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HYRJE

Pas një pune të gjatë dhe intensive, pas takimeve të shumta por shumë frytdhënëse, më në fund
unë personalisht si Kryetar i Këshillit të Qarkut Elbasan, kam kënaqësinë të shkruaj rreshtat e
para të këtij dokumenti tepër të rëndësishëm, siç është Plani Social i Zonës.
Fokusimi në aspektin social ka qenë ndër elementët e rëndësishëm ku është bazuar veprimtaria
e Këshillit të Qarkut përgjatë kësaj periudhe kohe, në mënyrë të veçantë edhe pas vendimit të
Këshillit të Ministrave për krijimin e Komiteteve të Vlerësimit dhe të orientimit të politikave Sociale
pranë këshillave të qarqeve.
Nisur nga ky fakt Këshilli i Qarkut Elbasan mendoi se puna që i ngarkonte ligji nuk mund të kryhej
në mënyrë të plotë dhe të drejtë nëse më parë nuk do të kishim një panoramë të qartë dhe të
plotë të situatës sociale dhe të shërbimeve në këtë aspekt që ofroheshin në tërritorin e Qarkut të
Elbasanit. Në këtë inisiativë tonën natyrisht që duhet të mbështeteshim tek partnerë të
besueshëm, me eksperiencë në këtë drejtim, dhe i tillë ishte dhe mbetet shoqata « Tjetër
Vision ».
Dua të falenderoj drejtuesit dhe specialistët e kësaj organizate të cilët pranuan të ishin pjestarë të
kësaj inisitive të rëndësishme e cila sot më në fund gjendet e konkretizuar në këtë material tepër
të vlefshëm, udhërrëfyes i qartë dhe i drejtpërdrejtë i situatës sociale në Qarkun e Elbasanit.
Por gjithashtu nuk mund të rri pa falenderuar edhe të gjithë përfaqsuesit e njësive vendore të
Qarkut të Elbasanit të cilët ishin pjesmarrës aktivë në këtë proçes, dhe besoj se me këtë
pjesmarrje kanë dhënë një kontribut të çmuar jo vetëm për hartimin e këtij dokumenti por edhe
për të ardhmen e shërbimeve sociale edhe në territoret ku ata operojnë.
Plani social i Qarkut të Elbasan padiskutim që mbetet një dokument i kopletuar i cili bën një
analizë të qartë të territorit, evidenton nevojat në këtë sektor, përcakton prioritetet dhe programet
që duhet të ndiqen në fusha dhe territore të veçanta. Ai na jep një panoramë të qartë se cila
është situata e shërbimeve sociale në Qarkun e Elbasanit dhe në çfarë zonash kemi ofrim të tyre
dhe ku jo, duke dhënë një tabllo të qartë dhe tepër realiste. Ai përcakton nevojat dhe ku duhet të
ndërhyet, duke i hapur rrugë në këtë mënyrë lëvrimit te fondeve apo implementimit të projekteve
qeveritare ose joqeveritare, me qëllim që qytetarët në nevojë të kenë një përfitim real.
Plani social i qarkut të Elbasanit bëhet kështu pjesë përbërëse e masterplanit të zhvillimit të këtij
territori, duke qenë një hap tjetër i rëndësishëm dhe konform të gjitha standarteve europiane për
të përcaktuar politika të qarta dhe të vlefshme drejt një zhvillimit të qëndrueshëm.

Blendi HIMÇI
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KAPITULLI I

Plani Social Rajonal i Qarkut Elbasani

1. Misioni, qellimi dhe metodologjia
Misioni: Nje zhvillim shoqeror, social dhe ekonomik i qendrueshem, do te beje te mundur

pjesemarrjen aktive te gjithe komunitetit, do te reduktoje perjashtimin social, e do te
mundesoje nje jete dinjitoze per individet dhe shoqerine.
Qellimi:
-

Të analizojë situatën sociale dhe ekonomike të grupeve shoqërore ne baze qarku e ne menyre te
vecante te grupeve vullnerabel, të identifikojë shkaqet e situatës.

-

Të propozojë ndërhyrje me karakter social dhe ekonomik, duke koordinuat te gjithe aktoret
potenciale prezent ne territor, për përmirësimin e situates dhe problematikave ekzistuese.

-

Të propozoje e kërkojë planifikime të nevojave për burime financiare dhe njerëzore për të
përballuar kostot që dalin per realizimin e sherbimeve.

Për të bërë të mundur realizimin e planit:

-

Nën kujdesin e Kryetarit të Qarkut Elbasan, u ngrit një grup pune i përbërë nga: Drejtori i Kujdesit
Social prane qarkut Elbasan dhe specialiste te ketij dikasteri, të Drejtorisë së Zhvillimit dhe nje
grup specialistesh te sektorit te OJF dhe sherbimeve komunitare.

-

U zhvilluan takime intensive me te gjithe perfaqesuesit e komunave e bashkive, prane
nenprefekturave te qarkut, me te cilet u hartua nje program pune dhe u nxiten per te qene pjese
aktive e ketij procesi.

-

U realizuan takime individuale me secilen njesi te qeverisjes vendore, per te lexuar nevojat e
komunitetit, per te percaktuar prioritetet e per te bere propozimet konkrete per permiresimin e
situates.

-

U realizuan takime me te gjithe perfaqesuesit e drejtorive rajonale prane Prefektures Elbasan, per
te mundesuar pjesemarrjen aktive te tyre ne kete proces.

-

Informacioni i grumbulluar, u analizua dhe u perpunua nga specialiste te fushes sociale.

-

U hartua dokumenti i PS Rajonal.

-

U diskutua ne nivel specialistesh prane qarkut Elbasan.

-

U prezantua dhe u diskutua, dhe u aprovua ne Keshillin e Qarkut Elbasan.
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Hartimi dhe realizimi i Planit Social Rajonal eshte nje proces i vazhdueshem, e qe i ka fillesat vite
me pare. Eksperieca e mire e krijuar ne Bashkine Elbasan per hartimin e PSZ, e institucioneve te
qeverisjes vendore e qendrore, por edhe e punes se palodhur te OJF qe operojne ne Qarkun e
Elbasanit, duhet sinkronizuar e koordinuar per maksimizimin e burimeve dhe mundesive ne
interes te komunitetit.
Hartimi i politikave Rajonale eshte i nje rendesie te vecante per komunitetin tone dhe lipset
pjesemarrja aktive qytetare dhe institucionale e te gjithe aktoreve. Rritja e cilesise se jetes dhe e
integrimit te grupeve shoqerore ne risk, eshte ne interesin e te gjitha njesive te qeverisjes
vendore, pavaresisht perkatesise politike te sejciles prej tyre.
Per kete qellim, vazhdimesia ne kohe e ketij procesi do ti sherbeje konsolidimit te metejshem te
te gjithe perpjekjeve dhe strukturave aktive ne te mire te komunitetit dhe bashkejeteses.
Qarku i Elbasanit si nje ndër qarqet më të mëdha të Shqipërisë paraqet problematika të shumta
sociale. Prezenca e grupeve sociale të rrezikuara si: fëmijët, të rinjtë, gratë, personat me aftësi të
kufizuar, të moshuarit si dhe etnitë Rome dhe Egjiptiane, e bejne me te theksuara keto
problematika dhe kerkojne ne cdo kohe pergjigje sa me te shpejta dhe efikase.
Hartimi dhe funksionimi i Planeve Sociale Rajonale bëjnë pjesë në përvojat më novatore të
realizuara në vendet e zhvilluara dhe me nivel të lartë të shërbimeve sociale.
Qarku i Elbasanit, ashtu si e gjithe Shqiperia aspiron prej kohesh ti bashkohet familjes se madhe
te vendeve Europiane.
Funksionimi i Planeve Sociale Rajonale, sidomos ne kuader te deinstitucionalimit te funksioneve
si dhe ne perberje te tij ekzistenca dhe funksionimi i sherbimeve te qendrueshme per komunitetin,
do te permbushmin nje nder kushtet e rendesishme per aderimin ne keto struktura.

Elbasani, fale kapaciteteve ne burime njerezore qe disponon,

ka pasur gjithmon shansin ti

paraprije modeleve novatore duke bere te mundur pilotimin e tyre dhe duke e bashkendare me
aktore te tjere ne rajon e me gjere.
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2. Te dhenat demografike

Qarku Elbasan shtrihet ne zonen qendrore te Shqiperise. Ka nje siperfaqe te pergjithshme prej
3292 km2 dhe nje popullsi prej 437.724 banore. Kufizohet ne veri dhe veriperendim me qarkun e
Tiranes, ne lindje dhe juglindje me qarkun e Korces, ne perendim dhe jugperendim me qarkun e
Beratit.

Ne perberje te tij jane kater rrethe:
Rrethi Elbasan, qe eshte edhe qendra e ketij qarku, rrethi Librazhd, rrethi Peqin, rrethi Gramsh.
Administrativisht, Qarku ka 7 bashki, 43 komuna dhe 386 fshatra.

Siç vihet re nga të dhënat, ne tabelat e meposhtme popullsia rritet me ritme shumë të vogla.
Gjate 10 viteve te fundit, numri i popullsiuse se Qarkut Elbasan eshte rritur me rreth 75400
banore, me nje mesatare vjetore prej 7540 banore. Ne fakt kjo rritje shkon paralelisht me trendin
e rritjeve ne shqiperi. Sipas parashikimeve të popullsisë të bëra mbi bazën e Regjistrimit të
Popullsisë dhe Banesave të vitit 2001, ky tregues do të vazhdojë të bjerë, gjë që tërheq
vëmendjen për fillesën e një mplakjeje të popullsisë. Megjithatë popullsia shqiptare vazhdon të
mbetet një popullsi me moshë të re, mosha mesatare e saj 32.8 vjeç, ku 32.3 vjeç është për
meshkujt dhe 33.3 vjeç për femrat.

Faktorët kryesor në ritmin e pakësimit së popullsisë: emigracioni dhe migrimi relativisht i lartë, kjo
si pasoje edhe e tranzicionit qe po kalon akoma Shqiperia, si dhe rënia e vazhdueshme e numrit
të lindjeve. ( Tab. Popullsia e Qarkut Elbasan 2001-2010)

Rrethi

Total Qarku
Rrethi Elbasan
Rrethi Gramsh
Rrethi Librazhd
Rrethi Peqin

Nr.Popullsise
2001
361980
221188
35685
72219
32888

Nr. Popullsise
2010
437394
284373
39288
76437
37296

Nr. Familjeve
2010
119887
77301
9034
24005
9547
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Tashme jemi te mirenjohur me fenomenin e emigrimit te popullsise shqiptare, qe ne fakt duhet
theksuar qe ka rene keto kohet e fundit. Me levizjen e lire te qytetareve shqiptare ne mbare
europen, ky fenomen do te bjere gjithnje e me shume. Ajo qe vihet re, ne fakt eshte nje levizje
migratorie e popullsise, nga zonat rurale ne ato urbane, e nga zonat urbane me te vogla drejt
atyre me te medha. Natyrisht rrethi i Elbasanit predominon ne kete proces si qendra dhe njesia
me e madhe administrative e Qarkut, dhe me mundesite me te medha per punesim e strehim.
(Tab.Popullsia sipas rretheve).
Rrethi i Elbasanit, ka popullsine me te larte te Qarkut, prej 284703 banore, ose 65 % e totalit te
popullsise
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(Tab.Popullsia sipas rretheve).
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Persa i perket raportit te popullsise midis asaj urbane dhe rurale ne rrang Qarku, predominon ajo
rurale me rreth 55 %, perkundrejt 45 % te popullsise urbane. ( Tab.Popullsia e shprehur ne %)

Popullsia e shprehur ne %
Popullsia Popullsia
Qark %
Elbasan
%
Zona
urbane
Zona
rurale
Total

Popullsia
Librazhd %

Popullsia Popullsia
Peqin %
Gramsh
&

45.3

55

24

24

36

54.7
100%

45
100%

76
100%

76
100%

64
100%

Raporti i popullsise midis zonave urbane dhe rurale

Numri i popullsise sipas rretheve dhe zonave.

Popullsia
Elbasan

Popullsia
Librazhd

Popullsia Popullsia
Peqin
Gramsh

Qark

Zona
urbane

156084

18560

8999

14310

197953

Zona
rurale
Total

128619
284703

57877
76437

28297
37296

24978
39288

239771
437724
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Raporti i popullsise midis Rretheve.

Ky raport eshte krejtesisht i kundert per Rrethin e Elbasanit, ku shifrat e % nderrojne vendet, ku
55 % e popullsise eshte e perqendruar ne zonat urbane dhe 45 % ne ato rurale.
Ajo qe vihet re, eshte nje perqendrim shume i larte i popullsise ne zonat rurale ne tre rrethet e
tjera. Ky raport shkon ne 72 % me 28 %. ( Tab....)
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Rrethi dhe popullsia.

Rrethi Elbasan

Banore

Familje

Total

284373

77301

126810

36824

Rrethi Elbasan ka ne perberje te tij

1 Bashkia Elbasan

3 bashki dhe 20 komuna.

2 Bashkia Cerrik

14846

4300

3 Bashkia Belesh

14428

3763

4 Komuna Gostime

12415

3060

5 Fushe

6297

1533

6 Kom.Labinot Mal

5478

1411

7 Kom.Fierze

3861

889

8 Kom.Gjinar

5009

1408

9 Kom.Mollas

7557

1742

10486

2793

11 Kom.Shales

7185

1701

12 Kom.Gjergjan

7711

2002

13 Kom.Kajan

6414

1643

14 Kom.Grekan

5349

1357

15 Kom.Funar

3188

1043

16 Kom.Rrase

2328

575

17 Kom.Shirgjan

9738

2504

18 Kom.Tregan

4323

1024

Librazhdit, ne juglindje me rrethin e Gramshit, ne

19 Kom.Gracen

2476

673

jug me rrethin e Beratit dhe Kuçoves dhe ne

20 Kom.Bradashesh

12853

3020

jugperendim me rrethin e Lushnjes.

21 Kom.Paper

9042

2305

22 Kom.Zavaline

2001

610

23 Kom.Klos

4908

1121

Bashkite: Elbasan, Cerrik, Belesh

Kom.Labinot
Komunat: Bradashesh, Fierze, Funar, Gjergjan,
Gjinar, Gostime, Gracen, Grekan, Kajan, Klos,
Labinot Fushe, Labinot Mal, Mollas, Paper,
Rrase, Shales, Shirgjan, Shushice, Tregan,
Zavaline.

10 Kom.Shushice
Rrethi Elbasan, ka nje siperfaqe prej 1481
km2 dhe nje popullsi prej 284.373 banore. Numri
total i familjeve te regjistruara jane 77301, me nje
mesatare prej 3.7 persona per familje.

Shtrihet ne qender te Shqiperise, ne lartesine
120 m dhe kufizohet: ne veriperendim me rrethin
e Tiranes, ne verilindje dhe lindje me rrethin e

Eshte rreth fushor dhe pjeserisht kodrinor-malor.
Lartesia mesatare eshte 440 m.
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Rrethi Librazhd ka ne perberje te tij

Rrethi Librazhd

Banore

Familje

2 bashki dhe 9 komuna.

Total

76437

24005

1 Bashkia Librazhd

10125

2810

2 Bashkia Prrenjas

8435

1890

3 Komuna Rrajce

10317

2486

4 Komuna Qender

11179

2616

5 Komuna Qukes

10658

2813

6 Komuna Stravaj

3078

832

Rrethi Librazhd. Ka nje siperfaqe prej 1013

7 Komuna Hotolisht

6890

1819

km2 dhe nje popullsi prej 76.437 banore. Numri

8 Komuna Lunik

4051

883

total i familjeve te regjistruara jane 24005, me

9 Komuna Stebleve

1294

312

10 Komuna Orenje

5306

1417

11 Komuna Polis

5104

1138

Bashkite: Librazhd, Prrenjas

Komunat: Hotolisht,

Lunik,

Orenje,

Polis,

Qender, Qukes, Rrajce, Stebleve, Stravaj.

nje mesatare prej 3.2 persona per familje.
Shtrihet ne pjesen lindore te Shqiperise se
mesme

dhe

kufizohet:

ne

lindje

me

Maqedonine me nje gjatesi prej 42 km, ne juglindje me rrethin e Pogradecit; ne jug me rrethin e
Gramshit, ne veri me rrethin e Peshkopise dhe Bulqizes dhe ne perendim me rrethin e Elbasanit.
Eshte nje rreth malor. Lartesia mesatare mbi nivelin e detit eshte 1049 m.

Rrethi Gramsh ka ne perberje te tij

Rrethi Gramsh

Banore Familje

1 bashki dhe 9 komuna.

Total

39288

9034

Bashkia Gramsh

14310

3269

1
Bashki: Gramsh

Komunat: Kodovjat,

Komuna
Kuker,

Kushove,

Lenie,

Pishaj, Poroçan, Skenderbegas, Sult, Tunje.
Rrethi Gramsh. Ka nje siperfaqe prej 695

2

Skenderbegas

2414

586

3

Komuna Sult

1469

343

4

Komuna Kukur

3370

921

5

Komuna Kushove

1171

265

6

Komuna Tunje

2268

566

7

Komuna Porocan

1924

427

8

Komuna Lenie

1154

276

9

Komuna Kodovjat

3193

722

8015

1659

2

km dhe nje popullsi prej 39.288 banore. Numri
total i familjeve te regjistruara jane 9034, me nje
mesatare prej 4.4 persona per familje.
Shtrihet ne jugperendim te rrethit te Elbasanit dhe

10 Komuna Pishaj

kufizohet ne pjesen veriore me te, ne verilindje me
Librazhdin, ne lindje me Pogradecin, ne juglindje me rrethin e Korçes, ne jug me Skraparin, ne
perendim dhe jugperendim me Kuçoven dhe Beratin. Nga pikepamja e relievit eshte nje rreth
kodrinor e malor. Lartesia mesatare e rrethit eshte 804 m.
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Rrethi Peqin ka ne perberje te tij
1 bashki dhe 5 komuna.
1

Bashki: Peqin

Rrethi Peqin

Banore Familje

Total

37296

9547

Bashkia Peqin

8999

2356

Komuna
Komunat: Gjocaj, Karine, Pajove, Perparim,

2

Perparim

5370

1351

Sheze

3

Komuna Karine

1932

482

4

Komuna Pajove

8584

2176

Rrethi Peqin. Ka nje siperfaqe prej 140 km dhe

5

Komuna Sheze

5353

1423

nje popullsi prej 36.897 banore. Numri total i

6

Komuna Gjocaj

7058

1759

2

familjeve te regjistruara jane 9547, me nje
mesatare prej 4 persona per familje.
Shtrihet ne qender te Shqiperise se mesme dhe kufizohet ne veri me rrethin e Tiranes, ne jug me
rrethin e Lushnjes, nga lindja me rrethin e Elbasanit dhe nga perendimi me rrethin e Kavajes.
Lartesia mbi nivelin e detit varion nga 50-200 m

Klima e Qarkut Elbasan karakterizohet nga nje klime mesdhetare, me dimer te bute dhe vere te
nxehte. Reshjet bien kryesisht ne stinen e dimrit dhe te vjeshtes me nje mesatare prej 1490 mm
ne vit. Temperatura mesatare vjetore eshte 15.4°C.
Per sa i perket relievit 38% e perbejne malet, 28% e perbejne fushat dhe 34% e perbejne kodrat.

