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Grante Për Shërbime Shoqërore me Bazë Komunitare 

  

THIRRJE PËR PROPOZIME 

  

UDHËZIME PËR APLIKIM 

 

 

Kjo Thirrje për Propozime nxirret në kuadrin e Programit Askush të Mos Mbetet Pas faza e dytë, një 

program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe 

Bashkëpunim (SDC) për të mbështetur projekte në fushën e shërbimeve shoqërore me bazë komunitare të 

propozuara nga çdo bashki në Shqipëri. 

 

Propozimet për projekte duhet të kontribuojnë në ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror në nivel lokal në 

përfitim të individeve dhe familjeve në nevojë. 
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1. INFORMACION SQARUES 

Programi Askush Të Mos Mbetet Pas, faza e dytë (LNB2) mbështetet mbi përvojën e gjerë të OKB-së në 
adresimin e përfshirjes sociale dhe nevojave të grupeve të rrezikuara. Projekti mbështe zbatimin e vizionit të 
sektorit social në Shqipëri, në përputhje me Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm (SDG-të) dhe aspiratat e 
vendit drejt integrimit evropian. Askush Të Mos Mbetet Pas (LNB2) shfrytëzon ekspertizën teknike dhe 
njohuritë e agjencive të OKB-së që synojnë ndikim dhe shtrirje më të madhe duke u fokusuar në nivel bashkie 
dhe në organizmat respektiv në nivel kombëtar. Qëllimi i fazes se dyte te këtij programi (2021 - 2025) është 
fuqizimi i personave dhe grupeve të rrezikuar për të pasur akses të barabartë në shërbimet dhe mundësitë 
publike, të thonë fjalën e tyre në vendimmarrje publike që ndikojnë në jetën e tyre dhe të vënë para 
përgjegjësisë zyrtarët në detyrë.   

Meqenëse ofrimi i shërbimeve realizohet kryesisht në nivel lokal, edhe ndërhyrja fokusohet në nivel lokal. Dy 
prej tre rezultateve pasqyrojnë këtë shtysë - duke fuqizuar përfituesit në nevojë për masa për mbrojtje sociale 
për të pasur akses dhe për të kontribuar në përfshirjen e tyre sociale (rezultati 1), dhe duke i aftësuar bashkitë 
të ofrojnë shërbime dhe të promovojnë mbrojtjen dhe përfshirjen sociale (rezultati 2). Rezultati i tretë 
pasqyron qellimin e projektit për ankorimin e ndërhyrjeve të tij në nivel sistemi; që është kontributi në 
hartimin dhe zbatimin e mëtejshëm të politikave të përshtatshme për përfshirjen sociale, përfshirë edhe 
financimin. 

Programi LNB2 përdor metoda të ndryshme për ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimin organizativ. Një prej 
tyre përfshin financimin e projekteve të vogla lokale që janë në përputhje me qellimin e përgjithshem të 
përpjekjes. Kjo skemë e Granteve ne mbeshtetje te shërbimeve shoqërore me bazë komunitare është 
instrumenti kryesor që do të përdoret për të arritur këtë qëllim. 

Zbatimi i Programit Askush të Mos Mbetet Pas, faza e dyte (LNB2) është përgjegjësi e katër agjencive të OKB-
së UNDP, UNICEF, UN Women dhe UNFPA. Ai financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 
(SDC). 

2. SKEMA E GRANTEVE TË SHËRBIMEVE SHOQËRORE ME BAZË KOMUNITARE 

Kjo skemë e granteve e krijuar në kuadrin e ‘Programit Askush Të Mos Mbetet Pas' lejon financimin e 
projekteve të vogla novatore, që kontribuojnë në ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror të propozuara 
nga cilado bashki shqiptare e interesuar. Projektet që konsiderohen të pranueshëm për të marrë deri në 
3,000,000 lekë secili do të jenë: 

✓ në fushën e shërbimeve të kujdesit shoqëror në nivel lokal në përfitim të individeve dhe familjeve në 
nevojë sic përcaktohet në Ligjin 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e 
Shqipërisë”  

✓ në përputhje me prioritetet e Planit Lokal të Kujdesit Shoqëror ne mbeshtetje te mekanizmit financiar 
per ngritjen e sherbimeve komunitare te munguara nga Bashkite - Fondit Social.  

