jo vetëm nga Kryetari por edhe nga shumë Drejtorë
Komunal konsiderohen pjesë e MFPT-së, dhe nuk
ndiejnë ndonjë obligim ndaj QPS-së.

që janë në objekt të njëjtë, kryesisht Komunat e
vogla dhe disa nga ato që janë ne relacione të
ngushta partiake. Ende vazhdon perceptimi i njëjtë i
Kryetarëve të Komunave që QPS angazhohet vetëm
në shpërndarjen e ndihmave sociale dhe njohurit
për përgjegjësit në ofrimin e shërbimeve sociale
profesionale janë minimale.

A keni certifikatë regjistrimi si Institucion
Koment: Asnjë nga QPS-të në Kosovë nuk posedon
ndonjë dokument i cili identifikon QPS-në si
Institucion ekzistentë në Komunë. Qoftë leje pune,
certifikatë regjistrimi si Institucion apo licencë si
subjekt që ofron shërbime sociale. Kjo tregon se
interesimi për QPS nuk ka ekzistuar asnjëherë deri
më tani, përderisa nuk ka Institucion apo biznes
privat që nuk ka ndonjë dokument që e bën të
identifikueshëm atë.
Figura 5

Figura 4

Sa shpesh ju ka vizituar Kryetari i Komunës
nga viti 2009 deri 2021

A keni statutin e QPS-së dhe sa zbatohet
në praktikë

Jo, nuk kemi Statut 63%
Asnjëherë 47%
Po, por nuk zbatohet ne praktike 21%
1-3 herë për 10 vite 32%
Po, dhe zbatohet plotesisht 16%
Më shumë se 4 herë 21%
Koment: Nga të dhënat e paraqitura më larte vërehet
qartë se sa është interesimi i Kryetarëve të Komunës
për QPS në përgjithësi në tërë Kosovën. Nga 38 QPS
18 prej tyre nuk janë vizituar asnjëherë të vetme
për 12 vite nga Kryetari i Komunës. Shumë nga
ato që kanë pas vizita më të shpeshta dhe që janë
deklaruar në hulumtim, janë QPS-të e Komunave
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Koment: Nga 38 QPS 24 nuk kanë fare statut,
përderisa vetëm se e posedojnë statutin e QPS dhe ai
zbatohet në praktikë. Mirëpo edhe ato që deklarohen
se e zbatojnë, nuk kanë dëshmi për themelimin e
organeve dhe komisioneve të cilat burojnë si obligim
nga statuti i QPS-së. Pjesa tjetër e QPS-ve deklarojnë
se statutin e kanë kaluar si çështje formaliteti në
asamble komunale, mirëpo asnjëherë nuk ka gjet
zbatim në praktikë, për arsye të ndryshme.
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Figura 6

A keni rregullore të brendshme dhe sa
zbatohet në praktikë

theksuara, nuk i kanë objektivat, afatet dhe koston
financiare për shërbimet më të domosdoshme.
Secila Komunë i ka specifikat e saja dhe secila
Komunë duhet ta ketë strategjinë e saj, mirëpo për 10
vite ende strategjitë komunale nuk janë të zhvilluara.

A posedoni dhomë kontaktimi për fëmijë
Koment: Nga 38 QPS 16 prej tyre nuk posedojnë
farë dhomë kontaktimi. Nëse merret parasysh se
pothuajse i vetmi shërbim praktik profesional në
QPS që ofrohet tash, është realizimi i kontaktimeve
prind-fëmijë, nga qiftet që janë të shkurorëzuara
po në proces të shkurorëzimit. Numri i madh i
shkurorëzimeve ka bërë që QPS-të te kenë nevojë
të madhe për dhomë kontaktimi, dhe në 16 nga to
kontaktimi zhvillohet në kushte shumë të rënda, në
një zyre ku punëtori duhet të qëndroj bashkë me ta,
apo ta liroj zyrën e tij, ta vendos fëmijën me prindin
në një hapësirë ku gjendet ndonjë kërrigë dhe
asgjë tjetër, apo në dhoma pa ngrohje dhe kushte
minimale për qëndrim qoftë 1 orë apo më gjatë.

Jo 84%
Po 16%
Koment: Nga 38 QPS vetëm 6 nga to posedojnë
rregullore të brendshme. Rregullorja e brendshme
është një dokument shumë i rëndësishëm i cili
rregullon punën dhe organizimin e brendshëm,
sistematizimin e vendeve të punës, përshkrimin
vendeve të punës dhe shumë çështje tjera me
rëndësi për funksionimin e QPS-së.

Figura 8

A posedoni vetura të mjaftueshme për punë
në teren

Figura 7

A keni strategji komunale për shërbime
sociale profesionale

Jo 84%
Po 16%

Jo
Po
Koment: Vetëm 7 nga 38 Komuna - QPS kanë të
zhvilluar strategjinë komunale për shërbime sociale.
Komunat nuk i kanë të identifikuara problemet më të

Koment: Vetëm 6 nga 38 QPS kanë deklaruar
se posedojnë vetura të mjaftueshme për punën
në teren. Vetura si mjet pune është më se e
domosdoshme për QPS, për vizita në familje, në
shkollë, në komunitet, monitorim, pjesëmarrje në
seanca gjyqësore, vlerësim të familjeve. Shumë
shpesh shërbimi dështon pikërisht në mungesë
të veturës. Stafi i moshuar dhe pjesa dërmuese
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nuk posedon patentë shoferi, mungesa e vozitësit
në QPS, detyron që nga dy punëtor të shkojnë
në një vizitë tereni, çka ndikon shumë në punën
e stafit. Intervenimet në QPS janë shpesh të
paparashikueshme, sepse QPS duhet të intervenoj
në raste urgjente, dhe mos reagimi i tyre me kohë
kritikohet në vazhdimësi, pa e marrë parasysh
rrethanat në të cilat ata gjenden dhe punojnë.

Profilizimi i stafit dhe trajnimet profesionale
Stafi brenda QPS kryen të gjitha punët dhe merret
me gjitha llojet e klientëve e janë mbi 90 shërbime të
ndryshme. Gjitha QPS-të e kanë shpreh si shqetësim,
pasi që profilizimi i tyre do ti profesionalizonte
shumë më tepër dhe kualiteti i shërbimeve do të
ishte në nivel më të lartë.
Trajnime profesionale të cilat ofrohen për QPS
sidomos për stafin i cili merret me punë të
drejtpërdrejt janë shumë të pakta, dhe jo të ndonjë
niveli adekuat. Edhe trajnimet të cilat organizohen
kryesisht në to marrin pjesë personat e njëjtë, dhe
mësimet dhe njohurit e reja nga trajnimi asnjëherë
nuk shpërndahen me kolegët e QPS-së.
Njohurit më të vogla në QPS janë puna dhe qasja
me persona me aftësi të kufizuara të ndryshme,
përdorues substancash narkotike, duke mos
përjashtuar rastet e viktimave të trafikimit dhe llojet
tjera të viktimave të krimit.
Ndryshimet e shpeshta në legjislacion dhe ndryshim
plotësimet që bëhen dhe që atakojnë drejtpërdrejt
punën e zyrtarëve të QPS-së, nuk organizohet
trajnim për njoftim dhe udhëzime për veprim, dhe
shumë nga ta nuk kanë njohuri për ligje, udhëzime
apo rregullore dhe nuk i posedojnë fare ato.

Koment: 7 komuna posedojnë shtëpi me bazë në
komunitet. Nevojat për vendosje janë shumë të
mëdha nëpër gjitha Komunat. Vendosja e një klienti
në këto shtëpi është afatgjate dhe kapacitetet në
këto 7 shtëpi janë maksimale, por edhe kërkesat
nëpër QPS për vendosje janë të mëdha. Meqenëse
kompetenca për vendosje institucionale me
decentralizim ka mbet kompetence e MFPT-se,
gradualisht kjo kompetencë ka filluar të bartet në
Komuna në shtëpitë ekzistuese, mirëpo nuk ka
asnjë plan as nga niveli Komunal dhe as qendror
që të ndërtohen shtëpi të reja, edhe pse analizat
tregojnë se ka nevoja të mëdha. I vetmi shërbim i
cili është realizuar si proces e jo si akt ka qenë ky.
Shtëpitë ekzistuese janë të banuara me klientë të
Komunave të ndryshme, në mungesë të shtëpive të
tilla nëpër shumë Komuna, ku ndër to bën pjesë edhe
Prishtina, e cila ka nevojë të madhe për diçka të tillë.
Figura 10

