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Ky protokoll është përgatitur në emër të Qeverisë së Shqipërisë nga Ministria e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, me ekspertizën dhe asistencën teknike të UNDP-së, në kuadër të Programit të
Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “Askush tё mos mbetet pas/ Leave No One Behind” (LNB2)
që mbështetet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Opinionet dhe
pikëpamjet e shprehura në këtë protokoll nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të UNDP-së apo
Kombeve të Bashkuara në Shqipëri.
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Lista e shkurtimeve
DRSHSSH

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror

AKPA

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive

NE

Ndihma Ekonomike

SHSSH

Shërbimi Social Shtetëror

AKSHI

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

DR&ZVP

Drejtoritë Rajonale & Zyrat Vendore të Punësimit
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HYRJE
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale synon transformimin e skemës ekzistuese të
ndihmës ekonomike në një skemë aktive nëpërmjet riintegrimit social, duke ofruar skema
alternative për punësimin e qëndrueshëm të personave në moshë aktive pune.
Ligji 57/2019 ‘Për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë’ përcakton se Ndihma
ekonomike është e kufizuar në kohë. Aktualisht, periudha e qendrimit në skemën e përfitimi të
NE-së është 5 vjet. Kufizimi kohor synon të nxisë integrimin në jetën shoqërore të familjeve në
skemën e ndihmës nëpërmjet programeve të nxitjes së punësimit, me qëllim që kjo skemë të mos
përdoret si mekanizëm përfitimi që mund të çojë në papunësi të zgjatur të antarëve të familjeve në
skemën e ndihmës ekonomike dhe për ta kthyer këtë në një skemë aktive.
Ligji nr. 15/2019 "Për nxitjen e punësimit" përcakton rregullat dhe mënyrën e funksionimit të
sistemit publik të shërbimeve të punësimit, të programeve aktive e pasive të tregut të punës, si dhe
organet përgjegjëse për menaxhimin e tyre, me përjashtim të rasteve kur rregullohen nga
legjislacioni i posaçëm. Ky ligj ka për qëllim rritjen e punësueshmërisë së forcave të punës,
nëpërmjet ofrimit të shërbimeve dhe programeve publike të punësimit, të vetëpunësimit dhe të
kualifikimit profesional. Gjithashtu, ligji parashikon edhe kategoritë që përfshihen në “Grupet të
veçanta” si punëkërkues të disavantazhuar në tregun e punës. Në programet aktive të tregut të
punës përfshihen mekanizmat që synojnë të mbajnë të punësuarit në tregun e punës, të mbështesin
punëkërkuesit e papunë të hyjnë në tregun e punës, të rrisin produktivitetin dhe të ardhurat nga
puna dhe të përmirësojnë funksionimin e tregut të punës.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë,
nëpërmjet Urdhërit të Përbashkët nr. 52, datë 26.01.2022 ka miratuar mekanizmin e referimit për
punësimin dhe integrimin social të anëtarëve në moshë aktive pune, përfitues të skemës së ndihmës
ekonomike. Ky urdhër cakton AKPA, SHSSH dhe zyrat rajonale e vendore zbatues të këtij
mekanizmi. Parimet kryesore të tij janë fuqizimi dhe punësimi i qëndrueshëm për anëtarët në
moshë aktive pune.
Ky mekanizëm do të orientojë të gjithë përfituesit e NE-së drejt tregut të punës, duke i dhënë
prioritet atyre që janë në vitin e fundit të përfitimit nga skema e NE.
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Në zbatim të këtij mekanzimi me anë të Urdhërit nr. 148, datë 28.02.2022 janë ngritur 12 grupet
rajonal të punës, të cilët do të vlerësojnë, referojnë për punësim dhe integrim social anëtarët në
moshë aktive pune.
Përgatitja e protokollit operacional për një bashkëpunim efektiv mes Shërbimit Social Shtetëror,
Zyrat Rajonale & Vendore të Punësimit, Drejtorive të Shërbimeve Sociale në Bashki, duke iu
përgjigjur plotësisht nevojave të qytetarit, ndihmon në përcaktimin e qartë të roleve dhe
përgjegjësive të tyre për referimin dhe punësimin e anëtarëve në moshë aktive pune, përfitues të
skemës së ndihmës ekonomike. Gjithashtu protokolli përcakton procesin e bashkërendimit të
punës midis tre institucioneve.
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PROCESI I BASHKRENDIMIT TE PUNËS
SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR DHE BASHKITE