Ne këte udhezues përcaktohet informacioni që duhet të përfshihet në Projekt Propozime, kriteret e 
përzgjedhjes, si dhe procesi e përzgjedhjes. Fondet do t'i jepen Bashkisë (në vazhdim referuar si Aplikanti) në 
përputhje me buxhetin e propozuar për projektin. Ndonëse çdo aplikant mund të paraqesë më shumë se një 
propozim, asnjë përfituesi nuk mund t’i jepet/përzgjidhet më shumë se një projekt. Zbatuesit e projektit duhet 
te marrin masat e nevojshme për të garantuar dhe demonstruar se përfituesit fundorë/të synuar do te jene 
individet dhe familjet ne nevoje sic i percakton ligji 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën 
e Shqipërisë”  
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Më shumë informacion në lidhje me rolet dhe përgjegjësitë e palëve të veçanta dhe në lidhje me rregullat dhe 
rregulloret e pagesave gjenden në seksione të tjera të këtyre Udhëzimeve. 

2.1. Objektivi dhe Qëllimi i Thirrjes për Projekt Propozime 

Objektivi i skemës së granteve është të:  

Kontribuon drejtpërsëdrejti në ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror në nivel lokal në përfitim të 
individeve dhe familjeve në nevojë , përmes zbatimit të projekteve të vogla novatore dhe ne zbatim të Planit 
Social të vetë Bashkisë. 

2.2. Kohëzgjatja e projektit të propozuar 

Kohëzgjatja e Projektit duhet të jetë jo me gjate se 18 muaj. 

2.3. Buxheti i propozuar 

Buxheti i propozim projekt duhet të jejë jo me shume se 3,000,000 lekë. 

Aplikantët duhet të paraqesin të gjithë buxhetin në LEK Shqiptar duke i detajuar të gjitha shpenzimet, përfshirë 
edhe ato të financuara nga burimet e vet Aplikantit (p.sh. pagat, pagesat e sigurimeve shoqërore, qiraja dhe 
çdo shpenzim tjetër periodik dhe kapital) duke specifikuar burimet e financimit. 

2.4. Kush Mund të Aplikojë? 

Secila nga 61 bashkitë e Shqipërisë ka të drejtë të aplikojë. Institucionet që ofrojnë shërbime shoqërore në 
nivel bashkiak dhe që janë nën autoritetin e drejtpërdrejtë të bashkive konsiderohen si pjesë e bashkive, pra 
ato mund të aplikojnë përmes autoritetit dhe nën emrin e bashkisë së tyre. Disa bashki mund të paraqesin një 
projekt të perbashket shoqeruar me nje marreveshje midis tyre, duke propozuar për shembull zgjidhje 
rajonale për çështje dhe nevoja të  përbashkëta. 

Aplikantët duhet të jenë drejtpërdrejt përgjegjës për përgatitjen dhe menaxhimin e Projektit me partnerët e 
tyre (nese ka), dhe jo duke vepruar si ndërmjetësNë çdo rast, Bashkia do të jetë organizata drejtuese e 
projektit. 

2.5.  Si të aplikoni 

Propozimet duhet të dorëzohen duke përdorur Formularin e Aplikimit për Grant (Shtojca A). Kur informacioni 
i ofruar është i paqartë, stafi i projektit të LNB2 do të kërkojë sqarime në emër të Komisionit të Menaxhimit 
të Granteve të Shërbimeve Shoqërore me Bazë Komunitare. 

2.6. Ku dhe si të dërgoni Propozimet 

Propozimet e Plota të printuara si edhe në format elektronik (USB) duhet të dorëzohen me postë. Formati 
elektronik duhet të përmbajë të njëjtin propozim si versioni i printuar. Projekt Propozimet duhet të jenë në 
gjuhën shqipe. Megjithatë, është e detyrueshme që ato të përmbajnë një përmbledhje një (1) faqe në gjuhën 
angleze që përfshin objektivat, rezultatet kryesore të pritshme dhe aktivitetet kryesore. 

