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Përgatitur nga Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara në 
bashkëpunim me 14 Bashkitë, Shkodër, Dibër, Bulqizë, Kurbin, Lezhë, Kamëz, Tiranë, Durrës, 
Berat, Elbasan, Librazhd, Përrenjas, Korçë, Maliq dhe organizatat partnere, kuadrin e projektit 
“Përgjigje gjithëpërfshirëse ndaj covid-19 për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre 
në shqipëri - Shërbime të informimit dhe ndihmë ligjore parësore për fëmijët me aftësi të 
kufizuara dhe familjet e tyre në Shqipëri”, përmes platformës online, www.platforma-pak.al” 
 
 
 
Për më tepër informacion kontaktoni me: 
Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e personave me Aftësi të Kufizuara 
Rr Bogdani, Nr1, Tiranë 
Tel: + 355 4 2269426 
e-mail: info@adrf.al; 
www.adrf.al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 #bashkëmëtëfortë  
 
Projekti “PËRGJIGJE GJITHËPËRFSHIRËSE NDAJ COVID-19 PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË 
KUFIZUARA DHE FAMILJET E TYRE NË SHQIPËRI”  financohet nga Bashkimi Evropian dhe 
zbatohet nga World Vision Albania në bashkëpunim me organizatat partnere Down Syndrome 
Albania, Foundation Together Albania, Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me 
Aftësi të Kufizuara, Shoqata Mbrojtja e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara, 
Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve Që Nuk Dëgjojnë , Shoqata Ndihmoni Jetwn. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@adrf.al
http://www.adrf.al/
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I. Hyrje 
 
 
Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara,  
në kuadrin e projektit “Përgjigje gjithëpërfshirëse ndaj COVID-19 për fëmijët me aftësi të 
kufizuara dhe familjet e tyre në Shqipëri”, projekt i financuar nga BE dhe zbatuar nga 
World Vision Albania & Kosovo, po ofron shërbime të informimit dhe ndihmë ligjore 
parësore për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre në Shqipëri”, përmes një 
platforme online, (www.platforma-pak.al ).  
Platforma on-line (www.platforma-pak.al) është krijuar në kuadrin e  projektit “Forcimi i 
kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave të Personave me Aftësi të 
Kufizuar në Shqipëri” i zbatuar nga World Vision Shqipëri (WV), në bashkëpunim me 
“Fondacionin Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara” (ADRF) dhe me 
organizatën “Mbrojtja e të Drejtave të Personave me Aftësi të kufizuara” (MEDPAK), me 
mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian (BE)  
 
Kjo platformë, përmes këtij projekti po pasurohet me: 
 Informacion të përditësuar ligjor. Një buletin ligjor 1(nje) herë në tre muaj do të 

ofrojë  informacion të përditësuar mbi politikat, legjislacionin/ ligje, akte 

nenligjore, udhëzime; 

 4 guida/ udhëzues, shpjegues të  4  ligjeve apo akteve nënligjore; 

 Infomacion mbi studime, botime të ndryshme në nivel kombëtar e 

ndërkombëtar me fokus aftësinë e kufizuar;  

 Informacion mbi shërbimet,  në 14 bashkitë ku po zbatohet projekti; 

 Ndihmë ligjore parësore falas.  

 

Platforma është interaktive dhe cdo i interesuar mund ti drejtojë pyetjet juristes së 

Fondacionit për problematika ligjore dhe administrative.  

Dokumenti në vijim, ofron informacion mbi hartëzimimin e shërbimeve të specializuara 
të arritshme në 14 Bashkitë ku po zbatohet projekti. Informacioni i mbledhur do të jetë i 
vlefshëm në internet në: platformapak.al, në faqet zyrtare të Bashkive, si edhe të 
partnerëve të përfshirë në zbatimin e këtij projekti. 
 
Hartëzimi i aktorëve të cilët adresojnë çështjet e aftësisë së kufizuar në bashkitë 
Shkodër, Dibër, Bulqizë, Kurbin, Lezhë, Kamëz, Tiranë, Durrës, Berat, Elbasan, 
Librazhd, Përrenjas, Korçë dhe Maliq, është instrument që ofron informacion të 
strukturuar për të gjithë aktorët dhe partnerët potencialë në nivel lokal, misionin e tyre 
si dhe ajo që është më e rëndësishmja informon për shërbimet që ofrohen nga ato në 
ndihmë të personave me aftësi të kufizuara.  
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Hartëzimi i aktorëve (institucione publike/ organizata të shoqërisë civile) të identifikuar 
në çdo rajon, do të shërbejë si mjet referimi, para së gjithash për personat me aftësi të 
kufizuara dhe familjarët e tyre, organizatat e shoqërisë civile si edhe për institucionet në 
nivel qëndror dhe vendor, për të identifikuar, koordinuar dhe referuar rastet e 
personave me aftësi të kufizuara në nevojë për shërbime e mbështje;  organizata 
donatore me qëllim përzgjedhjen prej tyre të aktorëve potencialë me të cilët mund të 
bashkëpunojnë në kuadër të nismave që do të ndërrmerren për të mbështetur zbatimin 
e programeve, projekteve që synojnë ofrimin e shërbimeve për personat me aftësi të 
kufizuara, rritjen e cilësisë së shërbimeve ekzistuese dhe krijimin e shërbimeve të reja 
për to në funksion të zhvillimit të pavarësisë së tyre ekonomike dhe sociale si dhe 
fuqizimin e rolit të të gjithë aktorëve përgjegjës për përmbushjen e detyrimeve ligjore 
për të garantuar të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. 
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II. Metodologjia 
 
 
 
               Metoda e përzgjedhur për realizimin e këtij dokumenti ishte cilësore dhe 
sasiore. Për mbledhjen e të dhënave u përgatit një tabelë me disa rubrika/ pyetje të 
strukturuara të cilat shërbyen për të mbledhur të dhëna bazë për institucionin/ 
organizatën të lidhura me vendodhjen, adresat (postare, elektronike,), personat e 
kontaktit, shërbimet kryesore të ofruara prej tyre, grupmosha e përfituesve të 
shërbimeve/programeve etj. 
 
 
         Tabela me rubrikat/ pyetjet përkatëse, në fazën e parë ju dërgua Zyrave të 
Shërbimve Shoqërore pranë 14 Bashkive ku po zbatohet projekti “Përgjigje 
gjithëpërfshirëse ndaj COVID-19 për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre në 
Shqipëri - Shërbime të informimit dhe ndihmë ligjore parësore për fëmijët me aftësi të 
kufizuara dhe familjet e tyre në Shqipëri”, përmes platformës online, ëëë.platforma-
pak.al”, të cilat ofruan informacion mbi të gjithë ofruesit e shërbimeve, qofshin ato 
publike apo private, që operojnë në territorin që mbulojnë këto bashki.  
 
Të dhënat e mbledhura, në një fazë të dytë u rikonfirmuan/plotësuan nga organizatat 
partnere me projekt, të cilat gjithashtu po realizojnë ndërhyrjet e tyre në këto 14 Bashki. 
 
Krahas të dhënave të mbledhura përmes tabelës së shpërndarë, u zhvilluan dhe 
intervista me përfaqësues të institucioneve dhe organizatave si dhe u përdorën dhe të 
dhëna dytësore.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.platforma-pak.al/
http://www.platforma-pak.al/
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III. Hartëzimi i institucioneve publike dhe jopublike ofruese të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara, në 14 
BASHKI  (zona rurale dhe urbane) në Shkodër, Dibër, Bulqizë, Kurbin, Lezhë, Kamëz, Tiranë, Durrës, Berat, Elbasan, 

Librazhd, Përrenjas, Korçë dhe Maliq. 
 

I. Bashkia Dibër  

 Emri i 
ofruesit 

të  
shërbimi

t 

Publik 
apo 

privat/ 
specifiko 

Zona  
gjeogra
fike  ku 
vepron 

Misioni/ Objektiva Tipologjia/lloj
i i shërbimit 

(shërbimeve) 

Grupmo
sha e 

përfitue
sve 

Kategoria e 
personave 

me aftësi të 
kufizuara që 
përfiton nga 

shërbimi 

Statistika 
mbi 

përfituesit  
nga  

shërbimi 
gjate vitit 

2020, gjatë 
vitit 2020; 

Adresa:  
Vendndodhja

; 
Nr telefoni; 

Adresë e 
maili; 

Adrese 
ëebsite; 

Face book; 
Person 

kontakti: 
Emer/mbiem

er 
Email; 

1 World 
Vision-

Tungjatje
ta Jetë 

Publik 
dhe 

Privat 

 

Dibër 

 
Tungjatjeta Jetë’ është një 

program social që ofron 
shërbime në shtëpi për 

integrimin e fëmijëve me 
aftësi të kufizuara, në 

zona të thella të vendit. 

 

Terapi zhvillimi 
Fizioterapi 
Logopedi 

Mbështetje 
psiko-sociale 

 

3-18 vjeç 

 
Prapambetje 

Mendore 
Vonesë 

mendore 
Epilepsi e 

Gjeneralizuar 
Autizëm 

ADHD 
Sindroma 

Doën 
Encefalopati 

33 fëmijë me 
AK 

Alensa Noka 
Email: 

nokaalensa@g
mail.com 

Tel:068428242
4 
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Epileptogjene 
Paraplegji 

DZHK 
Bilateral 

Monopareze 
Luksacion 
Paralizë 

Cerebrale 
Mutizëm 

 

2 Qendra 
Komunita

re për 
Fëmijët 

me Aftësi 
të 

Kufizuara, 
Bashkia 
Dibër 

Publik 

 
Bashkia 
Dibër 

 

Ofrim shërbimi për 
fëmijët me Aftësi të 

Kufizuara. Objektivat: 1-
Socializimi i Fëmijëve me 

AK në shoqëri. 2- 
Përmirësimi i ditës së 

fëmijëve me AK. 3- 
Përmirësimi i autonomisë 

vetjake të fëmijëve me 
AK.           4-Përmirësim 
dhe zhvillim i motorikës 
fine/grosse dhe deficite 
motore të fëmijëve me 

AK. 

 

Terapi zhvillimi 
Terapi 

individuale 
Terapi në grup     

Fizioterapi 

 

2-16 vjeç 

 
Autizëm, 
Sindrome 

Doën,  
Prapambetje 

mendore,  
ADHD,   

Epilepsi, 
Deficite 
motore 

 

23 fëmijë 

 
Albana Gjoka, 

Tel: 
068410094  

Email: 
albanagjoka89
@gmail.com 

 

3 Sektori i 
Shërbimit 

Social 
Bashkia 
Dibër 

Publik 

 
Bashkia 
Dibër 

 

Ofrim i shërbimeve të 
pagesave për personat me 

aftësi të kufizuara. 
Ndihmojnë në përgatitjen 

e dokumentacionit për 

Informim 
qytetar, 

Sensibilizim, 
Mbështetje 

sipas nevojave, 

Të gjitha 
grupmos

hat 

 

Të gjitha 
diagnozat 

dhe 
kategoritë 

 

3319 persona 
me AK 

 

Valbona Kaloçi, 
Tel 

0676977007, 
email: 

valbona.kaloci
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 personat me aftësi të 
kufizuara. Vlerësojnë 

nevojat e personave me 
aftësi të kufizuara. 
Hartimin e planeve 

vendore në përputhje 
edhe të nevojave të 

personave me aftësi të 
kufizuara. 

 

piskologjike, 
sociale dhe 
ekonomike, 
Menaxhime 

rasti në situata 
emergjente 

 

@yahoo.com 

 

4 Spitali 
Rajonal 
Dibër 

 

Publik Bashkia 
Dibër 

 

Mirëqënia e individeve 
duke plotësuar nevojat 

themelore, duke i 
kushtuar vëmendje të 
vecantë nevojave dhe 

fuqizimit të tyre, 
mirëqënien individuale në 

një kontekst social. 

 

Shërbim 
Psikologjik, 

Shërbim Socio-
ekonomik, 
Shërbim 

Ambulator 

 

Të gjitha 
grupmos

hat 

 

Të gjithë 
kategoritë e 
personave 

me AK 

 

20 persona 
me AK 

 

Migena Veseli, 
Tel: 

0695161297, 
Email: 

migenaveseli@
yahoo.com 

 

5 AKPA 
Dibër  

Publik Dibër Punësimi i sa më shumë 
individeve, Nxitja e 
formimit profesional. 

Orientim, 
Këshillim, 
Formim, 
punësim 

Të gjithë 
personat 
që janë 
në moshë 
pune dhe 
janë të 
aftë dhe 
të 
gatshëm  
për 
punësim   

Kategoria e 3 
dhe e 4 janë 
të aftë për 
punë me 
orar të 
reduktuar 
dhe duke ju 
përshtatur 
ambjentit ku 
do të 
punësohet  

Janë 
rregjistruar 11 
persona me 
aftësi të 
kufizuar të 
cilëve ju është 
ofruar 
shërbimi i 
këshillimit, 
orientimit për 
punësim dhe 
aftësi .  

Ditjon Cena , 
Tel: 
0695151731, 
Email: 
jonicena85@g
mail.com 
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6 Zyra 
Vendore 
Arsimore 
Dibër 

Publik Dibër Të gjithë fëmijët të 
përfitojnë një shërbim 
psikologjik cilësor si dhe 
të integrohen në 
ambjentet e shkollës dhe 
të pranohen si të 
barabartë me nxënësit e 
tjere 

Trajtim 
Psikologjik, dhe 
ofrim i 
mësuesit 
ndihmës sipas 
rasteve 

6-18 vjeç Aftësi të 
kufizuara dhe 
Aftësi të 
kufizuara 
Fizike 

60 persona Desantila  
Jolla, Tel: 
0672839659; 
tila_jo@hotma
il.com 

7 Drejtoria 
e 
Shëndetit 
Publik, 
Qendra e 
Shëndetit 
Mendor 

Publik Dibër Trajtimi i Personave me 
Aftësi të kufizuara ose 
probleme të tjera. Kujdes 
Shëndetësor dhe marrja e 
terapive 

Aktivizim me 
lojra, Aktivitet 
fizik,Vizita në 
shtëpi, Trajtim 
me ilace, Ofrim 
i një kafeje ose 
caji 

Mbi 18 
vjeç 

Depresiv, 
Skizofreni, 
çrregullim 
Afektiv 

370 persona Fitore Kadriu, 
Tel:067639439
2; Email: 
kadriufitore@g
mail.com 

II Bashkia 
Buqizw 

        

 Emri i 
ofruesit 

të  
shërbimit 

Publik 
apo 

privat/ 
specifiko 

Zona  
gjeograf
ike  ku 
vepron 

Misioni/ Objektiva Tipologjia/lloji 
i shërbimit 

(shërbimeve) 

Grupmos
ha e 

përfitues
ve 

Kategoria e 
personave 

me aftësi të 
kufizuara që 
përfiton nga 

shërbimi 

Statistika mbi 
përfituesit  

nga  shërbimi 
gjate vitit 

2020, gjatë 
vitit 2020; 

Adresa:  
Vendndodhja; 

Nr telefoni; 
Adresë e maili; 
Adrese ëebsite; 

Face book; 
Person kontakti: 
Emer/mbiemer 

Email; 

1 

Shërbimi 
Social 

Publik 

Bulqizë 
+ 
Nj.Admi
nistrativ
e 

Mbështetja e persona me 
PAK 

Pagesa cash 
sipas 
udhëzimeve te 
MShMS 

Të gjithë 
grup 
moshat 

Të gjittha 
kategoritë 
PAK, Verbër, 
Paraplegjik 

576 persona  
viti 2020  584 
persona viti 
2021 

Vilson Sula, 
0685369611, 
vilson.sula@liv
e.com 

2 Qendra e Publik Bulqizë Ofrimin e shërbimeve Vlerësimi i Fëmijët Fëmijët me 18 fëmijë viti Vilson Sula, 
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Zhvillimit  + 
Nj.Admi
nistrativ
e 

cilësore të kujdesit 
shëndetësor për fëmijët 
me aftësi të kufizuar 

nevojave,fiziot
erapi, lokopedi, 
këshillime 
psikologjike, 
puna në grup 
etj. 

në 
moshën 
3- 14 vjeç 

probleme 
mendore, 
fizike, 
autizëm dhe 
sindroma 
Doën 

2020 + 2021 0685369611, 
vilson.sula@liv
e.com 

3 

Zyra e 
Punësimit  

Publik 

Bulqizë Ndërmjetësim  Programi i 
nxitjes së 
personave me 
PAK dhe kurset 
e formimit 
profesional 

Mbi 18, 
moshë 
pune 

Të gjitha 
kategorive të 
ndryshme me 
PAK 

3 persona viti 
2020               4 
persona viti 
2021 

Jetmira Pulja 
(Doda),   
0698740087, 
jetmira.doda@
akpa.gov.al 

4 

Zyra 
Arsimore 

Publik 

Bulqizë 
+ 
Nj.Admi
nistrativ
e 

Arsimimi gjithpërfshirës Mësues 
ndihmës dhe 
psikologët në 
shkolla për 
arritjen e 
ofrimit të 
shërbimit të 
mësimedhënie
s 

Mosha 
shkollore 
6-18 vjeç 

Të gjitha 
kategorive të 
ndryshme me 
PAK 

53 persona 
2020 dhe 67 
persona viti 
2021 

Kujtim Kerkuti, 
0682334253, 
kujtim.zabulqiz
e@hotmail.co
m 

5 

Zyra e 
ndihmës 
ligjore 
falas 

Privat 

Peshkop
i (në  
Qark) 

Shërbimi falas  Garantimin e 
aksesit të 
barabartë për 
të individët në 
sistemin e 
drejtësisë 
nëpërmjet 
garnatimit të 
ndihmës 
juridike të 

Grupmos
ha të 
ndryshm
e 

Për personat 
që kanë 
nevojë për 
këshillime 
apo dhe 
përfaqësim  
rreth 
prblematikav
e që lindin 
me diagnozat 

6-7 persona 
në total rrethi 

Fadil Begu, 
0682012028, 
tlas@tlas.org.a
l 
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garantuar nga 
shteti  

apo afatet të 
këtyre 
kategorive 

6 

Drejtoria 
e Spitali 
Bashkiak 
Bulqize + 
Dr.Shënde
tit Publik 

Publik 

Rrethi 
Bulqizë 

shërbimi falas  Vlerësim i 
nevojave 
paraprake për 
ekzaminime 
përkatëse dhe 
ndihmëse në 
shërbimet 
spitalore dhe 
ofrimin në 
banesa të 
personave  