A kompensohet stafi për punën jashtë orarit
gjatë kujdestarisë

Figura 9

A posedoni shtëpi me bazë në komunitet

Jo 84%
Po 16%

Jo 92%
Po 8%
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Koment: Pagesa e kujdestarisë për punën jashtë
orarit është një ndër problemet e theksuara në QPS.
Punëtorët janë të obliguar që mbajnë kujdestari, të
intervenojnë ën secilin rast dhe në çdo kohë, dhe
të mos kompensohet, sepse nuk ka ndonjë sistem
të ndërtuar. Kryesisht ata kompensohet me ditë
të lira, për çka nuk janë të pajtimit, Vetëm 6 nga
QPS-të kanë arrit të vendosin në pagesë punën në
kujdestari dhe atë në modele të ndryshme dhe jo
unike. Suhareka nga te hyrat vetanake, Istogu 40
euro ne javë, Podujeva 150% e kohës së rregullt
me orë shtesë, Drenasi 2.5 euro ora gjatë javës dhe
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4.8 euro vikendeve, Fushë Kosova 1 rast 20 euro,
Prishtina 30 orë shtesë në muaj.
Stafi i QPS-së nuk paguhet për rrezikshmëri në punë,
edhe pse përballen me shumë rrezik, përderisa
shërbyesit civil që kryejnë punën e njëjtë dhe më
pak rrezik si mbrojtësit e viktimave apo shërbimi
sprovues paguhen për rrezikshmëri.
Gjithashtu qendra prej qendra ka dallim në koeficient
page për 1 apo 2 koeficient, që shkakton pakënaqësi
të mëdha mes stafit.
Figura 11

A posedoni shtëpi për të moshuar

ofruar nga organizata e specializuar. Një koordinator
në rastin kur shërbimet në shtëpi ofrohen nga organizatat që ofrojnë shërbime të ndryshme nga Individët
e licencuar, OJQ-të apo qendrat e kujdesit ditor.
Të përkrahur nga projekti i BE janë angazhuar
disa OJQ të cilat ofrojnë shërbime për të moshuar në shtëpi. Këto projekte janë kryesisht për një
periudhë të caktuar kohore sa zgjat projekti dhe
qëndrueshmëria e tyre nuk është afatgjate. Mirëpo
bazuar në standardet e zhvilluara nga MFPT te cilat
parashohin një numër të madh të shërbimeve dhe
që kane një kosto të madhe, është e pamundur te
arrihen përmes projekteve te tilla, për çka kërkohet
investim më i madh nga vet Komunat për qytetaret
e saj në gjendje të nevojës sociale.
Kurse QPS-të kryesisht merren me kompletimin e
dosjes për komision mjekësor, zhvillimin e listave
për pagesa që paguhen nga MFPT , ndihmat e
njëhershme nga fondet Komunale, si dhe koordinojnë aktivitetet dhe këmbejnë informatat me OJQ e
specializuara ne ofrimin e këtyre shërbimeve.
Figura 12

Stafi dhe vjetërsia

Jo 92%
Po 8%

Koment: 3 nga 38 Komuna posedojnë shtëpi për të
moshuar. Krahas asaj në Prishtinë e cila menaxhohet
nga MFPT, secila Komunë ka shpreh nevojën për të
pas së paku një shtëpi për të moshuar. Kërkesat
janë të mëdha dhe kriteret për vendosje në Shtëpinë
për të moshuar, thuhet se janë strikte dhe shumë
persona që kanë nevoje dhe nuk e plotësojnë
ndonjërin nga kriteret mbetet pa vendosje por
edhe pa përkujdesje institucionale. Edhe Komunat
e vogla, me theks të veçantë Komunat serbe kanë
shpreh nevojën e madhe për të pas shtëpi për të
moshuar, për shkak të emigrimit të rinjve dhe mbetja
pa kujdes e të moshuarve.

Cilat shërbime i ofroni për persona me aftësi
të kufizuar
Koment: bazuar në standardet e zhvilluara nga
MFPT, standarde “minimale” thuhet se për ofrim
të shërbimit duhet të caktohet: Një menaxher dhe
së paku një koordinator në rast kur shërbimet janë

Mbi 50 vjeq 55%
Nen 45 vjeq 21%
Mbi 45 vjeq 24%
Koment: Nga 38 Komuna vetëm 8 kanë staf nën
moshën 45 vjet mesataren, 9 janë mes 45 dhe 50
vite, përderisa 22 tjera kanë staf më të vjetër se
50 dhe 55 mesataren. Mosha e shtyrë e stafit nuk
është në gjendje të ofroj shumë shërbime, sepse
punëtorët janë relativisht të ngarkuar, të pa motivuar
dhe me probleme personale të cilët shumë ngadalë
apo me vështirësi i pranojnë ndryshimet e reja dhe
metodat e reja të punës.
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Figura 13

Figura 14

Numri i OJQ të licencuara në Komunën tuaj

Sa arrini të menaxhoni me QPS dhe
shërbimet sociale profesionale

1 OJQ 21%
Asnjë 53%
Më shumë 13%
3 OJQ 5%
2 OJQ 8%

Koment: Edhe pse numër i madh i OJQ-ve janë të
regjistruar, kur bëhet fjalë për OJQ të licencuara
që ofrojnë shërbime sociale profesionale, numri
i tyre është shumë i vogël në nivel Kosove. Janë
shumë Komuna që nuk kanë asnjë OJQ që ofron
shërbime sociale profesionale, dhe shumë mbesin
të anashkaluar pikërisht për shkak të mungesës
së përfshirjen në trajnime apo këmbim të përvojave, punë të cilën e bëjnë kryesisht OJQ, pasi që
pas decentralizimit nuk ka ndonjë organizmin apo
strukturë që i bashkon QPS-të në një takim të rregullt apo ngjashëm. Së fundmi janë disa iniciativa për
funksionalizmin e Lidhjes së Qendrave për Punë Sociale në nivel vendi, për të forcuar bashkëpunimin
dhe identifikuar nevojat në nivel vendi. Po ashtu
pengesë e madhe del të jetë shuma e vogël e buxhetit në dispozicion si nga Komunat ashtu nga MFPT
për ngritjen e kapaciteteve për OJQ dhe përkrahjen
materiale për to. Mirëpo duhet të përmendet se
MFPT në vazhdimësi ne koordinim me zyrën e BE
në Kosovë ka identifikuar nevojat dhe BE ka ndare
fonde për përkrahje te OJQ-ve me theks te veçantë
atyre të licencuara për ofrim te shërbimeve sociale
ne fushat e caktuara ku QPS nuk arrijnë ti mbulojnë
me kapacitetet e tyre.
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Njohuri të kufizuara 63%
E lënë anash 18%
Mirë 19%
Koment: Gjatë intervistës me drejtor të DKSHMS, ka
rezultuar se menaxhimi i QPS-ve nuk është prioritet,
dhe nga 38 Komuna, 24 kanë thënë se kanë njohuri
të kufizuara për QPS-të dhe shërbimet që ofrohen, 7
mirë (kryesisht ata të cilët e kanë mandatin e dytë)
dhe 7 e lënë anash, pasi që nuk arrin ta menaxhojnë
edhe QPS krahas shëndetësisë.
Figura 15

A paraqet sfidë për ju ofrimi shërbimi
sociale profesionale

Po 97%
Jo 3%
Koment: Në këtë pyetje vetëm një drejtor i DKSHMS
ka deklaruar se nuk e konsideroj sfidë ofrimin
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e shërbimeve sociale nga Komuna, përderisa 37
tjerë kanë deklaruar se ofrimi i shërbimeve sociale
profesionale është shumë sfiduese për ta. Numri i
madh i shërbimeve sociale, dukurit sociale të shumta,
mungesa e stafit profesional brenda QPS dhe
institucioneve tjera përcjellëse, obligimet e shumta
që derivojnë nga legjislacioni në fuqi i zhvilluar nga
niveli qendror ka ndikuar që shumë drejtori komunale
të mos arrijnë të përmbushin obligimet.
Figura 16

A keni të punësuar zyrtar kompetent
brenda DKSHMS që merret me punën e
QPS-së dhe shërbimet sociale

Jo 66%
Po 34%

Koment: Nga 38 DKSHMS vetëm 13 kanë zyrtar
i cili merret edhe me QPS-të, kryesisht janë disa
zyrtarë financiar, dhe pak nga to kanë edhe
zyrtar kompetent që e njeh lëmine sociale dhe
funksionimin e shërbimeve sociale brenda QPS
dhe OJQ-ve ofruese të shërbimeve të drejtpërdrejta
sociale. Dy drejtori nuk kanë asnjë staf tjetër brenda
drejtorisë që merret me QPS-në dhe shërbimet
sociale në Komunë. Qëndrueshmëria e shërbimeve
sociale varet shumë nga stafi i përhershëm brenda
drejtorisë së mirëqenies sociale, pasi që ata
janë persona me pozita të përhershme, dhe nuk
ndërrojnë me zgjedhjet komunale, ashtu siç ndodh
me stafin politik.
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Rekomandim për profilizim brenda Qendrës
për Punë Sociale
Zyrtaret e shërbimeve sociale profesionale
brenda QPS janë te angazhuar ne ofrimin e gjitha
shërbimeve për të gjitha llojet e klientëve. Në bazë të
një analize, është paraqit një propozim i mundshëm
se si do të mund rregullohet profilizim i stafit brenda
QPS-ve, aty ka mundësi dhe staf të mjaftueshëm.