Propozimet e Plota duhet të dërgohen në zarf të mbyllur me anë të postës së regjistruar (rekomande), 
shërbimit të korrierit privat ose dërgim dorazi në adresën e mëposhtme: 

Adresa Postare (përfshi edhe dërgimin dorazi dhe shërbimin e korrierit privat): 
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United Nations Development Programme 
Leave No One Behind (LNB2) 
Rruga Skenderbej, 
Godina Gurten Building, Kati 2,  
Tiranë, Shqipëri 
(Thirrje për Propozim Projekte per shërbimeve të kujdesit shoqëror në kuadrin e Programit 
Askush të Mos Mbetet Pas (LNB2)) 

Nëse një Aplikant synon të paraqesë dy ose më shumë propozime të ndryshme, secili prej propozimeve duhet 
të dërgohet ne zarf me vete.  

Afati i fundit për pranimin e propozimeve të plota është 15 Shkurt 2023 në orën 12:00 te mesditës. 
 

Propozimet e paplota do të refuzohen. 

 

3. VLERËSIMI DHE PËRZGJEDHJA E PROPOZIMEVE 
 

Vlerësimi dhe përzgjedhja e propozimeve do të bëhet nga Komisioni i Menaxhimit të Granteve te LNB2. 
Përbërja e Komisionit të Menaxhimit të Granteve të Shërbimeve Shoqërore me bazë komunitare është si vijon:  

Kryetar i Komisionit të Menaxhimit të Granteve: Specialisti i Programit per Perfshirjen Sociale i UNDP-së.  

Anëtarë të Komisionit të Menaxhimit të Granteve: Koordinator i LNB, përfaqësues nga agjencitë pjesëmarrëse 
UN/LNB, përfaqësues nga Ministria e Shëndetësise dhe Mbrojtjes Sociale. 

Të gjithë anëtarëve të komisionit vlerësues u kërkohet të nënshkruajnë një deklaratë të paanshmërisë dhe të 
zotohen për të ruajtur konfidencialitetin e të dhënave dhe rezultateve gjatë dhe pas procesit të vlerësimit, si 
dhe për çdo konflikt interesi me aplikantin.  

Rezultatet e të gjitha propozimeve të dorëzuara do të vlerësohen dhe aprovohen nga Komisioni i Menaxhimit 
të Granteve të Shërbimeve Shoqërore me bazë komunitare sipas hapave në vijim: 

Hapi 1: Verifikimi Administrativ 

Për të kryer Verifikimin Administrativ do të shqyrtohet: 

▪ Dokumentacioni dhe/ ose informacioni i munguar ose i pasaktë. Nëse mungon ndonjë prej 
dokumenteve të kërkuara (përfshirë shtojcat) ose informacion, propozimi mund të refuzohet. 
 

Hapi 2: Vlerësimi i Pranueshmërisë dhe Vlerësimi i Propozimeve/Kriteret e Pikëzimit 

Projekte të papranueshme  

Projektet në vijim janë të papranueshme: 

▪ Projektet që nuk kontribuojnë në ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror në përfitim të individeve dhe 
familjeve në nevoje sipas ligjit 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë” 

▪ Projektet që kanë të bëjnë vetëm ose kryesisht me sponsorizime për pjesëmarrje në workshope, seminare, 
konferenca, kongrese; 

▪ Projektet që kanë të bëjnë vetëm ose kryesisht me bursa studimi, pjesë e programeve studimore afatgjata; 
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▪ Projektet që konsistojnë tërësisht ose në pjesën më të madhe nga punë përgatitore ose studime; 
▪ Projektet që mbështesin parti politike;  
▪ Blerje tokash, ndërtesash dhe zyrash;  
▪ Projektet që lidhen vetëm me punime rindërtimi dhe rehabilitimi; 
▪ Financim retroaktiv për projekte që janë tashmë në zbatim ose kanë përfunduar. 