SKEDA FAMILJARE SOCIAL EKONOMIKE

KOMISIONI RAJONAL

PLANI INDIVIDUAL I
MBESHTETJES

ZYRAT RAJONALE TE
PUNESIMIT DHE AFTESIMIT

INTERVISTAT

PERSHTATSHMERIA ME OFERTAT
NE TREGUN E PUNES

PUNESIMI

MONITORIMI PER PUNESIM TE
QENDRUESHEM
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ROLI DHE PËRGJEGJËSITË E SHËRBIMIT SOCIAL SHTETËROR

Roli 1:

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror (DRSHSSH), dërgojnë në formë
shkresore çdo muaj për referim Drejtorive Rajonale të Punësimit dhe Aftësimit listën me anëtarët
në moshë aktive pune, bashkë me profilin social ekonomik deri në momentin e ndërveprimit të
sistemeve elektronike.
Veprimtaritë:
a. DRSHSSH nga Regjistri Elektronik Kombëtar i Ndihmës Ekonomike gjeneron listën
emërore të anëtarëve në moshë pune, sipas çdo bashkie dhe njësie administrative.
b. DRSHSSH përgatit profilet e secilit individ në moshë aktive pune duke evidentuar moshën,
gjininë, përbërjen familjare, nivelin arsimor, kohëzgjatjen në skemë, profesionin,
eksperiencën e punës dhe kualifikimet.
c. DRSHSSH komunikojnë me administratorët social të njësive administrative për plotësim
nga ana e tyre të skedave familjare social ekonomike të individëve në moshë aktive pune.
d. DRSHSSH në fillim të muajit pasardhës i dërgon Drejtorisë Rajonale të Punësimit dhe
Aftësimit, listat me skedat social ekonomike të bashkërenduar dhe nga Bashkitë deri në
momentin kur informacioni të merret nga përdoruesi i Agjencisë Kombëtare të Punësimit
dhe Aftësive (AKPA) që do të ketë akses tek sistemi i Ndihmës Ekonomike (NE) sipas
rajonit përkatës.

Roli 2:

Shërbimi Social Shtetëror në bashkëpunim me AKSHI-in dhe AKPA siguron
ndërveprimin e vazhdueshëm të sistemeve elektronike të ndihmës ekonomike dhe të punësimit.
Veprimtaritë:
a. DRSHSSH rakordojnë nëpërmjet dy sistemeve elektronike të dhënat mbi individët në
moshë aktive pune.
b. DRSHSSH rakordojnë nëpërmjet dy sistemeve të dhënat mbi numrin e anëtarëve të
referuar, numrin e anëtarëve që kanë refuzuar ofertat e përshatshme të punësimit dhe
numrin e anëtarëve të punësuar..
c. Drejtoria e Përgjithshme e SHSSH-së në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të
Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) dhe AKPA propozon përmirësimin e raportimeve dhe
ndërlidhjen midis dy sistemeve.
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Roli 3: Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social ndihmojnë në programin e mentorimit/këshillimit
për punësim, i cili nënkupton ndjekjen individuale të rastit me nevoja të shumëfishta.
Veprimtaritë:
a) DRSHSSH ndihmojnë në plotësimin dhe ndjekjen e zbatimit të planeve individuale të
mbështetjes.
b) Në bashkëpunim me përfaqësuesit e drejtorive të shërbimeve sociale në Bashki vlerësojnë
nevojat për shërbime mbështetëse të familjeve, anëtarët e të cilëve janë referuar për
punësim.
c) DRSHSSH në bashkëpunim me administratorët social angazhohen të orientojnë personat
e aftë për punë, të regjistrohen pranë zyrave të punësimit për të mundësuar përfitimin nga
shërbimet dhe programet që ato ofrojnë, këshillim, ndërmjetësim për punë, formim
profesional apo pjesëmarrje në programet e nxitjes së punësimit.