Një profilizim i tillë do të përmirësonte gjendjen
dhe stafi i angazhuar për një grup të caktuar të
shërbimeve do të arrinte të profesionalizohej
shumë më tepër, si dhe kualiteti i shërbimeve do të
rritej edhe më shumë. Njëkohësisht në trajnimet
e organizuara nga partneret e ndryshëm personat
adekuat dhe përgjegjës do ti vijonin.

Drejtori i QPS/Shefi i njësisë
Sektori për mbrojtjen e fëmijëve
Fëmijë i braktisur
Fëmijë jetim
Marrja e drejtës prindërore për të rritur
Kërkesa, për adoptim vendor Kërkesa, për
adoptim ndërkombëtar
Fëmijë të prindërve të penguar të kryejnë
detyrën prindërore
Fëmijë i prindërve që ju është marr zotësia e
veprimit
Fëmijë i prindit në vuajtje të dënimit me burg
Fëmijë i prindërve që ndodhën jashtë shtetit
Fëmijë i prindërve që ju është marrë e drejta
prindërore
Fëmijë i prindërve të cilët janë të pa njohur, të
zhdukur apo edhe kur prindërit për çfarëdo
arsye tjetër nuk janë në gjendje të përkujdesen
për fëmijët e tyre, për periudhë kohe të
përkohshme apo të përhershme
Fëmijë me sjellje asociale
Fëmijë kryerës të veprave penale pa
përgjegjësi penale (nën moshën 14 vjet)
Fëmijë në konflikt me ligjin 14 -16 vjet
Fëmijë në konflikt me ligjin 16-18 vjet
Fëmijë të keqtrajtuar
Privimi nga e drejta prindërore për të rritur
Fëmijë neglizhuar apo i lënë pas dore
Fëmijë të abuzuar
Fëmijë viktima të dhunës psikologjike
Fëmijë viktima të prostitucionit
Pornografia me fëmijë
Fëmijë viktimë e ndëshkimit trupor
Ngacmimi/bullizmi mes bashkëmoshatarëve
Fëmijë pjesëmarrës në klubet e natës dhe
lojërave të fatit
Fëmijë viktimë e trafikimit me qenie njerëzore
Fëmijë në punë të rënda dhe të rrezikshme
Fëmijë në situatë rruge
Fëmijë viktimë e krimeve seksuale

Sektori për strehim, te moshuar,
aftësi të kufizuar dhe çështje
statusore
Azilkërkues (fëmijë, të rritur,
familje) të huaj me dhe pa
mbrojtje ndërkombëtare

Viktimat e krimit, këshilla martesore
dhe çështje administrativ
Të rriturit viktima të dhunës në
familje
Fëmijë viktimë e dhunës në familje

Refugjat (fëmijë, të rritur,
familje)

Të rriturit viktima të trafikimit me
qenie njerëzore

Riatdhesuarit (fëmijë, të rritur,
familje

Të rriturit përdorues të alkoolit

Të rriturit përdorues të substancave
Të rriturit viktima nga konfliktet psiko aktive
e armatosura
Fëmijë të prindërve në procesin e
Fëmijët pjesëmarrës, të
ndarjes dhe të shkurorëzimit
përfshirë në konfliktet e
Fëmijët që realizojnë kontaktim me
armatosura
prindërit e shkurorëzuar e të ndarë
I/e moshuar pa përkujdesje
Fëmijë i rrëmbyer me element
familjare
ndërkombëtar
Të rriturit me aftësi të kufizuar
Fëmijë i rrëmbyer me element
pa kujdes familjar
vendor
Marrja e zotësisë së veprimit
Të rriturit në proces të shkurorëzimit
për të rritur
apo ndarjes nga bashkëjetesa
Të rriturit me ngecje në zhvillim
Tentim vetëvrasje e të rriturve
mendor
Kërkesa për regjistrim të
Shpallja e personit të zhdukur
mëvonshëm
si të vdekur
Kërkesa për pëlqim të dokumentit të
Kërkesa për pëlqim për bartje
identifikimit
të pasurisë për të mitur
Kërkesa për pëlqim për udhëtim
Fëmijë me aftësi të kufizuar
jashtë vendit
Fëmijë i pashoqëruar ne
Kërkesa për konstatim te gjendjes
procesin e riatdhesimit
jetësore për rastet e bashkimit
familjar
Kërkesa për dëshmi për posedim të
armës
Kërkesa për dëshmi për fitim të
shtetësisë
Kërkesa për dëshmi për humbje të
shtetësisë
Kërkesa për dëshmi për punësim
Kërkesa për vërtetim për prindi
vetushqyes

Fëmijë përdorues i substancave psiko-aktive
Martesë para moshës madhore e fëmijëve
Tentim vetëvrasje e fëmijës
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- Dhuna në familje – Kosova është duke u përball me një numë të madh të rasteve të dhunë në familje, dhe QPS
janë të përfshira në secilin rast të dhunës në familje. Viti 2021 është përmbyllë me 20696 raste të dhunës në
familje, numër ky jashtëzakonisht i madh për një vend të vogël si Kosova, një dukuri mjaftë shqetësues për të
tashmen dhe të ardhmen e vendit. QPS është e angazhuar në secilin rast të dhunës në familje, duke filluar nga
intervenimi i parë kur policia merr njoftimin dhe e informon dhe fton QPS të jetë pjesëmarrëse gjatë intervistës
së parë, në vendimmarrje për vlerësim të rrezikut dhe vendosjes në strehimore apo jo, në realizmin e të drejtave
me fëmijët lidhur me kontaktimin apo vijimin e procesit mësimor, sigurimin e përkrahjes materiale përmes
ndihmës sociale, pjesën e ri integrimit dhe risocializimit, pjesëmarrja në seancë përfaqësimi dhe mbrojtja
e të drejtave të fëmijës, zbatimi i vendimit të gjykatës. Po ashtu puna e QPS-së me të mbijetuarën e dhunës
në familje vazhdon edhe në rastet kur rasti procedohet për shkurorëzim, ku QPS angazhohet në përpilim të
anamnezës sociale, dhënien e mendimit dhe propozimit për besim të fëmijës/ve, realizmin e kontakteve brenda
apo jashtë hapësirës së QPS, pajisjen me dokumentacionin përkatës si dhe shumë çështje tjera me rëndësi që
lidhen me nevojën e interesit të fëmijës apo të prindit.
Me ndryshimet e fundit në legjislacion në Kodin Penal Neni 2487, dhuna në familje, “Kushdo që e kryen
dhunën ose keqtrajtimin fizik, psikologjik ose ekonomik me qëllim të cenimit të dinjitetit të personit tjetër
brenda një marrëdhënieje familjare, dënohet me gjobë dhe me burgim deri në 3 (tre) vjet”. Po ashtu në Ligj për
Ndërmjetësim, Neni 28. “Ndërmjetësimi dhe procedura e ndërmjetësimit nuk zbatohet për rastet që kanë të
bëjnë me dhunën në familje, në pajtim me Ligjin kundër Dhunës në Familje ose për çdo mosmarrëveshje për
të cilat është paraparë përgjegjësia ekskluzive e gjykatës apo ndonjë organi tjetër kompetent”. Mbështetur në
legjislacionit aktual QPS nuk mund të ndërmjetësoj në rastet e dhunës në familje. Prandaj, QPS ndërmjetëson
vetëm në rastet kur “Në procedurën e pajtimit, Organi i Kujdestarisë konstaton se në çfarë kushte për jetë
dhe zhvillim ndodhen fëmijët e përbashkët të bashkëshortëve dhe ndërmerr të gjitha masat e nevojshme që
të sigurojë edukimin, sigurinë dhe mbajtjen financiare, duke u përpjekur që të arrijë marrëveshje ndërmjet
bashkëshortëve në mënyrë që të mbrojë interesat e fëmijëve” sipas Nenit 82 të Ligjit të Familjes 9 dhe Neni
83. Afati në procedurën e pajtimit pranë Organit të Kujdestarisë (1) Procedura e pajtimit pranë Organit të
Kujdestarisë nuk mund të zgjasë më shumë se tre muaj, por mund të vazhdohet, nëse bashkëshortët pajtohen
që të vazhdojnë një procedurë të këtillë pas përfundimit të këtij afati. (2) Organi i Kujdestarisë është i detyruar
pa vonesë të dërgojë në gjykatë raportin më shkrim lidhur me rezultatin e procedurës së pajtimit10 Gjithashtu
Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje
Neni 48 – “Ndalimi i proceseve të detyrueshme alternative të zgjidhjes së konflikteve ose dënimit 1 Palët
marrin masat e nevojshme legjislative ose masa të tjera për të ndaluar proceset e detyrueshme alternative të
zgjidhjes së konflikteve, duke përfshirë ndërmjetësimin dhe pajtimin, në lidhje me të gjitha format e dhunës të
mbuluara nga objekti i kësaj Konvente”.
Bazuar në intervistat me stafin e QPS-së11 për ndryshimet e fundit në Kodin Penal, dhe miratimin e Konventës
së Stambollit janë mbajte një seri trajnimesh nga partner të ndryshëm, ku janë përfshirë zyrtarë nga QPS.
Rastet e dhunës në familje ndër vite12
Viti