Qarku pershkohet nga dy lumenj: Shkumbini e Devolli.
Arteri kryesor hidrografik i Qarkut eshte lumi Shkumbin qe rrjedh nga juglindja drejt perendimit
duke e ndare rrethin e Elbasanit ne dy pjese te barabarta. Ka nje siperfaqe te pellgut

12

ujembledhes 1062 km2 dhe gjatesi 90 km. Gjate rruges merr shume perrenj si: Rrapuni, Gostima,
Shushica, Zaranika, Manazderia, etj.

Ne pasurite hidrografike te Qarkut te Elbasanit hyjne edhe rezervuaret dhe liqenet. Rrethi i
Elbasanit ka nje siperfaqe ujore rreth 650 ha te cilat perbehen nga liqene natyrore dhe rezervuare
te ndertuar per qellime vaditjeje. Perkatesisht rezervuaret zene nje siperfaqe prej rreth 342 ha
dhe jane rreth 33 te tille, ndersa liqene jane 34 te tille dhe zene nje siperfaqe prej 310 ha. Kur
flasim per liqenet natyrore nenkuptojme zonen e Dumrese.
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Arsimi.
Sistemi arsimor ne Qarkun e Elbasanit ka ndjekur zhvillimin e tij mbi bazen e Strategjise
Kombetare te Zhvillimit te Arsimit Parauniversitar 2004-2014, ku theksi vihet mbi garantimin e
aksesit ne te gjitha nivelet e tij, reformen kurrikulare e strukturore per zgjatjen e arsimit te detyruar
nga 8-9 vjet dhe sigurimi i cilesise se tij.

Keshtu ne vitin shkollor 2008-2009 u realizua kalimi nga arsimi baze 8-vjecar ne ate 9-vjecar dhe
arsimi i mesem 4-vjecar ne ate 3-vjecar.

Niveli i regjistrimit ne arsimin e detyrueshem 9-vjecar ne vitin 2009 ka qene 95%,

ne arsimin e

mesem 87% dhe ne ate parashkollor 53%.

Gjate viteve te fundit jane bere edhe disa investime per rikonstruksione, ndertim godinash te reja
dhe pajisje me mjete didaktike por vihet re se akoma raporti nxenes/klase mbetet ende i larte.
Ka patur permiresime ne drejtim te uljes se nivelit te braktisjes shkolles, perfshirjes se femijeve
rom dhe atyre me aftesi te kufizuara ne arsimin e detyruar.
Keto vite kane qene intensive persa i perket aksesit te femijeve ndaj teknologjise se informacionit,
ku nje sere shkollash jane pajisur me laboratore informatike.

Sistemi arsimor perfaqesohet nga nje numer i madh kopshtesh, shkollash 9-vjecare, shkollash te
mesme.
Shperndarja e institucioneve arsimore ne Qark.
RRETHET Nr.
Nr.Femijeve Nr. Shk Nr. Nx. Nr.
Nr. Shk Nr. Nx
Nr. Mes
kopshteve
9-vjecare
Mes. Mesme
Elbasan
86
4607
174 30421 1785
30 10163
543
Librazhd
43
1984
45
9713
683
12
3328
145
Peqin
23
857
25
4556
348
2
937
58
Gramsh
30
1072
30
4816
364
9
1835
98
QARKU
182
8520
274 49506 3180
53 16263
844

Raporti nxënës për mësues në vitin 2006 – 2007 ka qenë 16.2 ndërsa në vitin 2009 – 2010 është
15.1, gjë që flet për përmiresimin të kushteve të mësimdhënies në Qark.

Referuar te dhenave te Drejtorise Arsimore Rajonale braktisja shkollore ka rënie nga

1.32%

për vitin 2005 ne 1,02% ne vitin 2008 dhe 0.4% ne vitin shkollor 2009-2010, por përsëri është
evident si faktor social.
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Arsimi parashkollor në Qarkun e Elbasanit, i cili edhe pse nuk eshte i detyrueshem tenton te
perfshije nje numer sa më të madh të fëmijëve të moshës 3-6 vjec.
Aktualisht funksionojnë 176 kopshte publike si dhe 6 kopshte jopublike me rreth 8520 femije.

Numri i femijeve te arsimit parashkollor ne Qark.
Arsimi i detyruar realizohet në 274 shkollat 9-vjecare te shperndara keto 174 ne rrethin e
Elbasanit, 45 ne Librazhd, 25 ne Peqin dhe 30 ne Gramsh.
Në këto shkolla mësojnë 49506 nxënës në arsimin publik, nga të cilët 549 nxenes në arsimin
jopublik.
Rreth 30524 nxenes ndjekin arsimin e detyruar ne shkollat e zonave rurale.
Infrastruktura fizike sidomos në keto zona nuk i përgjigjet kërkesave bashkëkohore.
Këtu shtohet dhe mbështetja e pamjaftueshme e procesit mësimor me mjete shkencore didaktike,
laboratorë kompjuterash, aplikativë ose demonstrativë, dixhitilazimi i proceseve administrativë e
vendimmarrës etj.
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Numri i nxenesve te arsimit te detyruar ne nivel Qarku.

Numri i nxenesve ne sistemin arsimor sipas viteve 2007 – 2008 dhe 2010 - 2011

Viti 2007
Arsimi

Para
shkollor

- 2008
I detyruar

Rrethi
Elbasan

4936

29213

Gramshi

1058

Viti 2010
I mesem

Para
shkollor

Total

- 2011
I detyruar

I mesem

Total

8350 42499

4607

30421

10163 45191

4578

1325

6961

1984

9713

3328 15025

835

4897

792

6524

857

4556

937

6350

Librazhd

1575

5310

2536

9421

1072

4816

1835

7723

Qarku

8404

43998

13003 65405

8520

49506

Peqini

16263 74289

Niveli i mesem arsimor perfaqesohet nga 53 shkolla te mesme te shperndara 30 ne rrethin
Elbasan, 12 ne Librazhd, 2 ne Peqin dhe 9 ne Gramsh.

Shkolla
Te mesme te pergjith.
Te mesme prof.
TOTAL QARKU

Nr. shkollave

Nr.Nxenesve
45

13953

8

2310

53

16263
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Megjithë politikat që po ndiqen dhe promovimin e arsimit professional kryesisht në rrethin e
Elbasanit, vijon të mbetet një sfidë e rëndësishme hapja e shkollave të arsimit profesional edhe
në rrethet e tjera të qarkut e sidomos në fshat.
Kjo do të shërbente për përgatitjen e specialistëve në fusha të ndryshme si në ndërtim, mobilieri,
rrobaqepësi, artizanat, hoteleri turizëm etj. dhe uljen e nivelit të papunësisë në qarkun tonë .
Per kete Arsye Qarku Elbasan, i ka kushtuar nje rendesi te vecante ketij sektori, dhe ka hartuar
Strategjine Rajonale per arsimin profesional.

Raporti i shkollave te mesme te pergjithshme ndaj atyre profesionale
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Numri I nxenesve ne shkollat e mesme te pergjithshme dhe profesionale.

Niveli i larte arsimor perfaqesohet nga i vetmi universitet i Qarkut, “Aleksander Xhuvani”.

Universiteti Elbasanit është një institucion kombëtar për mësimdhënie dhe shkencë dhe varet
nga Ministria e Arsimit dhe Kërkimeve Shkencore.
Stafi akademik i Universitetit përbëhet nga 245 pedagogë dhe asistentë pedagogë efektivë, nga
të cilët 8 janë profesorë, 12 asistentë profesorë; 20 doktorë; 20 mastera; 70 pedagogë; 17
asistentë pedagogë. Universiteti ka edhe 44 lektorë të jashtëm, nga të cilët 2 janë profesorë; 3
asistentë profesorë; 3 doktorë; 20 pedagogë; 16 asistentë pedagogë.

Sot, Universiteti i Elbasanit numëron rreth 4000 studentë në sistemin me frekuentim të plotë dhe
5547 studentë në sistemin pa shkëputje nga puna. Referuar INSTAT.

Fakultetet.
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Fakulteti i Shkencave Ekonomike
Fakulteti i Shkencave Humane
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Fakulteti i Mësuesisë për Kl. I –IV dhe parashkollorë
Fakulteti i Shkencave Sociale
Fakulteti i Infermierisë
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Vihet re nje numer me i madh i femrave perkundrejt meshkujve ne frekuentimin e Universitetit, e
ky raport pothuaj eshte i njejte qe nga viti 2010

Viti 2000

Viti 2010

Studente

4433

9547

Femra

3048

6375

Raporti midis femrave dhe meshkujve ne frekuentimin e arsimit te larte
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PAPUNËSIA/PUNËSIMI
Gjatë tremujorit të katërt 20101 forca e punës në nivel kombëtar është 1,059,959 persona, ndërsa
shkalla e papunësisë së regjistruar është 13.49%.
Sipas Indeksit të B.E.2 forca aktive për punë në qarkun e Elbasanit, deri në fund të dhjetorit 2009,
rezulton në 227860 persona, ndërsa të regjistruar si punëkërkues të papunë rezultojnë 40274
vetë.
Rajonet

Forca e
Punes
Dhjetor
2009

Te
papuneve
Dhjetor
2009

ELBASAN

148560

24871

GRAMSH

18573

3760

LIBRAZHD

47627

9303

PEQIN
Mestarja/
Totali

13100
227860

% per rajon

%e
Rretheve

Indeksi i i
papunesise

Indeksi i
rrethit në
%.

16.74%
20.24%

10.92%
1.65%

19.99%

25.57%

20.31%

25.99%

19.53%
17.86%

4.08%
1.03%

19.96%

25.54%

2340

17.89%

22.90%

40274

18.59%

4.42%

19.54%

25.00%

Gjatë kësaj periudhe kanë përfituar pagesë papunësie 674 persona (ose 6% e totalit), nga të cilët
43% janë femra. 55% janë mbi moshën 45 vjeç (të tjerët janë nga mosha 16 – 45 vjeç). Gati 57 %
e kontigjentit të punëkërkuesve të papunë që disponon zyra e punës është me arsimin bazë,
ndërsa 43% me arsim të mesëm.3 Kontigjenti që ka kualifikimin e nevojshëm rezulton të jetë i
grupmoshave mbi 45 vjeç, gjë që nuk përputhet me preferencat për moshën që kërkojnë
subjektet punëdhënëse. Për vitin 2009, rreth 47 %4 e punëkërkuesve të papunë e zënë femrat
1

Të dhënat të marra nga INSTAT;
Indeksi i Bashkimit Europian, “Mbi forcat aktive për punë në Qarkun e Elbasanit, 2009”;
3
Referuar të dhënave të “Analiza vjetore 2010”, Sektori i Shërbimeve dhe Programeve dhe “Studimi i tregut të punës në Qarkun e
Elbasanit: mbeshtetur ne portalin EURES;
4
Të dhënat sipas “Studimi i tregut të punës në Qarkun e Elbasanit: mbeshtetur ne portalin EURES;
2
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(kjo sepse për vetë karakterin e punës në biznese të caktuara preferencat janë dhe gjinore), 16%
janë të moshës 16 – 24 vjeç dhe 51% të moshës 25 – 45 vjeç dhe 33% e punëkërkuesve të
papunë mbi 45 vjeç.
Nëse do t‟i referoheshim raportit të analizës së situatës për arsimin dhe formimin profesional, për
të identifikuar praktikat e preferuara të marrjes në punë u përdorën 6 kategori 5 dhe u përfshinë 50
ndërmarrje në qarkun e Elbasanit.

Metodat e përdorura të marrjes në punë

Rajoni

Elbasan

Totali

Njoftim

Nga

Nga

Te

Promovim

Të

Nd/je

ne

institucion

Zyra e

aferm

Punëtorë te

tjera

gazete

trajnimi

punes

ose miq

Nd/jes

12%

4%

18%

54%

12%

50

0

Metoda më e parapëlqyer duket se është marrja në punë përmes “Të afërmve apo miqve”. Kjo
metodë gjithsesi kufizon rritjen e shkallës së punësimit në këtë qark.
Nё totalin e punёkёrkuesve tё papunё 73 %6 e zёnё punёkёrkuesit e papunё afat gjatё tё cilёt
trajtohen nё kёto skema pёr njё periudhё kohore mё shumё se njё vit.
57% e totalit tё punёkёrkuesve tё papunё nё shkallё qarku kanё nivel tё ulёt arsimor, 29.7% kanё
arsim tё mesёm tё pёrgjithshёm, 13.3% kanё arsim tё mesёm profesional, ndёrsa nё skemёn e
ndihmёs ekonomike punёkёrkuesit e papunё me nivel tё ulёt arsimor zёnё 61.5%.
Nivelin mё tё lartё tё papunёsisё e kanё rrethet Gramsh me 14% dhe Elbasani me 14.8%
kundrejt forcave tё afta pёr punё. Rreth 96% tё punёkёrkuesve tё papunё afatgjatё e zёnё
pёrfituesit e ndihmёs ekonomike.
-

Ndihma ekonomike7

Numri i familjeve qe u trajtuan me ndihmë ekonomike gjate vitit 2010 ne shkalle vendi
ka qene 97, 540 familje nga të cilat 64,391 familje me ndihmë ekonomike të pjesshme dhe 33,149
me ndihmë ekonomike të plotë.
Qarku i Elbasanit është një nga qarqet i cili vazhdon të ketë numrin më të madh mesatar të
familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike. Po t‟i referohemi madhësisë së familjes, si në
bashki ashtu edhe në komuna familjet me nga katër pjesëtarë përbëjnë pjesën më të madhe të
familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike. Për këtë periudhë, 12849 familje kanë përfituar
ndihmë ekonomike për Qarkun e Elbasanit, nga të cilat 9035 familje marrin ndihmë ekonomike të
pjesshme, ndërsa 3814 familje marrin ndihmë ekonomike të plotë.

5

Të dhënat sipas “Sondazhit për zbulimin e aftësive të kërkuara në ndërmarrje të vogla dhe mikro-ndërmarrje”, përgatitur nga
Drejtoria Rajonale e Punës Elbasan, Dhjetor 2008 – Shkurt 2009;
6
Tё dhёnat sipas Shёrbimit Kombёtar tё Punёsimit, pёr vitin 2008.
7
Të dhënat të marra nga INSTAT, Statistika për vitin 2010;
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Në programet shtetërore të punësimit të punëkërkuesve të papunë hyjnë edhe programet e
nxitjes së punësimit, sipas VKM nr 873 dt 16.01.2006 “Programi i nxitjes së punësimit nëpërmjet
praktikave profesionale për studentët e sapodiplomuar”; sipas VKM nr 47 dt 27.12.2008
“Programi i nxitjes së punësimit nëpërmjet formimit në punë”; sipas VKM nr 48 dt 16.01.2008
“Programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë në vështirësi”; sipas VKM nr 632 dt
18.09.2003 “Programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë femra”.

Trajnimet profesionale 8
Ne rrethin e Elbasanit, zhvillon aktivitetin e saj Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik, e
cila ofron kurse ne specialitete te tilla si: kozmetike, kompjuter, gjuhe te huaja (Anglisht, Italisht),
mekanik,

hidraulik,

saldator,

elektroaut,

guzhinier,

elektriçist,

operator

social,

riparim

elektroshtepiake, dhe rrobaqepesi.
Trajnimet profesionale ofrohen edhe nga shoqata vendore. Këto të fundit kanë marrë në
konsideratë nevojën që ka komuniteti për t‟u punësuar, si edhe kërkesat e tregut të punës për
profesione të veçanta. Mbi bazën e këtyre nevojave dhe kërkesave kanë organizuar kurse
profesionale dhe trajnime në punë.
Duke iu referuar të dhënave nga sondazhi për zbulimin e aftësive të kërkuara në ndërmarrjet e
vogla dhe mikro-ndërmarrjet, përgatitur nga Drejtoria Rajonale e Punes Elbasan, të intervistuarit,
në përgjithsi, duken se kanë mbetur të kënaqur nga trajnimet e kurseve profesionale në qytetin e
Elbasanit.
Gati 70%9 e të intervistuarve janë të interesuar për të punësuar kursante apo nxënes të shkollave
dhe qendrave profesionale, gjë qe tregon interesin e tyre ndaj këtyre kurseve, sidomos atyre që
gëzojnë një reputacion te mire.
8

Të dhënat të marra nga “Analiza vjetore 2010”, Sektori i Shërbimeve dhe Programeve;
Të dhënat sipas “Sondazhit për zbulimin e aftësive të kërkuara në ndërmarrje të vogla dhe mikro-ndërmarrje”, përgatitur nga
Drejtoria Rajonale e Punës Elbasan, Dhjetor 2008 – Shkurt 2009.
9
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Sistemi shendetsor

Ky sistem administrohet ne shkalle rrethi dhe perbehet nga sherbimi shendetsor paresor,
sherbimi spitalor dhe sherbimi farmaceutik. Sherbimi shendetsor paresor apo sherbimi ambulator
perfaqson edhe pjesen me te rendeshishme te ketij sistemi.