Grupmos
ha të 
ndryshm
e 

Të gjitha 
kategorive të 
ndryshme me 
PAK 

300 -400 
personma në 
total rrethi 

Hazis Jella - 
0672511350. 
Falmur Meta-
0682347830 

III Bashkia 
Kurbin 

 
     

  

 Emri i 
ofruesit 

të  
shërbimit 

Publik 
apo 

privat/ 
specifiko 

Zona  
gjeograf
ike  ku 
vepron 

Misioni/ Objektiva Tipologjia/lloji 
i shërbimit 

(shërbimeve) 

Grupmos
ha e 

përfitues
ve 

Kategoria e 
personave 

me aftësi të 
kufizuara që 
përfiton nga 

shërbimi 

Statistika mbi 
përfituesit  

nga  shërbimi 
gjate vitit 

2020, gjatë 
vitit 2020; 

Adresa:  
Vendndodhja; 

Nr telefoni; 
Adresë e maili; 
Adrese ëebsite; 

Face book; 
Person kontakti: 
Emer/mbiemer 

Email; 

1 Bashkia 
Kurbin 

Publik  Në të 
gjitha 
njësit e 
Bashkisë 
(Laç, 
Mamarr
as,Milot

Të Kujdeset për gjëndjen 
social-ekonomike të tyre , 
sigurimin e kushteve të 
strehimit për një jetesë 
brënda kushteve normale. 
Të jetuarit pa barriera në 
shëndetësi, infrastruktur, 

1.Mbështetje 
me ndihmë 
financiare/ 
ushqimore            
2.Ndihmë 
ligjore falas                        
3.Shërbime 

Të gjitha 
grupet e 
moshave 

Të gjitha 
kategoritë 

Gjatë vitit 2020 
janë identifikuar 
nga punonjësit e 
drejtorisë së 
shërbimit social 
në bashki të 
gjithë personat 
PAK të cilët kishin 
nevojë për 

Adr. Laç, Pallati 
I Kultures tek 
Sheshi Gjin 
Pjetri.         Tel, 
:  +355 5322 22 
70              
email:  bashkia 
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, Fush-
Kuqe) 

informacion etj. shëndetësore                          
4. Shërbime 
rehabilitimi 

ndihmë si prsh( 
ushqimore, 
financiare, 
shendetësore etj) 
.Janë ofruar 
paketa 
ushqimore dhe 
higjeno-sanitare 
për më shumë se 
500 familje të 
cilat kanë pasur 
në përbërje PAK, 
jo vteëm një herë 
por gjatë gjithë 
kohës së 
pandemisë . Janë 
ngritur grupe të 
vogla pune për 
tju ardhur në 
ndihmë 
personave PAK 
me anë të tel , 
ato janë pyetur 
nëse kishin 
nevojë për tju 
bërë pazaret, për 
tju dërguar 
pagesat e 
invaliditetit në 
banesë, për tju 
rimbushur 
telefonin , e 
shumë 
problematika që 
ato kanë hasur 
gjatë covid19. 
Gjithashtu kanë 
asistuar në 
dhënien e 

_ 
lac@yahoo.co
m                     
Facebook 
Bashkia Kurbin 
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informacionit se 
si te perdorin 
portalin E-Albania 
për të perfituar 
nga shërbimet që 
ofrohen aty . Mbi 
100 familje kanë 
marrë ndihmë 
financiare. 

2 Drejtoria 
Arsimore 

Publik  Në të 
gjitha 
njësit e 
Bashkisë 
(Laç, 
Mamarr
as,Milot
, Fush-
Kuqe) 

Mbështetja dhe suporti I 
fëmijëve me AK për tu 
arsimuar dhe për tu ndier 
të barabartë 

Mbështetje 
intelektuale 
dhe me bazë 
materiale për 
nxënësit me AK  

0-18 vjeç të gjitha 
kategoritë 

Për vitin 
akademik 2020-
2021 janë ofruar 
shërbime   per 
nxënësit me AK 
si: 
1. Vlerësimi i 
nevojave 
arsimore dhe 
shoqërore që 
fëmijët kanë 
hasur gjatë 
proçesit mësimor  
2. Shtimi i numrit 
të mësuesve 
mbështetës nga 
23 ne 33 .  
3. Trajnime  për 
mësuesit 
mbështetës . 
Takimet e rrjetit 
kanë pasur si 
qëllim rritjen 
profesionale të 
mësuesve 
mbështetes për 
kategorinë 
nxënës Ak 
4. Mbështetje me 
bazë materiale 

Donika Jushi                          
email 
donikajushi@h
otmail.com  
Nr. tel 
0693332070 
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për fëmijë me AK 
dhe mësues 
mbështetës për 
të realizuar 
implementimin e 
objektivave te 
planit PEI, duke 
qenë se kjo 
kategori ka 
nevoja specifike 
për proçesin e të 
nxenit në 
bashkëpunim me 
organizaten ëorld 
Vision 
5 . Fuqizim dhe 
mbështetje për 
fëmijët me AK 
dhe familjet e 
tyre nëpërmjet 
projektit të 
financuar nga BE 
dhe zbatuar nga 
ëorld Vision 
Albania & Kosovo 
në bashkëpunim 
me ZVAP- Kurbin 

3 Agjensia 
Kombëtar
e  
Punësimit 
Zyra 
Vendore 
Laç 

Publik  Në të 
gjitha 
njësit e 
Bashkisë 
(Laç, 
Mamarr
as,Milot
, Fush-
Kuqe) 

Misioni i AKP-së është të 
sigurojë përmbushjen e të 
drejtës së shtetasve 
shqiptarë, të për t’u 
trajtuar me shërbime dhe 
programe publike të 
punësimit, të 
vetëpunësimit dhe të 
kualifikimeve 

Punesimi dhe 
kurset 
profesionale  

18-55 
vjeç 

Te gjitha 
kategorite e 
PAK 

Per gjate vitit 
2020  ka pasur 
një person me 
aftësi të kufizuar 
që është 
punësuar, 
gjithashtu 
persona që kanë 
qenë të papunë 
janë dërguar në 
kurse 
profesionale falas 

Lac , Lagjia 2 
pranë Lulishtes 
së qytetit 
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profesionale, me qëllim 
gjetjen e një pune të 
përshtatshme, brenda 
dhe jashtë vendit, si dhe 
ofrimin e këtyre 
shërbimeve. 

të ofruara nga 
Agjensia 
kombetare e 
punësimit 

4 Qendra 
Fara 
Miresie 

Privat Bashkin
e Kurbin 

(Laç, 
Mamarr
as,Milot
, Fushe-
Kuqe) 

Plotesimin e nevojave qe 
PAK kane, ardhja në 
ndihmë për tju 
përmbushur nevojat 
social-ekonomike, 
shëndetësore.  

Paketa 
ushqimore, 
ndihmë 
shëndetësore 

Për çdo 
moshë 
që ka 
nevojë 

PAK 
mendore,  
fizik , Para-
tetraplegjike, 

Qendra Fara 
Mirësie ka 
shërbyer gjatë 
këtij viti me 
fizioterapi dhe 
logopedi me një 
mesatare të 
përbashkët 8-10 
persona në ditë, 
nga dy 
fizioterapiste dhe 
një logopedist të 
kualifikuar. 
Gjithashtu 30 
fëmije  janë 
pajisur me tablet 
dhe internet për 
të kryer mësimet 
në menyre 
virtuale. Nuk 
mund te lemë pa 
permendur edhe 
paketat 
ushqimore cdo 
muaj per 30 
familje. 
Gjithashtu 
projekti After 
School  ka dhënë 
frytet e veta për 
40 fëmijë 

Perfaqesue 
Vera Molla Laç, 
Lagjia 2,Nr Tel 
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kryesisht rom në 
lëndet gjuhë 
shqipe, anglisht, 
matematikë. 
Synimi i qendrës 
eshte tju 
qendroje sa me 
afer familjeve  
dhe personave ne 
nevojë . 

5 World 
Vision 

Privat Bashkin
e Kurbin 

(Laç, 
Mamarr
as,Milot
, Fushe-
Kuqe) 

JETA në plotësinë e saj , 
për çdo fëmijë! 

Paketa 
ushqimore, 
ndihmë sociale 
(psikolog), 
mjete 
ndihmëse për 
tu arsimuar 

Duke 
qenë se 
në 
projektet 
e ëorld 
Vison 
marrin 
shërbim 
edhe 
prindërit 
e ketyre 
fëmijëve 
, I 
përfshijm
ë të 
gjitha 
moshat 

Të gjitha 
kategoritë e 
PAK 

ëorld Vision gjatë 
vitit 2020 ju ka 
ardhur në 
ndihmë 60 
fëmijëve duke ju 
shërbyer me 
mjete kancelarike 
dhe didaktike 
sipas nevojave që  
ata kanë pasur 
vecanërisht 
fëmijë të verber 
dhe që nuk 
dëgjojnë. Janë 
shpërndarë 30 
tableta per tju 
ardhur në 
ndihmë gjatë 
mësimit online. 
Janë dhënë 30 
paketa 
ushqimore,gjithas
htu duke qenë se 
ne Lac u prekem 
dhe nga tërmeti i 
26 nëntorit janë 
rikonstruktuar 
dhe shtëpitë e 
familjeve që kanë 

Adr. Lac, Pallati 
I Kultures tek 
Sheshi Gjin 
Pjetri.         Tel, 
:0692246694              
email:  
blerina_gjidiaj
@ëvi.org                     
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fëmijë me AK. 
Nuk mund të 
lëmë pa 
përmendur edhe 
trajnimin e 9 
prindërve për të 
përballuar sa më 
lehtë problemet 
e aftësise së 
kufizuar që 
fëmijët e tyre 
kane duke e 
lidhur dhe me 
ndjesit e frikës që 
Covid 19 ju dha. 

6 Caritas 
Albania 

Privat Bashkin
ë Kurbin 

(Laç, 
Mamarr
as,Milot
, Fushe-
Kuqe) 

Të jetuarit pa barriera për 
personat PAK 

Ndihme ligjore 
falas dhe 
mbeshtetje me 
pakete 
ushqimore 
higjeno-
sanitare  

Të gjitha 
grupmos
hat 

Të gjitha 
kategoritë e 
PAK 

Përgjatë vitit 
2020 Caritas 
Albania ju ka 
ardhur në 
ndihmë me 
paketa 
ushqimore dhe 
higjenosanitare 
35 familjeve . 
Gjithashtu juristi I 
zyrës ka 
komunikuar me 
tel me 34 
persona PAK ju ka 
ardhur në 
ndihmë me 
takime online për 
tematika të 
ndyshme sipas 
nevojave që 
individi ka pasur .  

Adr. Përballë 
Bashkisë,    Tel, 
:0697041296              
email:  
gentiolathanaj
@gmail.com                                      

IV Bashkia 
Lezhë 
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 Emri i 
ofruesit 

të  
shërbimit 

Publik 
apo 

privat/ 
specifiko 

Zona  
gjeograf
ike  ku 
vepron 

Misioni/ Objektiva Tipologjia/lloji 
i shërbimit 

(shërbimeve) 

Grupmos
ha e 

përfitues
ve 

Kategoria e 
personave 

me aftësi të 
kufizuara që 
përfiton nga 

shërbimi 

Statistika mbi 
përfituesit  

nga  shërbimi 
gjate vitit 

2020, gjatë 
vitit 2020; 

Adresa:  
Vendndodhja; 

Nr telefoni; 
Adresë e maili; 
Adrese ëebsite; 

Face book; 
Person kontakti: 
Emer/mbiemer 

Email; 

1 

Shoqata e 
Romëve 
të veriut  OJQ Lezhë 

Informimi mbi të drejtat e 
tyre si dhe nxitja e 
përfshirja sociale  

Nxitja e 
përfshirjes 
sociale si dhe 
përdorimi i një 
qasjeje të 
targetuar  P.A.K 

 

693109182 

2 
Shoqata e 
Inv.Pune  OJQ Lezhë 

Informimi mbi të drejtat e 
tyre 

Advokasi, 
përmirsim 
legjislacioni,   P.A.K 

 

682027251 

3 

Shoqata e 
të 
verbërve OJQ Lezhë 

Informimi mbi të drejtat e 
tyre 

Harmonizimin 
e interesave të 
anëtarëve të 
saj,  mbrotja e 
interesave te 
tyre  P.A.K 

 

684014652 

4 Shoqata e 
para& 
tetraplegji
a OJQ Lezhë 

Integrimi në jetën sociale 
të gjithë personave  

Integrimi, 
përfshirja  
sociale   P.A.K 

 

686950977 

5 

Caritas-  
Albania  OJQ Lezhë 

Ofimi i kurseve 
profesionale për këtë 
kategori 

Integrimi dhe 
përfshirje 
sociale, 
përmirësimim  P.A.K 

 

676097030 
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të nevojave të 
tyre sipas 
specifikave  

6 

Qendra e 
Zhvillimit 
Ditor Publik Lezhë 

 Përmirësimi i 
kapaciteteve, mbrojtja e 
të drejtave, ndryshimi i 
statutit social të fëmijëve . 

Terapie 
intensive është 
mundësuar 
integrimi i tyre 
në jetën 
shkollore 5-25 vjeç P.A.K 32 693467802 

7 

Sherbimi 
Lëviz  Publik Lezhë 

Ofrimin e disa shërbimeve 
në shtëpi për fëmijë në 
pamundësi ekonomike 

Integrimi dhe 
perfshirje , 
logoped, 
fizoterapi  3-18 vjeç P.A.K 40 698906358 

8 Drejtoria 
e 
Shërbimit 
dhe 
Kujdesit 
Social,  B. 
Lezhë 

Publik Lezhë 

Mbështetje për përsonat 
me aftësi të kufizuar për 
të siguruar pjesëmarrjen e 
tyre të plotë dhe  efikase 
në shoqeri. 

Sigurimin e 
pagesës 
mujore në lekë 
për përsonat 
me P.A.K 
ndjekja e cdo 
rasti për te 
pare ecurine e 
tij si dhe 
integrimin ne 
shoqer.  Gjate 
periudhë së 
lartë 
përmendur 
janë 
mbeshtetur me 
pako 
ushqimore 167   

 

672318938 
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famije me A.K  
të cilet janë 
mbeshtetur 
vazhdimisht 
dhe me paketa 
higjeno 
sanitare. 

9 Drejtoria 
Rajonale,            
B. Lezhë 

    

  

 

694427204 

10 Shërbimi 
parësor 

    
  

 

696675706 

11 Shërbim 
dytësor 
dhe 
spitalor 

    

  

 

699285091 

V Bashkia 
Kamëz 

    
  

 

 

 Emri i 
ofruesit 

të  
shërbimit 

Publik 
apo 

privat/ 
specifiko 

Zona  
gjeograf
ike  ku 
vepron 

Misioni/ Objektiva Tipologjia/lloji 
i shërbimit 

(shërbimeve) 

Grupmos
ha e 

përfitues
ve 

Kategoria e 
personave 

me aftësi të 
kufizuara që 
përfiton nga 

shërbimi 

Statistika mbi 
përfituesit  

nga  shërbimi 
gjate vitit 

2020, gjatë 
vitit 2020; 

Adresa:  
Vendndodhja; 

Nr telefoni; 
Adresë e maili; 
Adrese ëebsite; 

Face book; 
Person kontakti: 
Emer/mbiemer 

Email; 

1 Fondacion
i Global 
Care 
Albania 

Privat/OJ
F 

Bathore Ofrim shërbimesh për 
fëmijët me PAK dhe 
shërbime mbështetëse 
për familjet e tyre. 

Terapeutike, 
zhvilluese dhe 
edukuese 

0-18 vjec 
për 
fëmijët 
dhe të 
rritur mbi 

Fëmijë me 
probleme 
zhvillimi që 
kanë nevojë 
për 

100 përfitues Fondacioni 
Global Care 
Albania NIPT 
L114044530, 
Adresa: RR. 
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18-vjeç. logopedist, 
fizioterapist 
etj. 

Selenica, 
Bathore. Nr. 
Tel: 
0676089926          
Evis Stafa 
Country 
Manager 
Global Care 
Albania mob. 
+355 
672057642 
tel/fax +355 4 
322278 

2 Drejtoria 
e 
Ndihmës 
Ekonomik
e (sektori 
PAK) në 
Bashki, 
NJA dhe 
lagjet 
respektive
. 

Publik Kamëz, 
Bathore, 
Paskuqa
n, 
Laknas, 
Valisa, 
Frutikult
ure, 
Zall-
Mner 

Ofrimi i shërbimeve për 
personat me PAK. 

Pagesa në cash, 
ndihmë me 
pako 
ushqimore, 
referime për 
shërbime të 
tjera pranë 
OJF-ve. 

0-18 vjec 
për 
fëmijët 
dhe të 
rritur mbi 
18-vjeç. 

Kategoritë e 
parashikuara 
në ligjin e 
PAK dhe të 
vlerësuara 
nga 
komisioni I 
KMCAP. 

434 përfitues 
fëmijë. 

Bulevardi 
“BLU” Nr 492 
Kamez, tel: 
+35547200177
, e-mail: 
bashkiakamez
@gmail.com, 
ëëë.kamza.gov
.al 

3 Zyra e 
Punës 
Kamëz 

Publik Kamëz-
Bathore 

Shërbim punësimi dhe 
formimi profesional për 
personat përfitues të PAK. 

Ofrimi i 
kurseve 
profesionale, 
mundësi 
punësimi të 
përshtatshme 
në kushte dhe 

Mbi 16-
vjeç. 

Kategorite e 
parashikuara 
në ligjin e 
PAK dhe të 
vlerësuara 
nga 
komisioni I 

Ska info Bathore, Rr. 
Bulevardi Blu" 
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orare për 
personat 
përfitues të 
PAK 

KMCAP. 

4 Qendra 
Shëndetë
sore 
Kamëz 

Publik Kamëz 
dhe ne 
NJA. 
Lagje 

Shërbime shëndetësore 
sipas nevojave 

Shërbim 
shëndetësor 
sipas nevojave. 

