VENDIM
Nr. 618 date 7.09.2006
(NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR.872, DATË 18.6.2008)

PER PERCAKTIMIN E KRITEREVE,
TE DOKUMENTACIONIT DHE MASES SE PERFITIMIT
TE PAGESES PER PERSONAT ME AFTESI TE KUFIZUAR
Ne mbeshtetje te nenit 109 te Kushtetutes, te neneve 1 1, pika 1, e 20, pika 3, te ligjit nr. 9355, date
10.3.2005, “Per ndihmen dhe sherbimet shoqerore”, te nenit 15, te ligjit nr.8626, date 22.6.2000, “Statusi
i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, te ndryshuar, dhe te nenit 12, te ligjit nr.9464, date 28.1 2.2005,
“Per buxhetin e shtetit, te vitit 2006”, me propozimin e ministrit te Punes, Çeshtjeve Sociale dhe
Shanseve te Barabarta, Keshilli i Ministrave
VENDOSI:

1.

Kriteret dhe grupct, qe perfitojne pagesen e aftesise se kufizuar
Personal, te cileve u eshte kufizuar aftesia, si pasoje e demtimeve fizike, shqisore, te intelektit,
psikikc/mendore, te Iindura apo te fituara gjate jetes nga aksidente, semuridje, te perkohshme apo
te perhershme, qe nuk vijne nga shkaqe, qe lidhen me punesiniin, e vertetuar kjo nga Komisioni
Mjekesor i Caktimit te Aftesise per Pune (KMCAP), pertltojne pagese per shkak te aftesise se
kufizuar.

2.

Personat paraplegjike e tetraplegjike, te cilet deklarohen, me vendim te Komisionit Mjekesor te
Percaktimit te Aftesise per Pune (KMCAP), se jane here te tille, pavaresisht nga shkaku dhe mosha,
perfitojne pagese per shkak te aftesise se kufizuar.

3.

Personal me aftesi te kufizuara, te percakuar ne pikai 1 e 2, te ketij vendimi, te cilet, me vendim te
komisioneve mjekesore te caktimit te aftesise per pune, percaktohen se kane nevoje per perkujdesje,
perfitojne edhe nje kujdestar me pagese.

4.

Vleresimi i gjendjes mjekesore te personave me aftesi te kufizuara, te percaktuar ne pikat 1 dhe 2, te
ketij vendimi, behet nga KMCAP-i, i cili eshte i ngritur dhe funksionon prane Institutit te Sigurimeve
Shoqerore, ku merr pjese, si anetar me te drejte vote, edhe mjeku, punonjes i Sherbimit Social Shteteror.

5.

Shpenzimet per pagesen e anetareve te KMCAP-it perballohen riga buxheti i Institutitte Sigurimeve
Shoqerore, pervog pageses se mjekut, i cili eshle punonjes i Sherbimit Social Shteleror.

6.

Invalided paraplegjike dhe tetraplegjike. pajisen me deshmi zyrtare identifikimi. Kriteret e dhenies
se deshmise dhe forma e saj percaktohen ne rregulloren e Institutii te Sigurimeve Shoqerore dhe te
Sherbimit Social Shteteror.

7.

Kriteret mjekesore per vleresimin e aftesise se kufizuar percaktohen ne rregulloren e miratuar nga
ministri i Shendetesise dhe Ministri i Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta.

II. MASA E PERFITIMIT TE AFTESISE SE KUFIZUAR

8.

Masa e përfitimit për personat me aftësi të kufizuar, të përcaktuar sipas pikave 1 e 2 të këtij vendimi,
është 8 700 (tetë mijë e shtatëqind) lekë në muaj dhe kjo masë indeksohet, çdo vit, me ritmet e rritjes
së pagës minimale, në shkallë vendi, por masa e indeksuar e pagesës të mos jetë më shumë se masa
e pensionit minimal në qytet, në shkallë vendi.

9.

Personal me aftesi te kufizuara, te percaktuar sipas pikave 1 dhe 2, te ketij vendimi, te cilet ndjekin
arsimin e mesem, me ose pa shkeputje nga puna, apo kurse kualifikimi, përfitojnë pagesë sa dyfishi
i masës së përfitimit, të përcaktuara në pikën 8 të këtij vendimi.