Misioni kryesor i ketij sherbimi eshte te siguroje permiresimin e vazhdueshem te shendetit dhe
kushte me te mira shendetesore per popullaten. Ai siguron kontaktin e pare me personat qe kane
nevoje per sherbime shendetsore. Prandaj edhe lidhet ne menyre te drejperdrejt me permbushjen
e objektivave te percaktuara ne fushen e perkujdesjes per shendetin e nenes dhe femijes,
sidomos ne zonan urale, ku sherbimi spitalor pothuajse nuk ekziston.
Sherbimi ambulator sigurohet nepermjet qendrave shendetsore dhe ambulancave. Sigurimi i
aktivitetit te tyre dhe mirmbajtja jane pergjegjsi e pushtetit vendor, ndersa pergjegjsia per
kualifikimin profesional, veprimtarite parandaluese edukuese, mbikeqyrja e cilesise se
sherbimeve, shperndarja dhe vendodhja e istucioneve etj., eshte pergjegjsi e Ministrise se
Shendetesise dhe ushtrohet nepermjet Drejtorive te Shendetit Publik te rretheve.
Në Qarkun e Elbasanit niveli shërbimit shëndetsor përfaqësohet nga 12 spitale të shpërndara: 8
spitale ne rrethin e Elbasanit, 2 ne Librazhdi, 1 ne Peqin dhe 1 spital për Gramshin.
Nëpër ambulanca dhe qëndra shëndetsore përfshihen shërbime të tilla si:


Shërbimi i mjekut të familjes



Konsultori i gruas.



Konsultori i fëmijës



Reparti mjekim–injeksioneve.



Laboratori klinik–biokimik, bakteriologjik.



Radiolog dhe Kimist Ushqimore.



Shërbimi i Higjenës dhe Epidemiologjisë, etj.

Viti

Qendra shendeti

Ambulanca

Klinika pediatrike

Spitale

1998

51

2002

223

7

1999

52

203

227

7

2000

52

202

227

7

2002

64

229

273

7
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Deri në vitin 2002, qarku i Elbasanit kishte një shërbim shëndetsor që përbëhej nga 64 qendra
shëndeti, 229 ambulanca, 273 klinika pediatrike dhe 7 spitale.

Tabela e mëposhtme paraqet të dhëna mbi shëndetësinë dhe kapacitetet që ofron Qarku i
Elbasanit ne vitin 2009.

RRETHET

Spitale

Shtreter

Ambulanca

Qendra shendetsore

Elbasan

8

757

178

28

Librazhd

2

162

84

36

Peqin

1

32

23

7

Gramsh

1

120

45

8

QARKU

12

1071

330

79

Burimi:Këshilli i Qarkut Elbasan

Emërtimi

Vitet
2006

2007

2008

2009

Nr.personelit Total

751

811

807

831

Mjekë

167

165

167

167

Mjekë të familjes

187

190

190

192

Infermier dhe mami

397

456

450

472

Burimi:Këshilli i Qarkut Elbasan

Pra, shkalla e mbulimit me qendra shëndetsore dhe staf është përmirësuar vitet e fundit në
qarkun e Elbasanit.
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Grafiku i vdekjeve te femijeve 0-1vj dhe 0-5 vj

Nr femijeve

25
20

21
18

19

18

16

14

15

13

Vd.femije 0-1vj

11

10

Vd.femije 0-5vj

5
0
1

2

3

4

Vitet 2006 -2009

Burimi:Këshilli i Qarkut Elbasan.

Sic shihet edhe nga grafiket niveli i vdekshmerise foshnjore ka nje renie graduale sidomos per
femijet e moshes 0-1 vjec nga 18 ne vitin 2006 ne 11 ne vitin 2009 ndersa vdekshmeria e moshes
0-5 vjec pothuaj mbetet ne kuota me te larta.
Vdekshmeria amtare vazhdon te mbetet ne nivelin zero.

Tabela e numrit të vizitave ne institucionet shendetesore publike, Rrethi Elbasan
Vitet
2006

2007

2008

2009

Nr.Vizitave Total

281250

264382

362972

456717

Q.Shëndetësore

136939

120334

175593

187241

Ambulanca

17180

18893

58526

152482

Poliklinika

63443

65794

71285

65349

Konsultori gruas

15524

15364

15179

11173

Konsultori fëmijës

48164

43997

42389

40472

Burimi:Vjetari statistikor i Rrethit Elbasan per Vitin 2009

Ajo që vihet re në këtë Tabelën e numrit të vizitave është renia e numrit te vizitave te kryera ne
konsultoren e gruas dhe në atë të fëmijës kjo për shkak të uljes se numrit të lindjeve që kanë
ndodhur.

Mjekët mendojnë se numri i lindjeve është ulur si pasojë e kushteve ekonomike, te mbështetura
dhe nga sensibilizimi i fushatave të bëra nga DSHP, OJF-te etj lidhur me planifikimin familjar.
Ndersa ne ambulanca e poliklinika, si dhe ne total, ky numer eshte rritur konsoderueshem. Mbase
ky mund te jete nje indeks i nje shoqerie te lodhur e te konsumuar nga njera ane, si dhe e
faktoreve te mjedisit e te e problemeve te thella sociale.
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Situata pozitive që ofrohet sot për shëndetësinë ka pasur një zhvillim kostant janë ndërtuar 14
Qëndra të reja Shëndetësorë, 93 ambulanca dhe ka marrë statusin Poliklinike e Specialiteteve
ajo që para vitit 2006 njihej me emrin Ambulanca e madhe e Qytetit të Elbasanit.

Tabela Institucioneve shëndetësore publike
Vitet
2005

2006

2007

2008

2009

302

322

360

381

409

7

7

12

12

12

65

65

74

76

79

237

257

286

305

330

0

1

1

1

1

Konsultori gruas

150

157

161

170

170

Konsultori fëmijës

166

173

180

183

186

Nr.institucioneve
Spitale
Q.Shëndetësore
Ambulanca
Poliklinika

Burimi:Keshilli Qarkut Elbasan
Cilesia e sherbimeve ka patur permiresime te dukshme dhe sidomos ne zonat urbane. Niveli i
vdekshmerise foshnjore ka njohur nje renie graduale. Mbulimi me personel mjekesor eshte i
plote, ndersa ka patur shume nderhyrje lidhur me trainimin e ketyre stafeve.
Megjithate ashtu si dhe shume sektore te tjere edhe shendetesia, ka hyre ne rrugen e reformimit
te thelle gje qe do te ndikoje ne menyre te drejtperdrejte ne rritjen e cilesise se sherbimit per
qytetaret.
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Target grupet e rriskuara.
Duke bere nje analize te hollesishme e te detajuar te te gjithe problematikave te Qarkut, u
percaktuan dhe target grupet me te rriskuara te popullsise. Evidentimi i tyre ka nje rendesi te
vecante, pasi do te adresoje gjithe politikat sociale ne rang qarku si dhe do te mobilizoje te gjithe
aktoret potenciale, publik e privat per ti dhene pergjigje efikase problematikave te lindura.

Femijet, ne veshtiresi sociale, grate dhe vajzat, te moshuarit, personat me aftesi te kufizuar,
komuniteti Rom dhe Egjiptian, perbejne 5 kategorite me te rriskuara ne qarkun e Elbasanit.

Duke pare dinamikat e problematikave, rendesi u jepet te gjithe ketyre kategorive, pa
nenvlehtesuar asnjeren prej tyre. Sic shihet edhe nga grafiku, ato kane te njejten prioritet per
Qarkun, pavaresisht se ne momente te ndryshme, per shkak edhe te specifikave te vecanta te
gjithseciles kategori, mund te kete predominoje njera apo tjetra. Ato jane te lidhura bashke, dhe
hartimi i politikave e sherbimeve te qendrueshme per ta, do te mundesonte integrimin e tyre dhe
do te permiresonte jeten e te gjithe komunitetit.

FËMIJËT

Fëmijët janë kategoria më e ekspozuar ndaj rreziqeve dhe fenomeneve negative qe prekin
shoqerine. Ata kanë nevojë për mbrojtje e

kujdes të veçantë nga familja, shoqëria dhe

institucionet shtetërore, për shkak të moshës, pjekurisë fizike dhe intelektuale. Por me gjithë
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progresin e bërë, niveli i varfërise, sidomos ne zonat rurale te Qarkut Elbasan, pasqyrohet edhe
në përkujdesin

ndaj fëmijëve e në mirërritjen e tyre. Ende është i konsiderueshëm numri i

fëmijëve që jetojnë në kushtet e një varfërie ekstreme e qe lehtesisht mund te krijojne nje
kontigjent te rrezikuar.
Fëmijët e familjeve që jetojnë me ndihmën ekonomike janë më të rrezikuarit nga keto fenomene
si dhe me te prekurit nga përjashtimi social. Ata kanë vështirësi në marrjen e shërbimeve baze si
strehimi, edukimi, shërbimet shëndetësore dhe mbrojtja sociale.
Fëmijët jetimë e te paregjistruar janë një kategori shumë e ekspozuar ndaj rrezikut social.
Fëmijët që punojnë perballen cdo dite me veshtiresite jo vetem te mbijeteses por dhe te rreziqeve
qe i kanosen si dhe shfrytezimit te tyre nga te rriturit.
Fëmijet e trafikuar apo në rrezik perbejne nje tjeter kontigjent te rrezikuar, e sidomos femijet
Rome e Egjiptian

GRATË

Në Shqipëri është hartuar një strategji kombëtare për gratë në të cilën jo vetëm identifikohen
prioritetet bazë por njëkohësisht edhe hapat që duhet të ndjekin aktorët për ti zbatuar. Barazia
gjinore është një proçes i rëndësishëm integrues dhe me rendësi të madhe përsa i përket
zhvillimit social-ekonomik dhe kulturor të vendit. Integrimi evropian kërkon një shoqëri te
barabartë. Barazia gjinore për shoqërinë nuk duhet të konsiderohet një tabu, por një prioritet për
sfidat e ardhshme.
Mentaliteti shqiptar në thelb akoma e ka të vështirë të pranojë realitetin e ri. Femra shqiptare ka
dalë nga pozicioni i saj i dikurshëm, dhe kërkon që të bëhet sot një faktor me peshë në proçeset
vendim- marrëse. Në të gjitha sferat e jetës gruaja dhe vajza shqiptare ka shpalosur një potencial
te fuqishëm, duke treguar dhe një vitalitet për ta pasur zili. Energjitë që ato zotërojnë duhet të
vihen në funksion në të gjitha fushat e jetës.
Emancipimi i një kombi nuk mund të arrihet pa potencialin dhe energjitë e pjesës më të
ndjeshme, grave dhe vajzave, të cilat në Shqipëri përbejnë mbi 50% të popullsisë. Pjesëmarrja e
grave në të gjitha hallkat e qeverisjes së vendit, në përputhje me numrin dhe kontributin që ato
japin në zhvillimin e shoqërisë, duhet të bëhet pjesë e filozofisë për barazi gjinore.
Edhe pse vertete jane bere hapa shume te rendesishem ne permiresimin e situates se gruas,
fenomene te tilla si dhuna ndaj tyre ne familje e shoqeri, diskriminimi gjinor dhe racial, trafikimi
dhe shfrytezimi, jane evidente ne komunitetin tone. Sidomos ne zonat rurale, keto fenomene jane
me te theksuara.

PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR (PAK)

Mbështetja e personave me aftësi të kufizuara (PAK) me pagesa eshte bazuar në ligjin Nr.7710
Datë 18.05.1993 “Për ndihmën dhe përkujdesjen shoqërore”. Më pas kuadri ligjor u permiresua
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dhe u miratuan dhe statuse të veçanta ligjore sipas grupeve të PAK, si statusi i invalidëve të
punës(1994), statusi i te verbërve (1996), statusi i invalidëve paraplegjikë dhe tetraplegjikë
(2000).
Në këto statuse përveç pagesave përfshihen edhe të drejta dhe mbrojtje ligjore për shërbime,
punësim, transport,strehim, përjashtim nga disa lloje taksash, lehtësira për energjinë elektrike etj.
Ligji Nr.9355 Datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” gërsheton shërbimet
parandaluese, rehabilituese e integruese për këto kategori.
Programi i PAK bazohet në vlerësimin e aftësive të kufizuara, të lindura apo të fituara gjatë jetës.
Ky vlerësim kryhet nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP) pranë
Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, ndërsa Komisioni Mjekësor për Vlerësimin e
Verbërisë (KMPV) funksionon vetëm në Tiranë pranë Drejtorisë së Përgjithëshme të Shërbimit
Social Shtetëror.
Kjo skemë është jo kontribuese, pra përfitohet nga persona që nuk kanë qenë në marrëdhënie
pune, nuk kanë kryer shërbimin ushtarak etj.
Në “Strategjinë sektoriale të shërbimeve sociale 2007-2013” parashikohet një rritje e masës së
pagesës në vitet në vazhdim për PAK.
Numri i personave me AK eshte rritur nga viti në vit e po kështu janë rritur edhe fondet e dhëna
nga qeveria për këtë kategori.

TË MOSHUARIT

Nga studimet e deritanishme, Shqipëria ka popullsinë më të re në Evropë, por përqindja e
popullsisë mbi 60 vjeç është në rritje graduale. Të gjithë qytetarët që kanë punuar dhe kanë
paguar kontributet, sot përfitojnë pension pleqërie. Por pagesa që marrin është në nivele të ulta e
që nuk mjafton për të përballuar jetesën. Niveli i lartë i sëmundjeve kronike, barra e paaftësisë
tërësisht e mënjanueshme, deprivimi ekonomik dhe mungesa e oportuniteteve sociale,
nënkuptojnë që shumica e njerëzve në moshe, më shumë përpiqen të mbijetojnë sesa të jetojnë
kënaqësitë e jetës. Në këtë mënyrë vetë shoqëria është e privuar nga kontributi që mund të
përfitonte nga eksperienca e qytetarëve të saj me të moshuar dhe për më tepër paguan një çmim
për kujdesin social dhe shëndetësor.
Jane nje sere faktorësh që ndikojnë në shtimin e numrit të të moshuarve të vetmuar dhe që kanë
nevojë për shërbime sociale: si ristrukturimi i familjes, ndryshimet në stilin e jetesës, vlera
pamjaftueshme e pensionit per te perballuar koston e jetesës, emigracioni i anëtarëve të familjes
etj.

29

Komuniteti Rom dhe Egjyptian

Qarku i Elbasanit ballafaqohet me ekzistencen e ketyre dy komuniteteve, te cilat per shkak shume
faktoreve sociale, ekonomik e kulturor, perbejne nje target grup me probleme te theksuara sociale
e qe kane nevoje per nje perqasje me te vertete te kujdesshme.
Në vitin 2000 Republika e Shqipërisë ratifikoi Konventën - Kuadër "Për Mbrojtjen e pakicave
Kombëtare". Ndërsa në Shtator 2003, mbi bazën e vlerësimit të varfërisë, kryer nga banka
botërore, Qeveria shqiptare miratoi "Strategjinë kombëtare për përmirësimin e kushteve të jetesës
së minoritetit Rom. Bazuar në sa më sipër kjo strategji mbron dhe trajton në përputhje me parimet
e Konventës Kuadër të Këshillit të Europës e pakicate ve kombëtare Rome.
Historikisht, popullsia Shqiptare është karakterizuar nga marrëdhënie harmonike midis pakicave
etnike dhe shumicës. Minoriteti rom konsiderohet një minoritet gjuhësor.
Pas viteve „90 sistemi arsimor pësoi një tkurrje dhe u vunë re fenomene të braktisjes së shkollës në
shifra shumë të larta. Situata e vështirë e minoritetit rom është e një natyre të përbërë. është një
mangësi sociale që ata kanë një nivel të ulet kualifikimi, numri mesatar i anëtarëve të familjes
është i lartë, ndërkohë që gjendja shëndetësore dhe paragjykimet e hedhura në drejtim të tyre
pengojnë lëvizshmërinë e tyre sociale. Shumica e romëve jetojnë në pjesë të vendit me
infrastrukturë jo të zhvilluar të ndikuara nga krizat ekonomike dhe në vendbanime të varfëra me
një nivel më të ulet se mesatarja. Në shumicën e rasteve problemet e mësipërme janë prezente
bashkë dhe kjo luan rolin e vet në marxhinalizimin dhe përjashtimin e popullsisë rome.

Karakteristikat e jetesës dhe familjes rome kanë një ndikim të konsiderueshëm tek fëmijët, të cilët
duke mos marrë arsimin e duhur nuk i përshtaten kërkesave të tregut të punës, dhe mundësitë
janë shumë më të kushtëzuara se pjesa tjetër e popullsisë dhe si rezultat sjellin qarkullimin e
varfërisë dhe të problemeve sociale në një cikël të mbyllur, i trashëguar nëpër breza.
Gjithashtu mungesa e informacionit rreth edukimit seksual dhe programeve të planifikimit familjar
bëjnë që familjet rome të jenë të zgjeruara dhe më shumë fëmijë. Shumica e familjeve të këtij
komuniteti, për vetë nivelin shumë të ulët ekonomik, kulturor e arsimor, vuajnë edhe nga probleme
të mprehta sociale si dhuna, mosrespektimi i të drejtave të grave dhe fëmijëve, divorcet, abuzimi
me alkoolin, vështirësi në administrimin e të ardhurave, shtatzanisë në adoleshencë, etj.
Fëmijët e tyre në shumë raste me dijeninë e prindërve, nën kujdesin e një personi, shpesh i afërm i
familjes lypin, shesin, përfshihen me detyrim në aktivitete të paligjshme, deri në shfrytëzim për
prostitucion ose veprimtari abuzuese seksuale.
Fenomeni i trafikimit të fëmijëve ndodh në të gjithë popullsinë, por është më i spikatur në komunitetin
rom për vetë faktin e shfrytëzimit të familjeve vulnerabile, vetëm me një nga prindërit ose shpesh
me gjyshërit, me prindër të divorcuar etj.
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HARTA E SHËRBIMEVE EKZISTUESE

Në Qarkun e Elbasanit ka nje numër të konsiderueshëm shoqatash vendore të cilat jane mjaft
aktive në ofrimin e shërbimeve për target-grupet përkatëse. Aktualisht pjesa më e madhe e tyre
janë përqëndruar në rrethin e Elbasanit. Veprimtaria e tyre fokusohet kryesisht në rritjen e
ndërgjegjsimit në fushën e të drejtave të njeriut, në ofrimin e shërbimeve konkrete falas përmes
qendrave ditore apo rezidenciale, dhe në mbështetjen e përfituesve drejt një jete autonome dhe
të integruar me pjesën tjetër të komunitetit. Këto shoqata kanë kontribuar duke organizuar kurse
trajnimi profesional, sipas kërkesave të tregut aktual të punës.
Shoqatat më aktive që operojnë në territorin e Elbasanit:

Shoqata “Tjetër VIZION”
Shërbimet që ofron:
 Qendër rezidenciale për fëmijë
 Qendër ditore,
 Kujdestari në distancë
 Ndihmë financiare
 Këshillim, shërbime në komunitet.
 Qendra ditore Për Gra Dhe Vajza që përbën një realitet të një rëndësie të veçantë në
zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme për parandalimin e dhunës në familje, të trafikimit
dhe problematikave të tjera që shqetësojnë femrat sot si:



o

Këshillim dhe mbështetje emocionale.

o

Grupe diskutimi për ti bërë me të vetëdijshme mbi problemet dhe të drejtat e tyre.

o

Aktivitete ludiko-kreative

Strehëza Për Gra Dhe Vajza e cila funksionon duke ofruar shërbim për gratë dhe vajzat
e dhunuara sipas:


Referimeve nga burime të ndryshme.