Kriteret e Pikëzimit 

Për vlerësimin e projekt-propozimeve do të përdoren kriteret e mëposhtme:  

(a) Cilësia e Propozimit   

a.1 Përputhshmëria – propozimi është në përputhje me Planin Bashkiak për Kujdesin Shoqëror   
Propozimi duhet të adresojë kryesisht nevojat e individeve dhe familjeve ne nevojepër shërbime të 
kujdesit social1 sikurse parashikohet në planin e kujdesit social të bashkisë. Grupe  të tjera të 
popullatës mund të përfitojnë drejtpërsëdrejti ose tërthorazi nga ndërhyrjet, por fokusi duhet të jetë 
në mënyrë të qartë në grupet e sipërpërmendura.  

a.2 Inovacioni dhe përsëritja 
Ky kriter kërkon që shërbimet sociale2 që prezantohen në projekt propozim të jenë novatore dhe me 
potencial që të përsëriten ose të përmirësohen brenda territorit të bashkisë përfituese. Inovacioni 
përkufizohet si proces i futjes së metodave të punës ose ideve të reja në një territor. Përsëritja e 
praktikave të mira të identifikuara dhe testuara diku gjetkë mendohet të prodhojë rezultate të 
ngjashme dhe përshpejtohet nga mbështetja e veçantë e autoriteteve përkatëse në bashkinë 
përfituese. 

a.3 Efikasiteti  
Sipas këtij kriteri, do të vlerësohet se deri në çfarë mase: a) aktivitetet e përfshira në Projekt-propozim 
janë të përshtatshme, praktike dhe në përputhje me objektivat dhe rezultatet e pritshme dhe b) 
rezultatet e identifikuara janë të matshme përmes treguesve objektivisht të verifikueshëm. 

a.4 Qëndrueshmëria  
Qëndrueshmëria ka të bëjë me vlerësimin nëse përfitimet e një aktiviteti ka gjasa të vazhdojnë pasi 
financimi nga programi LNB ka perfunduar. Tregues i qendrueshmerise eshte edhe aplikimi i Regjistrit 
Kombetar Elektronik te Sherbimeve Shoqerore, bazuar ne VKM Nr.136/ 2018 "Per funksionimin dhe 
administrimin e regjistrit elektronik kombetar të sherbimeve të kujdesit shoqeror". Rezultatet e 
Projektit duhet të jenë gjithashtu të qëndrueshme në aspektin institucional, social dhe financiar. 
Prandaj, aplikimi duhet të përmbajë detaje në lidhje me marrëveshje institucionale që garantojnë 
qëndrueshmëri përtej kohëzgjatjes së projektit dhe më së fundi,  të tregojnë se si përfituesit 
përfundimtarë do të përfshihen në ekzekutimin, monitorimin dhe vlerësimin e rezultateve 
përfundimtare të projektit.3 

 (b) Kapacitetet e Aplikantit  

b.1 Eksperiencë e vërtetuar  në menaxhimin ose në koordinimin e ndërhyrjeve në fushën e kujdesit 
shoqëror  

 
1 Kjo fushë përfshin shërbimet e kujdesit shoqëror të përcaktuara në Ligjin 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën 
e Shqipërisë” 
2 idem 
3 Për më shumë detaje, ju lutem, referojuni  Shtojcës D: Matrica e Pikëzimit 
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Ky kriter shërben për të vlerësuar shkallën e përkushtimit / angazhimit të aplikantit për të ofruar 
shërbime shoqërore me bazë komunitare, me pak ose aspak mbështetje nga partnerë të jashtëm. 
Shtjellimi mbi angazhimin duhet të përfshijë anën teknike, njerëzore dhe financiare. 

b.2 Angazhimi për bashkëfinancimin e projekt propozimit  
 
Aplikantët janë të inkurajuar që te ndajne  kostot me kontribut të drejtpërdrejtë financiar ose në 
natyrë. Çdo aplikant inkurajohet të angazhojë burimet e veta deri në 20% të vlerës totale të buxhetit 
të propozuar, në mënyrë që të koordinohen me ato që kërkohen nga skema e grantit. Zotimet e qarta 
dhe lehtësisht të gjurmueshme do të marrin vlerësime më të larta. Kontributet direkte financiare ose 
në natyrë për stafin e Projektit mund të konsiderohen si bashkëfinancim në buxhetin për Projektin kur 
paguhen nga Aplikanti ose nga partnerët e tij. 