10. Personal me aftesi te kufizuara, te percaktuar sipas pikave 1 dhe 2, te cilet ndjekin arsimin e larte
apo studimet pasuniversitare, me ose pa shkeputje nga puna, si dhe kane mbrojtur grade shkencore,
përfitojnë pagesë sa trefishi i masës së përfitimit, të përcaktuar në pikën 8 të këtij vendimi. Pagesa
per grade shkencore eshte e perhershme dhe behet mbi bazen e deshmise se leshuar nga organet
kompetente.Personal me aftesi te kufizuara, te percaktuar sipas pikave 1 dhe 2, te cilet ndjekin,
njekohesisht, arsimin e mesem apo te larte dhe nje kurs kualifikimi, perfitojne vetem njeren nga
pagesat.
11. Personat me aftesi te kufizuara, te percaktuar sipas pikave 1 dhe 2, te cilet ndjekin shkollen e mesme,
te larte, me dhe pa shkeputje nga puna, apo studime pasuniversitare, paguhen vetem gjate periudhes
se ciklit shkollor.
12. Personat me aftesi te kufizuara, te percaktuar sipas pikave 1 dhe 2, e perfitojne pagesen shtese edhe
ne raster kur studimet zgjasin edhe nje vit me shume se sa kohezgjatja normale e ciklit shkollor.
13. Pagesa e kujdestarit të personit me aftësi të kufizuar, sipas pikave 1 e 2 të këtij vendimi, është në
masën 8 700 (tetë mijë e shtatëqind) lekë në muaj dhe kjo masë indeksohet, çdo vit, me ritmet e
rritjes së pagës minimale, në shkallë vendi, por masa e indeksuar e kësaj pagese të mos jetë më shumë
se masa e pensionit minimal në qytet, në shkallë vendi
14. Familjet, qe kane ne perberje dy a me shume persona me aftesi te kufizuara, sipas pikave 1 dhe 2, te
ketij vendimi, te cilet, me vendim te konrnsionit mjekesor, kane nevoje per perkujdesje, perfitojne
pagese per kujdestarin, ne masen 1 50 per qind te mases se percaktuar ne piken 8, te ketij vendimi.
15. SHFUQIZOHET
16. Perfitimi i pageses se aftesise se kufizuar nuk llogaritet ne te ardhurat e familjes, per efekt te
llogaritjes se ndihmes ekonomike, si dhe ne te ardhurat personale te persoriave, qe vendosen ne
institucionet publike te perkujdesit shoqeror.
17. Pagesa per porsonat, qe perfitojne nga ky vendim, si dhe e kujdestarit behet nje here ne muaj.
18. Personave me aftesi te kufizuara, sipas pikave 1 dhe 2 te ketij vendimi, te cilet komisionohen per here
te pare ne KMCAP, iu lind e drejta e perfitimit te pageses dy muaj pas rnarrjes se vendimit nga ky
komision.

III PROCEDURAT DHE DOKUNIENTACIONI PER PERFITIMIN E PAGESES PER
AFTESI TE KUFIZUAR
19. Personat qe kerkojne te komisionohen per vleresimin e aftesise se kufizuur, duhet te paraqesin ne
seksionet e ndihmes dhe te perkujdesjes shoqerore te bashkise/komunes, dokumentacionin e
meposhtem:
a)

Certifikaten e gjendjes familjare;

b)

Certifikaten personale me fotografi;

c)

Vendimin e meparshem te KMCAP-it, i cili verteton shkallen e aftesise se kufizuar te personit;

c)

Fletedrejtimin per ne KMCAP, kur personi komisionohet per here te pare,

d)

Epikrizen percjellese, sa here rikomisioaohet.

20. Kur personi me aftesi te kufizuara, i cili me vendim te komisionit mjekesor, pcrcaktohet se ka nevoje
per perkujdesje, pervec dokumentacionit te pcrcaktuar ne piken 19, duhet te paraqese edhe keto
dokumente shtese:
a)

Certifikaten personale, me fotografi, te personit kujd^star;

b)

Deklaraten/vendimin gjyqesor, per kujdestarin e zgjedhur nga personi me aftesi te kutlzuara;

c)

Raportin mjekoligjor, qe verteton se kujdestari eshte i afte, fizikisht dhe menderisht.