Roli 4: Shërbimi Social Shtetëror informon dhe trajnon stafet rajonale për përgatitjen, ndjekjen
dhe zbatimin e Planeve Indivudale të Mbështetjes.
Veprimtaritë:
a) Përfaqësuesit e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror kryejnë takime
dhe trajnime me strukturat e varësisë për zbatimin e Planeve Individuale të Mbështetjes
sipas profileve të përcaktuara nga ana e tyre për individët në moshë aktive pune.
b) Përfaqësuesit e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror dhe DRSHSSH
kryejnë takime të vazhdueshme me administratorët social për t‘i informuar mbi procesin e
riintegrimit social të familjeve përfituese të skemës së NE-së.
c) Shërbimi Social Shtetëror mbledh informacion nga strukturat Rajonale mbi zbatimin e
Planeve Individuale të Mbështetjes.

Roli 5:

Shërbimi Social Shtetëror përgatit raporte tremujore mbi dinamikën e programit të
riintegrimit social të individëve në moshë aktive pune.
Veprimtaritë:
a) DRSHSSH përgatisin çdo muaj informacionin në bazë të aksesit që duhet të krijohet në
një raport specifik sipas drejtorive rajonale në sistemin AKPA-së për të ndjekur rastet e
shyrtuara në Komisionin Rajonal të Punës për zbatimin e planeve individuale të
mbështetjes dhe ia dërgojnë Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror.
b) Struktura Përgjegjëse për ndihmën ekonomikë në Drejtorinë e Përgjithshme të SHSSH
mbledh, përpunon dhe analizon informacionet nga 12 drejtoritë rajonale dhe çdo muaj
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informon strukturën përgjegjëse për ndihmën ekonomike në MSHMS për ecurinë e
procesit.
c) Struktura Përgjegjëse për ndihmën ekonomikë në Drejtorinë e Përgjithshme të SHSSH në
bashkëpunim me AKPA përgatit një raport përmbledhës çdo tre muaj, të cilin e përcjell
pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
d) Shërbimi Social Shtetëror evidenton problematikat që dalin gjatë procesit dhe informon
pranë MSHMS.
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ROLI DHE PËRGJEGJËSITË TË DREJTORIVE RAJONALE & ZYRAVE VENDORE
TË PUNËSIMIT

Roli 1:

Drejtoritë Rajonale & Zyrat Vendore të Punësimit (DR&ZVP) përcaktojnë targetin
mujor të punësimit për individët e referuar sipas programeve të përcaktuar të punësimit.
Veprimtaritë:
a) DR&ZVP identifikojnë të gjithë vendet e ofruara të punës sipas çdo programi punësimi.
b) Në bazë të analizës kërkesë-ofertë përcaktojnë targetin mujor të punësimit të individëve të
referuar nga ana e DRSHSSH.

Roli 2: Drejtoritë Rajonale & Zyrat Vendore të Punësimit dhe Aftësimit (DR&ZVPA), brenda
çdo muaji kryejnë vlerësimin e individëvë të referuar nga DRSHSSH, me qëllim përputhshmërinë
me alternativat e punësimit për punë me karakteristikat individuale.
Veprimtaritë:
a) DR&ZVPA intervistojnë individët e referuar për punësim nga ana e DRSHSSH.
b) Zhvillojnë dhe rishikojnë planet e veprimit individual të punësimit për secilin individ dhe
vlerëson punësueshmërinë e tij.
c) Identifikon ofertat e përshtashme të punësimit sipas profilit të çdo individi të referuar

Roli 3: Drejtoritë Rajonale & Zyrat Vendore të Punësimit (DR&ZVP) zbatojnë dhe ndjekin
programin e mentorimit/këshillimit për punënsim të individëve të referuar.
Veprimtaritë:
a) Gjatë përgatitjes së planeve individuale të punësimit, identifikojnë individët që kanë nevoja
të shumëfishta si shëndetësore dhe psiko-sociale, që duhen trajtuar paralelish me
mbështetjen për punësim dhe i referojnë në institucionet përkatëse.
b) Orientojnë, këshillojnë dhe informojnë mbi ofrimin e shërbimeve të orientimit në karrierë,
kurseve të formimit profesional, programeve të nxitjes së punësimit etj.
c) Sigurojnë komunikim të vazhdueshëm mes strukturave përgjegjëse për shërbimet sociale
në Bashki, Shërbimit Social Shtetëror dhe palëve të tjera të përfshira në proces.