Monitorimeve nga asistenti social.



Vend të sigurtë dhe të mbrojtur.



Akomodim dhe plotësim të nevojave primare.



Kontrolle mjekësore.



Mbështetje emocionale dhe psikologjike.

Shoqata “Në Dobi të Gruas”
Shërbimet që ofron:


Qendër ditore, mbështetje ushqimore, drekë falas për fëmijët e familjeve të varfra.
Aktivitete me karakter edukativ artistik për zhvillimin e fëmijëve.
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Dhënia e njohurive të përgjithshme në matematike, anglisht, kompjter.



Dreke falas në fund të aktivitetit ditor.



Formim profesional, mbështetje ekonomike e ndjekje sociale organizuar në kurse 9mujore si: Parukeri, Rrobaqëpsi, Guzhinë, Kompjuter;



Dhënia e njohurive të përgjithshme në matematikë, anglisht, kompjuter;



Dreke falas në fund të aktivitetit ditor;



Ore sportive;



Kontroll të vazhdueshem nga mjeku i qendrës;



Intershipe në bizneset private;



Ndihma në gjetjen e punës;



Zhvillimi i aftësive të tyre komunikuese dhe sociale;



Rritja e ndërgjegjësimit dhe interesit publik;

Organizata World Vision
World Vision eshte nje organizate e Krishtere humanitare qe eshte perkushtuar per te mbrojtur
dhe per te punuar me femijet, familjet dhe komunitetet e tyre ne mbare boten per te arritur
potencialin e tyre maksimal duke adresuar shkaqet e varferise.
Sektoret

World Vision ka prioritet keta sektore kryesore


Arsimi



Mbrotja e femijeve



Shendetesia



Perkushtimi i krishtere



Zhvillim ekonomik



Leterkembim



Emergjencat civile

Shtrirja gjeografike
World vision Albania eshte rregjistruar si nje oprganizate

jo-fitimprurese dhe vepron ne 10

programme te zhvillimit rajonal (PZHR); Elbasan ( 2PZHR) dhe nje ne Tirane, Vlore, Lezhe,
Kurbin, Librazhd, Shkoder, Diber dhe Korce.
World vision ne Elbasan operon me dy programe zhvillimi rajonal ( PZHR ) – ne 7 komuna te
qarkut te Elbasanit – PZHR 1 – Shushice, Gjinar, Labinot-fushe dhe Bradashesh
PZHR 2 – Shirgjan, Gjergjan, Paper
World Vision punon ne partneritet te plote me nje rrjet te gjere partneresh qeveritare dhe jo
qeveritare.
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Fondacioni Shtëpia e Shpresës
Shërbimet që ofron:


Shërbim rezidenciale,



Shërbim ditor,



Përkujdesje në distancë e fëmijëve në nevojë.



Apartamente të pavarura.

Fondacioni Ndihmë për ballkanin (A2B)
Shërbimet që ofron:


Qendër ditore



Shërbimë familjare



Kudejstari në distancë



Ndihmë .Humanitare



Ndihmë. Financiare



Këshillim, Shërbime në Komunitet

Fondacioni Terre des hommes (TDH)
Shërbimet që ofron:



Shërbime komunitare.
Mbështetje psiko-sociale, ligjore dhe ekonomike për fëmijët dhe familjet e tyrë në
bashkëpunim me autoritetet përgjëgjëse.

Fondacioni “Ndihma e Weilheim-it” për Shqipërinë përbëhet nga:
1. Shtëpia e Fëmijës “Orët Fatlume” - institucion i përkujdesit rezidencial për fëmijët me
probleme sociale të moshës 4-14 vjeç dhe ka si qëllim:


mirërritjen, kujdesin shëndetësor dhe social,



edukimin, trajtimin psiko-social të fëmijëve, duke krijuar rreth tyre kushtet dhe
karakteristikat e një ambjenti familjar



integrimin e tyre në ambjentin jashtë institucionit



vendosjen e fëmijës në një ambjent familjar, me përparësi atë të origjinës në përputhje
me politikat sociale të vendit në lidhje me fëmijët me probleme sociale.

Kapaciteti i shtëpisë së fëmijës “Orët fatlume” është 30 fëmijë. Momentalisht janë 27 fëmijë.
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2. Qendra e Formimit Profesional për vajza dhe njëkohësisht Shtëpia “Antonia” është
institucion i përkujdesit rezidencial për vajza me probleme sociale nga mosha 14-18 vjeç dhe ka
si qëllim:


mirërritjen, kujdesin shëndetësor dhe social



edukimin social, edukimin e pavarësisë, edukimin e punës, trajtimin psiko-social të vajzave,
duke krijuar rreth tyre kushte dhe karakteristika të një ambjenti familjar



integrimin e tyre në ambjentin jashtë institucionit



vendosjen e vajzës në një ambjent familjar, me përparësi atë të origjinës në përputhje me
politikat sociale të vendit.

Kapaciteti i shtëpisë “Antonia” është 14 vajza. Momentalisht janë 12 vajza.
Qendra e Formimit Profesional për vajza ofron kurse profesionale jo vetëm për vajzat e Shtëpisë
“Antonia”, por edhe për vajzat dhe grate e zones, ku janë vendosur institucionet e shoqatës.
3. Kopshti i fëmijëve “Fritz Sommer” është institucion i përkujdesit ditor, pa drekë, të cilin e
frekuentojnë fëmijë të zonës dhe gjithashtu fëmijë nga Shtëpia e fëmijës “Orët Fatlume” të
moshës 3-6 vjeç.

Fondacioni Ndihmë për fëmijët (NPF)
Shërbimët që ofron:


Shërbime në komunitet, familje si dhe Ndihma humanitare. Gjithashtu ofron shërbime
në shkollat publike për fëmijët e komunitetit romë dhe egjiptjanë mbi 10 vjeç të cilët janë në
situatë rruge. Fëmijet përfitojnë shërbime me anë të klasave speciale, klasave të integruar dhe
me anë të sistemit me korespondencë.

Fondacioni : “Dhurata e Dashurisë” Motrat e nënë Terezës
Shërbimet që ofron:


Qendër rezidenciale për fëmije nga 0-6 vjeç.



Ndihmë humanitare dhe mjekësore



Kampe verore.

Fondacioni: “Qendra e bashkëpunimit ndërkombëtar” (ICC)
Shërbimet që ofron:


Ofrimi i ndihmës dhe mbështetjes financiare mujore në ushqime për fëmijët të cilat
kanë humbur njërin apo të dy prindërit, me apo pa status jetimi dhe familjet me
probleme të theksuara sociale- ekonomike për të përmirësuar gjendjen e tyre.



Kurse të gjuhës angleze dhe arabe.



Kurse kompjuteri.
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Fondacioni : PAUL RITZAU
Shërbimet që ofron:


Mbështetje për njerëzit të cilët si pasojë e gjendjes së tyre trupore, mendore apo
shpirtërore janë të varur nga ndihma e të tjerëve apo janë në një gjendje mjaft të rëndë
ekonomike.



Mobilimi i bibliotekave të hapura publike si dhe mbështetje në ndërtimin e institucioneve
shkollore.



Nxitja dhe përmirësimi i përkujdesjes shëndetësore p.sh. me anë të ndihmës në
pajisjen e spitaleve, ambulancave mjekësore, përkujdesjes së pacientëve si dhe
mbështetje për mjekët dhe infermierët.

Forumi Gruas Elbasan
Shërbimet që ofrohen:


Qendrat e këshillimit e cila kryen këto shërbime:

-

Mbështetje emocionale për gratë dhe vajzat viktima të dhunës

-

Informacion juridik dhe mjekësor

-

Asistencë dhe trajtim psikologjik.



Studio avokatore e cila ofron:

-

informacion juridik

-

ndihmë në përgatitjen e dokumentave për proçese legale dhe përfaqësim në gjykatë
pa pagesë për raste të grave dhe vajzave me probleme dhune dhe që nuk kanë mjete
financiare për ti përballuar ato.

 Sensibilizim i komunitetit dhe rritja e ndërgjegjësimit në parandalimin e trafikimit të vajzave
dhe të grave të reja, si dhe dhunën mbi gruan në familje që konsistonje në:
-

Reduktimin e numrit të vajzave të trafikuara / prostituara.

-

Ndërgjegjësimin e komunitetit për këtë problem.

-

Organizimin e debateve të hapura në 20 komunat e Rrethit të Elbasanit për problemet
e dhunës në familje, me përfaqësues të pushtetit vendor, komunitetit, etj.

-

Përgatitja e shpërndarja e një Fletë-Palosje

sensibilizuese për dhunën në familje

(kopje bashkëngjitur).

Shoqata e te Verberve te Shqiperise, Dega e Elbasan.
Synon të arrijë objektivat e mëposhtme:


Harmonizimi i interesave te anetareve te saj, ne themel te bashkimit te te cileve qendrojne
pasojat e verberise.



Mbrojtja e interesave dhe te drejtave te qytetareve te verber ne menyre te organizuar dhe
publike,



Integrimi i te verberve ne jeten normale
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Rritja e nivelit arsimor dhe profesional te te gjithe komunitetit te te verberve,



Mbikqyrja e nivelit te jeteses se te verberve dhe ndermjetesimin ne strukturat ligjvenese
dhe ekzekutive per permisimin e saj.



Sensibilizimi i opinionit shoqeror dhe zyrtar ne dobi te zgjidhjes se problemeve te te
verberve.



Ofrimi i sherbimeve te posacme per te gjithe qytetaret e verber drejperdrejte ose
nepermjet personave juridik te krijuar prej saj.

Sot, komuniteti i te verberve ne Qarkun e Elbasanit arrin rreth 1000 persona te njohur si te tille ne
baze te kritereve mjekesore e ligjore. Ne degen e Elbasanit aderojne rreth 615 anetare, ndersa
pjesa tjeter eshte e shperndare ne deget Gramsh, Librazhd, Peqin.

Qender ditore per zhvillim dhe integrim per femijet me AK, Bashkia Librazhd.
Kjo QD ka qene e menaxhuar nga MEDPAK para dy vitesh. Tani eshte ne administrim te plote te
Bashkise. Ne kete QD jepen sherbime te ndryshme per femijet me ak. Në kete qd marin sherbime
dhe persona nga komunat perreth. Sherbimet qe ofrohen jane:
-

edukim

-

fizioterapi

-

logopedi

-

kujdes per mirerritje

-

transporrtin falas

Ne qender punohet sipas standarteve MPCSSHB. Qendra jep sherbime jo vetem per femijet me
ak te qytetit, por dhe te personave te ardhur nga komunat si dhe nga qarku Elbasan.

Shoqata e invalideve te punes se shqiperiseMisioni: Harmonizimi i interesave te anetareve te saj, ne themel te bashkimit te te cilave
qendrojne pasojat e invaliditetit.
Sherbime:
-

Ofron sherbime te posaçme per invalidet

-

Kryen bisnese te drejtperdrejta ose nepermjet te treteve per te realizuar objektivat.

Ne takimet dhe intervistat e realizuara ju dha nje rendesi e vecante trajnimit te kushteve te
perkujdesjes se partneritetit ndermjet aktoreve dhe institucioneve te ndryshme qeveritare dhe joqeveritare.
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Gruaja Ndryshe - LIBRAZHD.
Shoqate jo fitimprurëse e krijuar që në 2004 me vendim të gjykatës së shkallës së parë Tiranë.
Kjo shoqatë ka në programin e saj:
-

integrimin dhe zhvillimin e gruas jo vetëm në jetën sociale, por në të gjitha fushat si arsim,
traditë, kulturë, formim profesional për të rinjtë dhe të rejat e rrethit të Librazhdit.

Shoqata ka patur projekte të ndryshme në të gjitha pikat e programit të saj.
Kjo shoqatë drejtohet nga një bord specialistësh nga i cili dalin edhe vendimet e shoqatës.
Shoqata ka partnerë vendas dhe të huaj si dhe ka implementuar projekte të Ministrisë së Punës
dhe në bashkëpunim me Shërbimin Kombëtar.
Kjo shoqatë ka realizuar mjaft projekte, veçanërisht në integrimin dhe zhvillimin e jetës se grave
në komunitet.
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Institucione qe funksionojne ne baze Qarku.

Komisioni i Vleresimit të Nevojave të Përkujdesit Shoqëror, pranë Këshillit të Qarkut
Elbasan

Komiteti i Vleresimit të Nevojave dhe Planifikimit të Shërbimeve Sociale, pranë Këshillit të Qarkut
Elbasan përbehet nga 15 (pesembëdhjete anëtarë), Kryetari i Qarkut, dy përfaqësues të qarkut,
nga një përfaqësues i dy bashkive më të mëdha, nga një përfaqësues nga dy komunat më të
mëdha, një përfaqësues nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror, një përfaqësues
nga Drejtoria Arsimore Rajonale, një përfaqësues nga Drejtoria Shëndetit Publik Rajonal, një
përfaqësues nga Media Lokale, një përfaqësues nga Biznesi, dy përfaqësues nga shoqatat (OJFtë) që ofrojnë shërbime, një përfaqësues nga rendi. Përfaqësimi në këtë komitet është në nivel
kryetari, drejtori, apo përgjegjës sektori dhe pjesmarrja është detyre funksionale e sektorit që
mbulon.
Komiteti i Vleresimit të Nevojave dhe Planifikimit të Shërbimeve, pranë Këshillit të Qarkut Elbasan
kryesohet nga Kryetari i Këshillit të Qarkut.

Ky komitet ka një mandat 4 vjecar e ka të drejte vendimmarrëse.


Përcakton dhe vlereson numrin e llojet e shërbimeve që nevojiten



Përcakton dhe vlereson ofruesit e mundshëm të shërbimeve shoqërore



Përcakton dhe vlereson projektet e propozuara nga insitucionet, OJF, donatorët apo
biznesi shoqëror për ngritjen e shërbimeve të reja komunitare.

Krijimi dhe funksionimi i Observatorit per te drejtat e femijeve.
Kjo strukture ka kryer nje serë detyash ne bashkepunim me specialistët e drejtorisë si:


Mbledhja e te dhenave nga institucionet rajonale



Ndergjegjesimi i komunitetit per te drejtat e femijeve



Hartimi i raport-analizes per situaten e plotesimit te te drejtave te femijeve ne qarkun e
Elbasanit



Organizimi i tryezave teknike me 27 komuna dhe 5 bashkite e qarkut Elbasan.

“Njesisa e Mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijëve 2009”.
Detyrat e Njesise se Mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijëve.


Prezantim i Planit Rajonal të Veprimit.
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Trajnim me perfaqesuesit e Institucioneve publike



Hartimi i plan-veprimit te ri ne qarkun e Elbasanit.



Koodrdinon funksionimin e grupit multidisplinar per identifikimin, analizën dhe referimin e rasteve
të dhunës në familje ne territorin e qarkut.

Komitetit Rajonal i Arsimit dhe Formimit Profesional, krijuar prane Qarkut Elbasan me
date 22.12.2009, do të lehtësojë zhvillimin e AFP në Rajonin e Elbasanit.
Komiteti Rajonal i AFP Elbasan do të mbështesë përcaktimin e nevojave aktuale dhe ato të së
ardhmes së AFP rajonale si dhe me zhvillimin e sistemeve dhe të një oferte cilësore të AFP, dhe
konkretisht:


Të lehtësojë zhvillimin e AFP në Rajonin e Elbasanit:



Të mbështes në përcaktimin e nevojave aktuale dhe ato të së ardhmes së AFP
rajonale;



Ofrojë këshilla për ofertën e AFP mbi bazën e nevojave aktuale dhe ato të së
ardhmes;



Të mbështes me Zhvillimin e sistemeve të AFP;



Të këshilloj dhe mbështes një ofertë cilësore të AFP;



Përkrah rendësin e cilësisë së AFP në zhvillimin lokal dhe kombëtar;



Të

mbështes

hartimin

e

politikave

në

nivel

kombëtar

e

lokal

përmes

mjeteve/instrumenteve të përshtatshëm;


Të publikojë/raportojë veprimtaritë rajonale të AFP përmes mjeteve më të
përshtatshme.

Komiteti Rajonal i Luftes Kunder Trafikimit te Qenieve Njerzore si edhe Tryeza Teknike
Antitrafik, te cilat ne bashkepunim me njera tjetren jane duke shqyrtuar dhe duke

i dhene

zgjidhje rasteve te trafikimit ne rajonin tone.

Ne te marrin pjese aktore si: kryetari i bashkise, qender, qark; drejtore te drejtorive si drejtoria e
sherbimit social, drejtoria rajonale e punesimit, drejtoria e policise, ajo arsimore dhe e shendetit
publik, si edhe drejtoria rajonale e SHISH-it.
Ky komitet drejtohet nga prefekti i qarkut, dhe ne te ftohet te marre pjese edhe prokurori i rrethit.