0-18 vjeç 
për 
fëmijët 
dhe të 
rritur mbi 
18-vjec. 

Të gjithë 
kategoritë e 
personave 
me PAK 

Ska info Kamez, 
Bathore, 
Paskuqan etj. 

VI Bashkia 
Durrës 

        

 Emri i 
ofruesit 

të  
shërbimit 

Publik 
apo 

privat/ 
specifiko 

Zona  
gjeograf
ike  ku 
vepron 

Misioni/ Objektiva Tipologjia/lloji 
i shërbimit 

(shërbimeve) 

Grupmos
ha e 

përfitues
ve 

Kategoria e 
personave 

me aftësi të 
kufizuara që 
përfiton nga 

shërbimi 

Statistika mbi 
përfituesit  

nga  shërbimi 
gjate vitit 

2020, gjatë 
vitit 2020; 

Adresa:  
Vendndodhja; 

Nr telefoni; 
Adresë e maili; 
Adrese ëebsite; 

Face book; 
Person kontakti: 
Emer/mbiemer 

Email; 

1 

QSH Nr. 1 
Durrës Publik 

Lagj.nr1,
2,3,4 -
Bashkia 
Durrës 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 

cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 

QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 

pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 

shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 

e paliativ. 

Në cdo qendër 
shëndetësore ku 
janë të rregjistruar 
sipas 
vendbanimeve 
përkatëse marrin 
shërbimet bazë të 
paketës së 
shërbimeve të 
kujdesit 
shëndetësor 
parësor që 
përfshin: 

Sherbime
t ofrohen 
per te 
gjithe 
banoret e 
rregjistru
ar sipas 
mjekeve 
perkate 

Sherbimet 
ofrohen per 
te gjithe 
banoret e 
rregjistruar 
sipas 
mjekeve 
perkates 

 

Lagjia Nr 4, 
Rruga “Fetah 

Bllaca” 
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2 

QSH Nr. 2 
Durrës Publik 

Lgj.nr5,
6,7,9,10
,11-
Bashkia 
Durrës 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 
pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 
shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ. 

    Lagjia nr 6  
ishBefotrofi  

3 

QSH Nr. 3 
Durrës Publik 

Lgj 
nr.12,17
-Bashkia 
Durrës 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 
pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 
shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ. 

1. Kujdesi për 
rastet e 
urgjencës 

   Lagjia Nr 12 
,Rruga” Hysen 

Myshketa” 

4 

QSH Nr. 4 
Durrës Publik 

Lgj 
nr.8,18-
Bashkia 
Durrës 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 
pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 
shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ. 

2. Kujdesi 
shëndetësor 
për fëmijët 

   Lagjia Nr 8 
Rruga “Paskal  

Prodani” 

5 

QSH Nr. 5 
Durrës Publik 

Lgj nr.16 
-Bashkia 
Durrës 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 

3. Kujdesi 
shëndetësor 
për të rriturit 
 

   Lagjia Nr 16  
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pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 
shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ. 

6 

QSH Nr. 6 
Durrës Publik 

Lgj 
nr.13-
Bashkia 
Durrës 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë 

4. Kujdesi 
shëndetësor 
për gratë dhe 
shendetin 
riprodhues 

   Lagjia Nr 13 
Plazh Rruga 
“Lule Bore” 

7 

QSH Nr. 7 
Durrës Publik . 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 
pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 
shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ.   

   Lagjia Nr 14 
Shkozet Rruga 

“Bajram 
Tusha” 

8 

QSH Nr. 8 
Durrës Publik 

Lgj nr.15 
Bashkia 
Durrës 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 
pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 
shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ. 

5. Kujdesi 
shëndetësor 
për të 
moshuarit 

   Lagjia nr 15 
,Rruga”Aleksan

der Goga” 

9 

Kënetë Publik 

Lgj nr.17 
-Bashkia 
Durrës 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 

6. Kujdesi 
shëndetësor 
mendor 

   Lagjja Nr.17 
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pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 
shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ. 

10 

Shijak Publik 
Bashkia 
Shijak 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 
pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 
shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ.   

   Bashkia Shijak 

11 

Rrashbull Publik 

Nj.Adm
in 
Rrashb
ull 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 
pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 
shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ. 

    Nj.Admin 
Rrashbull 

12 

Xhafzotaj Publik 

Nj.Adm
in.Xhaf
zotaj 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 
pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 
shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ. 

7. Promocioni 
dhe edukimi 
shëndetësor 

   Nj.Admin.Xhaf
zotaj 

13 Gjepalaj Publik Nj.Adm Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 

    Nj.Admin.Gjep



27 
 

in.Gjep
alaj 

cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 
pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 
shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ. 

alaj 

14 

Maminas Publik 

Nj.Admi
n.Mami
nas 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 
pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 
shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ. 

    

Nj.Admin.Mam
inas 

15 

Katund i ri Publik 

Nj.Admi
n 
Katund I 
Ri 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 
pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 
shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ. 

    

Nj.Admin 
Katund I Ri 

16 

Manëz Publik 

Nj.Adimi
n.Manë
z 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 
pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 

    

Nj.Adimin.Man
ez 
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shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ. 

17 

Sukth Publik 
Nj.Admi
n Sukth 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 
pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 
shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ. 

    

Nj.Admin 
Sukth 

18 

Ishëm Publik 
Nj.Admi
n.Ishëm 

Misioni i QSH-së është t’i ofrojë 
komunitetit shërbim shëndetësor të 
cilësisë së lartë, të plotë, 
të vazhdueshëm, të integruar dhe të 
arritshëm nga të gjithë. Personeli i 
QSH i përgjigjet 
nevojave shëndetësore të 
pacientëve në kuadër të MF-së, 
kryesisht nëpërmjet promocionit 
shëndetësor, parandalimit të 
sëmundjeve, si dhe kujdesit kurativ 
e paliativ. 

    

Nj.Admin.Ishe
m 

19 

Q.Zh.R 
Durrës Publike Qytet 

Përfitusit që marin 
sherbim, janë 33 me aftësi 
ndryshe, cdo përfitues 
merr shërbime efikase 
dhe me përkujdesje duke 
ofruar këto shërbime: 
Shërbim 24 orë, Sherbim 
me 5 vakte të ngrënies, 
proces mësimor i 
reduktuar 

Rezidencial 
 

5-28 vjeç 
Fizike- 
Mendore 

Të gjithë 
përfitusit kanë 
marë 
shërbimin e 
duhur,gjatë 
vitit 

Lagja 12 rruga 
Marta Buda 
Durrës,tel 
052222658, 
qzhrd@info.co
m, Efta 
Joanidhi, 
eftajoanidhi84
@gmail.com, 
695140991 

20 Qendra e 
Shërbime

Publik Durrës Ofrimi i shërbimeve sipas 
Standarteve të përkujdesit 

Shërbime 
rehabilitimi 

2 -21 vjeç Persona me 
ak mendore 

84 fëmijë me 
ak (21 F dhe 

Adresa: L17, 
Rruga "Dalip 
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ve 
Komunita
re për 
fëmijët 
me aftësi 
të 
kufizuara,  

shoqëror për personat me aftësi 
të kufizuar, vlerësimi i nevojave 
për edukim dhe rehabilitim, si 
edhe zbatimi i programeve 
edukative individuale, për të 
realizuar funksionet bazë të 
jetesës së pavarur, sipas  
moshës përkatëse, respektimi i 
të drejtave të përfituesve dhe  
integrimi i tyre në jetën sociale 
dhe  shoqërore, me qëllim 
shmangien e përjashtimit social 
e përmirësimi i cilësisë së jetës. 
Objektivat:o Dhënia e 
shërbimeve cilësore, të 
përmbushin standartet e 
shërbimeve sociale për 
personat me aftësi të kufizuara.  
o Përmbushja e nevojave të 
përfituesve në të gjitha fushat e 
zhvillimit duke rritur 
llojshmërisë dhe cilësinë e 
shërbimeve. 
o Garantimi i sigurisë, 
mirëqënies, integritetit, 
dinjitetit, lirisë së mendimit dhe 
përfshirjes sociale në jeten e 
komunitetit për personat me 
aftesi te kufizuara që 
frekuentojnë qendrën. 
o Të punojë për zhvillim, 
integrim e gjithperfshirje te 
fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
që frekuentojnë Qendrën ose 
marrin shërbime prej saj, duke 
trajnuar e bashkëpunuar 

ngushtë me familjen. 

 dhe fizike 63 M) Peza", Banesat 
Sociale, Durres 
Telefon: 052 
201845 
Fb: 
https://facebo
ok.com/Qendr
aperFemijeme
AftesiteKufizua
raBashkiaDurr
es  
Personi i 
kontaktit: Alda 
Agolli 
Email: 
alda.agolli@du
rres.gov.al 
Telefon: 
0684165130 

21 QENDRA  Privat 1- Synon të ndihmojë fëmijët 1- Vlerësime 1-Terapi 1- Fëmije me 1. Qendra 1-Durrës (Eni 
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TISS Durrës  
( Lagja 
Nr.3, 
rruga 
“Migjeni
”, Shk. 
2, 
perballe 
Poliklini
kes 
Qendror
e, 
Durres) 

2-
Tirane ( 
Rr. “Zef 
Jubani”, 
Vila.1, 
Tirane, 
Shqiperi
). 

me Crregullime te spektrit 
Autik dhe probleme të 
ndryshme 
neurozhvillimore  

psikologjike 
2- 
Diagnostikime 
3-Vleresim 
logopedik 
4-Terapi ABA 
 5- Terapi 
logopedike 
6-Terapi 
zhvillimi 
7-Trajnime 
profesionale 
 

ABA (1-8 
vjeç) 
2-Terapi 
zhvillimi 
(1-8 vjeç) 
3- Terapi 
logopedi
ke  (1-14 
vjeç) 

çrregullim të 
spektrik Autik 
2-Fëmijëme 
probleme të 
ndryshmë 
neurozhvillim
ore 

Tiranë 80 
Fëmijë 
2. Qendra 
Durres 55 
femije 

Xhafa, 
eni_a@live.co
m,  
0698353432, 
facebook: Tiss 
Durres, 
ëëë.tiss-
center.al 
2- Tirane 
(Anisa Dizdari, 
qendratiss@g
mail.com, 
0692080488, 
facebook: Tiss, 
ëëë.tiss-
center.al 

22 Qendra e 
Shëndetit 
Mendor 
"Drejt 
Zhvillimit" 

Organizat
ë 
jofitimpr
urëse 

Durrës Misioni I qendres eshte:Te 
ndihmoje ate pjese te 
popullesise qe kane 
probleme te thkesuara 
psiko-sociale, vecanerisht 
grate, adoleshentet dhe 
femijet ne nevoje. 

 1-16 vjeç Fëmijët me 
crregullime 
prevazive 
dhe të sjelljes 
(çrregullimet 
e të nxënit, 
dyslexia, 
diskalkolia, 
spektri i 
autizmit, 

38 fëmijë Adresa: Lagjia 
17, Rruga 
"Stefan 
Kaculini, 
Durres.  Nr. 
Telefoni: 
0697033510.                        
E-mail: 
qdrejtzhvillimit
@yahoo.com                    
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ADHD, 
Sindrom 
Doën etj) 

Facebook: 
Qendra e 
Shendetit 
Mendor "Drejt 
Zhvillimit".                       
Person 
kontakti: 
Eriona Kola, 
erionak@yaho
o.com, 
0694076534 

23 ZVA 
Durrës 

Publik Bashkia  
Durrës 

Sigurimin dhe shërbim  
arsimor në të gjithë IA në 
përputhje me politikat, 
strategjite kombëtare dhe 
kurrikulat e arsimit 
parauniversita rme 
qëllime gjithëpërfshirëse 
për të gjithë kategorite e 
nxënësve, për  të 
përballuar sfidat e së 
ardhmes. 

Sherbim psiko-
social dhe 
vendosje te 
mesueve 
ndihmes  
 

6-16 vjeç Të gjithë 
nxënësit të 
cilët janë të 
vlerësuar nga 
KMCAP 

120 nxënës  ZVA Durres 
Liljana Cani 
Email:liljanaca
ni@yahoo.com 
nr tel 
:0697233420 

VII Bashkia 
Berat 

        

 Emri i 
ofruesit 

të  
shërbimit 

Publik 
apo 

privat/ 
specifiko 

Zona  
gjeograf
ike  ku 
vepron 

Misioni/ Objektiva Tipologjia/lloji 
i shërbimit 

(shërbimeve) 

Grupmos
ha e 

përfitues
ve 

Kategoria e 
personave 

me aftësi të 
kufizuara që 
përfiton nga 

shërbimi 

Statistika mbi 
përfituesit  

nga  shërbimi 
gjate vitit 

2020, gjatë 
vitit 2020; 

Adresa:  
Vendndodhja; 

Nr telefoni; 
Adresë e maili; 
Adrese ëebsite; 

Face book; 
Person kontakti: 
Emer/mbiemer 
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Email; 

1 

QENDRA E 
ZHVILLIMIT 
INTEGRIMI

T 
EDUKIMIT 

"LIRA 
"BERAT 

Publik 
Qarku 
Berat 

Ndërhyrja sa më e 
hershme tek fëmijët për 
përgatitjen dhe integrimin 
e tyre në institucionet 
arsimire (përgatitja dhe 
mbështetja e fëmijëve për 
frekuentimin e shkollave 
të zakonshme) 

1-Terapi Grupi                          
2- Terapi 
Individuale 
Zhvillimi                                       
3-Fizioterapi                                              
4- Logopedi                         
5-Terapi ABA                               
6 -Rehabilitim 
Psikomotorr            
7)Shërbim 
Ushqimor 

18 
Muajsh-            
18 Vjeç 

1)Autizëm                                  
2)PMM(mod
eruar)              
3)Sindroma 
DAëN                  
4)PMTH                                         
5)Fëmijë me 
problematika 
në të nxënë         
6)Rehabilitim 
Psikmotorcit
et 

30 Përfitues 
fëmijë 

Personi i kontaktit 
:                     Alma 
KULE (drejtore e 
institucionit)                       
Adresa : Lagja “30 
Vjetori” Rruga 
“Santa Luçia 
Filiphinne” Berat 
E-mail: 
alma_zogani@yah
oo.com 
Facebook: Qendra 
Lira Berat     
Celular 
:0682080190 

2 

QENDRA E 
ZHVILLIMIT 
BERAT 

Publik 
Qarku 
Berat 

Ofrimi i shërbimeve sipas 
standarteve 
bashkëkohore       
Evidentimi dhe plotësimi i 
nevojave bazë për PAK, 
Respektimi i të drejtave te 
perfituesve,                     
Përmirësimi i cilësisë së 
jetës Integrimi i tyre në 
jetën sociale   

1-Akomodim                       
2- Shërbim 
Shëndetësor                                     
3-Shërbim 
ushqimor                                     
4- Terapi 
zhvillimi                       
5-Fizioterapi                      

13-44 
Vjeç 

Persona me 
aftësi të 
kufizuar 
mendore e 
fizike. 

29 Përfitues   

Personi i 
kontaktit :                     
Silva DYLI  
(drejtore e 
institucionit)                        
Adresa : Lagja 
“Kushtrim”        
E-mail:  
silvadyli543@g
mail.com 
cel:069346104
6 
Facebook: 
Qender 
ZHvillimi      

3 QENDRA 
KOMUNITA

RE E 
Publik 

Qarku 
Berat 

Diagnostikim,ekzaminim 
dhe trajtim nga një ekip 
multidisiplinar.. 

Punë 
terapeutike me 
familjen, me 

mbi 18 
Vjeç 

Persona me 
probleme të 

shëndetit 
1658 Përfitues   

Personi i kontaktit 
:                     
Rudina Froto 
(specialiste)                        
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SHENDETIT 
MENDOR 

përdoruesit e 
shërbimeve, 
vizita shtëpie 
etj.                  

mendor Adresa : Lagja 
“Hebrenjte”  
E-mail:                                                  
rudinafroto@yaho
o.com Nr.kontakti: 
+355683311770 

4 

QENDRA 
ZHVILLIMIT 
"FAMILJA E 
VOGËL" 

Publik 
Qarku 
Berat 

Akomodimi dhe ri-
integrimi i fëmijëve me 
nevoja të veçanta në 
vështirësi ekonomike dhe 
të braktisur 

Akomodim,ekz
aminim, 
trajtim, terapi 
zhvillimi, 
mbështetje për 
familjet, lojra 
kreative etj. 