Roli 4:

Drejtoritë Rajonale & Zyrat Vendore të Punësimit (DR&ZVP) heqin ose refuzojnë
statusin e punëkërkuesit të papunë, nëse punëkërkuesi i papunë refuzon tre oferta të përshtatshme
pune, refuzon pjesëmarrjen në kurse formimi profesional apo pjesëmarrjen në programet e nxitjes
së punësimit.
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Veprimtaritë:
a) Identifikon të gjithë individët që refuzojnë, kundërshtojnë pjesemarrjen ne kurset e
formimit profesional apo ne programet e nxitjes se punesimit,
b) Heq statusin e punëkërkuesit të papunë për të këta individë dhe raporton nëpërmjet sistemit
të shërbimeve të punësimit për DRSHSSH.

Roli 5: Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive informon dhe trajnon stafet rajonale për
përgatitjen, ndjekjen dhe zbatimin e Planeve Indivudale të Punësimit.
Veprimtaritë:
a) Përfaqësuesit e AKPA kryejnë takime dhe trajnime te vazhdueshme me strukturat e
varësisë për përgatitjen e planeve individuale të punësimit sipas profileve të përcaktuara
për individët në moshë aktive pune.
b) AKPA monitoron ecurine e procesit ne lidhje me zbatimin e Planeve Individuale të
Punesimit.

Roli 6: AKPA përgatit raporte tremujore mbi zbatimin e Planeve Individuale dhe punësimin e
individëve në moshë aktive pune.
Veprimtaritë:
a) DR&ZVPA përgatisin çdo muaj informacionin sipas rasteve të shqyrtuara në Komisionin
Rajonal të Punës për zbatimin e planeve individuale të mbështetjes dhe punësimin e
individëve. Këtë informacion e vë në dispozicion pranë Drejtorisë së Përgjithshme të
AKPA-s.
b) AKPA mbledh, përpunon dhe analizon informacionet nga 12 drejtoritë rajonale.
c) AKPA në bashkëpunim me SHSSH përgatit një raport përmbledhës çdo tre muaj, të cilin
e përcjell pranë MFE dhe MSHMS.
d) AKPA evidenton problematikat që dalin gjatë procesit dhe informon pranë MFE.
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ROLI DHE PËRGJEGJËSITË TË STRUKTURAVE TË BASHKISË

Roli 1:

Strukturat përgjegjëse të shërbimeve sociale në bashki plotësojnë profilin social
ekonomik (skedat familjare) për çdo individ në moshë aktive pune me informacione shtesë rreth
gjendjes social ekonomike të tyre duke e plotësuar dhe përditësuar formularin e aplikimit në
Regjistrin Elektronik të NE.
Veprimtaritë:
a) Administratorët Social të çdo njësie administrative plotësojnë me informacion shtesë të
situatës social ekonomike të familjeve të individëve të referuar nga DRSHSSH dhe i
dërgojnë të firmosura pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale në Bashki
b) Drejtoria e Shërbimeve Sociale në Bashki përmbledh informacionin nga të gjithë
administratorët dhe dorëzojnë skedat e plotësuar pranë DRSHSSH.
c) Adminitratorët social vënë në dijeni punëkërkuesit e papunë përfitues të ndihmës
ekonomike për pasojat e refuzimit të ofertave të punësimit.

Roli 2: Strukturat përgjegjëse të shërbimeve sociale në bashki informojnë, mbajnë komunikim
të vazhdueshëm me administratorët social për të orjentuar dhe mbështetur individët në procesin e
referimit për punësim.
Veprimtaritë:
a) Drejtoria e Shërbimeve Sociale në Bashki kryen çdo muaj takime informuese me
administratorët social të njësive administrative për të orjentuar dhe mbështetur individët në
moshë aktive pune për punësim.
b) Drejtoria e Shërbimeve Sociale në Bashki i siguron informacionin e nevojshëm Drejtorisë
Rajonale të Punësimit për konkatet, njoftimet për ata individë të cilët nuk paraqiten pranë
zyrave përkatëse të punësimit.
c) Bashkëpunon me punonjësit socialë, që janë pjesë e strukturës së posaçme për shërbimet e
kujdesit shoqëror dhe/ose njësisë së vlerësimit të nevojave dhe referimit të rastit në njësinë
e vetëqeverisjes vendore, për kategoritë përfituese të ndihmës ekonomike dhe pagesave të
aftësisë së kufizuar
d) Drejtoria e Shërbimeve Sociale në Bashki siguron bashkëpunimin midis administratorëve
social dhe Drejtorive Rajonale të Punësimit, Drejtorive Rajonale të Shërbimi Social
Shtetëror (SHSSH) dhe strukturave të tjera sociale , shëndetësore, për të krijuar një model
të integruar shërbimesh në varësi të planit individual .dhe nevojave që paraqet individi në
moshë aktive pune.
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ROLI DHE PËRGJEGJËSITË E KOMISIONIT RAJONAL