Tryeza Teknike Antitrafik eshte e perbere nga nje perfaqesues i prefektit qe eshte edhe
sekretar i pergjithshem i komitetit rajonal, si edhe perfaqesues te drejtorive te cilat marrin pjese
ne kete komitet.
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Ne tryezen teknike marrin pjese edhe perfaqesues te OJF- ve, te cilat operojne ne qarkun tone
dhe qe punen e tyre e kane te fokusuar edhe ne luften kunder trafikimit te qenieve njerzore.
Kjo tryeze i trajton teknikisht rastet e paraqitura, si ato te trafikimit ashtu edhe ato ne rrezik
trafikimi, dhe mundohet qe ti jape zgjidhje teknike ç‟do rasti.
Ajo mblidhet te pakten nje here ne dy muaj per te trajruar keto raste, gjithashtu ajo mund te
mblidhet edhe me kerkesen e secilit prej anetareve te tryezes, kur keta te fundit perballen me
raste emergjente.
Tryeza Teknike ja raporton punen e saj Komitetit Rajonal, i cili nga ana e tij mblidhet te pakten nje
here ne tre muaj, dhe kete pune ja komunikon zevendes min te brendshem per çeshtjet e luftes
kunder trafikut
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ELBASANI DHE PLANI I TIJ SOCIAL I ZONЁS
drejt njё rrjeti shёrbimesh publike dhe private

Në vitin 2005 Bashkia Elbasan realizoi hartimin e Planit Social të Zonës të miratuar me vendim të
këshillit bashkiak në 27.04.2005. Ky është i pari plan i këtij lloji në Shqipëri.
Ne 2008 Bashkia Elbasan e perditesoi kete Plan, duke i paraprire ne kete menyre gjithe ketij
procesi. Ajo ka publikuar kete material i cili mund te gjendet prane kesaj Bashkie.

Meqenese problematikat jane pothuajse te njejta, po publikojme vetem paketen e projekteve te
propozuara e te publikuara ne Planin Social te Zones .
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Skeda projektesh Bashkia Elbasan
Personat me aftёsi tё kufizuar
SKEDA NR.1
Emri
projektit

Laborator artistik pёr personat me aftёsi tё kufizuar

Fusha
Prioritare

Çёshtje Sociale tё PAK

Aplikuesi

Bashkia Elbasan

Partnerё

QSB, Zёra Jete etj

Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat e
projektit

Aktivitetet

Pёrfituesit

12 muaj
10.000 Euro


Të rritet integrimi social i PAK qё jetojnё nё Bashkinё
Elbasan;



Tё promovohen aftёsitё e PAK nё realizimin e produkteve
artistike;



Tё promovohen vlerat artistike dhe talenti i PAK;



Tё pёrforcohen
socialё.



Ngritja e njё laboratori pёr produktet artistike;



Trajnime tё stafit qё do punojё me PAK pёr teknikat e fundit
tё punёve artistike pёr PAK;



Organizim i laboratorёve javor artistikё pёr tё realizuar
produkte artistike me fёmijё dhe tё rritur me aftёsi tё
kufizuar;



Krijimi i nje fondi pёrmes shitjes sё produkteve nё panaire tё
ndryshme qё tё bёhet e mundur vazhdimёsia e kёtij projekti.

kapacitetet

profesionale

tё

operatorёve

60 fёmijё dhe tё rritur me aftёsi tё kufizuar
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SKEDA NR.2
Emri
projektit

Program sensibilizues mbi tё drejtat e personave me aftёsi tё
kufizuar dhe integrimi i tyre nё shoqёri

Fusha
Prioritare

Çёshtje Sociale tё PAK

Aplikuesi

Bashkia Elbasan

Partnerё

OJF, Universiteti,Radio, TV

Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat e
projektit

12 muaj
38 000 Euro


Sensibilizimi i komunitetit pёr respektimin e tё drejtave tё
personave me aftёsi tё kufizuar;



Programe trajnimi mbi shёrbimet sociale tё integruara pёr
stafet qё punojnё me personat me aftёsi tё kufizuar;



Rritja e kapaciteteve tё prindёrve qё kanё fёmijё me aftёsi tё
kufizuar me metodat bashkёkohore qё pёrdoren pёr t’i
lehtёsuar;



Gjithёpёrfshirje tё personave me aftёsi tё kufizuar nё
shoqёrinё qё i rrethon.

Aktivitetet

Pёrfituesit



Fushata TV dhe radiofonike sensibilizuese;



Botime sensibilizuese dhe informuese pёr shёrbimet e
ofruara pёr PAK;



Trajnime pёr stafet e shёrbimeve sociale tё integruara pёr
personat me aftёsi tё kufizuar ( QSB dhe Zёra Jete);



Trajnime pёr rritjen e kapaciteteve tё prindёrve me
metodat bashkёkohore tё Aftёsisё sё Kufizuar;



Organizime aktivitetesh kulturore nё nivel komunitar me
pjesёmarrjen e PAK dhe tё gjithё komunitetit.



Pёrfituesit e QSB me AK



Nxёnёsit e shkollёs “ Zёra Jete”



Stafet e QSB, Zёra Jete dhe aktorё tё tjerё me fokus PAK



Familjet e PAK dhe komuniteti.
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SKEDA NR.3
Emri
projektit

Integrimi i tё rinjve me aftёsi tё kufizuar pёrmes aktiviteteve
sportive

Fusha
Prioritare

Çёshtje Sociale tё PAK

Aplikuesi

QSB

Partnerё

Shkolla “Zёra Jete”, OJF vendore

Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat e
projektit

Aktivitetet

Pёrfituesit

12 muaj
6.000 Euro


Tё mbështeten PAK duke i ndihmuar nё edukimin dhe nё
integrimin e tyre social;



Te rriten kapacitetet profesionale te punonjësve socialё dhe
stafeve tё shërbimeve sociale publike dhe private për PAK;



Të mundёsojmё personat AK tё marrin pjesё nё Evenimentet
Sportive;



Tё krijojmё dhe forcojmё urat e bashkёpunimit me partnerё me
fokus tё njёjtё.


Trajnime pёr punonjёsit socialё dhe stafet e shёrbimeve
sociale publike dhe private;



Pёrgatitje e ekipeve sportive me PAK



Pjesmarrje nё Evenimente Sportive pёr PAK



Pёrgatitje materialesh sensibilizuese pёr pёrfshirje aktive tё
PAK nё kёto evenimente.



Personat me aftёsi tё kufizuar, pёrfitues tё QSB



Pёrfituesit e Shkollёs “Zёra Jete”



Familjet e pёrfituesve
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Fёmijёt
SKEDA NR. 1
Emri
projektit
Fusha
Prioritare
Aplikuesi
Partnerё
Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat e
projektit

Aktivitetet

Pёrfituesit

Minimizimi i braktisjes shkollore pёrmes aktiviteteve psiko sociale
Çёshtje Sociale, Fёmijёt
Bashkia Elbasan
D.A.R, OJF lokale qё kanё nё fokus fёmijёt
12 muaj
12.000 Euro


Tё pёrmirёsojё mirёqёnien e fёmijёve duke pёrforcuar
aftёsitё e tyre edukative, krijuese dhe shoqёrizuese;
 Tё rrisё tolerancёn, dialogun e fёmijёve nё
marrёdhёniet me bashkёmoshatarёt, mёsuesit dhe
familjen;
 Tё kthehet shkolla nё njё ambjent tёrheqёs pёr
frekuentimin nga fёmijёt, me qёllim qё tё rritet numri i
fёmijёve qё e frekuentojne atё.
 Pёrcaktimi i 5 shkollave pilot qё do tё përfshihen nё
kёtё projekt;
 Trajnim i 15 mёsuesve (3 pёr çdo shkollё) tё
përzgjedhur, pёr tё organizuar kёto aktivitete psikosociale;
 Hartimi i programeve mёsimore pёr secilёn shkollё, ku
tё përfshihet nё program zhvillimi i kёtyre aktiviteteve
me fёmijё nё rrezik braktisje;
 Zhvillimi, brenda programit mёsimor, i aktiviteteve
psiko- sociale me fёmijёt;
 Vlerёsimi i ndikimit tё kёtyre aktiviteteve nё
frekuentimin e shkollёs.
Fёmijё qё rrezikojnё tё braktisin shkollёn, tё grupmoshёs 614 vjec;
Familjet e fёmijёve qё marrin pjesё nё projekt, tё cilat do tё
marrin shёrbimin pёrkatёs tё ofruar;
Shkollat e qytetit tё Elbasanit dhe mёsuesit qё marrin pjesё
nё kёtё projekt.
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SKEDA NR. 2. Femijet
Emri
projektit
Fusha
Prioritare
Aplikuesi
Partnerё
Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat e
projektit

Pёrmirёsimi i rrjetit tё shёrbimeve pёr fёmijёt nё nevojё duke
ngritur njё qendёr pritёse pёr fёmijёt e dhunuar.
Çёshtje Sociale, Fёmijёt
Bashkia Elbasan
Shoqatat lokale qё operojnё nё kёtё target grup
24 muaj
64.000 Euro





Aktivitetet








Pёrfituesit

-

-

Tё realizohet njё e drejtё themelore e fёmijёve, siguria e
jetёs, e drejta pёr asistencё dhe mbrojtje tё pёrshtatshme
dhe me cilёsi tё lartё, bazuar nё Konventёn e tё Drejtave tё
Fёmijёve;
Tё reabilitohen fёmijёt e dhunuar dhe tё mundёsohet njё
pёrfshirje shoqёrore pёr ta;
Tё krijohen kushtet e pёrshtatshme pёr njё afrimitet tё
kёtyre fёmijёve me familjarёt apo persona tё tjerё kujdestarё
qё mund tё kujdesen pёr ta, mbas largimit nga qendra.
Ngritja e qendrёs dhe pajisja e saj sipas tё gjitha standardeve
pёr shërbimet rezidenciale dhe ditore;
Rekrutimi i stafit qё do tё punojё nё qendёr: punonjës social,
psikolog, mjek, operatorё;
Vleresimi i nevojave tё fёmijёve qё do tё pёrfitojnё kёtё
shёrbim nё pёrputhje me nevojat dhe moshёn, nga njё grup
multidisiplinar;
Organizimi i aktiviteteve ditore sipas njё programi ditor tё
përcaktuar;
Hartimi i planeve individuale tё pёrkujdesjes pёr tё arritur
rezultatin e dёshiruar;
Takime ndёrgjegjёsuese me prindёrit e fёmijёve apo persona
qё janё pёrgjegjёs pёr ta.
33 Fёmijё tё abuzuar apo shfrytёzuar qё duhet tё largohen
nga personat shfrytёzues, qofshin kёta familjarё tё tyre ose
jo.
Familjet e ketyre fёmijёve nё nevojё.

46

SKEDA NR. 3
Emri
projektit
Fusha
Prioritare
Aplikuesi
Partnerё
Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat e
projektit

Aktivitetet

Pёrfituesit

Mbledhja e informacionit dhe krijimi i njё sistemi tё dhёnash mbi
situatёn e fёmijёve nё Bashkinё Elbasan
Çёshtje Sociale, Fёmijёt
Bashkia Elbasan
NGO lokale, D.A.R.
12 muaj
5.000 Euro



Tё realizojё identifikimin total tё fёmijёve vulnerabёl;
Tё realizojё njё panoramё tё plotё tё situatёs sё fёmijёve nё
territorin e Bashkisё, nё lidhje me arsimimin, kujdesin
shёndetsor dhe socializimin e fёmijёve, mundёsinё dhe
realitetin qё komuniteti (infrastuktura institucionale) ofron.
 Ngritja e njё rrjeti me aktorёt publikё dhe privatё qё do tё
pёrfshihen nё mbledhjen e tё dhёnave;
 Caktimi i nje grupi pune pёr mbledhjen dhe pasqyrimin e tё
dhёnave;
 Instalimi i database-it dhe mbledhja e tё dhёnave nga aktorёt
publikё dhe privatё;
 Hartimi i raporteve periodike mbi tendencёn fenomenit qё ka
lidhje me fёmijёt vulnerabёl pёr pёrcaktimin e prioriteteve;
 Hartimi i raportit pёrfundimtar dhe nxjerrja e prioriteve mbi
situatёn e fёmijёve qё jetojnё nё territorin e Bashkisё
Elbasan.
Fёmijёt nё nevojё, komuniteti, institucionet vendore tё interesuara
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SKEDA NR. 4
Emri
projektit
Fusha
Prioritare
Aplikuesi
Partnerё

Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat e
projektit

Aktivitetet

Pёrfituesit

Sigurimi i bashkepunimit institucional ne nivel lokal per mbrojtjen e
te drejtave te femijeve.
Çёshtje Sociale, Fёmijёt
Bashkia Elbasan
NGO lokale operuese ne target grupin e femijeve; institucione te
tjera (zyrat e perkujdesit shoqeror, te ndihmes ekonomike, policia,
punonjes te shendetit puplik, punonjes sociale, zyrat e punesimit,
specialistet e policimit ne komunitet, mesues, psikolog shkollore)
12 muaj
15.000 Euro


Te forcohet rrjeti i mbrojtjes se femijeve permes koordinimit
me mekanizmat perkates te referimit apo mbrojtjes;
 Te sensibilizohen keto struktura per rolin e rendesishem qe
mund te luajne ne mbrojtjen e femijeve;
 Te permiresohet procesi i identifikimit dhe menaxhimit te
rasteve te femijeve qe kane nevoje per mbrojtje, permes
trajnimit te aktoreve te perfshire.
 Trajnim me punonjësit e njesive administrative, me mjeket e
familjes, me punonjësit e policimit ne komunitet, me
mesuesit, personat e kontaktit ne shkolla , psikolog
shkollore, me perfaqesues te komuniteteve te caktuara, qe
jane te riskuara, me perfaqesues te qeverive te nxenesve
mbi menyrat e identifikimit dhe referimit te rasteve;
workshops me aktoret e lartpermendur mbi menyrat e
identifikimit dhe referimit te rasteve;
 Organizimi i Tryezave Teknike mbi Femijet prane Drejtorise
se Kujdesit Social (Zyra per Mbrojtjen e Femijeve), Bashkia
Elbasan per te diskutuar mbi nevojen per te identifikuar dhe
referuar rastet.
Femijet ne nevoje, komuniteti, institucionet vendore.
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Grate
SKEDA NR.1
Emri
projektit
Fusha
Prioritare
Aplikuesi
Partnerё
Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat e
projektit

Aktivitetet

Pёrfituesit

Reduktimi i dhunёs dhe i trafikimit tё grave nё rajonin e Elbasanit
nёpёrmjet aktiviteteve reintegruese dhe fushatёs sensibilizuese publike
Çёshtje Sociale tё targetgrupit tё grave.
Tjeter Vizion
Bashkia Elbasan
24 muaj
90.000 €
 Tё rritet numri i grave dhe vajzave nga rajoni i Elbasanit dhe mё
gjerё, tё prekura nga dhuna dhe trafiku, tё cilat do tё pёrfitojnё nga
shёrbimet tona;
 Tё rrisim numrin e grave dhe vajzave tё cilat raportojnё dhunёn dhe
trafikimin e ushtruar kundrejt tyre;
 Tё mbёshtesim proçesin e fuqizimit tё pёrgjithshёm tё grave qё
jetojnё nё situata tё rrezikuara.
 Krijimin e njё rrjeti bashkёpunimi me shoqata tё tjera dhe
institucione publike, duke pёrfshirё policinё, gjykatёn, shёrbimet
sociale dhe shёndetsore, tё cilat kanё nё vёmёndje luftёn kundёr
dhunёs ndaj grave dhe trafikun e tyre, si edhe krijimi i njё
database;
 Organizimi i takimeve publike nё komunitet pёr tё ndikuar nё
sensibilizimin e njerёzve mbi dhunёn nё familje, fenomenin e
trafikimit dhe shёrbimet sociale ekzistuese;
 Organizimi i seminareve pёr studentёt e fakultetit tё Shkencave
Sociale dhe nxёnёsit e shkollave tё mesme mbi kёto tema;
 Kurse profesionale, trajnime nё punё, kёrkime pёr mundёsi
punёsimi me qёllim qё tё inkurajohet proçesi i riintegrimit tё grave
dhe vajzave, viktima tё dhunёs nё familje dhe trafikimit;
 Shёrbime tё kёshillimit pёr gratё, viktima tё dhunёs nё familje.
120 gra/vajza tё prekura nga dhuna dhe trafikimi, tё referuara nga
policia;
32 gra/vajza tё prekura nga dhuna nё familje;
50 gra/vajza tё cilat pёrpiqen tё dalin jashtё izolimit tё tyre shtёpiak;
Pёrafёrsisht 600 studentё tё departamentit tё shkencave sociale/nxёnёs
tё shkollave tё mesme tё Bashkisё sё Elbasanit.
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SKEDA NR 2
Emri
projektit
Fusha
Prioritare
Aplikuesi
Partnerё
Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat e
projektit

Mbёshtetje social-ekonomike e grave, viktima tё dhunёs nё familje
dhe/ose qё jetojnё nё situata tё vёshtira
Çёshtje Sociale tё targetgrupit tё grave
Forumi Gruas Elbasan
Bashkia Elbasan
12 muaj
50.000 Lekё




Aktivitetet






Pёrfituesit

-

Tё mbёshtetet riintegrimi i vajzave dhe grave tё dhunuara nё
familje nёpёrmjet mbёshtetjes dhe kёshillimit;
Tё fuqizohen shёrbime specifike pёr gratё dhe vajzat, viktima
tё dhunёs nё familje dhe/ose qё jetojnё nё situata tё
vёshtira;
Tё forcohet bashkёpunimi dhe tё krijohen partneritete mes
institucioneve publike dhe aktorёve tё tjerё vendorё.
Organizimi takimeve mujore sensibilizuese nё ambientet e
qendrёs Forumi i Gruas Elbasan, pёr tё diskutuar pёr
konfliktet, dhunёn dhe parandalimin e saj nё familje;
Mbёshtetje financiare pёr tё paguar detyrimet taksative nё
procesin gjyqёsor pёr 30 gra nё vёshtirёsi ekonomike si dhe
pёrfaqёsim ligjor i tyre pa pagesё;
Mbёshtetje financiare pёr testet e mamografisё dhe paptestit
pёr 50 gra, kliente tё shёrbimeve tё ofruara nga qendra e
Forumit te Gruas;
Punёsimi i 20 grave, kryefamiljare dhe tё divorcuara te cilat
jane viktima te dhunes ne familje, nё familje ku ndeshen
vёshtirёsi me tё moshuarit.
80 gra dhe vajza;
20 tё moshuar qё jetojnё vetёm.