b.3 Niveli i menaxhimit të drejtpërdrejtë dhe përgjegjësia e zbatimit 

Aplikanti që merr përgjegjësinë e menaxhimit dhe zbatimit, pavarësisht nga modaliteti i zbatimit 
(vetëm nga Bashkia apo në partneritet me një palë të tretë), dhe që mban përgjegjësinë kryesore për 
ofrimin e shërbimeve do të marrë pikë më të larta. 

 

Hapi 3. Lista e shkurtër dhe përzgjedhja përfundimtare  

Projekt Propozimet që do të përfshihen në listën e shkurtër për përzgjedhjen përfundimtare do të renditen 
sipas rezultateve më të larta të arritura. Projekt-propozimet që vlerësohen si më të mirat, do të propozohen 
për financim. Raporti me hollësi të plota mbi të gjitha Projekt Propozimet e pranuara si dhe Projekt Propozimet 
e propozuara për financimin përmes granteve, do t'i prezantohet Komitetit Drejtues të LNB2. 

Hapi 4. Njoftimi për vendimin e Komisionit të Menaxhimit të Granteve 

Pas miratimit të propozimeve që do të marrin financim nga grante, të gjithë aplikantët do të informohen me 
shkrim nga ekipi i LNB2. 

Letra Standarde e Marrëveshjes do të nënshkruhet midis UNDP/LNB_së dhe Bashkisë në lidhje me realizimin 
e aktiviteteve të parashikuara në propozim. 

 

Afate Kohore të Rëndësishme 

➢ Data e shpalljes së thirrjes: 11 Janar 2023  
➢ Afati fundit për pranimin e pyetjeve: 8 Shkurt 2023  
➢ Afati fundit për pranimin e Aplikimeve: 15 Shkurt 2023 

 

Informacion i mëtejshëm 

Pyetjet mund të dërgohen vetëm me e-mail në këtë adresë registry.al@undp.org duke theksuar qartë 
referencën e thirrjes për propozime. Përgjigjet do t'u jepen pyetjeve të parashtruara jo më vonë se 7 ditë para 
afatit të fundit të pranimit të aplikimeve.  

mailto:registry.al@undp.org
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4. SHTOJCAT 

SHTOJCA A: Formulari Aplikimit për Grant 

   
 

Emri i Aplikantit: Bashkia 

Adresa postare zyrtare: 
 

Adresa e e-mail zyrtar të Aplikantit: 
 

Ëebsite i Aplikantit:  

Personi kontaktit për këtë projekt:  

Numri telefonit dhe adresa e-mail të 
personit kontaktit: 

 

Emri Partnerit4 
Partneri (ët) 

Emri i plotë juridik  

Statusi juridik  

Adresa postare zyrtare  

Personi kontaktit  

Numri telefonit   

Adresa e-mail   

 
I. PËRSHKRIMI PROJEKTIT  
 
1. Titulli …………………………………………………………………………………………... 
 
2. Vendndodhja ……………………………………………………………………………………… 
 
3. Kostoja e projektit dhe shuma e kërkuar nga skema e granteve për shërbimet sociale me bazë 

komunitare  
 
 

Kostoja Totale  e Projektit Shuma e kërkuar nga Skema e 

Granteve për Shërbimet Sociale 

me Bazë Komunitare  

 

%  e grantit të kërkuar 

……………... LEK Shqiptare ……………... LEK Shqiptare … % 
 

 
4. Përmbledhja (në gjuhën Angleze) 
Maksimumi 1 faqe. Ju lutem plotësoni tabelën në vijim. 
 

 
4 Ky seksion duhet të plotësohet për çdo  organizatë partnere, nëse ka. 
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Project Goal  

 

Duration of the Project … months  

 

Partner(s), if any  

 

Target group(s)  

 

Beneficiaries   

 

Key expected results  

 

Main activities (bullet points)  

 
 
Prej këtu e në vijim, propozimi do të jetë në gjuhën Shqipe 
 
5. Përshkrim i shkurtër: Maksimumi një faqe 
 

- Për çfarë bën fjalë projekti?  
 