6-17 vjeç 

Persona me 
probleme të 

shëndetit 
mendor 

6 Përfitues   

Personi i kontaktit 
:                     Suora 
Mikaela (murgesh)                        
Adresa : Lagja 
“Uznovë” , pranë 
kopshit 
E-mail:                                                  
kishashenluka@g
mail.com 
Nr.kontakti: 
+355692913544 

5 

ZVA BERAT 
, 

KOMISIONI 
MULTI 

DISIPLINAR 
I AFTËSISË  

TË 
KUFIZUAR 

(RRJETI 
MESUSVE 

MBESHTET
ES) 

Publik 
Qarku 
Berat 

Vlerësimi dhe mbështetj 
për arsimim te femijev me 
aftesi te kufizuar 

Vlerësim  
Mbështetje për 
arsimim dhe 
Integrim 

06-18 
vjeç 

Fëmijë me 
probleme të 

shëndetit 
mendor, fizik 

62  Përfitues 

Personi i kontaktit 
:                     
Majlinda Xhamo 
(drejtuse e ZVA), 
Migena Bakiaj 
(Pergjegjese e 
Komisionit te 
Vleresimit)                        
Adresa : Lagja “28 
Nentori” , pranë 
hyrjes se kalasë 
Nr.kotakti: 
0693118269 
E-mail:                                                  
kishashenluka@g
mail.com 
Nr.kontakti: 
+355692913544 

6 AGJECIA 
KOMBETA

RE E 
Publik 

Qarku 
Berat 

Punësimi dhe integrimi ne 
tregun e punes te 
individeve dhe personave 

Integrimi në 
tregun e punës 
të individëve 

18-65 
vjeç 

Persona me 
probleme të 
shëndetit 

7 Përfitues   

Personi i kontaktit 
:                     
Migena Toto                       



34 
 

PUNSIMIT 
DHE 

AFTESIVE  

me aftesi te kufizuar sipas 
legjislacionit ne fuqi 

punëkërkues të 
papune dhe 
personave me 
aftësi të 
kufizuar, 
sensibilizimi dhe 
lobime për 
zbatimin e 
kuadrit ligjore 
per punesimin e 
personave me 
aftesi te 
kufizuar, nxitjen 
e punesimit te 
personave me 
aftesi te kufizuar  

fizike dhe 
mendore 

Adresa : Lagja 
“Kodra e Sulimit” , 
pranë ish MCR 
Nr.kotakti: 
0684080206 
E-mail:                                                  
kishashenluka@g
mail.com 

7 KOMISIONI 
MULTI 

DISIPLINAR 
I AFTËSISË  

TË 
KUFIZUAR 
(DREJTORI

A 
ARSIMORE 

BERAT ) 

Publik 
Bashkia 
Berat 

Vlerësimi dhe mbështetj 
për arsimim te femijev me 
aftesi te kufizuar, ne 
parashkollor 

Vlerësim  
Mbështetje për 
arsimim dhe 
Integrim 

1-6 vjeç 

Fëmijë me 
probleme të 
shëndetit 
mendor, fizik 

7 Përfitues   

Personi i 
kontaktit :                     
Klodiana 
Vokopola                        
Adresa : Lagja 
“30 Vjetori” , 
pranë Bashkise 
Berat  
Nr.kotakti: 
0696529619 
E-mail:    

8 DREJTORIA 
RAJONALE 

E 
SHËRBIMIT 
PARËSOR 

SHËNDETË
SOR, 

SPITALOR 

Publik 
Qarku 
Berat 

Ofrimi i shërbimit 
mjeksorë të specializuar 
dhe urgjencës për të 
gjithë individët që kanë 
nevoj për këto shërbime  

Diagnosikim, 
mjekim, 
ekzaminime 
laboratorike, 
vlerësim, mjekim i 
specializuar, 
mjekimi me 
barna,shërbimet 

0- vdekje 

Të githë 
individët me 
probleme 
shëndetësore Mijëra 

përfitues 

Personi i 
kontaktit :                     
Anila Kala                     
Adresa : Lagja 
“Jani Vruho” ,  
Nr.kotakti: 
0672039207, e-
mail: 
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parandaluse, 
dokumentacioni 
kjekësor, mjekimi i 
të sëmurve 
akut/kronik, 
vaksinime  etj    

SpitaliBerat@sh
endetesia.gov.al 
E-mail:                                                  
kishashenluka@
gmail.com 
Nr.kontakti: 
+355692913544 

9 

DREJTORIA  
E 

SHëRBIMIT 
SOCIAL 

BASHKIA 
BERAT  

Publik 
Bashkia 
Berat 

Të orientoj punën drejt 
identifikimit, trajtimit 
edhe përmes adresimit të 
problemeve, të familjeve 
në kushtet e varferisë 
ekstreme,personave me 
aftësi të kufizuar, grave në 
nevojë, fëmijëve të 
pambrojtur, personave të 
moshes së tretë, jetimëve, 
romëve, egjyptianëve me 
synim zbutjen e 
problemeve të tyre dhe 
fuqizimin e kategorive të 
sipërpermendura 

Të përcaktojë sipas 
ligjeve në fuqi,  
Mbrojtje Sociale për 
çdo qytetar , familje  
dhe grupet në 
nevojë,  të cilët nuk 
mund të sigurojnë 
plotësimin e 
nevojave bazë jetike, 
zhvillimin e aftësive 
dhe të mundësive 
personale për 
ruajtjen  e integritetit 
për shkak të aftësive 
të kufizuara 
ekonomike, fizike, 
psikologjike e 
shoqërore. 
3. Prioritet i punës së 
Drejtorisë do të jetë 
angazhimi i stafit për 
të qënë sa më pranë 
të gjitha shtresave në 
nevojë, personave të 
paaftë, kjo 
nëpërmjet Integrimit 
Social të tyre 
,aftësimit profesional 
dhe punësimit, sepse 
punësimi është 
alternativa më e 
qëndrueshme, si dhe 
nëpërmjet 
aplikimeve me 
projekte dhe fonde 

0- vdekje 

Të githë 
individët me 
probleme 
social-
ekonomike 
dhe 
shëndetësore 

Mijëra 
përfitues 

Personi i 
kontaktit :                
Piro Xheblati      
Adresa : Lagja 
“22 Tetori”, 
Bulevardi 
Republika ,  
Nr.kotakti: 
0682014296, 
e-mail: 
piroxheblati@
hotmail.com 
E-mail:                                                  
kishashenluka
@gmail.com 
Nr.kontakti: 
+35569291354
4 
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të donatorëve të 
huaj, Organizata e 
Agjensi të ndryshme. 
4. Mbrojtje të 
veçantë të të 
drejtave të fëmijve 
nëpërmjet marrjes së 
masave për ti 
siguruar ushtrimin e 
të drejtave të tyre 
brënda kuadrit ligjor, 
bashkëpunimit  midis 
strukturave dhe 
autoriteteve 
qëndrore e lokale.  
5. Mbrojtje të 
veçantë e të drejtave 
të grave/vajzave 
reduktimi i dhunës 
në familje nëpërmjet 
informimit, 
sensibilizimit dhe 
ofrimit të 
shërbimeve, duke 
adresuar në 
institucionet 
përkatëse viktimat e 
dhunës në familje. 
Promovimi i vlerave 
dhe barazisë gjinore 
si një instrument i 
rëndësishëm në 
integrimin në jetën 
sociale 

VIII Bashkia 
Elbasan 

  
     

 

 Emri i 
ofruesit 

të  
shërbimit 

Publik 
apo 

privat/ 
specifiko 

Zona  
gjeograf
ike  ku 
vepron 

Misioni/ Objektiva Tipologjia/lloji 
i shërbimit 

(shërbimeve) 

Grupmos
ha e 

përfitues
ve 

Kategoria e 
personave 

me aftësi të 
kufizuara që 
përfiton nga 

Statistika mbi 
përfituesit  

nga  shërbimi 
gjate vitit 

2020, gjatë 

Adresa:  
Vendndodhja; 

Nr telefoni; 
Adresë e maili; 
Adrese ëebsite; 
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shërbimi vitit 2020; Face book; 
Person kontakti: 
Emer/mbiemer 

Email; 

1 Qendra 
Sociale 
Balashe 

Publik Qyteti 
Elbasan 

Aftësim për jetën Shërbime 
shoqërore, 
Ditore, terapi 
zhvillimi, 
fiioterapi, 
logopedi, punë 
laboratori  

3-6 dhe 
14-40 
vjeç 

Aftësi e 
kufizuar 
Mendore e 
moderuar 

28-35 persona Lagje Shenkoll, 
Lindita 
Sanxhaktari, 
696711478, 
lsanxhaktari@
yahoo.com 

2 "Fluturo 
për Jetën" 

Publik Qyteti 
Elbasan 

Aftësim për jetën Shërbime 
shoqërore 
Ditore, terapi 
zhvillimi, 
fiioterapi, 
logopedi, punë 
laboratori  

3-14 vjeç Aftësi e 
kufizuar 
Autizëm 

74 fëmijë Lagje Brig.17 
Sulmuese, Iris 
Zyrakja, 
699928043 

3 QSHINJNV 
Qendra 
Shqiptare 
për 
integrimin 
e njerëzve 
me nevoja 
të vecanta 

Jo publik Qyteti 
Elbasan 

Aftësim për jetën Shërbime 
shoqërore 
Ditore, terapi 
zhvillimi, 
fiioterapi, 
logopedi 

3-14 vjeç Paaftësi 
mendore e 
moderuar  

30 fëmijë 

Lagje Visarion 
Xhuvani Fatma 
Spahiu, 
675276592 

          

4 

Future for 
You Jo publik 

Qyteti 
Elbasan 

Aftësim për jetën Shërbime 
shoqërore, 
Ditore, terapi 
zhvillimi, 

 

Aftësi e 
kufizuar 
Mendore e 
moderuar 

 
Lindita Senia 
696689806 
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fiioterapi, 
logopedi, punë 
laboratori 

IX Bashkia 
Librazhd   

 
  

 
 

 

 Emri i 
ofruesit 

të  
shërbimit 

Publik 
apo 

privat/ 
specifiko 

Zona  
gjeograf
ike  ku 
vepron 

Misioni/ Objektiva Tipologjia/lloji 
i shërbimit 

(shërbimeve) 

Grupmos
ha e 

përfitues
ve 

Kategoria e 
personave 

me aftësi të 
kufizuara që 
përfiton nga 

shërbimi 

Statistika mbi 
përfituesit  

nga  shërbimi 
gjate vitit 

2020, gjatë 
vitit 2020; 

Adresa:  
Vendndodhja; 

Nr telefoni; 
Adresë e maili; 
Adrese ëebsite; 

Face book; 
Person kontakti: 
Emer/mbiemer 

Email; 

1 Shërbime 
shoqërore 
Bashkia 
Librazhd 
&ëorld 
Vision 
Albania. 
Programi 
Tungjatjet
a...jete. 

Shërbim 
publik 

Bashkia 
Librazhd 
dhe 
Njësite 
adminis
trative 
te 
bashkise
, 
Librazhd 

48 fëmijë me aftësi të 
kufizuar në Librazhd 
zhvillojnë të gjithë 
potencialin e tyre, permes 
mbeshtetjes psikosociale, 
dhe terapive. Të cilat iu 
ofrohen në shtëpi nga 
njësia lëvizëse. 

Shërbim i 
specializuar 
lëvizës.            
1.Fizioterapi   
2.Logopedi          
3.Terapi 
zhvillimi. 
4.Mbështetje 
sociale. 

Fëmijë të 
moshës 
2-18 vjeç. 

Fëmijë me 
aftësi të 
kufizuar 
fizike dhe 
intelektuale/
mendore. 

48 fëmijë nga 
këto 19 vajza 
dhe 29 djem.        

Librazhd                    
Enela Çota                            
enela-
87@hotmail.co
m 0695298143 

2 Shërbime 
Shëndetë
sore     

 

   

3 Shërbime 
punësimi                  
Zyra e 
punës  

Shërbim 
publik 

Bashkia 
Librazhd 
dhe 
bashkia 
Prrenjas 

Nxitja  e punësimit 
nëpërmjet programeve 
dhe bizneseve, që të 
punësojnë personat me 
aftësi të kufizuar, duke u 

Rregjistrimi si 
punë kërkues 
në zyrat e 
punës, dhe 
orjentimi drejt 

25-50 
vjeç 

Të rritur. 5 persona të 
regjistruar në 
zyrën e punës 
si punë 
kërkues. 

Lumturije Alliu                     
cel: 
0684696404 
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bazuar tek V.K.M  mundësive të 
punësimit. 

4 Shërbime 
formimi 
profesion
al                                              
Zyra e 
punës 

Shërbim 
publik 

Bashkia 
Librazhd 
dhe 
bashkia 
Prrenjas 

Nxitja e formimit 
profeional, nëpërmjet 
kurseve profesionale. 

Orjentimi i 
personave me 
aftësi të 
kufizuar drejt 
kurseve 
profesionale që 
ofrojnë zyra e 
punës dhe 
organizata. 

25-30 
vjeç 

Të rritur. 2 persona që 
kanë marrë 
pjesë në kurse 
profesionale. 

Lumturije Alliu                     
cel: 
0684696404 

5 Shërbime 
rehabiliti
mi           
Bashkia 
Librazhd , 
permes 
Qendrës 
komunitar
e për 
fëmijët 
dhe të 
rinjtë me 
aftësi të 
kufizuar. 

Shërbim 
publik 

Bashkia 
Librazhd 
dhe 
Njësite 
adminis
trative 
te 
bashkise
, 
Librazhd 

Bashkia Librazhd mbron të 
drejtat e personave me 
aftësi të kufizuara përmes 
njohjes dhe zbatimit të 
akteve ligjore e nënligjore, 
trajnim të antarëve e më 
gjërë, sensibilizim të 
komunitetit për rritjen e 
kërkesave për zbatimin e 
ligjeve, krijimin e 
shërbimeve, me qëllim që 
të arrihet një jetë 
dinjitoze për të gjithë. 

1. Kujdes ditor 
për personat 
që 
frekuentojnë 
qendrën 
komunitare.                      
2. Fizioterapi.                   
3. Mbështetje 
psikosociale. 

2.5- mbi 
25 vjeç 

Fëmijë dhe të 
rritur me 
aftësi të 
kufizuar të 
kufizuar. 

10 persona 
me aftësi të 
kufizuar 

Librazhd                    
Enela Çota                            
enela-
87@hotmail.co
m 0695298143 

6 Ndihmë 
ligjore 
falas   

 
  

 
 

 

7  
Mbështetj
e me   
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ndihmë 
financiare
/ushqimo
re. 

X Bashkia 
Përrenjas   

 
  

 
 

 

 Emri i 
ofruesit 

të  
shërbimit 

Publik 
apo 

privat/ 
specifiko 

Zona  
gjeograf
ike  ku 
vepron 

Misioni/ Objektiva Tipologjia/lloji 
i shërbimit 

(shërbimeve) 

Grupmos
ha e 

përfitues
ve 

Kategoria e 
personave 

me aftësi të 
kufizuara që 
përfiton nga 

shërbimi 

Statistika mbi 
përfituesit  

nga  shërbimi 
gjate vitit 

2020, gjatë 
vitit 2020; 

Adresa:  
Vendndodhja; 

Nr telefoni; 
Adresë e maili; 
Adrese ëebsite; 

Face book; 
Person kontakti: 
Emer/mbiemer 

Email; 

1 Bashkia 
Prrenjas 

Publik  Në të 
gjitha 
njësit e 
Bashkisë 
(Prrenja
s, 
Rrajcë,Q
ukës, 
Stravaj) 

Të Kujdeset për gjëndjen 
social-ekonomike të tyre , 
sigurimin e kushteve të 
strehimit për një jetesë 
brënda kushteve normale. 
Të jetuarit pa barriera në 
shëndetësi, infrastruktur, 
informacion etj. 

1.Mbështetje 
me ndihmë 
financiare/ 
ushqimore            
2.Ndihmë 
ligjore falas.                         

Të gjitha 
grupet e 
moshave 

Të gjitha 
kategoritë 

Gjatë vitit 2020 
janë identifikuar 
nga punonjësit e 
sektorit të 
shërbimit social 
në bashki të 
gjithë personat 
PAK të cilët kishin 
nevojë për 
ndihmë si prsh( 
ushqimore, 
financiare, 
shendetësore etj) 
.Janë ofruar 
paketa 
ushqimore dhe 
higjeno-sanitare 
për më shumë se 
350 familje të 
cilat kanë pasur 
në përbërje PAK, 

Adr. Rr. 
“Skënderbeu”, 
godina 15, Tel.  
05912/2404/ 
22605, 
www.prrenjas.
al, e-mail: 
bashkiaprrenja
s@hotmail.co
m 
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jo vteëm një herë 
por gjatë gjithë 
kohës së 
pandemisë . Janë 
ngritur grupe të 
vogla pune për 
tju ardhur në 
ndihmë 
personave PAK 
me anë të tel , 
ato janë pyetur 
nëse kishin 
nevojë për tju 
bërë pazaret, për 
tju dërguar 
pagesat e 
invaliditetit në 
banesë , e shumë 
problematika që 
ato kanë hasur 
gjatë covid19. 
Gjithashtu kanë 
asistuar në 
dhënien e 
informacionit se 
si te perdorin 
portalin E-Albania 
për të perfituar 
nga shërbimet që 
ofrohen aty . Mbi 
60 familje kanë 
marrë ndihmë 
financiare. 

2 Zyra 
Vendore 
Arsimore  

Publik  Në të 
gjitha 
njësit e 
Bashkisë 

Mbështetja dhe suporti I 
fëmijëve me AK për tu 
arsimuar dhe për tu ndier 
të barabartë 

Mbështetje 
intelektuale 
dhe me bazë 
materiale per 

0-18 vjeç të gjitha 
kategoritë 

Për vitin 
akademik 2020-
2021 janë ofruar 
shërbime   per 
nxënësit me AK 
si: 

Medi Hana. 
medihana59@
gmail.com 
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(Prrenja
s, 
Rrajcë,Q
ukës, 
Stravaj) 

nxenesit me AK  1. Vleresimi i 
nevojave 
arsimore dhe 
shoqerore që 
fëmijët kanë 
hasur gjatë 
procesit mësimor  
2. Shtimi i numrit 
të mësuesve 
mbështetës që 
aktualisht është 
12 .  
3. Trajnime  për 
mesuesit 
mbështetës . 
Takimet e rrjetit 
kanë pasur si 
qëllim rritjen 
profesionale të 
mësuesve 
mbështetes për 
kategorinë 
nxënës Ak 
4. Mbështetje me 
bazë materiale 
për fëmije me AK 
dhe mesues 
mbështetës për 
të realizuar 
implementimin e 
objektivave te 
planit PEI, duke 
qenë se kjo 
kategori ka 
nevoja specifike 
për procesin e të 
nxenit në 
bashkëpunim me 
organizaten 
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world Vision 
5 . Fuqizim dhe 
mbeshtetje per 
femijet me AK 
dhe familjet e 
tyre nepermjet 
projektit te 
financuar nga BE 
dhe zbatuar nga 
World Vision 
Albania  me ZVA- 
Prrenjas dhe 
Bashkia Prrenjas. 

3 World 
Vision 

Privat Në të 
gjitha 
njësit e 
Bashkisë 
(Prrenja
s, 
Rrajcë,Q
ukës, 
Stravaj) 

Tungjatjeta Jetë Prrenjas, 
marrja e shërbimeve të 
integruara për personat 
me aftësi të kufizuar. 

Paketa 
ushqimore, 
mjete 
kancelarike, 
ndihmë sociale, 
psikolog, 
logoped, 
fizioterapist 
dhe punonjës 
social.  