50

SKEDA NR 3
Emri
projektit

Njohja e ligjit te ri te dhunes, mjet fuqizues per grate dhe te vajzat

Fusha
Prioritare

Çёshtje Sociale tё targetgrupit tё grave

Aplikuesi

Forumi Gruas Elbasan

Partnerё

Bashkia Elbasan

Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat e
projektit

Aktivitetet

Pёrfituesit

6 muaj
13.000 Euro


Identifkimi i problematikave qё sjell dhuna nё familje dhe
parandalimi i saj nёpёrmjet mekanizmave socialё;



Ndryshimi i konceptit tё dhunёs dhe pasojave sociale qё sjell
ajo brёnda kornizave tё familjes dhe impaktet e saj pozitive;



Zbatimi i kuadrit ligjor tё masave kundёr dhunёs nё familje;



Inkurajimi i grave dhe tё rinjve pёr tё denoncuar e raportuar
dhunёn nё familje.



Pёrgatitja e materialeve informuese si, fletёpalosje, postera,
spote publicitare dhe emisione televizive pёr parandalimin e
dhunёs nё familje;



Ngritja e target-grupeve dhe zhvillimi i takimeve me publikun
nё ambientet e Bashkisё Elbasan dhe Qarkut Elbasan me
qёllim informimin dhe ndёrgjegjёsimin mbi ligjin e ri;



Organizimi i aktivtitetit tё 25 Nёntorit, dita e Luftёs kundёr
dhunёs ndaj grave;



Realizimi i spoteve televizive dhe njё programi televiziv pёr
parandalimin e dhunёs nё familje;



Organizimi i seminareve sensibilizuese pёr nxёnёsit
shkollave tё mesme si dhe studentёve tё Universitetit.



1110 gra dhe vajza nё qytetin e Elbasanit.



750 tё rinj tё shkollave tё mesme.



160 tё rinj tё konviktit tё tre shkollave tё mesme



160 tё rinj tё tre konvikteve tё UE.

e
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Te moshuarit
SKEDA NR.1
Emri projektit
Fusha Prioritare

Shёrbime komunitare pёr tё moshuarit
Çёshtje Sociale tё Moshёs sё Tretё

Aplikuesi

Bashkia Elbasan

Partnerё

Biznese ose OJF

Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat e
projektit

Aktivitetet

Pёrfituesit

12 muaj
18.000 Euro


Ofrimi i shёrbimeve mbёshtetёse komunitare pёr tё
moshuarit qё jetojnё vetёm dhe ata qё jetojnё nё kushte
tё vёshtira familjare;



Të ndihmohet mosha e tretё nё shoqёrizim;



Pasurimi i jetёs kulturore tё moshёs sё tretё;



Të ndërgjegjësohet komuniteti pёr targetgrupin moshё e
tretё.



Ndёrtimi i njё vёndi shoqёrizimi pёr tё ofruar kafenё dhe
pijet e mёngjesit pёr tё moshuarit nё nevojё tё Bashkisё
Elbasan;



Organizimi i njё librarie nё kёtё vёnd shoqёrizimi;



Organizimi i orёve kulturore pёr pёrfituesit (lexim tё
gazetave e librave tё bibliotekёs dhe lojra tё ndryshme);



Pёrfshirje e komunitetit nё aktivitete tё pёrbashkёta me
personat e moshuar.

Rreth 200 tё moshuar qё jetojnё nё territorin e Bashkisё
Elbasan;
Familjarёt e pёrfituesve tё moshёs sё tretё;
Komuniteti i Elbasanit.
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SKEDA NR. 2
Emri projektit

Organizimi i njё rrjeti vullnetarёsh tё rinj profesionalё pёr tё
ndihmuar tё moshuarit nё nevojё

Fusha
Prioritare

Çёshtje Sociale tё Moshёs sё Tretё

Aplikuesi

Bashkia Elbasan

Partnerё

Universiteti

Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat e
projektit

12 muaj
5.000 Euro
 Të lehtёsojmё jetesёn e pёrditshme tё tё moshuarve tё vetmuar,
nёpёrmjet kujdesit nё familje, shoqёrizimit dhe shёrbimeve tё
tjera tё ofruara me anё tё rrjetit tё tё rinjve vullnetarё;
 Tё ndёrgjegjёsohet komuniteti mbi dobishmёrinё e njё rrjeti tё
tillё;
 Tё rrisim shkallёn e bashkёpunimit midis aktorёve tё ndryshёm
qё kanё nё fokus kёtё problematikё.

Aktivitetet

 Ngritja e njё rrjeti tё rinjsh vullnetarё qё ndihmojnё tё moshuarit
nё shtёpi;
 Trajnime pёr grupin e tё rinjve qё ofron kёtё shёrbim;
 Organizim i shёrbimit nё familje pёr tё moshuarit e vetmuar pёr
tё pёrmbushur kёrkesat e tyre ditore;
 Shoqёrim periodik i tyre nё ambientet spitalore pёr vizita
kontrolli dhe pёrkujdesje tё veçantё shёndetsore;
 Mbёshtetje psikologjike pёr tё moshuarit pёrmes asistencёs sё
njё stafi profesional.

Pёrfituesit

50 tё moshuar qё jetojnё vetёm dhe kanё nevojё pёr kujdesje
shёndetsore;
Famijarёt e personave tё moshuar.
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SKEDA NR. 3
Emri
projektit

Fushatё ndёrgjegjёsuese dhe analizё situate mbi tё moshuarit nё
nevojё qё jetojnё nё Bashkinё Elbasan

Fusha
Prioritare

Çёshtje Sociale tё Moshёs sё Tretё

Aplikuesi

Bashkia Elbasan

Partnerё

OJF, Universiteti,Radio, TV

Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat e
projektit

12 muaj
18.000 Euro
 Të ndërgjegjësohen autoritetet lokale të qeverisjes vendore dhe
dhe komuniteti për problematikat e moshёs sё tretё;
 Tё edukohet komuniteti pёr t’i shёrbyer moshёs sё tretё nё
nevojat specifike qё ky targetgrup ka;
 Tё sensibilizojmё komunitetin pёr tё ardhmen jopozitive, nёse
nuk parandalojmё problemet sot.

Aktivitetet

Pёrfituesit



Organizimi i 24 emisione ne TV lokale dhe Kombёtare pёr
çёshtje tё moshёs sё tretё;



Organizimi i 36 emisioneve radiofonike pёr çёshtje tё moshёs sё
mesme dhe tё tretё;



Botimi i fletёpalosjeve
problematikat pёrkatёse;



Hartimi i njё raporti pёrfundimtar pёrsa i pёrket sfidave dhe
problemeve konkrete tё kёtij target-grupi nё Bashkinё Elbasan;



Organizimi i njё konference pёr prezantimin e raportit tek
institucionet vendore, kombёtare dhe ndёrkombёtare.

dhe

posterave

sensibilizues

mbi

Mosha e tretё qё jeton nё Bashkinё Elbasan dhe familjet e tyre.
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Romet
SKEDA NR. 1
Emri
projektit
Fusha
Prioritare
Aplikuesi
Partnerё
Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat e
projektit

Aktivitetet

Pёrfituesit

Integrimi i romёve pёrmes edukimit pёr fёmijёt nga mosha 12-15
vjeç
Çёshtje Sociale tё target-grupit tё Romёve
Qendra pёr Fёmijёt dhe tё Rinjtё Romё
Bashkia Elbasan, OJF
12 muaj
35,000 Euro


Tё rrisё mundёsitё pёr fёmijёt dhe tё rinjtё Romё qё tё
integrohen nё komunitetin e Elbasanit;
 Tё krijojё njё mjedis tё favorshёm tё mёsuari pёr fёmijёt
Romё qё kanё braktisur shkollёn;
 Tё pёrgatisё tё rinjtё Romё pёr njё punёsim nё tё ardhmen
pёrmes trajnimit profesional;
 Tё ndёrtojё njё ambient tё shёndetshёm pёr komunitetin
Rom pёrmes fushatave tё ndёrgjegjёsimit kulturor dhe
shёndetsor dhe tё inkurajojё metodat krijuese pёr tё
pёrmirёsuar cilёsinё e jetёs sё tyre.
 Zhvillimi i kurseve tё alfabetizmit dhe arsimit bazё pёr fёmijёt
Romё duke pёrdorur ambientet e qendrёs Rome, me qёllim
qё tё pёrgatiten pёr integrimin nё shkollat publike;
 Pjesёmarrje e fёmijёve Romё nё kurset profesionale nё
Qёndrat e trajnimit profesional publike dhe private;
 Organizmi i aktiviteteve kulturore e sportive pёr tё nxitur
pjesёmarrjen e fёmijёve Romё;
 Organizimi i seminareve, pranё Qendrёs Komunitare, pёr
prindёrit e pёrfituesve, mbi çёshtje qё kanё tё bёjnё me
shёndetin dhe mjedisin.
45 fёmijё - Shkolla tetёvjeçare
30 adoleshentё - Shkolla profesionale
45 familje – tё ndёrgjegjёsuara mbi çёshtje qё kanё tё bёjnё me
shёndetin dhe mjedisin.
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SKEDA NR. 2
Emri
projektit
Fusha
Prioritare
Aplikuesi
Partnerё
Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat
e projektit

Aktivitetet

Pёrfituesit

Rritje e aftёsive komunikuese tё dialogut dhe tolerancёs, si edhe
mundёsi integrimi pёr fёmijёt dhe tё rinjtё Romё
Çёshtje Sociale tё targetgrupit tё Romёve
Nё Dobi tё Gruas
Forumi Gruas Elbasan
Bashkia Elbasan
24 muaj
180,500 Euro
- Tё rriten aftёsitё e tё rinjve Romё pёr tё gjetur mёnyra pёr tё
komunikuar pa arritur nё konflikte dhe dhunё nё shkollё, familje
dhe mjedise publike;
- Tё evidentohen shkaqet pse lindin konfliktet rastet konkrete tё
ndodhura tek fёmijёt e kёtij komuniteti;
- Tё rriten mundёsitё e integrimit nё tregun e punёs tё tё rinjve qё
i pёrkasin grup-moshёs 15-18 vjeç, pёrmes kurseve tё trajnimit
profesional;
- Tё rritet numri i fёmijёve Romё tё rregjistruar nё zyrat e gjёndjes
civile.
- Regjistrimi i fёmijёve Romё qё i pёrkasin grup-moshёs 3-7 vjeç
nё zyrat e gjёndjes civile;
- Mbёshtetje ligjore dhe pёrfaqёsim nё gjykatё i nёnave Rome pёr
regjistrimin e fёmijёve tё tyre;
- Organizimi i kurseve profesionale pёr tё rinjtё Romё nё Qendrёn e
Trajnimit Profesional tё shoqatёs “Nё dobi tё Gruas”;
- Seminare tё mbajtura nga staf profesional pёr familjet Rome mbi
çёshtje tё arsimit, konfliktet nё familje, komunikimin dhe
dialogun;
- Kёshillim nga staf profesional pёr familjet me konflikte sociale;
- Pёrgatitja e 2000 fletёpalosjeve dhe shpёrndarja e tyre nё
seminare, trajnime dhe tryeza tё rrumbullakёta pёr tё drejtat e
komunitetit Rom.
50 tё rinj Romё nga familje me probleme social-ekonomike;
30 fёmijё Romё tё rregjistruar me vendim gjykate;
100 familje Rome.
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SKEDA NR 3
Emri
projektit
Fusha
Prioritare
Aplikuesi
Partnerё
Kohёzgjatja
Buxheti
Objektivat e
projektit

Zbutje e diskriminimit dhe problemeve social - ekonomike tё grave tё
etnisё Rome dhe familjeve tё tyre pёrmes shёrbimeve edukuese,
psiko-sociale, ligjore e tё punёsimit.
Çёshtje Sociale tё targetgrupit tё Romёve
Forumi Gruas Elbasan
Bashkia Elbasan
12 muaj
50.000 Euro





Aktivitetet







Pёrfituesit






Njohja e grave e dhe vajzave rome, me tё drejtat si qytetare tё
barabarta dhe me institucionet qё i mbrojnё ato;
Ngritje e nivelit social-kulturor tё grave e vajzave rome pёr t’i
bёrё ato tё ndjehen tё barabarta me gratё dhe vajzat e tjera
dhe pёrmirёsim i proçesit tё tyre tё integrimit;
Krijimi i mundёsive pёr gratё dhe vajzat rome pёr aktivitete qё
gjenerojnё fonde;
Sensibilizimi i mbarё komunitetit pёr tё pёrmirёsuar
bashkёjetesёn me komunitetin rom.
Monitorim dhe evidentimi i gjendjes reale i shkaqeve pse lindin
konfliktet permes berjes se intervistave e pyetsoreve direkte
me grate Rome.
Afrimi i keshillimeve, psikologjike e mjeksore e ligjore, femijeve
te grave te dhunuara, k/familjare e te divorcuara qe vijne ne
qender;
Organizimi i seminareve mbi rolin e grave nё proçesin e
integrimit me pjesёn tjetёr tё komunitetit, me pjesёmarrjen e
bashkёshortёve;
Organizimi i kurseve trajnuese mbi punimin e shportave pёr 15
grave e vajzave rome dhe mbёshtetje nё shitjen e produkteve
tё tyre artizanale;
Pёrgatitja dhe botimi i njё fletё-palosjeje sensibilizuese pёr
konfliktetet, dhunёn, dhe kёshilla praktike pёr t’i shmangur ato.
180 gra tё informuara mbi tё drejtat e tyre;
70 burra Romё tё ndёrgjegjёsuar pёr rolin e grave nё proçesin
integrues;
15 gra Rome qё do tё punojnё dhe shesin produktet e tyre
artizanale;
I gjithё komuniteti i ndёrgjegjёsuar mbi tё drejtat e komunitetit
Rom.
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Skeda projektesh Qarku Elbasan

Komuna Shushice
SKEDA nr.1
Emri i projektit

Krijimi i kushteve te pershtatshme per nje edukim sa me
adeguat te komunitetit per eleminimin e dhunes ndaj femijeve,
ne fshatrat e Komunes Shushice te rrethit te Elbasanit.

Fusha prioritare

Ceshtje sociale, komuniteti, femijet

Aplikuesi

Komuna Shushice
Komuna Shushice ka 9 fshatra te shperndare ne nje territor te

Te dhena te

gjere dhe ka ne perberjen e saj shume familje ne gjendje te

pergjithshme

ndryshme ekonomike, kulturore, arsimore etj. Eshte nje komune
me 10.000 banore, ku 300 jane femije nga mosha 0-6 vjec dhe
1500 femije nga mosha 6-18 vjec.

Kohezgjatja

2 vjet

Buxheti
1. Të kompletohen ambientet e qendrës së edukimit social në
Objektivat e

komunitetin e Shushicës;

projektit

2. Të përmirësohen kushtet e ambienteve të edukimit
jashtëshkollor të fëmijëve;
3. Të ngrihen kapacitetet profesionale të stafit që do të merret
me edukimin e fëmijëve mbi të drejtat e tyre;
4. Të krijohen kushtet e përshtatshme për një afrim më të
madh dhe angazhim të fëmijëve & familjeve të tyre në
aktivitetet e qendrës sociale.


Aktitetet

Organizimi i nje ambienti te pershtatshem nga komuna per
zyra dhe salle mbledhjesh.



Mbajtja e temave te trajnimit nga persona pergjegjes te
qendres.


Perfituesit

Ofrimi i aktiviteteve per perfitueset e qendres.

30 femije me probleme te ndryshme ne familje dhe ne
mbarevajtjen ne shkolle

-

15 familje te minoreneve

-

5 punonjes te stafit te qendres

-

Familjet e fshatit & komunes
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Komuna Trekan
SKEDA nr.2
Emri projektit

Krijimi i kushteve te favorshme edukuese dhe sociale per
femijet dhe te rriturit me AK

Fusha Prioritare
Aplikuesi

Çёshtje Sociale tё PAK
Komuna Tregan

Personi i Kontaktit

Veli Carciu- Administrator i Komunes: Nr cel 0682641861

Te dhena mbi

Komuna ka nje nr te madh te personave me AK prej 111

komunen

banoresh nga te cilet 51 jane Invalid pune. Komuna ka 6 shkolla 9vjecare me nje nr prej 600 nxenesish. Eshte e njohur per resurset
e saj natyrore si Llixhat dhe spotet turistike te mjedisit qe ajo ofron.

Partnerё
Kohёzgjatja

Shkolla Zera Jete ; Komuna Tregan ; Qarku Elbasan
18 muaj

Buxheti
Objektivat e

1. Të krijojme kushte edukimi dhe integrimi social te femijeve
dhe te rriturve me AK qё jetojnё nё Komunen Tegan ;

projektit

2. Tё promovohen te drejtat e femijeve, nepermjet promovimit
te te drejtave te femijeve me AK;
3. Tё pёrforcohen kapacitetet profesionale tё punonjesve
sociale te komunes ne drejtim te njohjes dhe funksionimit
te sherbimeve per AK;
Aktivitetet

a. Vendosja e nje mjeti transporti te pershtatshem per femijet
me AK te komunes Tregan .
b. Trainim

i

specializuar

i

prinderve

dhe

punonjesve

sociale/psikologe mbi ceshtje te AK.
c. Organizimi i 3 aktiviteteve artistikё/sportive me fёmijё dhe
tё rritur me aftёsi tё kufizuar.
d. Promovimin e te drejtave te personave me AK dhe rruget
per mbeshtetjen e tyre.
Pёrfituesit

18 fёmijё me aftёsi tё kufizuar ndjekin shkollen speciale “ Zera
Jete”
111 te rritur me AK te komunes Tregan marrin pjese ne aktivitete
social/kulturore te organizura ne komune.
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Komuna Zavaline
SKEDA nr. 3
Emri I projektit

Rritja e shkalles se edukimit & frekuentimit te nxenesve te
shkolles se mesme & shkolles 9 vjecare permes krijimit te
kushteve per transport.

Fusha prioritare

Ceshtje sociale, femijet

Aplikuesi

Komuna Zavaline
Komuna Zavaline eshte 36 km larg Elbasanit. Ka nje popullsi prej

Te dhena te

2100 banoresh. Eshte e perbere nga 6 fshatra te cilet kane nje

pergjithshme

shperndarje te madhe dhe me largesi nga njeri tjetri.