6. Analiza e Situatës dhe  Arsyetimi: Maksimumi 1 faqe  
 

- Pse po ndërmerret projekti?  

- Lidhja me Planin e Perkujdesit Shoqeror te Bashkise (kontributi ne zbatimin e masave te 

parashikuara ne Plan) 

- Përshkruani një mundësi apo problem që projekti do të adresojë dhe rëndësinë e Projektit në 

Objektivat e Skemës të Granteve të Shërbimeve Shoqërore me bazë komunitare; 

- Informacion kyç për kontekstin (ekonomik, social, mjedisor) relevant për projektin dhe që lidhen me 

ndryshimet e synuara të ndërhyrjes. 

 
 

7. Objektivat: Maksimumi 1 faqe 
 

- Objektivi 1 specifik & i matshëm 

- Objektivi 2 specifik & i matshëm 

- Objektivi 3 specifik & i matshëm 
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- Tjetër  

 
 
 
8. Rezultatet e pritshme: Maksimumi 1 faqe.  
 

- Për secilin objektiv të projektit, përfshini një përshkrim të hollësishëm të ndikimit të pritshëm mbi 
grupet / përfituesit e synuar. Jini specifik dhe përcaktoni rezultatet sasiore sa më shumë të jetë e 
mundur. 

 
9. Përfituesit e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë : Maksimumi 1 paragraf 
 

- Kush do të përfitojë nga zbatimi i projektit - direkt dhe tërthorazi. Jini specifik dhe përcaktoni numrin 

e përfituesve  sa më saktë që të jetë e mundur. 

- Si do të sigurojë projekti, ose synon të sigurojë, barazinë gjinore, akses të barabartë në burime dhe 

mundësi për burrat dhe gratë, dhe si planifikon që ata të kenë mundësinë të përfitojnë nga të gjitha 

aktivitetet. 

 
 
10. Përshkrimi i Aktiviteteve:  Maksimumi 2 faqe 
 

- Për çdo objektiv të projektit përfshini një përshkrim të hollësishëm të aktiviteteve që do të 
ndërmerren për të arritur rezultatet. 

 
11. Monitorimi dhe Vlerësimi: Maksimumi gjysmë faqe 
 

- Përshkruani si do të vlerësohet progresi gjatë dhe në fund të projektit. Për çdo objektiv formuloni 
tregues të qartë për matjen e rezultateve. 

 
12. Organizimi dhe Menaxhimi: Maksimumi gjysmë faqe 
 

- Shpjegoni strukturën organizative dhe rolet e përgjegjësitë e Bashkisë (dhe partnerëve të saj nëse 
ka) dhe personelit kryesor të përfshirë në projekt. 

 
13. Plani Punës:  
 

- Përdorni tabelën format (më poshtë) 
 
14. Qëndrueshmëria: Maksimumi gjysmë faqe 
 

- Si do të vazhdojnë aktivitetet pas përfundimit të projektit? 
 
15. Buxheti detajuar: Shtojca C 

 
16. Përvojë në menaxhimin ose koordinimin e ndërhyrjeve për kujdesin shoqëror: Maksimumi 1 faqe.  
 
Bëni një përshkrim të shkurtër të projekteve të ngjashme të menaxhuara nga bashkia juaj gjatë tre (3) viteve 
të fundit në fushën e mbuluar nga kjo skemë e Granteve të Shërbimeve Shoqërore me Bazë Komunitare.