21. Personal me aftesi te kufizuara, te cilet ndjekin shkollen e mesme apo shkollen e larte, me apo pa
shkeputje nga puna, pervec; dokumentacionit te percaktuar ne piken 19, duhet te paraqesin edhe
dokumentet e meposhtme:
a)

Vertetimin e nenshkruar nga titullari dhe sekretari i shkolles, ku te shenohen:
i.

Emri i personit, qe ndjek shkollen;

ii. Lloji i arsimit qe ndjek, ku percaktohet, nese eshte cikel shkollor normal ose i perseritur;
iii. Vitin shkollor.
b)

Vertetimin e nenshkruar nga titullari dhe sekretari i shkolies per frekuentimin e shkolies nga
personi perfitues (cdo tre muaj);

c)

Kopjen e noterizuar te clefteses shkollore te cdo viti dhe kopjen e noterizuar te diplomes ne
mbarim te shkolies se mesme apo te larte, si dhe kopje te deshmive te kurseve te kualifikimit;

ç)

Vertetimin se ka shlyer detyrimet per cdo sezon, per shkollen e larte, pa shkeputje nga puna.

22. Personal me aftesi te kufizuara, te cilet vazhdojne studimet pasuniversitare, pervec dokumentacionit
te percaktuar ne piken 19, duhet te paraqesin edhe dokumentet e meposhlme:
a)

Vertetimin nga institucioni ku vazhdon studimet pasuniversitare, ne te cilin te jene percaktuar
ernri i personit, lloji i studimit dhe kohezgjalja.

b)

Vertetimin nga titullari i inslilucionit per frekuentimin e studimeve. Kur studimet zgjasin me
shume se 6 muaj, vertetimi duhet te paraqitet nje here ne tre muaj.

c)

Kopjen e noterizuar te diplomes apo te deshrnise se perfundimit te studimeve pasuniversitare
ose te mbrojtjes se grades shkencore

23. Personat me aftesi te kufizuara, diten e komisionimit, i dorezojne KMCAP-it certifikaten me
fotografi dhe epikrizen percjellese ose tletedrejtimin per ne keto komisione.
24. Administratori shoqeror i bashkise/komunes, çdo muaj, dergon, me procesverbal, prane mjekut te
drejtorise rajonale te Sherbimit Social Shteteror, listen e personave, qe do te paraqiten a riparaqiten
prane KMCAP-it, se bashku me dokumentacionin perkates dhe rijofton personal per daten e
paraqitjes prane ketyre komisioneve, Mjeku verifikon nese dosjet e paraqitura jane te ploiesuara me
dokumentacionin perkates dhe, me pas, i percjell ato ne KMCAP.
25. Drejtorite rajonale te sigurimeve shoqerore, ne perfundim te vleresimit te aftesise se kufizuar, per
personal aplikues, nga KMCAP-i, dergojne ne drejlorite rajonale te Sherbimit Social Shteteror listat
e personave te deklaruar me aftesi te kufizuara, sipas pikave 1 e 2, te ketij vendimi, si dhe nje kopje
te vendimit te KMCAP-it per cdo person. Mjeku rajonal i Sherbimit Social Shteteror harton regjistrin
e personave me aftesi te kufizuara, sipas pikave 1 e 2, te vendimit, te vleresuar nga KMCAP-i dhe
dergon, ne çdo bashki/komune, listen e personave dhe vendimin e KMCAP-it per secilin person.

IV. DISPOZITA TE PERGJITHSHME

26. Efektet financiare, qe rrjedhin nga zlxithn: i ketij vendimi, te perballohen nga buxheti i vitit 2006,
miratuar per Ministrine e Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta.
27. Ngarkohet ministri i Punes. Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta te nxjerre udhezime, ne
zbatim te ketij vendimi.
26. Ngarkohen Ministria e Punes, Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, Ministria e
Shendetesise, Sherbimi Social Shteteror, Instituti i Sigurimeve Shoqerore dhe njesite e qeverisjes
vendore (bashki/komuna) per zbatimin e ketij vendimi.
29. Vendimi nr.786, date 26.11.2003, i Keshillit te Ministrave, “Per komisionimin dhe pagesen e
personave me aftesi te kufizuara’, i ndryshuar, shfuqizohet.
Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne “Fletoren zyrtare” dhe i shtrin efektet financiare nsa data 1
shtator 2006.
Kryeministri
Sali Berisha