Kohezgjatja

2 vjet

Buxheti
1. Te ule braktisjen shkollore;
Objektivat e

2. Te rrise numrin e nxenesve qe frekuentojne shkollen si &

projektit

per femijet me aftësi të kufizuara fizike;
3. Te permiresoje rezultatet ne shkolle;
4. Te krijoje mundesi nxenesve per te marre pjese ne
aktivitete jashte shkollore;
5. Te rrise sigurine e nxenesve gjate levizjes sidomos te
vajzave.

Aktitetet



Vendosja e nje linje minibusi me nisje ne fshatin Selte;



Vendosja e dy punetoreve mirembajtjeje & kujdesi per
femijet gjate udhetimit;



Trajnime për stafin e mësuesve mbi metodat më të fundit të
mësimdhënies dhe marrëdhëniet mësues-nxënës-prind;

Perfituesit



Aktivitete argëtuese dhe shlodhëse (lojra, festa, etj.).

-

25 nxenes

-

2 mesues

-

Familjet e femijeve
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Komuna Rrase
Skeda nr. 4
Emri i projektit

Reduktimi i fenomenit të braktisjes shkollore

Fusha prioritare

Çështje sociale – Fëmijët

Aplikuesi

Komuna Rrasë, Qarku Elbasan

Personi kontaktit

Skënder Meta
+ 355 68 23 01267

Të

dhënat

të Komuna ka një popullsi prej 2305 banorësh. Ajo përbëhet nga 4

përgjithshme

fshatra:
Komuna ka 1 shkollë 9-vjeçare, e cila frekuentohet nga 392
nxënës.

Partnerët

Shoqata “Tjetër Vizion”

Kohëzgjatja

2 vjet

Buxheti

---

Objektivat
projektit

e

1. Të rritet numri i fëmijëve që ndjekin shkollën rregullisht;
2. Të përmirësohet oferta arsimore përmes trajnimeve për
stafin akademik.

Aktivitetet



Kursi pas-shkollës;



Aktivitete argëtuese (lojra, festa, etj.);



Aktivitete

sensibilizuese

me

familjet

e

këtyre

fëmijëve;


Trajnime për stafin akademik mbi metodat didaktike
më tërheqëse për fëmijë të kësaj grup-moshe.

Përfituesit

-

Fëmijë të moshës 6-16 vjeç, që frekuentojnë shkollën e
komunës;

-

Familjet e fëmijëve që do të përfshihen në projekt;

-

Mësuesit e shkollës që do të marrin pjesë në trajnime.
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Komuna Labinot Mal
Skeda nr. 5
Emri i projektit

Ulja e papunësisë së të rinjve në komunën Labinot Mal përmes
kurseve profesionale

Fusha prioritare

Çështje sociale – Të rinjtë

Aplikuesi

Komuna Labinot Mal, Qarku Elbasan

Personi i kontaktit

Veli Allustaj
+355 68 90 14569

Të

dhënat

të Komuna Labinot Mal përbëhet nga 11 fshatra: Ka një popullsi prej

përgjithshme

5500 banorësh dhe përbëhet nga 1500 familje.
Papunësia është një ndër problemet më të theksuara të kësaj
komune. Ajo numëron 82 të punësuar në institucione shtetërore
dhe 1500 të vetëpunësuar. Ndërkohë 1000 banorë janë emigrantë.
Komuna ka dy shkolla të mesme. Numërohen 200 të rinj të
moshës 18-25 vjeç, nga të cilët 160 janë të papunë.

Partnerët

Shoqata lokale që operojnë në këtë target-grup

Kohëzgjatja

2 vjet

Buxheti

---

Objektivat

e

1. Të sigurojë kualifikimin e të rinjve në një profesion të

projektit

caktuar;
2. Të përmirësojë aftësitë prezantuese të të rinjve të kësaj
komune për gjetjen e një pune.


Aktivitetet

Kurse

rrobaqepsie,

kuzhine,

parukerie,

saldature, kompjuteri për të rinjtë;


Trajnime për të rinjtë mbi tema që lidhen me
shkrimin e një CV-je, apo prezantimin në një
intervistë.

Përfituesit



200 të rinjtë e komunës Labinot Mal;



Familjet e të rinjve që do të marrin pjesë në kurse
dhe trajnime;



Komuniteti i kësaj komune.
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Komuna Grekan
Skeda nr. 6
Emri i projektit

Pasurimi i ofertave për kalimin e kohës së lirë për fëmijët e
komunës Grekan

Fusha prioritare

Çështje sociale – Fëmijët

Aplikuesi

Komuna Grekan, Qarku Elbasan

Personi i kontaktit

Azbi Broshka
+355 68 60 42008

Të

dhënat

të Komuna ka një shkollë të mesme në Dëshiran, e cila numëron 133

përgjithshme

nxënës, nga të cilët 69 femra dhe 64 meshkuj. Kjo komunë ka
edhe dy shkolla 9-vjeçare: një në Dëshiran, ku numërohen 243
nxënës, nga të cilët 132 femra dhe 111 meshkuj; dhe një në
Grekan, ku numërohen 310 nxënës, nga të cilët 162 femra dhe 148
meshkuj.

Partnerët

Shoqata lokale që operojnë në këtë target-grup

Kohëzgjatja

18 muaj

Buxheti

---

Objektivat

e

1. Të mbështetet proçesi i mësimdhënies përmes kurseve

projektit

pas-shkollore;
2. Të rritet pjesëmarrja e fëmijëve në aktivitete jashtë
shkollore.


Aktivitetet

Kurse pas-shkolle - kurse të gjuhëve të huaja, kurse
kompjuteri, etj.;


Përfituesit

Aktivitete shoqërizuese, rikrijuese dhe argëtuese.

-

120 fëmijë të komunës Grekan;

-

Familjet e fëmijëve që do të përfshihen në projekt;

-

Komuniteti i kësaj komune.
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Komuna Shirgjan
Skeda nr. 7
Emri i projektit

Rritja e mundësive formuese dhe argëtuese për të rinjtë e
komunës Shirgjan

Fusha prioritare

Çështje sociale – Të rinjtë

Aplikuesi

Komuna Shirgjan, Qarku Elbasan

Personi i kontaktit

Filip Bërdufi
+355 67 20 37033

Të

dhënat

të Komuna Shirgjan përbëhet nga 7 fshatra dhe ka një popullsi prej

përgjithshme

10000 banorësh.
Ka 667 nxënës që aktualisht vazhdojnë shkollën 9-vjeçare dhe 468
të tjerë që ndjekin shkollën e mesme. Ndërkohë, rreth 500 të rinj
kanë mbetur të papunë pas mbarimit të arsimit të mesëm. Ky
propozim kërkon të gjejë një zgjidhje për këtë target-grup.

Partnerët

Organizata Tjetër Vizion, Qarku Elbasan

Kohëzgjatja

3 vjet

Buxheti

---

Objektivat

e

1. Të ngrejë kapacitetet e të rinjve përmes dhënies së një

projektit

profesioni të caktuar;
2. Të përmirësojë aftësitë prezantuese të të rinjve të kësaj
komune për gjetjen e një pune;
3. Të pasurojë jetën sociale të të rinjve.


Aktivitetet

Ofrimi i kurseve profesionale (kurse rrobaqepsie,
kuzhine, parukerie, saldature, kompjuteri, etj.);



Ofrimi i trajnimeve për të rinjtë mbi tema që lidhen
me shkrimin e një CV-je, apo prezantimin e tyre
gjatë intervistës;



Ofrimi i aktiviteteve argëtuese dhe shoqërizuese për
kalimin e kohës së lirë.

Përfituesit

-

500 të rinj të komunës;

-

Komuniteti i komunës Shirgjan.
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Bashkia Gramsh
SKEDA nr. 8
Emri I projektit

Krijimi I kushteve per rritjen e aftesive profesionale te femijeve
qe bejne pjese ne skemen ekonomike te qytetit te Gramshit.

Fusha prioritare

Ceshtje sociale, femijet

Aplikuesi

Bashkia Gramsh

Te dhena te

Ne qytetin e Gramshit jane 450 familje qe perfitojne ndihme

pergjithshme

ekonomike.

Kohezgjatja

2 vjet

Buxheti
Objektivat e

1. Funksionimi i qendres se formimit professional per femijet e

projektit

familjeve qe perfitojne ndihme ekonomike
2. Vleresimi i femijeve.
3. Marrja e njohurive baze te gjuhes angleze & njohurive
kompjuterike.

Aktitetet


Organizimi I nje ambienti te pershtatshem nga bashkia per
ofrimin e kurseve.



Ofrimi i kurseve per perfitueset e qendres & mabarevajtja e
tyre.

Perfituesit

-

50 femije me probleme te ndryshme sociale ekonomike

-

familjet e femijeve
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Komuna Kodovjat
SKEDA nr.9
Emri projektit

Krijimi i nje qendre multifunksionale,sociale -gjitheperfshirese ne
komunen Kodovjat
Çёshtje Sociale tё target grupeve ne nevoje si PAK; femije dhe te

Fusha Prioritare

rinj, gra dhe vajza te cilet nuk kane akses ne jeten sociale,
kulturore.
Aplikuesi

Komuna Kodovjat

Personi i kontaktit

Aranit Cela, 0682419726

Te

dhena

per Komuna eshte e perbere nga 12 fshatra me 3300 banore

Komunen
Partnerё

Bashkia Gramsh; OJF ose biznese te interesuara

Kohёzgjatja

36 muaj

Buxheti
Objektivat

e



projektit

Te krijohen dhe pasurohen ambientet e nje qendre
multifunksionale per te gjitha target grupet ne nevoje te 12
fshatrave te komunes Kodovjat.



Ofrimi i shёrbimeve mbёshtetёse komunitare, socialekulturore per nje gjitheperfshirje komunitare;



Të rritet dhe stimulohet shkalla e shoqёrizimit dhe
ndergjegjesimit sidomos tek femijet, te rinjte dhe graten
nepermjet frekuentimit te kesaj qendre multifunskionale;



Pasurimi i jetёs kulturore tё komunitetit te komunes ;



Të reduktohen fenomenet negative te kohes sidomos tek te
rinjte.

Aktivitetet



Krijimi i nje qendre multifunksionale sociale ditore per te
gjitha target grupet ne nevoje.



Organizimi i njё librarie/ minikinemae, bar- kafe- salle lojrash
dhe salle takimesh si vende shoqёrizimi dhe argetimi per
komunitetin frekuentues te qendres;



Organizimi i orёve sociale , kulturore pёr pёrfituesit nga
mesuesit dhe punonjesi social i komunes.



Pёrfshirje e komunitetit nё aktivitete tё pёrbashkёta me
femijet dhe te rinjte e komunes.

Pёrfituesit

-

3300 banore te fshatrave te komunes Kodovjat
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Komuna Skenderbegas
SKEDA nr. 10
Emri I projektit

Mbeshtetje e sherbimeve sociale me qellim rritjen e shkalles
se edukimit & aftesive te femijeve nepermjet ofrimit te kurseve
& aktiviteteve argetuese.

Fusha prioritare

Ceshtje sociale, femijet

Aplikuesi

Komuna Skenderbegas

Te

dhena

te Komuna Skenderbegas eshte nje komune 14 km larg. Ka 100

pergjithshme

nxenes ne shkollen fillore & 70 nxenes ne shkolle te mesme. Ka 13
fshatra.

Kohezgjatja

2 vjet

Buxheti

Objektivat

e

1. Funksionimi i nje qendre sociale per femijet e komunes

projektit

Skenderbegas;
2. Zhvillimi i veprimtarive te formimit edukativ per nje integrim
me te mire ne shoqeri.

Aktitetet

Perfituesit



Vleresimi I nxenesve



Ofrimi i kurseve te anglishtes



Ofrimi i kurseve te informatikes



Aktiviteve argetuese



Aktivitete sportive ( futboll, basketboll, ping-pong)

-

50 nxenes

-

Familjet e femijeve
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Komuna Kukur,
Skeda nr. 12
Emri I projektit

Rintegrimin personave me Aftesi te Kufizuar ne jeten shoqerore .

Fusha prioritare

Ceshtje sociale, personat me aftesi te kufizuar

Aplikuesi

Komuna Kukur, Gramsh

Te dhena

Komuna Kukur ka 952 familje, 3463 fryme nga keto 1715 meshkuj dhe 1748
femra. Komunna perbehet nga 9 fshatra. 140 PAK( perfshihen te verber,
invalid dhe tetraplegjik).

Partneret
Kohezgjatja

24 muaj

Buxheti
Objektivat e

-

Te risim integrimin social te PAK ne jeten sociale te komunnes

projektit

-

Te zbulojme talentet e personave me AK nepermjet punes se
pavarur ne grup.

-

Te perforcohen kapacitetet profesionale te punonjesve qe do
punojne me PAK.

Aktivitetet

Perfituesit



Ngritja e nje qendre ditore ne hapesirat e komunes.



Frekuentimi I kesaj qendre nga personat me PAK.



Trajnimi I punonjesit social qe do punoje me PAK.



Organizimi ne grup I aktiviteteve me pak.

-

140 PAK

-

Familjet e tyre

68

Komuna Pishaj
Skeda nr. 13
Emri I projektit

Rintegrimin I grave ne nevoje ne jeten shoqerore dhe ne tregun e punes.

Fusha prioritare

Ceshtje sociale, grate

Aplikuesi

Komuna Pishaj, Gramsh

Te dhena

Komuna perbehet nga 20 fshatra, 8000 fryme, 1665 familje. Eshte komuna
me shtrirjen me te madhe gjeografike.
165 familje marrin ndihme ekonomike, 780 fryme ne total qe perfitojne nga
skema e ndihmes ekonomike( rreth 9 % e popullsise se komunes).
4200 banore te komunes jane femra. 12 familje te divorcuara.
Jane evidentuar problem ne marredhenit jashtemartesore dhe keto me te
spikatura tek familjet rome.

Partneret

Ojf Zvicerane

Kohezgjatja

18 muaj

Buxheti
Objektivat e

1. Promovimi i perfshirjes sociale dhe punesimit te grave te komunes

projektit

Pishaj
2. Te rrisim aftesite jetesore dhe profesionale, nepermjet ndjekjes se
kureseve profesionale, kualifikimit ne pune dhe aktiviteteve qe
prodhojne te ardhura, duke mbeshtetur nje proçes fuqizues te
pergjithshem.


Aktivitetet

Mbeshtetje sociale per grate nepermjet keshillimit psikosocial

Perfituesit



Kurse dhe trajnime profesionale



Aktivitete sensibilizuese



Studimi I tregut te punes

-

4200 gra te sensibilizuara

-

40 gra qe perfitojne nga kurset profesionale

-

15 gra te punesuara
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Komuna Sult
Skeda nr. 14
Emri I projektit

Edukimi i grave rreth ceshtjeve te barazise gjinore dhe modaliteteve per
sigurimin e te ardhurave.

Fusha prioritare

Ceshtje sociale, grate

Aplikuesi

Komuna Sult, Gramsh

Te dhena

Komuna perbehet nga 7 fshatra.

Partneret
Kohezgjatja

12 muaj

Buxheti
Objektivat e

1. Ndergjegjesimi I grave per ceshtje te barazise gjinore.

projektit

2. Perfshirja active e grave ne jeten sociale te komunes dhe me gjere.
3. Permiresimi I kushteve te jeteses se grave nepermjet punesimit dhe
vetpunesimit te tyre.

Aktivitetet

a. Aktivitete sensibilizuese rreth ceshtjeve te barazise gjinore.
b. Aktivitet informues per punimet artizanale( Ekskursion ne Kruje ne tregun
artizanal).
c. Studimi I tregut te punes.
d. Krijimi I nje adresari te bizneseve te cilat mund te jene mundesi punesimi
per grate.
e. Shoqerimi I grave prane tregut te punes nepermjet adresaarit te bizneseve.

Perfituesit

140 gra te sensibilizuara
40 gra qe marrin ekperience se sit e vetpunesohen
10 gra te punesuara
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Bashkia Librazhd
Skeda nr. 11
Emri i projektit

Përmirësimi i kushteve shëndetsore dhe sociale për fëmijët me
aftësi të kufizuara

Fusha prioritare

Çështje sociale – Fëmijët me aftësi të kufizuara

Aplikuesi

Bashkia Librazhd, Qarku Elbasan

Personi i kontaktit

Rezearta Hunçi
+355 68 48 37141

Të

dhënat

të Bashkia Librazhd ka një popullsi prej 10.600 banorësh. Ajo

përgjithshme

përbëhet nga 2800 familje, nga këto 100 familje rezultojnë
përfitues të skemës së ndihmës ekonomike.
Nga të dhënat e marra nga kjo zyrë rezultojnë 143 persona me
aftësi të kufizuara, 30 persona me statusin e të verbërit, 180 me
statusin e invalidit dhe 40 persona me aftësi të kufizuara, të verbër
dhe paraplegjikë – grupi i parë me kujdestarë.

Partnerët

MEDPAK

Kohëzgjatja

3 vjet

Buxheti

---

Objektivat
projektit

e

1. Të zgjerohet gama e shërbimeve për fëmijët me AK;
2. Të përmirësojë cilësinë e shërbimeve për fëmijët me AK.
 Krijimi i një grupi multi-disiplinar me specialistë të

Aktivitetet

fushave të tilla si: fizioterapi, logopedi, punë
sociale, psikologji, etj.;
 Ofrimi i shërbimit të fizioterapisë, logopedisë, etj.;
 Aktivitete argëtuese (lojra, festa, etj.);
 Trajnime me profesionistë të fushës, për metodat
më të fundit .
Përfituesit

-

15 fëmijë me aftësi të kufizuar, banorë të Bashkisë
Librazhd;

-

Familjet e fëmijëve, përfitues të këtij projekti;

-

Stafi i grupit multidisiplinar;

-

Komuniteti i kësaj Bashkie.
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Qarku Elbasan
Skeda Nr. 1
Emri i projektit

Përmirësimi i fushës sociale në Qarkun e Elbasanit

Fusha prioritare

Administrata e Qarkut Elbasan

Aplikuesi

Qarku Elbasan

Personi kontaktit
Të dhënat të përgjithshme
Partnerët

Shoqata “Tjetër Vizion”

Kohëzgjatja

1 vit

Buxheti

---

Objektivat e projektit

1. Ngritja e kapaciteteve të administratorëve të pushtetit
vendor në hartimin dhe prezantimin e planeve
rajonale;
2. Koordinimi i zyrave të shërbimeve sociale dhe
ndihmës

ekononomike

në

nivel

qarku

për

shkëmbim dhe përditësim informacionesh.
Aktivitetet

a. Trajnime për administratorët e komunave dhe
bashkive të Qarkut Elbasan mbi:
- Leximi i situatës së territorit;
- Analizën e nevojave të komunitetit;
- Hartimin dhe prezantimin e projekt-propozimeve;
b. Hapja e Zyrës së planifikimit social rajonal, pranë
Qarkut të Elbasanit.