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Numri i rasteve

1251

1318

1370

1371

1077

1034

1080

994

1046

Viti

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Numri i rasteve

1026

1087

1179

1038

1225

1269

1541

1916

2069

Kurse për 9 muajt e vitit 2021 janë 1374 raste
6 Policia e Kosovës, njësia kundër dhunës në familje
7 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18413
8 https://md.rks-gov.net/desk/inc/media/D69D5847-D408-4C43-B9ED-6305377F818E.pdf
9 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2410
10 Po aty
11 QPS Lipjan, Fushë Kosovë, Ferizaj, Prishtinë, Prizren
12 Të dhënat nga Policia e Kosovës
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- T
 ë miturit në konflikt me Ligjin - Roli i punëtorit
social është që të ofrojë mbështetje për pranuesin
e shërbimeve, pra për të miturin në konflikt me ligjin,
që t’i vejnë në vend mjetet dhe proceset, dokumentet
dhe sistemet për ta arritur implementimin e
shërbimit si dhe t’i asistojë pranuesit të shërbimeve
për ta përmirësuar cilësinë e shërbimeve

-

Shkurorëzim, besimi i fëmijëve dhe realizmi i
kontaktimeve – QPS-të në tërë Kosovën janë duke
u përballë me një numër të madh të rasteve të
shkurorëzimit. Në secilin rast kur bashkëshortët
kanë fëmijë QPS ftohet nga Gjykata të jetë prezentë
për përmbushjen e detyrave dhe obligimeve për
realizmin e procedurës së shkurorëzimit. Në
secilin rast QPS obligohet që të realizoj 3 seanca
ndërmjetësimi me qëllim të arritjes së pajtimit,
proces i cili duhet të kompletohet brenda 6 muajve.
Më pas QPS përmes menaxherit të rastit obligohet
që ta përpilojë anamnezën sociale, të përshkruaj
gjendjen socio-ekonomike, shëndetësore dhe
gjitha elementet tjera me rëndësi për marrjen e
një vendimi sa më të drejtë tek çështja e besimit
të fëmijëve. Pas marrjes së vendimit nga gjykata,
pothuajse në të gjitha raste ruhet e drejta për
kontaktim të prindit i cili nuk e ka besimin dhe
kujdestarinë ndaj fëmijës që të realizoj kontaktime
ne lokalet e QPS-së. QPS obligohet që të krijoj
kushte përmes dhomës së kontaktimit, e që jo
të gjitha QPS në Kosovë posedojnë një dhomë
kontaktimi të pajisur me elementet e nevojshme
për realizmin e kontaktimit. Numri i kontaktimeve
brenda vitit në gjitha QPS-të kalon shifrën e 7 000
vizitave. Për secilin kontaktim menaxheri i rastit
duhet të mbaje evidencë dhe nëse ka ndonjë
parregullsi duhet të provoj ta zgjedh mes palëve,
përndryshe duhet ta raportoj organin kompetent.
Kjo kategori paraqet sfidë në vete për të gjitha
QPS-të sepse jo rrallë ndodhin edhe konflikte
verbale e fizike brenda hapësirave të QPS-së. QPStë në përgjithësi përballen edhe me një sfidë të
veçantë, pasi që anamneza sociale dhe mendimi
për besimin e fëmijëve e paraqitur në Gjykatë
ndahet me avokatë dhe palët. Më pas zyrtarët
e shërbimeve sociale përballen me sulme dhe
ofendime për paraqitjen e mendimit të tyre dhe
propozimin për besimin e fëmijëve.

-

Keqtrajtimi i fëmijëve, si formë mjaftë e shprehur në
Kosovë, dhe QPS është e përfshirë në gjitha rastet.
Keqtrajtimi i fëmijëve ndodh brenda në familje,
në rrugë, në shkollë, kopshte, parqe etj. Format
e keqtrajtimit janë të ndryshme dhe QPS shumë
shpesh i kanë hapësirat e kufizuara të veprimit
në mungesë të krijimit të kushteve për punë,
ashtu siç e parasheh legjislacioni dhe standardet
operative. Mungesa e Institucioneve me theks të
veçantë mungesa e shtëpisë për fëmijë, ashtu siç
e parasheh edhe Ligji për mbrojtën e Fëmijës në
nenin 3013 shumë shpesh detyrohet që fëmijën e
keqtrajtuar ta lejojë të qëndrojë brenda ambientit
ku është ushtruar edhe keqtrajtimi. Edhe pse
Ligji për Mbrojtjen e Fëmijës ka hyrë në fuqi në

Detyrë e secilit menaxher të rastit për secilin klient
sipas nevojës brenda QPS-së ti kryej edhe këto
detyra si:
• identifikimi
• pranimi;
• vlerësimi;
• planifikimi;
• asistenca e posaçme e ofruar p.sh., menaxhimi
i sjelljes;
• mbështetja e rregullt dhe mbikëqyrja;
• angazhimi (lidhja) me fëmijën dhe familjen
Me qëllim që të jemi sa më afër rasteve QPS-të kanë
angazhuar edhe një punëtor social kujdestar 24 orë, jo
vetëm ditëve të punës por edhe vikendeve dhe festave,
në mënyrë asnjë i mitur të mos ndihet i vetëm dhe
pa mbrojte gjatë intervistimit fillimisht dhe më pas
edhe në pranimin e shërbimeve. QPS me ligjin aktual
e ka për detyrë zbatimin e masës së mbikëqyrjes nga
organi i kujdestarisë.
Nevojat e identifikuara nga QPS janë:
• Forcimi bashkëpunimit QPS, Prokurori, Gjykate,
Polici, Oda e Avokateve, Shërbimin sprovues,
Arsimi
• Dukuria me rastet e të miturve shumë shqetësues
për shoqërinë, vjedhje, vrasje, rrahje, ngacmim
seksual, dhune mes bashkëmoshatareve,
substanca narkotike, alkool etj
•
Nuk është interesi vetme me i krye pjesën
administrativë dhe burokratikë por parandalimi i
rasteve
• Mungesa e prezencës fizike të prokurorëve në
secilin rast gjatë dhe pas intervistës së të miturit
ndikon negativisht
• Vlerësimi i rrezikut me rendësi dhe duhet të bëhet
nga gjitha partneret bashkërisht
• Vonesa e shkresave nga gjykata dhe mungesa e
te dhënave ne shkresa dhe ndonjë raporti fillestar
• Mungesa e kapaciteteve për strehim te fëmijëve
• Mungesa e profilizimit të punëtorëve në QPS
dhe nevoja për tu marr vetme me disa lloje të
klientëve dhe jo të gjithë
13 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=20844
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Qershor të vitit 2020, aktet nënligjore ende nuk
janë zhvilluar apo nuk janë në fuqi, nuk janë ngrit
institucionet e parapara me këtë Ligj, nuk ka pas
trajnime të mjaftueshme më gjithë stafin e QPS-ve
për detyrat dhe obligimet e reja që dalin nga ky Ligj,
si dhe ka mungesë të stafit të QPS në kërkim dhe
studim të legjislacionit përmes faqes së Gazetës
Zyrtare për tu vet njoftuar me legjislacion aktual,
-

Përdoruesit e substancave psiko-aktive. QPS është
e mandatuar që të ofroj shërbime për kategorinë e
fëmijëve të cilët janë përdorues të substancave
narkotike, alkoolit, produkteve të duhanit, produkteve
toksike, substancave psikotrope dhe substancave
të tjera që janë të deklaruara të dëmshme nga
autoritetet përkatëse. Ajo çka duhet të theksohet në
këtë analizë është se momentalisht QPS në Kosovë
nuk kanë njohurit bazike lidhur me identifikimin,
qasjen dhe ofrimin e shërbimeve për këtë kategori të
fëmijëve. Mungon një sistem i bazës së të dhënave
për evidentimin e saktë të numrit të përdoruesve, si
bazament për krijimin e politikave sociale adekuate,
dhe shifrat që qarkullojnë nëpër medie apo raporte
nuk e janë shumë të sakta. Ka mungesë të stafit
i cili është i përgatitur për trajnim, ka mungesë të
institucioneve publike që përkrahin, gjitha shërbimet
janë të mbështetura tek profesionistët nga OJQ, e
që në Kosovë nuk janë të shumta, përjashtua OJQ
Labyrinth e cila ju del në ndihmë çdo herë QPS-ve
në forma të ndryshme, ku gjatë vitit të kaluar ka arrit
që në disa QPS të angazhoj edhe staf mbështetës
për trajtimin e këtyre rasteve siç është rasti me
Komunën e Prishtinës 14. Si pasojë e përdorimit
të këtyre substancave numri i rasteve të dhunës
brenda familjes por jo vetëm është në rritje të
theksuar në gjitha QPS-të, ka raste të shpeshta
të shtatzënisë së padëshiruar, përfundim në
prostitucion dhe trafikim, bredhje rrugëve, mos vijim
të procesit mësimor, numër i madh i delikuencës së
të miturve etj. QPS obligohet të propozojë Gjykatës
për rastet e të miturve, por edhe të rriturve masën
e shërbimit të detyrueshëm. Mirëpo edhe në rastet
kur gjykata merr vendim për këtë masë, shumë herë
përballemi me vështirësi ne vendosje, me kualitetin
e shërbimeve, me shmangien nga përdorimi i
medikamenteve dhe terapisë së përshkruar nga
specialistët e fushës. Gjatë bisedës me QPS por
edhe me zyrtarët Komunal është shfaq shqetësimi
dhe nevoja për hapjen e këshillimoreve dhe qendrave
rehabilituese për përdoruesit e substancave psiko
aktive, dhe nevojat po rriten në vazhdimësi në njërën
anë, kurse në anën tjetër kohëzgjatja e trajtimit të
një rasti është relativisht e gjatë.