Anëtarët e Komisionit Rajonal në bazë të kalendarit të takimeve , miratojnë planet individuale të
mbështetjes dhe integrimit të individëve në moshë aktive pune por edhe të familjeve të tyre sipas
përgjegjësisë së secilit përfaqësues duke i suportuar deri në një punësim të qëndrueshëm.
Komisioni Rajonal si një komision trepalësh merr vendime lidhur me rastet kur inidividët në
moshë pune refuzojnë/pranojnë ofertat e punësimit /ndërmjetësimit.

Komisioni merr vendim në rast refuzimi/pranimi të ofertave të
punësimit/ndërmjetësimit
Vendimet e Komisionit Rajonal lidhur me rastet e pranimit/refuzimit të ofertave të
punësimit/ndërmjetësimit nga individët në moshë aktive pune dhe të aftë për punë i
komunikohen/përcillen/referohen administratorit social të çdo njësie administrative dhe
nënshkruhen nga ana e tij.Komisioni Rajonal si komision trepalësh, shqyrton çdo rast të referuar për punësim, duke analizuar
në mënyrë të detajuar demografinë familjare, nëse ka apo jo fëmijë që ndjekin arsimin bazë, nivelin
arsimor të çdo anëtari, nevojat e shumëfishta shëndetësore apo psiko-sociale të anëtarëve, në
mënyrë që të krijojë një vlerësim të plotë të rasteve si dhe për të analizuar më pas edhe
përputhshmërinë mes llojit të punës së ofruar dhe mundësive personale të çdo individi.
Vetëm në ato raste kur Komisioni Rajonal pasi ka shqyrtuar dhe analizuar të gjitha karakteristikat
individuale të çdo rasti të referuar për punësim si dhe ofertat për punësim të përshtatura sipas planit
individual të trajtimit, arrin në përfundimin se individët në moshë aktive pune kanë refuzuar ofertat
e përshtatshme për punësim pa shkaqe të arsyeshme, merr vendim për refuzim të statusit të
punëkërkuesit i cili nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e komisionit dhe më pas i komunikohet
administratorëve social të cilët e nëshkruajnë.
Vendimi merret në mënyrë unanime dhe shoqërohet me Proces Verbal të nënshkruar nga të
gjithë anëtarët e Komisionit Rajonal Trepalësh.

Roli i Administratori Social pas Vendimit të Komisionit
Administratorët Social të çdo njësie administrative pasi njihen me vendimin e Komisionit Rajonal
lidhur me rastet e individëve në moshë aktive pune, të cilët kanë pranuar ofertat e përshtatshme të
punësimit/ndërmjetësimit, duhet të kontaktojnë aplikuesit/përfituesit e NE-së për tu paraqitur
pranë njësisë ku kanë vendbanimin për të deklaruar ndryshimin e situatës social ekonomike të tyre
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(punësimin) si dhe të përditësojë të dhënat në formularët e aplikimit duke pasqyruar ndryshimet
në muajn pasardhës, në mënyrë që familjet të mos refuzohen nga DRSHSSH.

Roli i DRSHSSH pas Vendimit të Komisionit
Informacioni lidhur me vendimet e Komisionit Rajonal për rastet kur individët në moshë pune
refuzojnë/pranojnë ofertat e punësimit/ndërmjetësimit merret nga ana e DRSHSSH përmes
ndërveprimit të sistemit të NE-së me sistemin e AKPA-së.
DRSHSSH përpara se të kryejnë vendimmarrjen, duhet të verifikojnë me kujdes të gjitha
ndryshimet e pasqyruara nga administratori social në formularin e aplikimit pas vendimit të dhënë
nga Komisioni Rajonal.
DRSHSSH gjatë procesit të vendimmarrjes, duhet të mos refuzojë rastet, të cilat kanë pranuar
ofertat për punësim dhe nuk janë deklaruar ndryshimet gjatë periudhës tre mujore të provës.