 

 
 

PLANI PUNËS 

REZULTATET E PRITSHME  AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PERIUDHA KOHORE   

DHE TREGUESIT 
Listoni aktivitetet dhe veprimet 

shoqëruese 

Tremujori 

1 

Tremujori 

2 

Tremujori 

3 
Përshkrimi Buxhetit  Shuma  

Rezultati 1 1.1.       Aktiviteti         
           

 Treguesit: 1.2.       Aktiviteti         

            

  1.3.       Aktiviteti         

            

  1.4.       Aktiviteti         

            

Rezultati 2: 2.1.       Aktiviteti         
           

 Treguesit: 2.2.       Aktiviteti         

            

  2.3.       Aktiviteti         

            

  2.4.       Aktiviteti         

            

Rezultati 3: 3.1.       Aktiviteti         
           

 Treguesit: 3.2.    Aktiviteti         

            

  3.3.    Aktiviteti         

             
3.4.    Aktiviteti         

            

     Totali  

 



 

 

SHTOJCA B: Dokumente Mbështetëse për Aplikantin dhe Partnerët 

I. DOKUMENTE MBËSHTETËSE PËR APLIKANTIN 
 

1. DOKUMENTE MBËSHTETËSE TË DETYRUESHME PËR APLIKANTIN 

a. Një dokument zyrtar të NIPT-it të Bashkisë 
b. Planin e Kujdesit Shoqëror të Bashkisë   

 
2. DOKUMENTE MBËSHTETËSE JO TË DETYRUESHME PËR APLIKANTIN 

a. Çfarëdo dokumentesh të tjerë që përmbajnë të dhëna ose informacion, që nxjerrin në dukje në mënyrë 
të përmbledhur kapacitetet e bashkisë në lidhje me zbatimin e projektit të propozuar. 
 

II. DOKUMENTE MBËSHTETËSE PËR PARTNERËT (NËSE KA) 
 
 

3. DOKUMENTE MBËSHTETËSE TË DETYRUESHME PËR PARTNERËT 

Këto dokumente janë plotësues të deklaratës/deklaratave të Partneritetit të kërkuar dhe të dorëzuar si pjesë 

e Shtojcës A (seksioni 17), i cili gjithashtu është i detyrueshëm. 

a. Një kopje të dokumentit zyrtar që vërteton themelimin e Entit të partnerit nga Autoritetet Kombëtare 
(regjistrimi në gjykatë nëse Enti partner është një OJQ) 
 

b. Një dokument zyrtar të NIPT-it të Entit partner  
 

  



 

 

SHTOJCA D: Matrica e Pikëzimit 

KRITERET E PIKËZIMIT 
Pikët e 

vlefshme 

Pikët e 

fituara 

A. Kriteret e cilësisë së projekt- propozimeve:   

a.1. Rëndësia 

• Aplikanti provon se ka një Plan bashkiak të Kujdesit Shoqëror që 
identifikon shërbimet shoqërore dhe prioritetet e përfshirjes sociale; 
dhe zërat në buxhetin social që sigurojnë shërbimet shoqërore. 

• Rezultatet e pritshme të projektit do të kontribuojnë në arritjen e 
prioriteteve të prezantuara në planin e kujdesit shoqëror të bashkisë. 

• Objektivat e projektit adresojnë nevojat e individeve dhe familjeve ne 
nevoje për shërbime te kujdesit shoqëror (siç përcaktohet në ligjin 
121/2016 "Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e 
Shqipërisë") 

• Aplikanti paraqet evidenca për nivelin e përfshirjes së OJQ-ve dhe 
qytetarëve në hartimin e projekt-propozimit. 

30  

a.2.  Inovacioni dhe përsëritja 

• Projekti i propozuar prezanton ide ose metoda pune që janë të reja për 
bashkinë përfituese; 

• Praktikat e mira të propozuara mund të përsëriten;  

• Bashkia përfituese shpreh mbështetje me shkrim për ofrimin e 
shërbimeve ose idetë e propozuara. 

15  

a.3. Efikasiteti  

• Aktivitetet e përfshira në projekt-propozim janë kryesisht të 
përshtatshme, praktike dhe në përputhje me objektivat dhe rezultatet 
e pritshme. 

• Rezultatet e identifikuara janë të matshme përmes treguesve 
objektivisht të verifikueshëm. 

10  

a.4. Qëndrueshmëria 

• Projekt-propozimi ofron arsyetim bindës se praktikat e propozuara do 

të vazhdojnë edhe pasi financimi nga kjo skemë është tërhequr. 

• Projekt-propozimi ofron arsyetim bindës se praktikat e propozuara do 

të bëhen pjesë e punës së përditshme të institucionit (eve) të synuar. 