-

Fëmijët me aftësi të kufizuar, është po ashtu një
nga llojet e klientëve për të cilat QPS ka mandat
që të ofroj shërbime sociale profesionale por
edhe përkrahje materiale. Aktualisht në Kosovë,
QPS ofrojnë shërbime më shumë tekniko
administrative se sa ofrim të shërbimeve sociale
profesionale të drejtpërdrejta për këtë kategori.
Numri i fëmijëve përfitues nga skema e aftësisë
së kufizuar për fëmijë në gjithë Kosovën sillet
rreth 2 400 fëmijë, dhe gjithë procedura e aplikimit
kryhet përmes QPS-së, përderisa vendimmarrja
bëhet përmes komisionit profesional nga MFPT.
Shumica e QPS-ve në Kosovë nuk kanë as qasje
fizike të përshtatshme për fëmijët më aftësi të
kufizuara, nuk kane tualete, ju mungon aftësia e
komunikimit, dhe gjitha shërbimet janë të bazuara
përmes organizatave të ndryshme të specializuara
dhe licencuara për ofrim të shërbimeve. Bazuar në
legjislacionin në fuqi, përgjegjësit e QPS-së janë
të mëdha dhe standardet minimale profesionale
dhe funksionale nuk janë përmbush ende as për
së afërmi për trajtimin e këtyre klientëve.

14 Interviste me Safet Blakaj drejtor në OJQ Labyrinth
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BUXHETI I QPS
QPS-të përveç numrit të punëtorëve profesional
dhe stafit mbështetës, ju nevojitet edhe buxhet për
realizimin e punëve ditore, mirëpo asnjë nga QPS-të nuk
posedon buxhet të ndarë për përmbushjen e nevojave
të tyre në ofrim të shërbimeve sociale profesionale
apo për kontraktim të ndonjë shërbimi qoftë edhe
nga OJQ-të e licencuara dhe të profesionalizuara për
ofrim të shërbimeve apo nga ekspertët e jashtëm.
Edhe pas 12 vite decentralizim mungon një grand
specifik për shërbime sociale, grand i premtuar për
çdo vit dhe asnjëherë i dizajnuar. Njëkohësisht nuk
ka ndonjë formulë për shpenzimin e parasë, nuk ka
kostim të shërbimeve sociale, si dhe QPS-të nuk kanë
staf administrativ/financiar që do ta menaxhonte këtë
buxhet. QPS nuk kanë xhirollogari dhe vijë buxhetore
të ndarë nga komunat.
Gjatë këtij viti (2021) është në proces Projektligj për
Financat e Pushtetit Lokal i cili parasheh financimin
e shërbimeve sociale në Komuna, dhe pritet që pas
hyrjes në fuqi të këtij Ligji të ndërmerren hapa konkret
neper Komuna. 1.4. Grant i Veçantë për Shërbime
Sociale - nënkupton një shumë të caktuar e cila ndahet
nga Buxheti i Republikës së Kosovës për një komunë,
e cila përdoret nga komuna vetëm për financimin e
shërbimeve sociale dhe familjare në territorin e asaj
komune sipas legjislacionit në fuqi; Neni 7 Ndarja e
Granteve Pika 2. Për çdo vit fiskal komuna pranon nga
Buxheti i Republikës së Kosovës Grantin e Përgjithshëm
si dhe Grante të veçanta për arsim, shëndetësi,
shërbime sociale dhe projekte kapitale.

3.2. Numri i punëtorëve social në përpjesëtim me
numrin e banorëve dhe numrin e rasteve;
3.3. Numri i fëmijëve në bazë të grup-moshave dhe
të rriturve të cenuar apo rrezikuar;
3.4. 
Numri i viktimave të dhunës në familje,
trafikimit dhe abuzimit;
3.5. Numri i personave me nevoja të veçanta sipas
shkallës së pa-aftësisë;
3.6. Numri i personave të moshuar mbi moshën 65
vjeç;
3.7. 
Numri i familjeve në asistencë sociale në
relacion me sipërfaqen e territorit komunal;
4. 
Procedurat dhe kriteret tjera për përcaktimin e
vlerës së Grantit të Veçantë për Shërbime Sociale
përcaktohen me akt nënligjor nga ministria
përkatëse për mirëqenie sociale dhe aprovuar nga
Qeveria e Republikës së Kosovës.

Neni 13 Granti i Veçantë për Shërbime Sociale
1. P
 ër çdo vit fiskal Komuna pranon Grant të
Veçantë për Shërbime Sociale.
2. Granti i Veçantë për Shërbimet Sociale përdoret
për financimin e kostos së ofrimit të nivelit të
standardit minimal të shërbimeve sociale në
territorin e komunës.
3. Vlera e Grantit të Veçantë për Shërbime Sociale
përcaktohet duke marrë parasysh faktorët∕ kriteret
në vijim në territorin e një komune:
3.1. Numri i qendrave për punë sociale, numri i
qendrave rezidenciale dhe numri i qendrave
ditore sipas standardeve të përcaktuara nga
niveli qendror;
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SHËRBIMET QË OFROHEN PËRMES
ORGANIZATAVE JOQEVERITARE
Qendrat për Punë Sociale në mungesë të
kapaciteteve profesionale, logjistike dhe financiare
shumë nga shërbimet e drejtpërdrejta janë të
obliguara që ti kontraktojnë tek organizatat jo
qeveritare (OJQ), të licencuara nga Departamenti
për Politika Sociale dhe Familjare (DPSF) dhe të
kontraktuara në forma të ndryshme, qoftë nga
Ministria përkatëse, Komuna apo donatorët.
Përkrahja e OJQ-ve për këto raste është
jashtëzakonisht me rëndësi, pasi që ato kanë staf
të licencuar, i plotësojnë standardet minimale të
përcaktuara nga Ministria, qoftë ato funksionale apo
profesionale, si parakusht për licencim, si dhe kanë
krijuar përvojën adekuate për trajtim të rasteve të
ndryshme.
Një pjesë e këtyre shërbimeve ofrohet me qëndrim
24/7 përderisa një pjesë tjetër ofron vetëm shërbime
ditore.
Stafi aktual i QPS për shumicën e rasteve është e
përfshirë në një formë, qoftë duke caktuar menaxher
të rastit, qoftë kujdestarinë ligjore, apo pjesën
tekniko administrative të kompletimit të dosjes për
vendosje dhe strehim.
Shërbimet që ofrohen për klientët e referuar nga
QPS janë kryesisht, fëmijët e braktisur pa kujdes
prindëror, fëmijët e keqtrajtuar dhe lënë pas dore,
fëmijët në situatë rruge, fëmijët me aftësi të
kufizuara të formave të ndryshme, të rriturit dhe të
moshuarit pa kujdes prindëror, fëmijët të rriturit dhe
të moshuarit me çrregullime mendore, përdoruesit
e substancave narkotike, viktimat e dhunës në
familje, viktimat e trafikimit, viktimat e krimeve
seksuale, LGBTQ+, Nënat në situatë për braktisje të
fëmijëve, etj
Organizatat joqeveritare të cilat ofrojnë shërbime
dhe janë të licencuara nga DPSF/MPFT për ofrim të
shërbimeve të tilla.
1.	Shpresa dhe Shtëpitë e Fëmijëve, Kosovë, SDSFPrishtinë;
2. Shtëpia e Sigurt, SheS- Gjakovë;
3.	Qendra për këshillim dhe trajtim të varësisë Labyrinth
4.	Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe
Parandalimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore,
MVPT
5.	Qendra për Strehimin e Grave dhe Fëmijëve,
QSGF- Prizren
6. Qendra për Mirëqenien e Gruas, QMG- Pejë;