Përfituesit

- 10administratorë të komunave dhe bashkive të Qarkut
Elbasan;
- Komuniteti i Qarkut Elbasan.
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Qarku Elbasan
Skeda Nr. 2
Emri i projektit

Zhvillimi strategjik i Qarkut të Elbasanit

Fusha prioritare

Administrata e Qarkut Elbasan

Aplikuesi

Qarku Elbasan

Personi kontaktit
Të dhënat të përgjithshme
Partnerët

Shoqata “Tjetër Vizion”

Kohëzgjatja

1 vit

Buxheti

---

Objektivat e projektit

1. Informatizimi i departamenteve të ndryshme të
Qarkut Elbasan;
2. Promovimi social, ekonomik dhe kulturor i Qarkut të
Elbasanit.

Aktivitetet

a. Programimi dhe ngritja e një banke të dhënash për
çdo departament, pjesë e administratës së Qarkut të
Elbasanit;
b. Pajisja me internet e komunave, minibashkive dhe
bashkive të Qarkut Elbasan;
c. Hapja dhe mirëmbajtja e një siti për Qarkun e
Elbasanit.

Përfituesit

- 100 administratorë të komunave dhe bashkive të Qarkut
Elbasan;
- Komuniteti i Qarkut Elbasan.
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Bashkia Belesh
Skeda Nr.

Fëmijët dhe të rinjtë

Emri i projektit

“Të përmirësojmë jetën e fëmijëve tanë”

Fusha prioritare

Çështje sociale, fëmijët e shkollave, fëmijët jetimë, fëmijët me Aftësi të
Kufizuar.

Aplikuesi

Bashkia Belësh

Të dhëna të përgjithshme

Popullata e regjistruar në Bashkinë e Belshit është 14.675 dhe janë
gjithsej 3811 familje.
Një nga target- grupet më të riskuar këtu janë fëmijët e moshës
shkollore dhe asaj parashkollore, si dhe fëmijët që përjetojnë
vështirësi sociale si fëmijët jetimë dhe ata meaftësi të kufizuar.
Numërohen gjithsej: 90 fëmijë jetimë, 54 fëmijë me Aftësi të Kufizuar

Partnerë

Çdo donator i mundshëm

Kohëzgjatja
Buxheti
Objektivat e projektit

-

Përmirësimi i mënyrës së jetesës për fëmijët dhe të rinjtë e Bashkisë
së Belshit.

-

Përmirësimi i shërbimeve psiko- sociale për kategorinë e fëmijëve
jetimë dhe me Aftësi të Kufizuar.

Aktivitetet

-

Vazhdimësia e këtyre aktiviteteve edhe pas përfundimit të projektit.



Ndërtimi i një Kampi Veror për të argëtuar / edukuar nxënësit e
shkollave gjatë periudhës së verës.



Ndërtimi i një qendre ditore multifunksionale për fëmijët jetimë dhe
fëmijët me aftësi të kufizuar me aktiviteteve kulturore, argëtuese,
edukuese .

Përfituesit

-

90 fëmijë jetimë

-

54 fëmijë me aftësi të kufizuar

-

Nxënës të shkollave 9-vjecare dhe të mesme

-

Fëmijë të moshës parashkollore
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Komuna Gjergjan
Skeda Nr.

GRATË

Emri i projektit

“Të përmirësojmë jetesën përmes përfitimit të një profesioni”

Fusha prioritare

Çështje sociale, gratë

Aplikuesi

Komuna Gjergjan

Të dhëna të përgjithshme

Komuna Gjergjan përmbledh 5 fshatra:
Target- grupi më problematik në këtë komunë janë: gratë që nuk kanë
mundësi të ndjekin arsimin e mesëm
-

nënat me fëmijë jetimë apo kryefamiljare, të cilat janë në kërkim të një
pune por që nuk kanë kualifikimet e duhura.
“World Vision” Elbasan; “Tjetër Vizion” Elbasan

Partnerë

Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Elbasan
Kohëzgjatja

24 muaj

Buxheti
-

Objektivat e projektit

Të trajnohen dhe të ngrihen kapacitetet profesionale të grave në
komunën Gjergjan.

-

Të përmirësohet situata social – ekonomike në familjet e këtyre grave
të trajnuara.

Aktivitetet

-

Zbutja e problemeve të papunësisë / varfërisë në këtë zonë.



Trajnimi profesional i ofruar pa pagesë për gratë e kësaj zone



Kthimi i grave të trajnuara në fazën e parë, në gra trajnuese për
pjesën tjetër të mbetur.



Fushata sensibilizuese me gratë e komunës dhe me mbarë
komunitetin mbi rëndësinë e këtyre kurseve dhe ngritjes së
kapaciteteve profesionale.



Shkëmbime eksperiencash të grave të përfshira në këtë projekt me
komuna të tjera që janë përfshirë në projekte të ngjashme me këtë.

Përfituesit

-

Vajzat që kanë braktisur arsimin e mesëm

-

Nënat me fëmijë jetimë

-

Komuniteti, duke zbutur problematikat

social- ekonomike dhe duke rritur

shanset për punësim apo vetë-punësim të grave.
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Komuna Paper
Skeda Nr.

Te rinjte e te moshuarit

Emri i projektit

“Për një pasdite ndryshe

Fusha prioritare

Cështje sociale të rinjtë dhe të moshuarit.

Aplikuesi

Komuna Papër

Të dhëna të përgjithshme

-

Partnerë

“World Vision” Elbasan;

Kohëzgjatja

26 muaj

Buxheti
-

Objektivat e projektit

Përmirësimi I cilësisë së jetës nëpërmjet aktiviteteve
argëtuese social kulturore.

Aktivitetet

-

Forcimi I tolerancës dhe bashkëjetesës midis brezave .

-

Largimi I moshave të reja nga droga dhe alkoli.



Ngritja e qendrës dhe paisja e saj sipas të gjitha
standarteve.



Rekrutimi I një stafi që do të punojë në qendër.



Organizimi I aktiviteteve ditore sipas një plani të
mirpërcaktuar.



Aktivitete sportive të të gjitha llojeve.

-

Të rinjtë e grupmoshës 15-20 vjec,

-

të moshuarit e braktisur.



Përfituesit
-
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Komuna Gjocaj
Skeda Nr.

Femijet

Emri i projektit

“Zbutja e braktisjes shkollore per femijet”

Fusha prioritare

Cështje sociale
Ulja e numrit të fëmijëve që braktisin shlkollën.

Aplikuesi

Komuna Gjocaj

Të dhëna të përgjithshme

Rreth 4597 banorë
1146 familje gjithsej.
-

Kjo komunë përmbledh 9 fshatra .

Partnerë

“Komuna,Drejtoria arsimore,Ojf

Kohëzgjatja

36 muaj

Buxheti
Objektivat e projektit

-

Të mundësojë frekuentimin e shkollës,

-

të ulë numrin e mungesave për shkak të largësisë dhe
pamundësisë për të shkuar në të.



Aktivitetet

Blerja e dy furgonëve për fëmijët e fshatrave, që
janë shumë larg nga shkollat aktuale.



Aktivitete argetuese e shkollore

-

50 femije ne rrezik braktisje shkollore.

-

Familjet e tyre.



Përfituesit
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Komuna Perparim
Skeda Nr.

Grate

Emri i projektit

Ulja e numrit të grave të papuna, përmes trajnimeve
profesionalo-kualifikuese.

Fusha prioritare

Cështje sociale grate

Aplikuesi

Komuna Përparim

Të dhëna të përgjithshme

Rreth 5340 banorë; 1345 gjithsej.
-

Përfshin 14 fshatra

Partnerë

“Komuna, Drejtoria arsimore, Ojf

Kohëzgjatja

12 muaj

Buxheti
Objektivat e projektit

-

Të përmirësojë jetesën e familjeve duke rritur
numrin e të vetpunësuarve.

-

Tu japë mundësinë grave për tu fuqizuar dhe për
tu ndjerë të parabarta dhe të vlefshme për,
familjete tyre dhe të gjithë komunitetin.

Aktivitetet

-

Të krijojë një kulturë profesionale të mirëfilltë.



Kurse të ndryshme profesionale si:



Kurs rrobaqepësie, kurs guzhine, kurs parukerie, kurs
për rritje dhe ushqyerjen e fëmijëve të vegjël.

Përfituesit

-

40 gra te papuna

-

Familjet e tyre.
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Komuna Hotolisht
Skeda Nr.
Emri i projektit

Gratë

Përmirësimi

i

kushteve

për

punësim

dhe

ngritja

e

kapaciteteve profesionale për femrat në nevojë në komunën
Hotolisht.
Fusha prioritare

Çështje sociale, gratë .

Aplikuesi

Komuna Hotolisht, rrethi Librazhd.

Të dhëna të përgjithshme

Komuna Hotolisht përbëhet nga 8 fshatra dhe një popullsi me
rreth 7000 banorë.
Përvec vështirësive ekonomike ka mungesë të trajnimeve

profesionale për gratë, sidomos të femrave të divorcuara,
kryefamiljare, vajzave- nëna etj.
Partnerë

“Tjetër Vizion” Elbasan
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Elbasan

Kohëzgjatja

12- 18 muaj

Buxheti
-

Objektivat e projektit

Të përmirësohet situata social – ekonomike te grave të
trajnuara nëpërmjet vetë- punësimit apo punësimit.

-

Sensibilizim I komunitetit për fuqizimin e pozitës së gruas në
tregun formal të punës në këtë zonë.

-

Zbutja e problemeve të papunësisë / varfërisë dhe dhunës
ndaj gruas në mbarë komunën.



Aktivitetet

Trajnimi profesional i grave në nevojë në fushën e
rrobaqepësisë, parukerisë, infermierisë.



Kthimi i grave të trajnuara në fazën e parë, në gra trajnuese
për pjesën tjetër të mbetur.



Fushata sensibilizuese me grate e komunes dhe me mbare
komunitetin mbi rendesine e ketyre kurseve dhe ngritjes se
kapaciteteve profesionale.

Përfituesit

-

17 femra kryefamiljare

-

9 gra të divorcuara

-

2 gra vajza - nëna

-

Familjet e tyre
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Hartimi dhe realizimi i Planit Social Rajonal eshte nje proces i vazhdueshem, e qe i ka fillesat vite
me pare. Eksperieca e mire e krijuar ne Bashkine Elbasan per hartimin e PSZ, e institucioneve te
qeverisjes vendore e qendrore, por edhe e punes se palodhur te OJF qe operojne ne Qarkun e
Elbasanit, duhet sinkronizuar e koordinuar per maksimizimin e burimeve dhe mundesive ne
interes te komunitetit.
Hartimi i politikave Rajonale eshte i nje rendesie te vecante per komunitetin tone dhe lipset
pjesemarrja aktive qytetare dhe institucionale e te gjithe aktoreve. Rritja e cilesise se jetes dhe e
integrimit te grupeve shoqerore ne risk, eshte ne interesin e te gjitha njesive te qeverisjes
vendore, pavaresisht perkatesise politike te sejciles prej tyre.
Per kete qellim, vazhdimesia ne kohe e ketij procesi do ti sherbeje konsolidimit te metejshem te
te gjithe perpjekjeve dhe strukturave aktive ne te mire te komunitetit dhe bashkejeteses.
Qarku i Elbasanit si nje ndër qarqet më të mëdha të Shqipërisë paraqet problematika të shumta
sociale. Prezenca e grupeve sociale të rrezikuara si: fëmijët, të rinjtë, gratë, personat me aftësi të
kufizuar, të moshuarit si dhe etnitë Rome dhe Egjiptiane, e bejne me te theksuara keto
problematika dhe kerkojne ne cdo kohe pergjigje sa me te shpejta dhe efikase.
Hartimi dhe funksionimi i Planeve Sociale Rajonale bëjnë pjesë në përvojat më novatore të
realizuara në vendet e zhvilluara dhe me nivel të lartë të shërbimeve sociale.
Qarku i Elbasanit, ashtu si e gjithe Shqiperia aspiron prej kohesh ti bashkohet familjes se madhe
te vendeve Europiane.
Funksionimi i Planeve Sociale Rajonale, sidomos ne kuader te deinstitucionalimit te funksioneve
si dhe ne perberje te tij ekzistenca dhe funksionimi i sherbimeve te qendrueshme per komunitetin,
do te permbushmin nje nder kushtet e rendesishme per aderimin ne keto struktura.

Elbasani, fale kapaciteteve ne burime njerezore qe disponon,

ka pasur gjithmon shansin ti

paraprije modeleve novatore duke bere te mundur pilotimin e tyre dhe duke e bashkendare me
aktore te tjere ne rajon e me gjere.
Nё kete kuadёr janё hartuar njё numёr propozimesh qe ne vetvete perbejne sfida te rendesishme
pёr ndёrhyrje socio-ekonomike mbi shёrbimet mё tё kёrkuara nga popullsia e Qarkut te Elbasanit,
me qёllim qё tё pёrmirёsojnё situatёn e shumё njerёzve dhe familjeve nё nevojё qё jetojnё nё
kushte te veshtira e vulnerabel. Duhet thene qe nuk ka qene e lehte te perfshije te gjithe aktoret
sidomos ato te zonave rurale, per shume arsye si te infrastruktures ashtu dhe te kapaciteteve te
disponueshme. Mbledhja e informacionit nganjehere me mangesi, i paperditesuar dhe
kontradiktore, ka veshtiresuar disi punen ne perpunimin e te dhenave, por gjithsesi eshte arritur te
evidentohen nje sere problematikash. Lipset te nderhyhet ne menyre urgjente per te krijuar nje
sistem qe qendrueshem e te informatizuar te te dhenave. Kjo do te lehtesonte punen e shume
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institucioneve dhe personave pergjegjes, por dhe do te mundesonte nje lexim me te sakte te
situates dhe gjithe problematikave prezente.
Ajo qe eshte me e rendesishmja ne kete proces, eshte se krijohet nje menyre pune, nje strategji e
qendrueshme gjitheperfshrirese, nje strukture e cila vertete qe do te kete nevoje te konsolidohet,
por qe i hap rruge zhvillimit strategjjik dhe performances se institucioneve perkatese.
Drejtoria e Kujdesit Social prane Qarkut Elbasan, do te jete institucioni kryesor ne hartimin dhe
funksionimin e ketij plani, ne menyre permanente se bashku me Drejtorine e Zhvillimit.
Ata do te drejtojne punen, per te rritur kapacitet e njesive te qeverisjes vendore, per leximin e
nevojave te komunitetit, prezantimin e tyre ne projekte konkrete, hartimin e buxheteve respektive
dhe terheqjen e donatoreve.
Plani Social Rajonal eshte nje instrument i shkelqyer pёr tё pёrmirёsuar burimet njerёzore
publike/private, burimet teknike dhe financiare per ti dhene pёrgjigje sfidave me tё cilat
ballafaqohet komuniteti yne. Nuk pretendojme se kemi bere me te mirin. Ai eshte nje proces
dinamik e ka nevoje te pasurohet e perditesohet ne menyre konstante.

Sfidat per te ardhmen.


Sigurimi i vazhdimёsisё sё shёrbimeve ekzistuese;



Zgjerimi i hartes se sherbimeve, ngritja e sherbimeve te reja;



Hartimi i planeve Sociale te pakten per te gjitha bashkite nen juridiksionin e Qarkut
Elbasan;



Mbledhja e informacionit dhe pёrditёsimi i pёrhershёm i Bankёs sё tё Dhёnave si nje
domosdoshmёri pёr planifikimin nё tё ardhmen;



Ka ardhur koha pёr shёrbime alternative pёr fёmijёt me kushte sa mё tё pёrafёrta me
familjet biologjike si: shёrbimi i kujdestarisё, mbёshtetja ekonomike e tё afёrmёve qё
kujdesen pёr fёmijёt jetimё, familjet pritёse dhe birёsuese, shёrbime tё tipit shtёpi-familje
etj.



Mbetet sfidё shumё e rёndёsishme sigurimi i njё jete pa pengesa nё infrastrukturё,
mosdiskriminimi dhe shtimi i shёrbimeve per personat me aftёsi tё kufizuara;



Ndёrgjegjёsimi i vazhdueshёm pёr barazinё gjinore, lufta ndaj dhunёs nё marrёdhёniet
familjare, trafikimit te femrave dhe sensibilizimi i vazhdueshёm pёr pjesёmarrje nё
vendimarrje janё disa nga rrugёt pёr fuqizimin shoqёror dhe ekonomik tё shoqёrisё dhe
rritjen e rolit tё gruas nё shoqёri;



Mosha e tretё ёshtё njё realitet i cili kёrkon mbёshtetje mё tё madhe, sidomos nё
zgjerimin e hapёsirave tё gjelbёrta e shlodhёse, ngritjen e shёrbimeve ditore pranё
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komunitetit dhe ngritjen e shёrbimeve rezidenciale pёr tё moshuarit qё jetojnё vetёm dhe
qё vuajnё nga probleme shёndetesore;


Komuniteti Rom dhe Egjyptian ka nevojё pёr sherbime te qendrueshme, ndёrgjegjёsim
mbi tё drejtat e tyre, arsimim mё tё pёrshtatshёm pёr fёmijёt, mё shumё njohuri mbi
higjenёn dhe shёndetin si edhe ndryshim konceptesh mbi mёnyrёn e tё jetuarit dhe
kulturёn e punёs.

Falenderime bashkepunetoreve qe ndihmuan ne realizimin e ketij materiali:
Arian Cala
Ardiana Kasa
Alma Beqiri
............................................................

Agenda ne fillim
Kokat e cdo kapitulli, me select....
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