0-12 vjeç Te gjitha 
kategorite e 
PAK 

World Vision 
gjatë vitit 2020 ju 
ka ardhur në 
ndihmë 42 
fëmijëve duke ju 
shërbyer me 
mjete kancelarike 
dhe didaktike 
sipas nevojave që  
ata kanë pasur 
vecanërisht 
fëmijë të verber 
dhe që nuk 
dëgjojnë. Janë 
shpërndarë 10 
tableta per tju 
ardhur në 
ndihmë gjatë 
mësimit online. 
Janë dhënë 33 
familje paketa 
ushqimore. Nuk 
mund të lëmë pa 
përmendur edhe 
trajnimin e 33 
prindërve për të 

Adr. Rr. 
“Skënderbeu”, 
godina 15, Tel.  
05912/2404/ 
22605, 
www.prrenjas.
al, e-mail: 
bashkiaprrenja
s@hotmail.co
m 
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përballuar sa më 
lehtë problemet 
e aftësise së 
kufizuar që 
fëmijët e tyre 
kane duke e 
lidhur dhe me 
ndjesit e frikës që 
Covid 19 ju dha. 

XI Bashkia 
Korcë   

 
  

 
 

 

 Emri i 
ofruesit 

të  
shërbimit 

Publik 
apo 

privat/ 
specifiko 

Zona  
gjeograf
ike  ku 
vepron 

Misioni/ Objektiva Tipologjia/lloji 
i shërbimit 

(shërbimeve) 

Grupmos
ha e 

përfitues
ve 

Kategoria e 
personave 

me aftësi të 
kufizuara që 
përfiton nga 

shërbimi 

Statistika mbi 
përfituesit  

nga  shërbimi 
gjate vitit 

2020, gjatë 
vitit 2020; 

Adresa:  
Vendndodhja; 

Nr telefoni; 
Adresë e maili; 
Adrese ëebsite; 

Face book; 
Person kontakti: 
Emer/mbiemer 

Email; 

1 

Qendra 
Atelie e 

PAK 
Publik 

Lagjja 
10  

Integrimi i Pak në jetën 
sociale nëpërmjet punës, 
përfitimi i një zanati. 
Objektivat të ofrojë 
shërbime cilësore sa më 
gjithëpërfshirëse për PAK  
me familjen. Të riaftësojë 
PAK për një jetë sa më 
cilësore  

Ofrim i 
mësimeve në 
katër klasa të 
ndryshme: 
Klasa e 
Kuzhinës, klasa  
e pastrimit , 
klasa pune për 
djem dhe klasa 
pune për vajza.  
Ofrimi i dy 
vakteve 
ushqimore , 
mëngjes dhe 

18-30 
vjeç  

Persona me 
probleme të 
shëndetit 
mendor  

19 përfitues 

LAGJIA 10, 
Korçë.     

ciljetacani@ya
hoo.com  cel: 
0692679374 
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drekë, ofrim i 
shërbimit të 
transportit 
shtëpi -qendër 
dhe qendër 
shtëpi.  

2 
Shkolla 
Speciale  

Publik Lagjia 4  

Aftësimi i fëmijëve 
nëpërmjet kurrikulave 
mësimore të Ministrisë së 
Arsimit.  

Mësimdhënie 
dhe ofrimi i dy 
vakteve 
ushqimore 

6- 18 vjeç Fëmijë me 
aftësi të 
kufizuar  

30 perfitues 
Lagjia 4 Rruga , 

cel 
0672345225 

3 

Qendra 
publike 

rezidencia
le e 

zhvillimit 

Publik lagjia 3  

Dhënia e shërbimeve për 
PAK  

Ofrim i 
shërbimit 
parësor, mësim 
special, dy 
atelie pune 
hekurosje dhe 
serë lulesh dhe 
perimesh. 
Aktivitete për 
tu aftësuar për 
vetëkujdes.  

Deri 21 
vjeç , por 
në qenër 
aktualish
t marin 
shërbim  
25-63 
vjet  

PAK fizike 
dhe mendore 
me Kmcap  

35 perfitues  Lagjia 3  

4 Qendra  
rezidencia

le jo 
publike 

Kennedy  

privat  lagjia 12  

  Mbi 65 
vjet  

TE MOSHUAR  
10 PAK 

perfitues te 
ketij sherbimi  

 

5 Shoqata e 
përfitimit 
fizik Korçë 

privat  lagjia 7  
Rehabilitimin fizik të PAK  Fizioterapi Pa 

kufizim 
moshe  

 
35 perfitues  

Dr. Isuf Salice, 
082242883 

6 Qendra 
ditore për 

Privat  
Lagjia 

12 
Ofrim të shërbieve për 
fëmijë në situatë rruge 

Ofrim i 
ushqimeve, 

Nen 18 
vjeç 

Fëmijë nga 
familje me 

15 Familje   
Lagjia 12 . 

0694040784 
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fëmijë , 
Kennedy.  

dhe Pak  shërbime 
higjeno-
sanitare, terapi 
Zhvillimi, 
Fizioterapi etj.  

probleme 
social -
ekonomike, 
kryesisht të 
komunitetit 
rom dhe 
Egjiptian 

7 Qendra 
Komunita

re e 
Fëmijëve 
me Aftësi 

të 
Kufizuar 
QKFAK 

Publik Lagjia 4  

Ofrim i shërbimeve të 
specializuara për fëmijë 
me aftësi të kufizuar  

Terapi 
Zhvilllimi , 
Logopedi, 
Fizioterapi, 
Sherbim 
Psikologjik. 

3-18 vjeç  Femije me 
Afttesi Te 
kufizuar 
fizike dhe 
mendore.  

41 Femije  Lagjia 4  

8 

Qendra 
Komunita

re e 
Shëndetit 
Mendor 

Korçë 

Publik Lagja 3 

 Identifikimi i hershëm, 
parandalimi dhe trajtimi i 
problematikave të 
shëndetit mendor.  

QKSHM Ofron 
shërbime në 
qendër dhe në 
komunitet. 
Shërbime të 
tilla si : 
Identifikim, 
diagnostikim, 
kartelizim, 
trajktim, 
parandalim, 
menaxhim të 
rastit në 
qendër dhe në 
komunitet jo 
vetëm per 

Gjithëpër
fshirëse 

Persona me 
probleme të 
shëndetit 
mendor 

 Lagjia 3  
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personat me 
probleme të 
shëndetit 
mendor por 
edhe për 
familjen apo 
komunitetin ku 
ata qëndrojnë.  

9 

Drejtoria 
Rajonale e 
Formimit 
Profesion
al Publik 

Korçë 

Publik 
Lagjia 

17  

Ofrimi i kurseve trajnimit 
dhe kualifikime të fushave 
të ndryshme sociale dhe 
ekonomike 

Qëllimi i saj 
është të 
integrojë 
individët e 
trajnuar në 
tregun e punës. 
Në këtë kuadër 
në 
bashkëpunim 
me aktorë të 
ndryshëm 
ofron shërbim, 
këshillim dhe 
orientim 
profesional 
duke 
përshtatur 
aftësitë e tyre 
me kërkesat 
bashkëkohore. 

Pranohen 
në kurset 
e 
formimit 
profesion
al të 
gjithë 
individët 
që kanë 
mbushur 
moshën 
16-vjeç. 

Kurset 
ofrohen falas 
për të gjithë 
Punëkërkuesi
t e Papunë. 

 

Drejtoria 
Rajonale e 
Formimit Profe
sional 
Publik Korçë.N
r. Tel : 
082242729E-
mail: formimip
rofesionalkorc
e@gmail.com 

10 Drejtoria 
Rajonale e                             

Arsimit 
Publik l 10  

Sigurimi i arsimit për 
fëmijët me aftësi të 
kufizuara. Arsimim në 

Arsimim, 
vlerësim I 
nevojave nga 

Fëmijë 
deri 19 
vjec 

Fëmijë me 
aftësi të 
kufizuara.   

Rruga Dhimiter 
Denasi , Lagjia 

10 . Endri Pikuli 
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Paraunive
sitar 

shkolla speciale deri në 
moshën 19 vjet. Referuar 
kritereve dhe 
procedurave Njësia 
arsimore vendore ofron 
Sigurimin e  arsimit në 
shtëpi.  

komisioni i 
përbërë nga 
mjekë, 
psikologë, 
mësues dhe 
specialistë për 
FAK. Dhënia e 
rekomandimev
e. Shërbim 
psiko social. 
Sigurimi i 
mësuesëve 
ndihmës për 
FAK.  

11 

Drejtoria 
e 

Kujdesut 
Social 

Bashkia 
Korçë 

Publik LaGJJA 7  

Ndër të tjera misioni i 
drejtorisë së kujdesit 
social është ofrimi i 
mbështetjes financiare 
dhe sociale për personat 
me aftësi të kufizuara.  

Strehim social, 
ofrimi ë 
banesave me 
kosto të ulët 
banesa me 
qera sociale, 
bonus strehimi. 
Këta persona 
kanë prioritet 
në kriteret për 
përfshirjen në 
këto programe. 
Mbrojtje e të 
drejtave të 
fëmijëve me 
aftësi të 
kufizuara. 

Gjithëpër
fshirëse 

Persona me 
aftësi të 
kufizuar 
fizike dhe 
mendore, 
fëmijë me 
aftësi të 
kufizuar në 
nevojë për 
mbrojtje, 
fëmijë me 
aftësi të 
kufizuar që 
kanë nevojë 
për shërbime 
të 
specializuara 

 

Korçë, Lagjia 7. 
tel: 

082242133,  
Ilir Zguri,  



49 
 

Sigurimi i 
nevojave 
emergjente 
nëpërmjet 
bashkëpunimit 
me organizata 
të ndryshme.  

(ofrimi i 
terapive në 
QKFAK ),  

XII Bashkia 
Maliq   

 
  

 
 

 

 Emri i 
ofruesit 

të  
shërbimit 

Publik 
apo 

privat/ 
specifiko 

Zona  
gjeograf
ike  ku 
vepron 

Misioni/ Objektiva Tipologjia/lloji 
i shërbimit 

(shërbimeve) 

Grupmos
ha e 

përfitues
ve 

Kategoria e 
personave 

me aftësi të 
kufizuara që 
përfiton nga 

shërbimi 

Statistika mbi 
përfituesit  

nga  shërbimi 
gjate vitit 

2020, gjatë 
vitit 2020; 

Adresa:  
Vendndodhja; 

Nr telefoni; 
Adresë e maili; 
Adrese ëebsite; 

Face book; 
Person kontakti: 
Emer/mbiemer 

Email; 

1 

Qendra 
Komunita
re Maliq 

Publik Maliq Fëmijët me aftësi të 
kufizuar. Terapi zhvillimi 

Terapi Zhvillimi Fëmijë 3-
16 vjeç 

Autizem.Sind
romi Doën, 
Probleme 
fizike  

15 fëmijë 
frekuentojnë 
qendrën  

Ermanda 
Petriti 
0696699260 
ermanda.petrit
i@yahoo.com 
Qendra 
Kominitare 
Maliq ( 
Facebook) 

2 

Bashkia 
Maliq 

Publik Në të 
gjitha 
njësit e 
Bashkisë  

Të Kujdeset për gjëndjen 
social-ekonomike të  
banoreve  , sigurimin e 
kushteve të strehimit për 
një jetesë brënda 

Mbështetje me 
ndihmë 
financiare/ 
ushqimore                                  
Shërbime 

Të gjithë 
banorët  

Të gjitha 
kategoritë 

Gjatë vitit 2020 
janë identifikuar 
nga punonjësit e 
drejtorisë së 
shërbimit social 
në bashki të 

Adresa: 
Bulevardi 
“Rinia”, Maliq, 
Korçë  
086122026  
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kushteve normale. 
Permiresim I kushteve  në 
shëndetësi, infrastruktur, 
informacion, arsim etj  

shëndetësore                          
Shërbime 
rehabilitimi 
Zhvillim 
permiresim ne  
infrastrukture 
etj  

gjithë personat 
PAK të cilët kishin 
nevojë për 
ndihmë si prsh( 
ushqimore, 
financiare, 
shendetësore etj) 
.Janë ofruar 
paketa 
ushqimore dhe 
higjeno-sanitare 
për më shumë se 
600 familje të 
cilat kanë pasur 
në përbërje PAK, 
jo vteëm një herë 
por gjatë gjithë 
kohës së 
pandemisë . Janë 
ngritur grupe të 
vogla vullnetare 
per   tju ardhur 
në ndihmë 
personave PAK  

ëëë.bashkiama
liq.gov.al  
bashkiamaliq5
79@gmail.com 

3 Kenedy Privat Bashkin
e Maliq  

Strehim rezidencial për 
fëmijët djem në situatë 
rruge dhe pa kujdesje 
prindërore 

Strehim, 
ushqim etj  

 djem 3-
18 vjeç 

Vetëm 
fëmijët djem 
nga mosha 3-
18 vjec pa 
kujdesje 
prindërore 
ose jetim 

Aktualisht janë 5 
djem (qendra 
funksionon si 
vendqëndrim 
rezidencial ku 
fëmijëve u 
ofrohet strehim, 
ushqim arsimin 
etj ) 

Rezartya 
Zenunllari 
rezartazenunll
ari@gmail.co
m 0697020977 

4 Drejtoria 
Arsimore 

Publik  Në të 
gjitha 
njësit e 
Bashkisë 

Mbështetja dhe suporti I 
fëmijëve me AK për tu 
arsimuar dhe për tu ndier 
të barabartë 

Mbështetje 
intelektuale 
dhe me bazë 
materiale për 

0-18 Të gjitha 
kategoritë 

Për vitin 
akademik 2020-
2021 janë ofruar 
shërbime   per 
nxënësit me AK 

Genta Drabo 
gentadrabo@y
ahoo.com 
0699891150 
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nxënësit me AK  si: 
1. Vleresimi i 
nevojave 
arsimore dhe 
shoqerore që 
fëmijët kanë 
hasur gjatë 
procesit mësimor  
2. Shtimi i numrit 
të mësuesve 
mbështetës me 
shume se 23 
persona.  
3. Trajnime  për 
mësuesit 
mbështetës . 
Takimet e rrjetit 
kanë pasur si 
qëllim rritjen 
profesionale të 
mësuesve 
mbështetes për 
kategorinë 
nxënës Ak 
4. Mbështetje me 
bazë materiale 
për fëmije me AK 
dhe mesues 
mbështetës për 
të realizuar 
implementimin e 
objektivave te 
planit PEI, duke 
qenë se kjo 
kategori ka 
nevoja specifike 
për procesin e të 
nxenit në 
bashkëpunim me 
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organizaten ëorld 
Vision 

5 

Zyra e 
Punesimit  

Publik Korce/
Maliq 

Ndërmjetësim  Programi i 
nxitjes së 
personave me 
PAK dhe kurset 
e formimit 
profesional 

Mbi 18, 
moshë 
pune 

Të gjitha 
kategorive të 
ndryshme me 
PAK 

Nuk ka të 
punësuar nga 
kjo kategori 
për vitin 2020 

Denada 
Manoku  
0676050737 
Denada.Manok
u@akpa.gov.al 

6 World 
Vision 

Privat 
(Jopublik) 

Bashkia 
Maliq 

WVA është organizatë jo-
fitimprurëse, regjistruar 
në formën e fondacionit, 
e cila ishtron veprimtarinë 
e saj duke pasur në fokus 
ofrimin e mbështetjes 
komunitarem punën me 
fëmijët dhe familjet e tyre 
në mënyre të tillë që 
fëmijët të mund të arrijnë 
potencialin e tyre të plotë. 
ëVA ka në themel 
advokimin, mbrojtjen dhe 
adresimin e çështjeve që 
cënojnë mirëqenien e 
fëmijëve në vendet ku 
organizata operon dhe 
trajtimin e shkaqeve të 
varfërisë. 