7.	Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve
QMGF, Prishtinë;
8.	Qendra për Mbrojtjen dhe Rehabilitimin e Grave
dhe Fëmijëve, LIRIA- Gjilan;
9. Zenski Inkluzivni Centar, ZEC-Novo Brdo;
10.	
Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve
Shtëpia Ime, Q.M.G.F- Ferizaj
11.	
Qendra për Mbrojtjen e Gruas dhe Fëmijës,
“Raba Voca” QMGF- Mitrovicë;
12.	
Qendra e Kujdesit Ditor-PEMA;
13. SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosove
14. Organizata për fëmijët pa kujdes prindëror, OFAP;
15. Shoqata Down Syndrome Kosova -DSK,
16.	
Association of Paraplegic and Children
Paralysis Persons of Kosovo,
17.	
Kosovo Humanitarian and Charitable Society –
Mother Theresa, SHHBK
18.	
Shoqata e paraplegjikve dhe e paralizës së
fëmijëve, HANDIKOS – Gjakovë
19. Kosovar Catholic Church Caritas, C.I.K;
20.	
Shoqata e Paraplegjikëve dhe e paralizës së
fëmijëve,
21. Medica Kosova
22.	
Udruzenje Zena - Povratnica Nas Dom - Novo
Brdo, UZP-ND;
23.	
Small Development Business Center of
Kosovo, S.D.B.C;
24.	
Shoqata e personave me aftësi të kufizuar,
Handikos Ferizaj, Sh.P.A.K.-HK FR; IM
25. HANDIKOS Pejë, HK-PE;
26. Shoqata Carita Umbria SHCU:
27. Shoqata e të Verbërve të Kosovës - SHVK:
28.	
Qendra për Përkrahjen e Personave me Aftësi
të Kufizuara Mentale, Qendra për “Jetë të
Pavarur”;
29.	
Shoqata për Kujdesin Shtëpiak të të Sëmurëve
“Duart Plote Mëshirë”, DPM;
30.	
Public Organization for Local Initiatives and
Supports - Polis;
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31.	
Independent Women’s Association Hareja,
Sh.P.G:
32.	
Shoqata humanitare prindërve me persona me
aftësi të kufizuara mendore, HADËR;
33.	
Këshilli Rinor Rahovecit KRR;
34.	
Qendra për këshillim dhe Rehabilitimin e
Fëmijëve me Aftësi te Kufizuara Floriani –
Skenderaj;
35.	
Centar za Mir i Toleranciju Pristina, (Qendra
për paqe dhe tolerancë) CMTP;
36.	
Shoqata e fëmijëve dhe të rriturve me aftësi të
kufizuara,
37. HANDIKOS - Suharekë,
38.	
Shoqata e personave me aftësi të kufizuar,
HANDIKOS - Drenas;
39.	
Fondacioni Terre des hommes Lausanne ne
Kosove - TDHK,
40. Qendra Kosovare për Vete-Përkrahje, QKVP15;

QPS bashkëpunojnë edhe me organizata tjera të
cilat ofrojnë shërbime sociale dhe shëndetësore
të cilat janë të licencuara edhe pranë Ministrisë së
Shëndetësisë. Shërbimet e specializuara për raste
të caktuara janë më se të domosdoshme, sidomos
shembulli i fëmijëve përdorues të substancave
psiko aktive dhe bashkëpunimi i cili është me
OJQ Labyrinth, ku gjitha rastet referohen për
shërbime. Shërbime të ngjashme ofrohen edhe nga
organizatat që ofrojnë shërbime të specialziuara
për fëmijët me Autizëm. Mirëpo duhet përmend
se nuk mungon edhe bashkëpunimi me OJQ
dhe koalicione të ndryshme të cilat merren me
avokim, analiza, mbrojte të drejtave të fëmijëve dhe
grave, personave të komunitetit LGBT, organizata
përkrahëse me shërbime telefonike si “Linja e
Jetës” si dhe partner tjerë për të cilët QPS vlerëson
se janë të rëndësishme dhe të nevojshme. Mirëpo
gjitha këto shërbime ofrohen pas nënshkrimit të
një marrëveshje të dyanshme të bashkëpunimit
ku specifikohen shërbime dhe lloji i mundshëm i
klientëve përfitues të këtyre shërbimeve.

15 h
 ttps://mpms.rks-gov.net/wpdm-package/vendim-per-aprovimin-e-ojq-ve-te-licencuara-ne-fushen-e-sherbimeve sociale/?wpdmdl=12443&ind=VmVuZGltIG1iaSBhcHJvdmltaW4gZSBPSlEtdmUgdGXMiCBsaWNlbmN1YXJhIG5lzIggZnVzaGXMiG4gZSBzaGXMiHJiaW1ldmUgc29jaWFsZS5wZGY
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ROLI I DPSF/MFPT-SË RRETH FUNKSIONIMIT
TË SHËRBIMEVE SOCIALE NË QENDRAT PËR
PUNË SOCIALE
DPSF – Departamenti për Politika Sociale dhe
Familjes në kuadër të Ministrisë së Financave, Punë
dhe Transfereve (MFPT), ka të punësuar gjithsejtë
40 punëtor të cilët janë të ndërlidhur me zhvillimin e
politikave sociale, menaxhimin e sistemit të bazës
së të dhënave, inspektim, monitorim, këshillim,
shqyrtim ankesash, panelin për strehim dhe
adoptim, viktimat e krimit, riatdhesuarit, moshuarit,
aftësinë e kufizuar, Licencim, KPSHSF16 etj.
Ky numër konsiderohet të jetë i mjaftueshëm,
mirëpo përgjegjësit e shumta që i ka ky departament
shumë i rëndësishëm, me siguri se i nevojitën edhe
më shumë staf profesional.
Nga numri i 40 punëtorëve një numër i
konsiderueshëm i tyre merret drejtpërdrejt me
punën e QPS-ve, sidomos pjesa e monitorimit dhe
inspektimit të SAS ku janë të përfshirë 9 profesionist
në detyra të caktuara, 5 në monitorim dhe këshillim, 2
n Inspektim, 4 në punën me vendosje në institucione
si në shtëpinë për të moshuar dhe Shtime, si dhe
shtëpitë me bazë në komunitet.
MPMS/DPSF menaxhon me buxhet kryesisht
me Institucionet rezidente rreth 2 milion euro, ku
përfshihen Instituti Shtime, shtëpia për të moshuar,
strehimorja e sigurt Lipjan, 4.5 milion në shërbime
sociale, përfshirë pagesa të ndryshme të strehimit
familjar, fëmijët me aftit të kufizuar, viktima të
dhunës etj, 1.6 milion i alokon për shtëpitë me
bazë në komunitet drejtpërdrejt Komunave, rreth 30
milion për pagesa të Skemës së Asistencës Sociale.
Pas decentralizimit QPS janë përgjigj kërkesave të
DPSF deri diku, jo ashtu si deri në vitin 2009,pasi
që kanë konsideruar vetën si jo përgjegjës ndaj
kërkesave të DPSF, sidomos një nga problemet
bazë ka qenë mos evidentimi dhe raportimi qoftë
përmes bazës së të dhënave apo respektimit të
marrëveshjeve të mirëkuptimit të nënshkruara
vite më parë, si p.sh marrëveshja e nënshkruar
për komitetet komunale për eliminim e formave të
rënda të punës dhe fëmijët lëmosh kërkues, por
edhe evidentimi i saktë i viktimave të dhunës apo
rasteve tjera.
Pas vitit 2009 edhe vizitat në QPS kanë qenë më
të rralla në krahasim me periudhën e mbajtjes
së përgjegjësisë ndaj QPS-ve. QPS-të duhet të
posedojnë një dokument të regjistrimit, dokument

të cilin nuk e posedojnë por nuk ka nevojë të jenë
të licencuara. DPSF ka zhvilluar rregulloren e
brendshme dhe strategjinë e shërbimeve sociale
2018-2022, dhe kjo rregullore mundë të merret për
bazë edhe nga Komunat, edhe pse natyra e punës
në Komuna është më ndryshe, sepse kanë të bëjnë
me ofrim të shërbimeve të drejtpërdrejta.
Disa nga nevojat për zhvillimin e politikave sociale
për të ardhmen nga DPSF janë: inspektimi, planet
e veprimit për shërbime sociale nga QPS-të dhe
Komunat, strehimi familjar, mbështetja e OJQ-ve
që ofrojnë shërbime në kuadër të Komunave si dhe
kontraktimi i tyre.
MFPT gjatë zhvillimit të politikave dhe dokumenteve
tjera qofshin udhëzime, rregullore apo standarde
i përfshinë QPS-të në grupe punuese, mirëpo
kontributi i tyre profesional nuk është i kënaqshëm.
QPS-të në këto takime fokusin kryesor e kanë tek
çështjet teknike, dhe shumë më pak me ide të reja
profesionale, të dhëna konkrete dhe probleme
konkrete nga praktika që duhet trajtuar, mungesë e
iniciativave të reja.
DPSF po ashtu thekson se standardet minimale të
zhvilluara nga MFPT-ja filluar nga viti 2011 e tutje,
do të respektoheshin shumë më shumë sikur të
ishin QPS-të nën mbikëqyrjen e MFPT-së, por në
të njëjtën kohë mendon se QPS-ve ju mungon
standardi minimal për QPS-në, se si do të duhet të
dukej një QPS, me numër stafi, profil, menaxhmenti
dhe staf profesional, bazuar në numër të popullatës
apo klientëve në nevoje për shërbime sociale.
Ankesat e shkallës së dytë trajtohen në kuadër
të DPSF-së, por edhe ekipi që i trajton ankesa ka
nevojë për avancime dhe rritje të stafit profesionist.
Nevojat janë të mëdha për më shumë shtëpi me
bazë në komunitet, ka disa Komuna që kanë kërkesa
vetëm për 2-3 persona dhe ato Komuna nuk kanë
mundësi të mirëmbajtjes, mirëpo në ato raste të
zhvillohet bashkëpunimi ndër komunal, ka nevojë
për shtëpi për të moshuar, si dhe për persona me
aftësi të kufizuar dhe çrregullime mendore.
Problem në vete për QPS-të paraqet edhe mungesa
e psikologëve të licencuar, dhe deri më tani nuk ka
asndonjë lobim apo avokim për mbulimin e këtyre
pozitave në QPS, e që në të kaluarën këtë lobim e ka
bërë vetë MFPT-ja.