RREGULLAT E FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT TREPALËSH
1.

Në të gjithë mbledhjet e realizuara nga Komisioni Trepalësh, çdo përfaqësues i
institucionit duhet të jetë i pranishëm dhe/ose në shoqërinë e një personi teknik nga zyrat
përkatëse të përfaqësimit të çdo institucioni.

2.

Të ngrihet Sekretariati Teknik për mbajtjen e minutave të takimit, për të organizuar,
njoftuar, mbledhjet. Çdo mbledhje do të ketë minuta takimi të mbajtura nga sekretariati
dhe të zbardhura duke i firmosur çdo anëtar i komisionit trepalësh.

3.

Sekretariati Teknik përbëhet nga përfaqësues nga të tre institucionet e komisionit
trepalësh.

4.

Çdo mbledhje të ketë një Procesverbal me vendimet e marra dhe të firmosen nga çdo
anëtar i komisionit.
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PLANI INDIVIDUAL I

MBËSHTETJES PËR PUNËSIMIN
E ANËTARËVE NË MOSHË
AKTIVE PUNE
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PLANI INDIVIDUAL I MBËSHTETJES PËR PUNËSIMIN E ANËTARËVE
NË MOSHË AKTIVE PUNE:
Bashkia:
Njësia bashkiake:
Punonjësi i DRSHSSH-së:

Firma:

Punonjësi i Zyrës së Punës që merr referimin:

Firma:

Punonjësi i Bashkisë:

Firma:

A: TË DHËNA BAZË PËR INDIVIDIN:

1. Emri Mbiemri i individit:

2. Gjendja civile:

3.Ditëlindja:
Gjinia (M/F):

4.Arsimi/Profesioni:

5. Vendbanimi (adresa):

6. Pjesëtarë të familjes gjithsej:

7. Nr. i fëmijëve:

8. Mosha e fëmijëve:

9. Persona të moshuar në familje 10. Persona me aftësi të kufizuar në familje (numri):
(numri):
11. Kontakti/ Numër telefoni:
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B: NEVOJAT E INDIVIDIT DHE PLANI PËR SHËRBIME TË KUJDESIT SHOQËROR
1.Nevojat e individit të referuar :
(Përshkrim i nevojave që ka rasti i referuar).








shëndetësore
asistencë shtëpiake
strehim
mbështetje ndaj dhunës
shërbim të përkujdesit social (specifiko)
këshillim për punësim
tjetër

2. Gjendja social-ekonomike e individit:
(Përshkrim i shkurtër mbi ambientin ku jeton, marrëdheniet me familjarët, problemet sociale që kanë, të
ardhurat nga skema e mbrojtjes sociale apo të ardhura të tjera, etj)

3. Shërbimi që do i ofrohet:

Nr Shërbimi
ofrohet

që

do

të Masat për të mundësuar Personat
shërbimin
përgjegjës

Afati
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2. Shërbime të mundshme të marra më parë.
(Përshkruaj çfarë shërbimesh ka marrë)





mbështetje nga organizata
kurse formimi
orientim/këshillim drejt punësimit
tjetër

3. Pengesat/ vështirësitë e hasura që shfaqen gjatë trajtimit të rastit:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

C. PLANI INDIVIDUAL I PUNËSIMIT
(Në përputhje me nevojat e identifikuara dhe shërbimet e marra përcakto shërbimin/shërbimet që do ti
ofrohen individit për punësim)

Nr Shërbimi që do të Masat për të mundësuar Personat
ofrohet (ofrim vende shërbimin
përgjegjës
pune)

Afati
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2. Sfidat që ka menaxhimi i rastit.
(Nëse ka, përshkruaj vështirësitë/ pengesat, që ka rasti)
Nr

Shërbimi

Sfidat e identifikuara

Masat që do merren për të shmangur
sfidat e identifikuara

3. Specifiko punësimin:
(në rast të punësimit specifiko vendin e punës, subjektin e punësuar)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

D. MONITORIMIT I RASTIT

1. Monitorimi i rastit në vijimësi :
Shpeshtësia e monitorimit:

Komunikimi me administratorët social dhe punonjësit social të Bashkisë:

Komunikimi me DRSHSSH:
19

E. MBYLLJA E RASTIT

1. Mbyllja e rastit
(Përshkruani rrethanat dhe kushtet e krijuara për të konsideruar rastin të mbyllur)
 i punësuar efektivisht për një periudhë 60 ditore

2. Në rast të mospunësimit:
(Specifiko arsyet e mospunësimit, refuzimit nga ana e individët apo arsyet e refuzimit nga ana e
punëdhënësit)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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PLANI INDIVIDUAL I PËRKUJDESIT DHE MBËSHTETJES PËR GRATË KRYEFAMILJARE

TE DHENA MBI RASTIN:
EMER MBIEMER:
Mosha:
Numri I fëmijëvë:
Mosha e fëmijëve:
Numri i të moshuarve:
Mosha e të moshuarve:
Numri I perosnave me aftësi të kufizuar në familje:

1.Nevojat e individit të referuar :
(Përshkrim i nevojave që ka rasti i referuar).

 shëndetësore
 asistencë shtëpiake
 strehim
 mbështetje ndaj dhunës
 shërbim të përkujdesit social (specifiko)
 perkujdesje për fëmijët
 tjetër

2. Vlerësim i rastit:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Menaxhimi i rastit afatgjatë.
(Në përputhje me nevojat e identifikuara, përcakto shërbimin/shërbimet që do t’i ofrohen individit dhe
plotëso të dhënat në tabelën në vijim)
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Objektivat e synuara:
1....
2...

Nr

Shërbimi që do të
ofrohet

Masat për të mundësuar
shërbimin

Personat
përgjegjës

Afati

4. Sfidat që ka menaxhimi i rastit.
(Nëse ka, përshkruaj vështirësitë/ pengesat, që ka menaxhimi i rastit)

Nr

Shërbimi

Sfidat e identifikuara

Masat që do merren për të shmangur
sfidat e identifikuara

PLANI I MONITORIMIT TË RASTIT

1. Monitorimi i rastit në vijimësi

Data:
22

Informacion nga ZP:
Komente:

MBYLLJA E RASTIT

1. Mbyllja e rastit
(Përshkruani rrethanat dhe kushtet e krijuara për të konsideruar rastin të mbyllur)

 i punësuar efektivisht për një periudhë 30 ditore
 ndjek kurse të formimit prpfesional
 i papunësuar
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PLANI INDIVIDUAL I PËRKUJDESIT DHE MBËSHTETJES PËR INDIVIDËT NË GRUPMOSHËN 40-55 VJEÇ

TE DHENA MBI RASTIN:
EMER MBIEMER:
Gjinia:
Lidhja me kryefamiljarin:
Mosha:
Arsimi/Kualifikimi:
Numri I fëmijëvë:
Mosha e fëmijëve:
Numri i të moshuarve:
Mosha e të moshuarve:
Numri I personave me aftësi të kufizuar në familje:

1.Nevojat e individit të referuar :
(Përshkrim i nevojave që ka rasti i referuar).

 shëndetësore
 asistencë shtëpiake për të moshuarit
 strehim
 shërbim të përkujdesit social (specifiko)
 shërbim të përkujdesit social për PAK në familje
 orientim/këshillim drejt punësimit
 tjetër (specifiko)
2. Vlerësim i rastit:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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3. Menaxhimi i rastit afatgjatë.
(Në përputhje me nevojat e identifikuara, përcakto shërbimin/shërbimet që do t’i ofrohen individit dhe plotëso të
dhënat në tabelën në vijim)
Objektivat e synuara:
1....
2...

Nr

Shërbimi që do të ofrohet

Masat për të mundësuar
shërbimin

Personat përgjegjës

Afati

3 . Sfidat që ka menaxhimi i rastit.
(Nëse ka, përshkruaj vështirësitë/ pengesat, që ka menaxhimi i rastit)

Nr

Shërbimi

Sfidat e identifikuara

Masat që do merren për të shmangur
sfidat e identifikuara
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PLANI I MONITORIMIT TË RASTIT

1. Monitorimi i rastit në vijimësi

Data:
Informacion nga ZP:
Komente:

MBYLLJA E RASTIT

1. Mbyllja e rastit
(Përshkruani rrethanat dhe kushtet e krijuara për të konsideruar rastin të mbyllur)

 i punësuar efektivisht për një periudhë 30 ditore
 i papunësuar
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