Mbrojte dhe 
mbështetje e 
fëmijëve, 
edukim, 
mbështetje e 
familjeve të 
varfëra 

Të gjitha 
grup 
moshat 

PAK, Verbëri, 
Tetraplegjikë 

Ka të 
regjistruar 
mbi 2000 
fëmijë që 
marrin 
shërbime  120 
nga këta janë 
me PAK 

Oltjan Drabo   
Oltjan_Drabo
@ëvi.org 

7 Dorcas 
Albania 

Privat Qarku 
Korce  

Dorcas është organizatë 
jo-fitimprurëse, regjistruar 
në formën e fondacionit, 
e cila ishtron veprimtarinë 
e saj duke pasur në fokus 

Ndihmë ligjore 
falas dhe 
mbështetje me 
paketë 
ushqimore 

Të gjitha 
grupmos
hat 

Të gjitha 
kategoritë e 
PAK 

Për gjatë vitit 
2020 Dorcas  
Albania ju ka 
ardhur në 
ndihmë me 

Ilia 
Dishnica T +35
5 82242115  | 
 M +355 
692061215  do
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ofrimin e mbështetjes 
komunitarem punën me 
te moshuarit fëmijët dhe 
familjet e tyre  

higjeno-
sanitare. 
Ndihma 
financiare  

paketa 
ushqimore 
dhe 
higjenosanitar
e 70 familjeve 
kryesisht të 
moshuar të 
vetmuar  . 

rcas.org | Rr. 
Teli Samsuri, 
Nd.18  | 7001, 
 Korcë 
| Albania  

8 Qendrat 
Shëndetë
sore 

publik Në të 
gjitha 
Njësitë 
Adminis
trative 
ka 
qendra 
shëndet
ësore 
dhe 
fshatrat 
e njësisë 
kanë 
ambulat
or  

Trajtimi i Personave me 
Aftësi të kufizuara ose 
probleme të tjera. Kujdes 
Shëndetësor parësor dhe 
ofrim këshillimi ambulator  

Vizita në 
shtëpi, Vizita 
në ambulator 
ose qendër 
shëndetësore, 
Trajtim me 
ilace,etj 

Të gjitha 
grupmos
hat 

Të gjitha 
kategoritë 

Cdo kategori 
merr 
shërbimin e 
nevojshëm 
ambulator 
dhe mjek 
familjeje  

 

XIII Bashkia 
Tiranë 

  
    

  

 Emri i 
ofruesit 

të  
shërbimit 

Publik 
apo 

privat/ 
specifiko 

Zona  
gjeograf
ike  ku 
vepron 

Misioni/ Objektiva Tipologjia/lloji 
i shërbimit 

(shërbimeve) 

Grupmos
ha e 

përfitues
ve 

Kategoria e 
personave 

me aftësi të 
kufizuara që 
përfiton nga 

shërbimi 

Statistika mbi 
përfituesit  

nga  shërbimi 
gjate vitit 

2020, gjatë 
vitit 2020; 

Adresa:  
Vendndodhja; 

Nr telefoni; 
Adresë e maili; 
Adrese ëebsite; 

Face book; 
Person kontakti: 
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Emer/mbiemer 

Email; 

 Qendra 
Të 

Bashkisë 
Tiranë 

  

    

  

1 

Qendra 
Komunita
re 
Multidisip
inare, 
Bashkia 
Tirane  

Publik 

Njesite 
adminis
trative 
1-11 

informim dhe këshillim 
psiko-mediko-social për 
personat me AK. Ofrimi i 
shërbimeve 
Multifunksionare për të 
gjitha kategoritë në 
nevojë 

Identifikim, 
vlerësim, Seanca 
edukativo – 
mësimore 
Mbështetje psiko-
sociale individuale 
dhe në grup 
Shërbimi i 
fizioterapisë 
Terapi zhvillimi 
individuale dhe në 
grup 
Shërbim 
mbështetës i 
specializuar për 
personat me 
Sindromën e 
Çrregullimit të 
Spektrit të 
Autizmit 
Aktivitete 
argëtuese / 
kulturore/informu
ese për fëmijët 
dhe të rinjtë me 
aftësi të kufizuar 
Këshillim dhe 
lobim për zgjidhjen 
e problemeve që 
ata kanë më 
institucionet e 

Përfituesi
t e të 
gjitha 
grupmos
have  

Personat me 
Sindromën e 
Çrregullimit 
të Spektrit të 
Autizmit  
Persona AK, 
Femije dhe te 
rinj me AK 

Përfitues 
Direkt në 
qendër 301, 
indirekt 396 
(familjarët e 
tyre)  fëmijë 
me PAK 47  
persona PAK 
29 

Rruga Maliq 
Muco, mbrapa 
Njesise nr 9 
Tirane, Drejtor 
Matilda Zizolli 
nr cel 
692182590  e 
mail 
:matilda.zizolli
@tirana.al 
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tjera, asistencë për 
përfitim të  
KAMCP, pajisje 
ndihëmse, si dhe 
për ntegrimin në 
sistemin e 
mbrojtjes sociale, 
arsimor dhe 
shëndetësor i 
fëmijëve e të 
rinjve  me 
probleme sociale 
dhe të zhvillimit; 

2 

 Qendra 
Komunita
re Shkozë 

Publik 

NJ.A 
Farke, 
zona e 
shkoze 
lana 
bregas, 
Dajt 
Njesite 
adminis
trative 
1,2,3,4 

Ofrimi i shërbimeve 
multifunksionare për 
target grupet në nevojë 
Identifikim, vlerësim, 
informim dhe këshillim 
psiko-mediko-social për 
personat me AK.Seanca 
edukativo – 
mësimoreMbështetje 
psiko-sociale individuale 
dhe në grup 

 
Shërbimi i 
fizioterapisë 
Terapi zhvillimi 
individuale dhe në 
grup 
Shërbim 
mbështetës i 
specializuar për 
personat me 
Sindromën e 
Çrregullimit të 
Spektrit të 
Autizmit 
Aktivitete 
argëtuese / 
kulturore/informu
ese për fëmijët 
dhe të rinjtë me 
aftësi të kufizuar 
Këshillim dhe 
lobim për zgjidhjen 
e problemeve që 
ata kanë më 
institucionet e 
tjera, asistencë për 

Përfituesi
t e të 
gjitha 
grupmos
have  

personat me 
Sindromën e 
Çrregullimit 
të Spektrit të 
Autizmit  
Persona AK, 
Femije dhe te 
rinj me AK 

Perfitues 
Direkt 250  
perfitues 
Indirekt 310   
PAK 30 

Banesat 
Sociale Shkoze 
Drejtore Evis 
Rahmani  E. 
Mail: 
evisrahmani@
gmail.com  cel 
672170092 
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përfitim të  
KAMCP, pajisje 
ndihëmse, si dhe 
për ntegrimin në 
sistemin e 
mbrojtjes sociale, 
arsimor dhe 
shëndetësor i 
fëmijëve e të 
rinjve  me 
probleme sociale 
dhe të zhvillimit; 

3 

Qendra 
Sociale 
“Të 
Qëndrojm
ë së 
Bashku” 

Publik 

Nja 6, 7, 
8 , 9 
10,11, 
lagje 14 

Ofrimi i shërbimeve 
multifunksionare për 
target grupet në nevojë 
Identifikim, vlerësim, 
informim dhe këshillim 
psiko-mediko-social për 
personat me AK.Seanca 
edukativo – 
mësimoreMbështetje 
psiko-sociale individuale 
dhe në grup 

 
Shërbimi i 
fizioterapisë 
Terapi zhvillimi 
individuale dhe në 
grup 
Shërbim 
mbështetës i 
specializuar për 
personat me 
Sindromën e 
Çrregullimit të 
Spektrit të 
Autizmit 
Aktivitete 
argëtuese / 
kulturore/informu
ese për fëmijët 
dhe të rinjtë me 
aftësi të kufizuar 
Këshillim dhe 
lobim për zgjidhjen 
e problemeve që 
ata kanë më 
institucionet e 
tjera, asistencë për 
përfitim të  

Përfituesi
t e të 
gjitha 
grupmos
have  

personat me 
Sindromën e 
Çrregullimit 
të Spektrit të 
Autizmit  
Persona AK, 
Femije dhe te 
rinj me AK 

perfitues 
direkt 220 
indirekt 300 
pak 35 

Ish NSHARAK  
Kombinat  
Drejtore Egla 
laze  email: 
egla_laze@yah
oo.com  
cel:069349321
3 
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KAMCP, pajisje 
ndihëmse, si dhe 
për ntegrimin në 
sistemin e 
mbrojtjes sociale, 
arsimor dhe 
shëndetësor i 
fëmijëve e të 
rinjve  me 
probleme sociale 
dhe të zhvillimit; 

4 

Qendra 
Komunita
re Gonxhe 
Bojaxhi 

Publik 

Njesite 
adminis
trative 
4,5 , ish 
komuna
t 

Ofrimi i shërbimeve 
multifunksionare për 
target grupet në nevojë 
Identifikim, vlerësim, 
informim dhe këshillim 
psiko-mediko-social për 
personat me AK.Seanca 
edukativo – 
mësimoreMbështetje 
psiko-sociale individuale 
dhe në grup 

 
Shërbimi i 
fizioterapisë 
Terapi zhvillimi 
individuale dhe në 
grup 
Shërbim 
mbështetës i 
specializuar për 
personat me 
Sindromën e 
Çrregullimit të 
Spektrit të 
Autizmit 
Aktivitete 
argëtuese / 
kulturore/informu
ese për fëmijët 
dhe të rinjtë me 
aftësi të kufizuar 
Këshillim dhe 
lobim për zgjidhjen 
e problemeve që 
ata kanë më 
institucionet e 
tjera, asistencë për 
përfitim të  
KAMCP, pajisje 

Përfituesi
t e të 
gjitha 
grupmos
have  

personat me 
Sindromën e 
Çrregullimit 
të Spektrit të 
Autizmit  
Persona AK, 
Femije dhe te 
rinj me AK 

përfitues 
direkt 100 
indirekt  240 

Rruga 5 maji, 
Perballe 
shkolles Ardian 
Klosi, drejtore 
Elta Islami 
Email 
eltaislami@yah
oo.com  cel: 
0696676794 
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ndihëmse, si dhe 
për ntegrimin në 
sistemin e 
mbrojtjes sociale, 
arsimor dhe 
shëndetësor i 
fëmijëve e të 
rinjve  me 
probleme sociale 
dhe të zhvillimit; 

 OJF dhe 
Institucio

ne 
  

    
  

6 Operatori 
i Kujdesit 
Shëndetë

sore 
Tiranë Publik 

     

  

7 Drejtoria 
e 

Përgjithsh
me e 

Çerdheve 
dhe 

Kopshtev
e Publik 

     

  

8 Qendra 
Kombëtar

e e 
Mirërritje

s, 
Zhvillimit 

dhe Publik 

  QKMZHRF 
është një 
institucion 
shtetëror në 
varësi direkte 
të Ministrisë së 
Shëndetësisë.  

0-18 QKMZHRF 
trajton fëmijë 
me aftësi të 
kufizuara 
mendore dhe 
fizike si: 
Autik, Doën,  

Adresa: Rruga 
Haki Stërmilli, 
Kombinat, 
Tiranë, 
Telefon: 04 23 
51 893 
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Rehabiliti
mit të 

Fëmijëve                      
(QKMZHR

F) në 
Tiranë 

Paraliza 
Cerebrale, 
etj. 

9 Qendrat 
komunitar

e të 
Shëndetit 
Mendor 1 Publik 

     

  

10 Qendrat 
komunitar

e të 
Shëndetit 
Mendor 2 Publik 

     

  

11 Qendrat 
komunitar

e të 
Shëndetit 
Mendor 3 Publik 

     

  

12 

CARITAS 
Albania 

 

 Shërbime për  
rehabilitimin psikosocial 
të personave me aftësi të 
kufizuar 

Shërbime për  
rehabilitimin 
psikosocial të 
personave me 
aftësi të 
kufizuar 

  

 

Albert Nikolla  
tel 42230088 

13 Fondacion
i "Autizmi 

Flet 
Shqip" -  

 Konsulence mbi Hartimin 
e Dokumentave të 
Politikave dhe 
Rekomandimeve në 

Konsulence 
mbi Hartimin e 
Dokumentave 
të Politikave 

  

 

Vojsava 
Shkurtaj; 
Blerina Alfasish 
0676000060; 
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Tiranë përfshirjen sociale të 
personave me aftësi të 
kufizuar. Shërbime në 
qendrat ditore 

dhe 
Rekomandimev
e në 
përfshirjen 
sociale të 
personave me 
aftësi të 
kufizuar. 
Shërbime në 
qendrat ditore 

0697900575vo
jsava.shkurtaj
@yahoo.com; 
blerina.alfasih
@gmail.com; 

14 

Fondacion
i Shqiptar 

për të 
Drejtat e 

Personave 
me Aftësi 

të 
Kufizuara 
(FSHDPAK 

- 
ARDF/AD

RF) 

 

 Ofrim sherbimesh 
ndermjetesim 
institucional  

Advokaci dhe 
lobim për të 
drejtat e 
personave me 
aftësi të 
kufizuara .                                                                                           
1. Informacion 
dhe orientim 
per prinderit 
dhe familjet e 
personave me 
aftesi te 
kufizuara. 
2. Sherbimi i 
karrigeve me 
rrota per 
individe ne 
nevoje  
3. Asistence 
ligjore dhe 
perfaqesim ne 

  

 

Blerta Çani 
Drenofci04226
9426; 
0682049160  
adrf@albmail.c
om 
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gjykate per 
persona me 
aftesi te 
kufizuara 
4. Sherbime te 
keshillimit per 
punesim dhe 
formim 
profesional per 
personat me 
aftesi te 
kufizuara. 

15 

Fondacion
i Doën 

Syndrome 
Albania 
(DSA) 

Privat  

Tirane, 
Shqipëri  

Të mbështesë zhvillimin e 
plotë të individëve me 
aftësi të kufizuara në 
Shqipëri. Të promovojë 
dhe mbrojë 
të drejtat e bazuara në 
vlerat e të drejtave të 
njeriut dhe parimet e 
mosdiskriminimit, 
dinjitetit individual, 
pranimit dhe përfshirjes 
duke rritur 
ndërgjegjësimin, duke 
mbrojtur dhe punuar me 
profesionalizëm në një 
mënyrë etike dhe 
transparente. 

Ojf  e cila ka në 
fokus të saj: 1- 
Ofrimin e 
shërbimeve 
terapeutike 
dhe 
mbështetëse  
për fëmijët me 
Aftësi të 
Kufizuara si më 
poshtë a- 
vlerësim nga 
ekipi 
multidisiplinar, 
b-terapi fizike, 
c- terapi ABA, 
d- terapi 
zhvillimi, e- 
terapi gjuhe 

0- 35 vjec Fëmijë dhe të 
rritur me AK  

 

Emanuela 
Zaimi 
0688042222; 
0674885864 
e.zaimi@dsalb
ania.org; 
info@dsalbani
a.org; 
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dhe të foluri, f- 
kurse 
matematike 
dhe gjuhe, g- 
kurse të 
autonomisë 
sociale dhe 
personale etj ; 
2- Arsimin 
gjithëpërfshirës 
me fokus në 
ngritjen e 
kapaciteteve 
dhe hartimit të 
guidave dhe 
manualeve; 3- 
Advokacinë 
dhe lobimin; 4 
Asistence 
ligjore etj.  

16 
Shoqata 

Kombëtar
e 

Shqiptare 
e 

Njerëzve 
që nuk 

Dëgjojnë 
(ANAD) 

 

  OJF që punon 
për të drejtat e 
persnave që 
nuk dëgjojnë 
dhe nuk flasin 
duke ofruar 
advokaci, 
lobim, 
shërbime për 
këtë kategori 

  

 

anad.organisat
ion@gmail.co
m; 
anad.coordinat
or@gmail.com
693252707 

17 Shoqata e    Organizate jo    Sinan 
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verbërve 
të 

Shqipërisë 

qeveritare per 
ofrimin e 
shërbimeve 
posaçme për të 
gjithë qytetarët 
e verbër 
kryesisht me 
personat e 
verbër të cilët 
gëzojnë 
statusin ligjor 
të të verbërit, 
grupi i parë ose 
i 
dytë.drejtpërdr
ejt ose 
nëpërmjet 
personave 
juridikë të 
krijuar prej saj. 

Tafaj04225963
5 / 
0682000233  
shvsh@shvsh.o
rg.al 

18 

Fondacion
i Femijët 
Shqiptar 

 

  OJF  që ofron 
shërbim dhe 
kujdes për 
fëmijët autik 

  

 

Sinan 
Tafaj04225963
5 / 
0682000233  
shvsh@shvsh.o
rg.al 

19 
ëorld 
Vision 

Albania 
 

  Organizate jo 
qeveritare 

  

 

Eljona Boce 
Elmazi355 4 
2419 601/2/3 
email; 
tirana@ëvi.org 



64 
 

20 
Klubi I 

Kombetar 
I 

Prinderve 
te 

Femijeve 
me AK 

 

  Grup Interesi 
dhe OJF ne 
mbrojtje t ete 
drejtave per 
ofrim 
sherbimesh per 
femiejet autike 
te te gjithe 
spektrit 

  

 

Vera Bega    cel 
692827433  
clubiprinderve.
csa@gmail.co
m 

21 

Save the 
Children 

 

  Organizatë jo 
qeveritare që 
punon për të 
drejtat e 
fëmijëve të të 
gjitha 
kategorive 
vulnerabël 

  

 

Anila Meço     
cel 355 4 
2261840  /355 
4 2261929  / 
355 4 2266227                   
info.albania@s
avethechildren
.org, 

22 

Fëmija në 
fokus 

 

  Organizate jo 
qeveritare 
“Fëmija në 
fokus” është 
një shoqatë jo 
fitimprurëse që 
punon në 
funksion të 
fëmijëve 0 - 9 
vjeç (fëmije me 
çrregullime të 
spektrit të 
Autismit / 
çrregullime 

  

 

00355 
693083930 / 
00355 
692188730 TEL 
FIX:  
003554222467
1  
femija_ne_fok
us@yahoo.co
m 
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sociale-
emocionale/ 
çrregullime të 
sjelljes. 

23 

Dritë për 
të 

verbërit 

 

  OJF qe punon 
me persona me 
aftësi të 
kufizuar në 
shikim të të 
gjitha moshave 
- qoftë ata të 
grupit të parë 
dhe ata të 
grupit të dytë 
(me shikim të 
pjesshëm) 

  

 

ëill Niven cel 
695547843 
email 
ëillniven@gma
il.com 

24 Instituti i 
Nxënësve 

që nuk 
shikojnë 

“Ramazan 
Kabashi”, 

Tiranë  

  Institucion 
shtetëror, 
shkolle 9 – 
vjeçare 

  

 

355 42 377 
309    email 
I32institutinxe
nesveteverber
_tirane@yaho
o.com 

25 Qender 
Rehabiliti

mi e 
Shikimit 
te Ulet 

(The Loë 
Vision 

Center of  

  OJF qe ofron 
diagnostikim 
dhe rehabilitim 
te shikimit te 
femijeve me 
Ambliopi (sy 
dembel) dhe 
Strabizem 

  

 

Enela Maliqaj    
698750424  
albaniahipovizi
on@yahoo.it 
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Albania) nepermjet 
trajtimive 
unike Ortoptike 
per vendin 
tone per te 
gjitha moshat 

26 Ecim Se 
Bashku - 
Qendra 

per 
mbeshtetj

e dhe 
integrimin 
e femijeve 

me 
crregullim

e te 
zhvillimit  

  Organizate jo 
qeveritare qe 
konsiston me 
se shumti ne 
trajtimin dhe 
integrimin e 
femijeve me 
crregullime te 
zhvillimit. 

  

 

 Eliona Sula  
+355 67 21 59 
047  
ecimsebashku
@gmail.com 

27 
Organizat

a 
Comunità 
Internazio

nale di 
Capodarc
o, Qendra 

Social-
Edukative 
"Primaver

a" 
 

  Grup mosha të 
cilët i 
përfitojnë këto 
shërbime janë 
fëmijët nga 0 - 
16 vjec por dhe 
të rritur me 
patologji të 
ndryshme 
neurologjike. 
Patologjitë të 
cilat trajtohen 
në qendrën 

  

 

Etleva Strati   
 068 20 29 815  
etleva_strati@
yahoo.com 
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tonë janë: PCI 
(Paraliza 
cerebrale 
infantile), 
Prapambetjet 
fizike-mendore 
me origjina të 
ndryshme, 
Prapambetjet 
gjuhësore, 
Crregullimet 
pervazive të 
zhvillimt, 
Autizmi 
infantil, 
Patologji 
neuro-
degjenerative 
etj. Qendra 
është e hapur 
nga e hëna në 
të premte nga 
ora 8.00 – 
16.00. 