16 Intervistë me Mentor Morina, UD Drejtor I DPSF/MPMS
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Problem për nivelin politik bërës paraqet mos
evidentimi i rasteve në sistemin e bazës së të
dhënave, por edhe mungesa e raportimeve të rregullta
të QPS-ve/Komunave në MFPT ashtu siç e parasheh
edhe marrëveshja e mirëkuptimit, si dhe mungesa e
webfaqeve të QPS-ve, ku DPSF do të kishte mundësin
e leximit të dhënave për secilën QPS.
DPSF konsideron se nuk ka nevojë për zhvillim të një
ligji të veçantë për QPS, por roli dhe mandati i QPSve të rregullohet përmes statutit të QPS-ve ku do të
përfshiheshin të gjitha rolet dhe përgjegjësit, si dhe
kompetencat e QPS-ve, përfshirë edhe buxhetin e
QPS-së i cili buxhet nuk do të mundë të shpenzohej
pa miratimin e QPS-së.
QPS-të përballen me mungesa të shumta, dhe për
këtë DPSF-ja ka punuar në vazhdimësi për një grand
specifik për shërbime sociale ashtu siç e ka edhe
shëndetësia dhe arsimi, dhe në vitin 2018 ka hyrë në
koncept dokument për financa publike, dhe në vitin
2019 është në program legjislativ që të trajtohet,
dhe me kalimin e këtij ligji QPS-të do të kenë shumë
më të lehtë për financimin e shërbimeve sociale
profesionale.
DPSF nuk e konsideron të mirëpritur kthimin e
QPS-ve nën mbikëqyrjen e MFPT-së ashtu siç ka
qenë deri në vitin 2009, edhe përkundër gjitha
këtyre vështirësive, por thekson se duhet shumë
më shumë punë brenda Komunave që të ngritën
kapacitetet për trajtimin më adekuat të QPS-ve dhe
plotësimin e nevojave për qytetarët e tyre.
Shqetësim tjetër për DPSF është edhe definimi
dhe roli i organit të kujdestarisë në kuadër të QPSsë. Organi i Kujdestarisë - është organ komunal
profesional kompetent për çështje sociale,
përgjegjës për mbrojtjen e interesave të fëmijëve
dhe të rriturve, i përbërë nga një grup ekspertësh që
vepron në kuadër të Qendrës për Punë Sociale.17.
Mirëpo QPS të shumta funksionojnë me 1 apo 2
punëtor, nuk kanë staf profesional për të zhvilluar
grupin e ekspertëve, dhe vë nën dyshim funksionimin
e organit të kujdestarisë ashtu siç e parasheh edhe
legjislacioni.

Konkluzione
Gjatë zhvillimit të kësaj analizë kemi arrit deri te disa
gjetje dhe konkluzione të cilat janë të rëndësishme
për funksionimin e sistemit të mbrojtjes sociale
dhe me theks të veçantë me ndikim në ofrimin e
shërbimeve sociale në Qendra për Punë Sociale në
Kosovë. Rol të rëndësishëm për QPS-të vazhdon të
ketë edhe struktura Komunale, pasi që në Komunat
ku drejtoria është e ndarë nga shëndetësia e ka

fokusin shumë më të madh karshi QPS-së sikur
rasti i Prishtinës, Prizrenit dhe Pejës. Kosova një
vend i vogël, përbëhet me komuna të madhësive
të ndryshme, si për nga territori ashtu edhe nga
popullata. Në kuadër të 38 komunave janë disa
komuna shumë të vogla me kapacitete shumë
të limituara, si profesionale ashtu edhe humane,
por me të gjitha kompetencat sikur një komunë e
madhe, gjë që ka ndikuar që shumë shërbime të
mos ofrohen asnjëherë, apo të mos ketë njohuri se
cilat janë kompetencë e QPS përkatëse. Mungesa
e funksionalizmit të organit të kujdestarisë në QPS
tash e 22 vite paraqet sfidë në organizmin e punës
dhe mbështetjes së menaxherit të rastit. Punëtorët
e asistencës sociale dhe ndihmave ekonomike
nuk janë punëtorë socialë, përjashtuar disa, dhe
një pjesë e konsiderueshme janë me shkollë të
mesme, edhe pse kërkohet një vlerësim profesional
i familjeve përfituese të SAS-it, si dhe shërbimet nga
skema e ndihmës sociale duhet të kenë për bazë
edhe shërbimet tjera brenda familjes që mund të
vlerësohen nga profesionistet e fushës.
Mungesa e webfaqeve të QPS-ve apo brenda
faqes së Komunës ku qytetarët mundë t’i
gjejnë informacionet e kërkuara, bashkë me
dokumentacionet e nevojshme dhe profilin e stafit,
raportet e rregullta mujore apo vjetore. Disa QPS
funksionojnë pa drejtorë apo me UD të drejtorit.
Pothuajse asnjë QPS-të nuk posedon ndonjë
dokument zyrtar si leje pune, certifikatë regjistrimi
apo certifikatë licencimi për ushtrimin e veprimtarisë
së saj si institucion. Shumica e QPS-ve nuk i kanë
ndërruar edhe pas 10 viteve logot dhe në hyrje kanë
logot e MPMS-së. Disa QPS vulat e tyre ende i kanë
me logo të MPMS-së dhe të njëjtat shfrytëzohen për
përdorim zyrtar. Shumica e QPS-ve nuk posedojnë
punëtorë sigurimi edhe përkundër rreziqeve me
të cilat ata përballën gjatë punës së përditshme.
Shumica e Komunave nuk e kanë të zhvilluar
strategjinë komunale për shërbimet sociale brenda
Komunës. Personat me aftësi të kufizuar nuk marrin
asnjë shërbim të paraparë me standardet minimale
të MFPT-së për QPS-të, përjashtuar pagesat të cilat
i realizon MFPT-ja dhe komisioni.Disa QPS-ve që u
mungojnë shefat e shërbimeve, apo i njëjti person
i kryen dy detyrat e që është në kundërshtim me
përshkrim të vendit të punës. Edhe përkundër
faktit se Ligji mbi Profesionet e rregullon çështjen e
profesioneve dhe Punëtori Social njihet si profesion,
në QPS stafi ka titullin e Zyrtarit të Shërbimeve
Sociale, edhe përkundër se të gjithë të punësuarit
janë të licencuar për ofrim të shërbimeve sociale
nga KPSHSF (Këshilli i Pavarur i Shërbimeve Sociale
dhe Familjare në kuadër të MFPT-së)