28 

Qendra e 
zhvillimit 

"Shtëpia e 
Kuqe“ 

 

  trajtohen në 
seanca 
individuale 
fëmije nga 2 
deri 20 vjeç me 
aftësi të 
kufizuar 

  

 

shtepiakuqe@
hotmail.com       
069 23 80 666 

mailto:shtepiakuqe@hotmail.com%20%20%20%20%20%20%20069%2023%2080%20666
mailto:shtepiakuqe@hotmail.com%20%20%20%20%20%20%20069%2023%2080%20666
mailto:shtepiakuqe@hotmail.com%20%20%20%20%20%20%20069%2023%2080%20666
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mendore: 
autizem, Doën, 
çrregullime të 
sjelljes apo 
vështirësi në të 
mësuar. 
Trajtimi i tyre 
bëhet në 
seanca 
individuale (15 
vete, logopedi, 
terapi zhvillimi, 
mësim i 
specializuar, 
psikomotricitet
, përgatitje për 
në shkollë i 
fëmijëve të 
integruar) për 
fëmijët që janë 
të integruar në 
çerdhe, 
kopësht apo 
shkollë; në 
formën e 
qendrës ditore 
(4-6 vjeç:15-16 
fëmije). Për të 
rinjtë 17-24 
vjeç ndjekje në 
formimin e tyre 
profesional, 
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mundësisht 
edhe punësim 
(6 të rinj). 

29 

Qendra e 
Zhvillimit 

të 
fëmijëve 

"Pëllumba
t" Tiranë 

 

  Qendra e 
Zhvillimit të 
Fëmijëve është 
e vetmja 
qendër 
shtetërore në 
Tiranë dhe qe 
ka për funksion 
rehabilitimin 
psikofizik të 
fëmijëve  me 
probleme 
mendore dhe 
fizike. Në 
qendër 
trajtohen 35 
fëmijë autik, 
me sindromin 
Doën dhe 
dobësi 
mendore. 

  

 

04-371206 /  
0672036631 

30 Shoqata 
Ndihmoni 

Jetën - 
Help the 

Life 
Associatio

n  

  OJF: 
Përmirësimi i 
kapaciteteve 
dhe ndryshimi i 
statusit social 
të fëmijëve, 
adoleshentëve, 

  

 

Aferdita Seiti  
355 
682084945, 
+355 
682082190    
 info@helpthel
ife.org.al 
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të rinjve dhe 
grupeve të 
tjera mbi këtë 
moshë që janë 
me AK. 
Mbrojtja e të 
drejtave të tyre 
me qëllim 
integrimin e 
tyre në familje 
dhe shoqëri. 

31 

Shtëpia e 
Yjeve 

 

  OJF për 
mbështetjen e 
personave me 
aftësi të 
kufizuara 
mentale. 
Mosha 
mesatarë e 
personave që 
frekuentojnë 
këtë bashkësi 
është 22 vjeç. 

  

 

Veronika 
Margilaj  
676043846    
margilaj.veroni
ka@yahoo.co
m 

32 

Partnere 
per 

Femijet 

 

  Partnerë për 
Fëmijët është 
një organizatë 
shqiptare jo 
fitimprurëse që 
punon për 
përmirësimin e 
jetës dhe 

  

 

infopartnerepe
rfemijet@yaho
o.com    tel 
42320476 

mailto:infopartnereperfemijet@yahoo.com%20%20%20%20tel%2042320476
mailto:infopartnereperfemijet@yahoo.com%20%20%20%20tel%2042320476
mailto:infopartnereperfemijet@yahoo.com%20%20%20%20tel%2042320476
mailto:infopartnereperfemijet@yahoo.com%20%20%20%20tel%2042320476
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shërbimeve për 
fëmijët dhe të 
rinjtë në 
Shqipëri 
përmes 
ndërtimit të 
kapaciteteve 
në kujdesin, 
zhvillimin dhe 
edukimin e 
fëmijërisë së 
hershme; në 
arsim; si dhe 
në zhvillimin 
dhe 
përmirësimin e 
mirëqënies 
sociale të 
fëmijëve dhe të 
të rinjve në 
Shqipëri. 

33 

Sue Ryder 
Albania 

 

  OJF  për te 
ofruar 
shërbimin e 
kujdesit 
paliativ falas në 
shtëpi 
pacientëve që 
vuajnë nga 
sëmundje 
kërcënuese për 

  

 

 Fatmir 
Prifti35542452
309/ 
003556920750
44    
ryderalb@icc-
al.org 
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jetën si kancer, 
HIV AIDS, 
skleroza 
multipile, 
alzhaimer etc. 
Misioni i 
organizates 
eshte te ofroje 
sherbimin e 
kujdesit 
paliativ (kujdes 
mjekesor, 
infermieristik, 
psikosocial dhe 
ekonomik) per 
te rritur 
kualitetin e 
jetes ne fazen e 
fundit te saj. 

34 

Shoqata e 
Invalidëve 

Para-
Tetraplegj

ikë 

 

  Shoqata Para-
tetraplegjike 
është një OJF e 
cila lobon për 
të gjithë 
njerëzit me 
aftësi të 
kufizuar me 
këtë specifike, 
duke ndihmuar 
në socializimin 
e tyre dhe 

  

 

Ndreke 
Ismailaj   +355 
68 60 21 219  
para_tetra@ya
hoo.com 
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përpiqet t´ju 
përgjigjet 
nevojave të një 
prej kategorive 
më të 
diskriminuara 
që janë të 
paralizuarit në 
Shqipëri. 

35 
Fondacion
i “Global 

Care 
Albania”-
 Qendra 

komunitar
e “Ditë e 

Re’’ 
 

  Fokusi ë OJF  
janë fëmijët 
nga familjet 
vulnerable, 
fëmijët me 
aftësi të 
kufizuar, nënat 
e veja, të 
divorcuara, 
fëmijët jetimë. 

  

 

355 (0) 67 60 
89 926   
contact@globa
lcarealbania.or
g 

36 

Qendra 
Jeta e Re, 

Kashar 
nga 

Qendra 
Stefan 

 

  OJF që ofron 
shërbimin në 
ndihmë të 
fëmijeve nga 
mosha 2-16 
vjeç me aftësi 
të kufizuara me 
probleme të 
ndryshme,  
fëmije tetra- 
dhe 
paraplegjike, 

  

 

Christy Dakas, 
Tonet Xhoga   
0692033108, 
0692028067   
 cldakas7@aol.
com 
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autike. Qendra 
është e 
vendosur në 
zonën e jashtë 
Tiranës dhe 
transporti i tyre 
bëhet nga ana 
OJF me një 
mjet të 
përshtatshëm 
për persona 
me aftësi të 
kufizuar. 
Qendra Jeta e 
Re është një 
qendër ditore 
ku fëmijët 
mund të vine 
me prindërit 
ose jo. Fëmijët 
qëndrojnë nga 
ora 10:00 deri 
me 15:00 dhe 
konsumojnë 
aty vaktin e 
drekës. 

37 Shoqata e 
rehabiliti
mit fizik 

per 
personat  

  Shoqata, si 
pjesë e 
rëndësishme e 
komunitetit 
mjekësor, 

  

 

Elton Bano , 
Elsid Sulaj    
694257315    
shrfpak@gmail
.com 
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me aftesi 
te kufizua 

fokusohet në 
mbrojtjen e të 
drejtave të 
personave me 
aftësi të 
kufizuar, 
trajtimin dhe 
rehabilitimin e 
tyre, në 
aspektin fizik 
dhe psikologjik. 

38 

Shoqata e 
invalideve 
te Punes 

se  
Shqiperise 

 

  Shoqatë që  
punon me  
grup 
invalidësh, të 
rritur, prindër, 
me aftësi te 
kufizuara fizike 
ose mendore. 

  

 

Abdulla Omuri, 
Mark Zefi  355 
4 22 50 325,  
355692037439
; 
355682327110    
abdulla.omuri
@yahoo.com, 
abdulla.omuri
@gmail.com 

39 Shoqata 
Mbrojtja 

e të 
Drejtave 

të 
Personave 
me Aftësi 

të 
Kufizuara 
(MEDPAK)  

  MEDPAK është  
OJF e  fëmijëve 
me aftësi të 
kufizuara, që 
mbron të 
drejtat e 
personave me 
aftësi të 
kufizuar,  

  

 

Zela Koka   355 
693577247  
info@medpak.
org 
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40 

“Shoqata 
Alternativ

a” 

 

  “Shoqata 
Alternativa” 
është OJF që 
ofron shërbime 
në fushën e 
psikiatrisë, për 
fuqizimin dhe 
përfshirjen e 
njerëzve me 
probleme të 
shëndetit 
mendor duke 
iu ofruar kujdes 
rehabilitues 
dhe shërbime 
gjithëpërfshirës
e si një 
alternativë 
ndaj atyre 
spitalore. 

  

 

04 232 
98adri.bicaku
@gmail.com 

41 

Jonathan 
Center 

 

  Jonathan 
Center është 
OJF e cila ka 
synime të 
aftësoje 
individët me 
nevoja të 
posaçme, me 
fokus të 
veçante ata me 
Sindromen 

  

 

 info@doënsyn
dromealbania.
com    069 60 
33 675 / 068 
20 19 727 
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Doën, për një 
jete të pavarur 
dhe për t'u 
integruar në 
shoqërinë 
shqiptare me 
të drejta të 
plota. 

42 
Shoqata 

për 
integrimin 

e 
personave 

me AK 
Mendorë 

 

  Qender jo-
publike e cila 
synon të 
aftësoje 
individët me 
nevoja të 
posaçme ofron 
dhe shërbim ne 
familje 

  

 

 
Muharrem Mullai  
692759202 

43 

Fondacion
i 

Vodafone 
Albania 

 

   Fondacioni 
Vodafone 
synon të kryejë 
dhurimin e 
granteve për 
zhvillimin e 
projekteve me 
impakte sociale 
që ndikojnë në 
përmirësimin e 
cilësisë së jetës 
njerëzve. 

  

 

Kryetar I Bordit 
Drejtues 
Nicholas 
Cannon   
foundation.al
@vodafone.co
m 

44 Fondacion
i Diakonia  

  Përmirësimi i 
cilësisë së jetës 

  
 

Pranvera Kurti; 
Gjergj Lushka 
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Metodiste dhe zhvillimit 
të integritetit 
të kategorive 
në nevojë 

693449510  
gjergj.lushka@
gmail.com 

45 

 
"Fondacio

ni Se 
bashku”  

 

  Fondacioni “Së 
bashku” eshte 
nje OJF që 
synon nxitjen e 
te drejtave dhe 
perfshirjen 
sociale te PAK. 

  

 

 lalasuel@gmai
l.com 
fondacioniseba
shku@gmail.co
m 
 

46 
UNICEF 

 
      

 
tirana@unicef.
org.albania 

47 Word 
Vision/Alb

ania  

      

 

blerta_petrela
@ëv.org 

48 
Terre des 
hommes 

 

      

 

blerta.mano@t
dh.ch     
blerta.mano@t
dhalbania.org 

49 
PNUD 

 
      

 
limya.eltayeb
@undp.org 

XIV Bashkia 
Shkodër 

  
    

  

 Emri i 
ofruesit 

të  
shërbimit 

Publik 
apo 

privat/ 
specifiko 

Zona  
gjeograf
ike  ku 
vepron 

Misioni/ Objektiva Tipologjia/lloji 
i shërbimit 

(shërbimeve) 

Grupmos
ha e 

përfitues
ve 

Kategoria e 
personave 

me aftësi të 
kufizuara që 
përfiton nga 

shërbimi 

Statistika mbi 
përfituesit  

nga  shërbimi 
gjate vitit 

2020, gjatë 
vitit 2020; 

Adresa:  
Vendndodhja; 

Nr telefoni; 
Adresë e maili; 
Adrese ëebsite; 

Face book; 
Person kontakti: 
Emer/mbiemer 

mailto:lalasuel@gmail.com
mailto:lalasuel@gmail.com
mailto:lalasuel@gmail.com
mailto:lalasuel@gmail.com
mailto:lalasuel@gmail.com
mailto:lalasuel@gmail.com
mailto:blerta_petrela@wv.org
mailto:blerta_petrela@wv.org
mailto:blerta.mano@tdh.ch
mailto:blerta.mano@tdh.ch
mailto:blerta.mano@tdh.ch
mailto:blerta.mano@tdh.ch
mailto:limya.eltayeb@undp.org
mailto:limya.eltayeb@undp.org
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Email; 

 Bashkia 
Shkodër 

  
    

  

1 

Pagesë 
PAK 

Publik Bashkia 
Shkodër 

VIZIONI: Shërbime sociale 
multisektoriale, të 
qëndrueshme dhe të 
standartizuara pranë 
komunitetit, në mbështetje dhe 
fuqizim të familjes si qeliza bazë 
e shoqërisë. OBJEKTIVAT: 
• Mbulimi sa më i plotё i 
territorit me shërbime sociale 
duke u harmonizuar me nevojat 
dhe interesat e komunitetit. 
• Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, 
krijimi i mundёsive tё barabarta 
dhe mosdiskriminimi pёr shkak 
tё aftёsive ndryshe, gjinisë, 
origjinёs, minoritetit etj. 
• Bashkёrendimi dhe 
harmonizimi i aktiviteteve 
lokale me strategjitё dhe 
politikat kombёtare, me 
institucionet nё varёsi tё 
pushtetit qendror, bashkitё 
fqinje dhe shtetet kufitare. 
• Partneriteti i ngushtë ligjor me 
shoqёrinë civile, organizata jo-
fitimprurëse, biznesin privat dhe 
biznesin social nё veçanti. 
• Vlerësimi, planifikimi dhe 
sigurimi i kushteve të 
përshtatshme të banimit, për 
individët dhe familjet në nevojë, 
përmes ofrimit të alternativave 
për një strehim të gatshëm, të 
arritshëm, të përballueshëm 
dhe të përshtatshëm.  

Mbështetje me 
ndihmë 
financiare 

Të gjitha 
grup 
moshat 

PAK, Verbëri, 
Tetraplegjikë 

3928 

Adresa: 
Rruga 13 

Dhjetori, Nr. 1, 
Shkodër, 
Shqipëri 

 
e-mail: 

info@bashkias
hkoder.gov.al                 

e- mail: 
sherbimetsocia
le@bashkiashk

oder.gov.al  
http://ëëë.bas
hkiashkoder.go

v.al/ 
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• Përmirësimi i shëndetit, 
cilësisë së jetës së komunitetit 
përmes aktiviteteve të edukimit 
e promocionit shëndetësor në 
nivel vendor, të cilat lidhen me 
mbrojtjen e shëndetit  dhe 
parandalimin e sëmundjeve, si  
dhe ndërtimi, rehabilitimi, 
mirëmbajtja e ndërtesave të 
shërbimit parësor shëndetësor. 

 

Qendrat 
Komunita

re "Për 
familjen" 

Publik Bashkia 
Shkodër 

VIZIONI: Shërbime sociale 
multisektoriale, të 
qëndrueshme dhe të 
standartizuara pranë 
komunitetit, në mbështetje dhe 
fuqizim të familjes si qeliza bazë 
e shoqërisë. OBJEKTIVAT: 
• Mbulimi sa më i plotё i 
territorit me shërbime sociale 
duke u harmonizuar me nevojat 
dhe interesat e komunitetit. 
• Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, 
krijimi i mundёsive tё barabarta 
dhe mosdiskriminimi pёr shkak 
tё aftёsive ndryshe, gjinisë, 
origjinёs, minoritetit etj. 
• Bashkёrendimi dhe 
harmonizimi i aktiviteteve 
lokale me strategjitё dhe 
politikat kombёtare, me 
institucionet nё varёsi tё 
pushtetit qendror, bashkitё 
fqinje dhe shtetet kufitare. 
• Partneriteti i ngushtë ligjor me 
shoqёrinë civile, organizata jo-
fitimprurëse, biznesin privat dhe 
biznesin social nё veçanti. 
• Vlerësimi, planifikimi dhe 
sigurimi i kushteve të 

Shërbime 
parashoqërore:   
 
 
• Informim, 
orientim, 
këshillim;  
• Shërbim në 
familje; 
• Mbështetje 
psiko - sociale; 
• Ndërhyrje e 
hershme. 

Të gjitha 
grup 
moshat 

PAK, Verbëri, 
Tetraplegjikë 

 

Adresa: 
Rruga 13 

Dhjetori, Nr. 1, 
Shkodër, 
Shqipëri 

 
e-mail: 

info@bashkias
hkoder.gov.al                 

e- mail: 
sherbimetsocia
le@bashkiashk

oder.gov.al  
http://ëëë.bas
hkiashkoder.go

v.al/ 
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përshtatshme të banimit, për 
individët dhe familjet në nevojë, 
përmes ofrimit të alternativave 
për një strehim të gatshëm, të 
arritshëm, të përballueshëm 
dhe të përshtatshëm.  
• Përmirësimi i shëndetit, 
cilësisë së jetës së komunitetit 
përmes aktiviteteve të edukimit 
e promocionit shëndetësor në 
nivel vendor, të cilat lidhen me 
mbrojtjen e shëndetit  dhe 
parandalimin e sëmundjeve, si  
dhe ndërtimi, rehabilitimi, 
mirëmbajtja e ndërtesave të 
shërbimit parësor shëndetësor. 

 

Qendra 
Harmonia 

Publik Bashkia 
Shkodër 

Qëllimi i Qendrës Harmonia 
është : i) ofrimi i një shërbimi të 
specializuar për trajtimin dhe 
integrimin e hershëm të 
fëmijëve me çrregullime të 
spektrit autik; ii) ofrimi i 
shërbimeve rehabilituese dhe 
integruese në moshë sa më të 
hershme në shërbimet 
edukuese parashkollore dhe 
shkollore; dhe nga ana tjetër iii) 
bashkëpunimi me aktorë të 
tjerë të sektorit për sa i takon 
identifikimit, referimit, 
diagnostikimit dhe trajtimit të 
hershëm; si dhe iv) realizimi i 
programeve të mbështetjes me 
prindërit për t’u përballur me 
problematikat e zhvillimit dhe 
rritjen e ndërgjegjësimit të 
publikut. 

1. Terapi 
individuale ABA, ka 
për qëllim 
integrimin e 
fëmijëve me CSA 
në komunitet dhe 
sistemin edukativ. 
2. Këshillimin e 
prindërve/kujdesta
rëve, ka për qëllim 
mbështetjen e tyre 
psiko- emocionale 
dhe orientimin e 
tyre për shërbimet 
e nevojshme për 
të cilat fëmijët 
kanë nevojë. 
3. Terapi loje/ 
grupi që ka për 
qëllim socializimin 
e fëmijëve me 
CSA. 
4. Seanca 

2 – 9 
vjeҫ. 

Fëmijë të 
diagnostikuar 
me 
çrregullime 
të spektrit 
autik 

Funksionale 
nga janari 

2021. 
Aktualisht 

marrin 
shërbim 15 

fëmijë 

Adresa:  
Lagjja Nr.5, 

pranë shkollës 
"Edith 

Durham", 
Shkodër                                                                    
e-mail: 

info@bashkias
hkoder.gov.al                 

e- mail: 
sherbimetsocia
le@bashkiashk

oder.gov.al  
http://ëëë.bas
hkiashkoder.go

v.al/ 
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informuese/ 
ndërgjegjësuese të 
vazhdueshme me 
aktorë të 
komunitetit me 
qëllim njohjen, 
referimin e rasteve 
dhe diagnostikimin 
e hershëm të 
fëmijëve autikë 

2 

Qendra e 
Zhvillimit 
Shkodër  

 Publik Bashkia Shkodër Qendra e 
Zhvillimit është 
një institucion 
shtetëror që 
ofron shërbim 
rezidencial dhe 
ditor për 
personat me 
aftësi 
ndryshe. Qendr
a e Zhvillimit 
njihet si pikë 
referimi në 
zonën veriore 
për personat 
me aftësi 
ndryshe. 
Aktualisht në 
këtë institucion 
rehabilitohen 
93 persona; 46 
ditorë dhe 47 
rezidencialë.  

Shërbime
t që 
ofrohen 
janë : 
Shërbim 
psiko – 
social 
Pedagogji 
Logopedi 
Fiziotera
pi 
Terapi 
okupacio
nale 
Kamp 
veror në 
Velipojë 
Aktivitete 
argëtues
e 
muzikore
, 
vizatime, 

Të gjitha grup 
moshat 

PAK, Verbëri, 
Tetraplegjikë,  

71 
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lojë e lirë 
etj 
Mësime 
kompjute
ri 

3 

Shkolla 
speciale 
"3 
Dhjetori" 

 Publik Bashkia Shkodër  

Shërbime
t që 
ofrohen: 
Arsim i 
specializu
ar,  
shërbim 
psikologji
k,  
transport
, ushqim. 

6-18 vjeç PAK 80 

4 Operatori 
i 
Shërbime
ve të 
Kujdesit 
Shëndetë
sor  
Shkodër 

 Publik Prefektura Shkodër   
Të gjitha grup 
moshat 

  

5 Njësia 
Vendore e 
Kujdesit 
Shëndetë
sor 
Shkodër 

 Publik Bashkia Shkodër   
Të gjitha grup 
moshat 

  

6 Qendra  Publik Prefektura Shkodër   Të gjitha grup   



84 
 

Komunita
re e 
Shëndetit 
Mendor  

moshat 

7 

Shoqata 
″Projekti 
Shpresa″ - 
Shkodër 

 
Privat 
(Jopubli
k) 

Kombëtare 

Shoqata “Projekti 
Shpresa” synon të 
ndjekë vlerat e 
vërteta njerëzore 
duke sjellë 
shpresën e jetës 
për të gjithë ata 
persona që jetojnë 
në kushte të 
papërshtatshme 
ekonomike, fizike 
dhe psiqike, duke 
ruajtur, zhvilluar 
dhe dëshmuar 
vlera më të mira 
njerëzore, 
nëpërmjet 
organizimit të 
veprimtarive të 
ndryshme të 
Shoqatës dhe të 
anëtarëve të saj, 
nepërmjet: 
1. Inkurajimit dhe 
përhapëjes së 
informacionin për 
respektimin e të 
drejtave të njeriut, 
në zbatim të 
Deklaratës 
Universale të të 
Drejtave të Njeriut 
të Kombeve të 
Bashkuara (10 

Shërbimet 
që ofrohen 
janë: 
Akomodim 
në shtëpi 
familje; 
përkujdesje 
sociale; 
garantim i 
sigurisë dhe 
mirëqenies; 
shërbim 
infermieror
; integrim 
social; 
kujdestari 
instituciona
le dhe 
ligjore; 
pension i 
invaliditetit 
civil; 
shoqërizim; 
aktivitete 
verore në 
kampin e 
Velipojës. 

19-46 
PAK, Verbëri, 
Tetraplegjikë,  

59 
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Dhjetorit 1948). 
2. Bashkëpunimit 
me Entet dhe 
Institucionet 
private dhe 
publike nëpërmjet 
nënshkrimit dhe 
zbatimit të 
marrëveshjeve dhe 
konventave në 
lidhje me projektet 
që lejojnë 
mbështetjen e 
nevojave, nxitjen 
dhe zhvillimin e të 
drejtave të PAK. 
3. Paraqitjes dhe 
zbatimit të 
projekteve që 
kanë qëllim 
realizimin e 
qëllimeve të 
sipërmendura. 
4. Nxitjes të 
çfarëdo lloj 
iniciative të 
nevojshme për 
arritjen e 
qëllimeve të 
Shoqatës. 

8 Shoqata 
“Opera 
della 
Divina 
Provviden
za 

 
Privat 
(Jopubli
k) 

Kombëtare 

Eshtë qender 
rezidenciale që ka 
filluar aktivitetin e 
saj në vitin 1992. 
Financimet janë të 
siguruara nga 
Madonina del 

Shtëpi 
familje, 
Qendër 
Shëndetëso
re, 
Fizioterapi, 
konsulencë 

30-60 
PAK, Verbëri, 
Tetraplegjikë 

17 
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Madonnin
a del 
Grappa” 

grappa në Firenze - 
Itali dhe është ent 
i Kishes Katolike. 
 
Shtëpia-familje 
“Facibeni” është 
në shërbim të 18 
personave me 
aftësi ndryshe të 
ardhur nga 
institucionet 
shtetërore dhe 
familjet në 
vështirësi. 
Përfituesit e saj 
janë të moshave të 
ndryshme të cilat 
variojnë nga 30-60 
vjec, femra dhe 
meshkuj. Kanë 
diagnoza të 
ndryshme si 
prapambetje e 
thellë mendore, 
skizofreni, epilepsi 
dhe autizëm. 
 
Sherbimet tona 
jane te tipit shtepi 
familje dhe 
objektivi kryesor 
eshte integrimi i 
tyre ne shoqeri si 
te barabarte. 
 
Gjithashtu shoqata 
ofron sherbim 
mjekesor 
nepermjet 

neurologjik
e, shërbime 
infermierie 
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ambulatorit te 
kardiopediatrise 
dhe repartit te 
fizioterapise. 

9 

The Door  
Privat 
(Jopubli
k) 

Bashkia Shkodër 

Misioji i "The 
Door" është  të 
asistojë grupe dhe 
individe nga 
shtresat e njerezve 
me ne nevoje ne 
qarkun Shkoder, 
duke i mbeshtetur 
me sherbime 
sociale, materiale 
dhe aktivitete te 
tjera ne integrimin 
e tyre ne jeten 
sociale ekonomike 
te komunitetit qe 
ata i perkasin. 

Shërbime 
shëndetësor
e; 1. Integrim 
me anen e te 
vetmes 
bande 
frymore per 
persona me 
aftesi 
ndryshe ne 
te gjithe 
vendin tone. 
2. Pajisjen 
falas me 
karroca te 
thjeshta, 
karroge me 
bateri dhe 
skutera per 
personat me 
veshtiresi ne 
levizje. 3. 
Punesimin e 
personave 
me aftesi 
ndryshe 
nepermjet 
projektit 
Ferma eko-
sociale per 
perfshirje 
sociale.  4. 
Perfshirje ne 
trajnimin e 
aftesive per 
jeten ne 
kurset e 
sherbimeve 
te 

 
PAK, Verbëri, 
Tetraplegjikë 

25 
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agroturizmit 
per persoant 
me aftesi 
ndryshe. 5. 
Perfshirja ne 
aktivitetin 
festiv Asnje 
femije Jashte 
dhe Lojra 
Popullore 
Fest e 
femijeve dhe 
te rinjve, 
persona me 
aftesi 
ndryshe. 

10 

Maltesser  
Privat 
(Jopubli
k) 

Bashkia Shkodër 

Misioni ynë është 
të ndihmojmë 
njerëzit në nevojë 
pa paragjykuar. 
Qysh 1995, ne 
ofrojmë ndihmë 
mjekësore 
humanitare për 
komunitetet e 
varfra kryesisht në 
rajonin verior të 
Shqipërisë. Një nga 
pjesët me të 
rëndësishme të 
aktiviteteve 
Malteser, është 
puna vullnetare. 
Kjo organizatë 
është e vetmja në 
Shqipërinë e 
Veriut që ka mbi 
200 vullnetarë nga 
fusha të ndryshme 
ekspertize, të 

Shërbime 
shëndetëso
re; qendër 
për 
autizmin 

 
PAK, Verbëri, 
Tetraplegjikë 
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përkushtuar për të 
ndihmuar 
përmbushjen e 
aktiviteteve 
Malteser duke 
ndihmuar 
komunitetet e pa 
privilegjuara. 

11 

Shoqata e 
Para-
tetraplegji
këve 
Shkodër 

  
Privat 
(Jopubli
k) 

Bashkia Shkodër 

Shoqata Para-
Tetraplegjikeve, 
Dega Shkodër 
është një 
organizatë jo-
fitimprurëse në 
shërbim të PAK.  
Misioni i kësaj 
organizate është 
integrimi në jetën 
sociale i të gjithë 
personave me 
aftësi ndryshe 
nëpërmjet 
aktiviteteve 
kulturore, sociale 
,sportive, por duke 
mos lënë 
mënnjëanë 
ndihmat 
humanitare të 
vazhdueshme.  
Shoqata e 
Invalidëve Para-
Tetraplegjik dega 
Shkodër ka si 
qëllim të ofroj 
informacionin e 
nevojshëm dhe të 
saktë për cdo 
problematik që kjo 

Aktivitetet 
formimi 
dhe 
edukimi; 
mbështetje 
me 
materiale 
të 
ndryshme 
dhe ato 
ushqimore; 
aktivitete 
rikreative, 
sherbime 
informacio
ni 

Të gjitha grup 
moshat 

PAK, Verbëri, 
Tetraplegjikë 

  



90 
 

kategori ndesh në 
funksionimin 
social. Duke lobuar 
fort ne interes te 
ketij target grupi si 
dhe duke bërë të 
mundur që  herë 
pas here te iu 
ofrohet mundësia 
e trajnimeve, 
diskutimeve e 
trajtimit të temave 
sociale të 
ndryshme . 

12 

ëorld 
Vision 

 
Privat 
(Jopubli
k) 

Bashkia Shkodër 

ëVA është 
organizatë jo-
fitimprurëse, 
regjistruar në 
formën e 
fondacionit, e cila 
ishtron 
veprimtarinë e saj 
duke pasur në 
fokus ofrimin e 
mbështetjes 
komunitarem 
punën me fëmijët 
dhe familjet e tyre 
në mënyre të tillë 
që fëmijët të 
mund të arrijnë 
potencialin e tyre 
të plotë. ëVA ka në 
themel advokimin, 
mbrojtjen dhe 
adresimin e 
çështjeve që 
cënojnë 
mirëqenien e 

Mbrojte 
dhe 
mbështetje 
e fëmijëve, 
edukim, 
mbështetje 
e familjeve 
të varfëra 

Të gjitha grup 
moshat 

PAK, Verbëri, 
Tetraplegjikë 

 



91 
 

fëmijëve në 
vendet ku 
organizata operon 
dhe trajtimin e 
shkaqeve të 
varfërisë. 

13 

Shoqata 
Komunite
ti "Papa 
Xhovani 
XXIII", 
Shkodër 

 
Privat 
(Jopubli
k) 

Bashkia Shkodër 

Shoqata Papa 
Xhovani XXIII ka si 
mision 
mbështetjen  
e fëmijëve, të 
rriturve dhe 
persoonave me 
aftësi ndryshe dhe 
mendore me anë 
të ofrimit të 
shërbimeve 
rezidencioale. 
 

Shërbimi 
që ne 
ofrojmë 
është 
Qendër 
Rezidencial
e (Shtëpi-
Familje) 
dhe terapia 
mund të 
jetë si 
individuale 
dhe në 
grup. 
 
Shërbimi 
në Shtëpi - 
familjet 
tona është 
24- ore, 
ndërsa në 
zyrat tona 
është 5 dite 
në jave nga 
ora 8 - 15. 

Të gjitha grup 
moshat 

PAK, Verbëri, 
Tetraplegjikë 

4 

14 Shtëpia 
Rregulltar
e e 
Bashkësis
ë 
Misionare

  
Privat 
(Jopubli
k) 

Bashkia Shkodër 

Misisoni i Motrave 
të Nënë Terezës 
është të ofrojë 
shërbime falas dhe 
rezidenciale për 
personat me aftësi 
të kufiziara fizike 

t’u ofrojë 
shërbim 
falas dhe 
me gjithë 
zemër me 
të varfërve 
ndër të 

15-60 
PAK, Verbëri, 
Tetraplegjikë 
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t e 
Dashurisë 
(Motrat e 
Nënë 
Terezës) 

dhe mendore, 
pjesa më e madhe 
e të cilëve janë të 
braktisur, nga 
familje shumë të 
varfra që nuk kanë 
mundësi për t’i 
mbajtur këta 
persona pasi janë 
në gjendje të 
rëndë 
shëndetësore. 

varfër, pa 
dallim 
ngjyre, 
besimi, 
race 
kombësie 
dhe;të 
kujdeset 
për të 
sëmuret 
fizik dhe 
mendorë 
(Personat 
me Aftësi 
të 
Kufizuara- 
PAK); 
- të 
kujdeset 
për njerëzit 
për të cilët 
askush nuk 
pyet, nuk i 
do, dhe 
janë të 
vetmuar; 
- t’u ofrojë 
shërbim 
falas dhe 
me gjithë 
zemër me 
të varfërve 
ndër të 
varfër, pa 
dallim 
ngjyre, 
besimi, 
race 
kombësie 
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dhe 
kulture; 
- të 
kujdeset 
për të 
sëmuret 
fizik dhe 
mendorë 
(Personat 
me Aftësi 
të 
Kufizuara- 
PAK); 
- të 
kujdeset 
për njerëzit 
për të cilët 
askush nuk 
pyet, nuk i 
do, dhe 
janë të 
vetmuar; 

15 

Shtëpia 
Rregulltar
e e 
Bashkësis
ë 
Misionare
t e 
Dashurisë 
(Vëllezërit 
e Nënë 
Terezës) 

 
Privat 
(Jopubli
k) 

Bashkia Shkodër 

Qendra 
Rezidenciale për 
Personat me Aftësi 
të Kufizuara është 
një qendër që ka si 
qëllim t’u vijë në 
ndihmë personave 
handikap fizik dhe 
mendorë nga 
Bushati, Shkodra 
dhe zonat përreth, 
pjesa më e madhe 
e të cilëve janë të 
braktisur. Por ka 
edhe persona të 
tjerë që vijnë nga 
familje shumë të 

t’u ofrojë 
shërbim 
falas dhe 
me gjithë 
zemër me 
të varfërve 
ndër të 
varfër, pa 
dallim 
ngjyre, 
besimi, 
race 
kombësie 
dhe;të 
kujdeset 
për të 
sëmuret 

15-60 
PAK, Verbëri, 
Tetraplegjikë 

 



94 
 

varfra që nuk kanë 
mundësi për t’i 
mbajtur këta 
persona pasi janë 
në gjendje të 
rëndë 
shëndetësore. 
Në sistemin 
rezidencial mund 
të ofrohet kujdes 
njëherazi deri në 
një numër prej 23 
personash. Kujdesi 
ofrohet për djem 
dhe burra, të cilët i 
përkasin grup-
moshës 15 – 60 
vjeç. Një herë në 
javë ne ofrojmë 
fizioterapi dhe 3 – 
4 herë në javë 
ergoterapi. 
Shumica nga 
djemtë tanë kanë 
autizëm dhe 
shumica nga 
burrat tanë janë të 
paralizuar (janë në 
karrocë).  

fizik dhe 
mendorë 
(Personat 
me Aftësi 
të 
Kufizuara- 
PAK); 
- të 
kujdeset 
për njerëzit 
për të cilët 
askush nuk 
pyet, nuk i 
do, dhe 
janë të 
vetmuar; 
- t’u ofrojë 
shërbim 
falas dhe 
me gjithë 
zemër me 
të varfërve 
ndër të 
varfër, pa 
dallim 
ngjyre, 
besimi, 
race 
kombësie 
dhe 
kulture; 
- të 
kujdeset 
për të 
sëmuret 
fizik dhe 
mendorë 
(Personat 
me Aftësi 
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të 
Kufizuara- 
PAK); 
- të 
kujdeset 
për njerëzit 
për të cilët 
askush nuk 
pyet, nuk i 
do, dhe 
janë të 
vetmuar; 

16 

Zyra 
Rajonale 
Punësimit 
Shkodër 

  Publik Bashkia Shkodër 

Qëllimi i 
Sherbimeve te 
Punesimit 
është të 
ndihmoje 
punëkërkuesit 
për tu 
integruar ne 
tregun e punës 
dhe 
punedhënësit 
për të 
plotesuar 
vendet e lira të 
punës, te 
ofruara prej tij . 

 
Të gjitha grup 
moshat 

PAK, Verbëri, 
Tetraplegjikë 

 

17 
Zyra 
Vendore 
Arsime 
Shkodër 

  Publike Bashkia Shkodër 

Qëllimi i 
shërbimeve të 
ZVA është të 
koordinoj dhe 
të japi 
informacion 

 
Te gjitha 
moshat 

PAK, Verbëri, 
Tetraplegjikë 
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mbi arsimin 
parauniversitar 
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