17 Ligji nr. 04/l-081 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 02/l-17 për shërbime sociale dhe familjare
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Rekomandime
Bazuar në të gjeturat e kësaj analize mund ti nxjerrim
disa rekomandime për Komunat, MFPT, Qeverinë,
OJQ dhe Asociacionin e Komunave të Kosovës:
-	Të zhvillohet model statuti për Qendrën për Punë
Sociale i miratuar nga asambleja Komunale për
Qendrat për Punë Sociale i cili do t’i rregullonte
obligimet, përgjegjësitë, kompetencat e QPS-së, dhe
secila QPS më pas ta përshtat për rrethanat e saja
-	
Të zhvillohet model rregullorja e brendshme
e QPS-ve dhe të përshtatet me burimet në
dispozicion të QPS-së, dhe secila QPS ta përshtat
sipas nevojës.
-	Të zhvillohet strategjia dhe plani i veprimit për
shërbimet sociale brenda Komunës
-	
Të themelohet organi i kujdestarisë në secilën
QPS dhe të kompletohet me stafin adekuat ashtu
siç e parasheh edhe Ligji i Familjes dhe udhëzimi
administrativ
-	Të funksionalizohen QPS-ja në Komunat e Junikut,
Parteshit, Mamushës, Kllokotit dhe Graqanicës
-	
Të zhvillohen ueb faqet të QPS-ve me gjitha
të dhënat që i nevojiten politikë bërësve dhe
qytetarëve. Të dhëna si: detajet e QPS, kontaktet
e QPS-së, llojet e shërbimeve që ofron QPS-ja,
konkurset, të dhënat për punëtorët që punojnë në
shërbime, raportet mujore dhe vjetore, rregulloret,
udhëzimet administrative dhe ligjet në fuqi,
dokumentet dhe kriteret për aplikim të skemave
të ndryshme, marrëveshjet e mirëkuptimit,
donatorët, përfituesit etj.
-	Të plotësohet QPS-ja me staf adekuat me profile
profesionistësh, ashtu siç e parasheh Ligji për
shërbimet sociale dhe familjen, për funksionimin
e organit të kujdestarisë.
-	Të paguhet rrezikshmëria e stafit të QPS-së për
punën e tyre ashtu siç u paguhet edhe ofruesve
tjerë të shërbimeve të ngjashme.
-	Të sigurohen fonde të qëndrueshme për OJQ-të e
specializuara dhe licencuara si dhe OJQ-të e reja
për ofrim të shërbimeve sociale për personat me
aftësi të kufizuara
-	
Të rregullohen dhomat e kontaktimit për takime
fëmijë prindër dhe të pajisen në vazhdimësi me lodra
dhe pajisje si dhe furnizohen me inventar adekuat,
pasi që është një ndër shërbimet e drejtpërdrejta më
të shpeshta që ofrohet brenda QPS-së
-	Të vendosen emërtimet e sakta në QPS, dhe në
tituj e stafit, sepse pjesa e madhe e QPS-ve ende
janë me logo dhe mbishkrime të MPMS-së, si dhe
me vule të MPMS-së

-	
Të plotësohet QPS-ja me staf profesional me
theks të veçantë me psikolog, pasi që gjykatat
kërkojnë mendimin e psikologut në gjitha situatat
kur kemi të bëjmë më besimin e fëmijëve,
adoptimin, keqtrajtimin e fëmijëve në forma të
ndryshme, vlerësimin e të rriturve, përdoruesve të
substancave etj.
-	Të angazhohen sa më shumë në punë praktike
dhe punë të rregullt studentet e diplomuar nga
departamenti përkatës për punë sociale
-	
Të zhvillohen broshura dhe informator për
shërbimet në dispozicion dhe kriteret e parapara
për përfituesit e shërbimeve sociale profesionale
dhe skemës së asistencës sociale
-	
Të zhvillohet sistemi për informimin dhe
referimin e personave në nevojë për shërbime
sociale përmes përfshirjes së komunitetit,
shkollave, institucioneve shëndetësore parësore,
organizatave ofruese të shërbimeve, komunitetit
ndër fetar dhe vullnetarëve
-	Të bëhet kostimi i shërbimeve sociale për secilin
shërbim individualisht, sidomos ato shërbime të
cilat kërkojnë financa si: strehimi i viktimave të
dhunës në familje, viktimave të trafikimit, fëmijët
pa përkujdesje familjare dhe të braktisur, fëmijët
e keqtrajtuar, fëmijët në situatë rruge, shërbimi në
Institucion apo në shtëpi për personat e moshuar
pa përkujdesje familjare, fëmijët me aftësi të
kufizuar, fëmijët dhe të rriturit me çrregullime
mendore, strehimi social, pakoja familjare në
bazë të numrit të anëtarëve, re-integrimi etj.
- T
 e mirëmbahen sistemet e bazës së të dhënave
dhe të raportohen të dhënat me kohë reale dhe
të sakta, tek politik bërësit si parakusht për
zhvillimin e politikave sociale
-	Të përcaktohen kriteret për punësim për stafin e
QPS-së me theks të veçantë zyrtarët në asistencës
sociale
-	Të organizohen trajnime të rregullta për stafin
lidhur me ligjet në fuqi, sepse shumë prej ligjeve të
cilat kanë ndikim të drejtpërdrejt në punën e QPSve, stafi i QPS-ve nuk i posedon informacionet për
ligjin apo ndryshim plotësimin e tyre.
-	Të zhvillohet standardi i parë bazë për strukturën
dhe funksionimin e QPS-ve, profilin e stafit të
punësuar, hapësirat e domosdoshme si dhe
hapësirat përcjellëse për ofrim të shërbimeve
sociale
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-	
Të organizohen takime të rregullta të QPS-ve
bashkë me DPSF ku do të këmbehen informatat
dhe praktikat më të mira, si dhe të trajtohen rastet
dhe dukuritë e ndryshme

përgjegjësi edhe nga legjislacioni i zhvilluar nga
Ministritë tjera si Ministria e Drejtësisë, Ministria
e Punëve të Brendshme, Ministria e Shëndetësisë,
Ministria e Pushtetit Lokal, Ministria e Arsimit etj.

-	
Të hartohen procedurat standarde të operimit
(veprimit) për ofrim të shërbimeve, për referim
dhe menaxhim të rasteve për ofruesit e shërbime
sociale dhe familjare

Baza ligjore për mbrojtëse sociale dhe ofrimin e
shërbimeve rrjedh nga:

-	
Të organizohen trajnime profesionale dhe të
zhvillohet baza ligjore për trajtimin e rasteve LGBT
- Të sigurojë se gjithë qytetarët e Republikës së
Kosovës kanë qasje në të gjitha shërbimet, pa
marrë parasysh se ku jetojnë apo cilit nacionalitet
i përkasin, pasi që disa QPS nuk i kanë të zhvilluara
fare shërbimet sociale profesionale, me theks të
veçantë Komunat e reja të formuara pas vitit 2010.
- T
 ë ndahen një grand specifik për shërbimet
sociale profesionale dhe kjo çështje të rregullohet
me ligjin e financave publike
- Të respektohet Ligji mbi Profesionet dhe Zyrtarët
e Shërbimeve Sociale, dhe stafi aktual i licencuar
por edhe stafi i ri i punësuarit emërohen punëtorë
socialë dhe të kalojnë në punëtorë profesionistë.

 Kushtetuta e Republikës së Kosovës
 Kodi penal
 Kodi i drejtësisë për të Mitur
 Ligji për Familjen
 Ligji për Shërbimet Sociale dhe Familjare
 Ligji për Skemën e Ndihmës Sociale
 Ligji për Mbrojtjen e Fëmijëve
 Ligji për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje
 Ligji për përdorimin e substancave narkotike,
substancave psikotrope dhe prekursore
 Ligji për përkrahjen materiale familjeve të
fëmijëve me aftësi të kufizuar të përhershme

- T
 a nivelohet pagesa e stafit, pasi që qendra
prej qendre dallon në pagesë të pagës dhe ka 1
deri 2 koeficient dallim për punën e njëjtë si dhe
stafi i QPS-së të trajtohet si staf profesional e jo
administrativ si deri më tani.

 Ligji për aspektin civil të rrëmbimit
ndërkombëtar të fëmijëve

- OJQ të bashkëpunojnë me QPS dhe MFPT lidhur
me nevojat e ofrueseve te shërbimeve dhe ne
koordinim të ngushtë me ta ti mbuloj fushat e pa
mbuluara si pasoje e mungesës se kapaciteteve

 Konventa e Këshillit të Evropës për mbrojtjen
e të Drejtave të Njeriut dhe lirive themelore.

- T
 rajnimi i stafit të QPS-ve lidhur me secilin ndryshim
në legjislacion, qoftë primar apo sekondar
- 
Asociacioni i Komunave të Kosovës duhet të
themeloj një kolegjium të veçantë për shërbime
sociale dhe të organizoj takime të rregullta me QPStë për shkak të specifikave të punës. Gjithashtu
AKK të sensibilizoj kryetarët e komunave,
drejtorët e DKSHMS dhe DMS lidhur obligimet
dhe përgjegjësitë e ofrimit të shërbimeve sociale
profesionale në Komuna.

Legjislacioni primar
Legjislacioni i shërbimeve sociale është mjaftë
i shpërndarë dhe janë një numër i madh i ligjeve
që e rregullojnë materien e ofrimit të shërbimeve
sociale. Edhe pse në këtë fushë MFPT konsiderohet
si Ministri përgjegjëse për zhvillimin e politikave
sociale, QPS-të shpeshherë marrin obligime dhe

34

 Konventa ndërkombëtare për të drejtat e
fëmijëve

Legjislacioni sekondar
Sa i përket legjislacionit sekondar janë zhvilluar
dhe janë proces të zhvillimit, ndryshimit dhe
plotësimit shumë udhëzime administrative të
cilat e rregullojnë aspektin e shërbimeve sociale
profesionale dhe skemën e ndihmës sociale,
standarde strukturore dhe profesionale dhe akte
tjera. Zhvillimi i legjislacionit sekondar, por edhe
standardeve strukturore dhe profesionale, si
zhvillimi i udhëzuesve të ndryshëm ju ka mundësuar
zyrtarëve të shërbimeve sociale në QPS por edhe në
OJQ që të jenë në gjendje që të ofrojnë shërbime më
kualitative, si dhe përshkrimin e obligimeve përmes
udhëzuesve të ndryshëm.
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