• Projekt-propozimi ofron arsyetim bindës se praktikat e propozuara do 

të pasqyrohen në politikat dhe procedurat institucionale në nivel 

përfituesi. 
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B. Kapacitetet e aplikantit për të menaxhuar dhe zbatuar propozimin 

në përputhje me kriteret e mëposhtme:   

b.1. Eksperiencë e provuar në menaxhimin dhe koordinimin e 

ndërhyrjeve për kujdes shoqëror 

• Aplikuesi prezanton dëshmi (raportet përfundimtare të vlerësimit të 
projekteve të ngjashme, etj.) për ofrimin e shërbimeve shoqërore me 
bazë komunitare, me pak ose aspak mbështetje nga partnerët e 
jashtëm. 

• Aplikuesi prezantonl dëshmi (përfshire të dhëna dhe informacion 
relevant, p.sh. organigrama, buxhete të miratuara dhe të financuara, 
etj.) që ka kapacitete teknike, njerëzore dhe financiare për të 
menaxhuar planin e propozuar. 

10 
 

b .2.   Përkushtim për bashkë-financimin e projekt-propozimit 

• Pjesa (në %) e vlerës totale të buxhetit nga burimet vetjake të 
aplikantit ose kontributet në natyrë. 

• Angazhime të qarta dhe të gjurmueshme të aplikantit në projekt-
propozim dhe buxhet. 

10 
 

 

b.3. Niveli i menaxhimit të drejtpërdrejtë dhe përgjegjësisë së zbatimit 

• Niveli në të cilën aplikanti është drejtpërdrejt i përfshirë në 
menaxhimin e aktiviteteve dhe shërbimeve të propozuar për t’u 
ofruar, pavarësisht nga modaliteti i zbatimit të projektit - vetëm nga 
Bashkia apo në partneritet me një palë të tretë. 
 

• Niveli në të cilën aplikanti është drejtpërdrejt i përfshirë në zbatimin e 
aktiviteteve dhe ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror të 
propozuara në projekt (për shembull, aplikanti parashikon t’ia besojë 
shërbimet e propozuara institucioneve bashkiake - ofruesve të 
shërbimeve). 

15  

NUMRI MAKSIMAL I PIKËVE: 100 
 

 

SHTOJCA C: Buxheti  

 



Nr.

Pershkrimi i zërave te buxhetit

Njësia (p.sh. copë, 

orë/ ditë pune, 

persona në muaj, 

muaj, vit, shuma)

Sasia
Kosto për njësi në 

Lek

Kosto totale në 

Lek

Kontributi i 

kërkuar nga LNB

Kontributi i vet 

(nëse ka)

1. Burimet njerëzore 

1.1
Pagat dhe kostot përkatëse (ju lutemi listoni dhe specifikoni të gjitha pozicionet) 1

0 0.0 0.0

ju lutemi shtoni rreshta dhe rendisni çdo pozicion 0 0.0 0.0

1.2 Shërbimet e konsulencës (tarifat për ekspertët) 0 0.0 0.0

ju lutemi shtoni rreshta dhe rendisni çdo pozicion 0 0.0 0.0

1.3 Shpenzimet e udhëtimit përfshire transportin lokal dhe dietat (ju lutemi bëni dallimin midis stafit dhe konsulentëve, nëse është relevante)0 0.0 0.0

 ju lutemi shtoni rreshta dhe listoni sipas nevojave 0 0.0 0.0

Nën totali 0.0

2. Pajisjet dhe furnizimet

2.1 Blerje, mobilje dhe pajisje  / qira (ju lutem specifikoni) 0 0.0 0.0

ju lutemi shtoni rreshta dhe listoni çdo zë/grup zërash 0 0.0 0.0

2.3 Mirëmbajtje (ju lutem specifikoni) 0 0.0 0.0

ju lutemi shtoni rreshta dhe listoni çdo zë/grup zërash 0 0.0 0.0

Nën totali 0.0

3. Shpenzime për aktivitete (sipas planit të punës)

3.1 Ju lutemi specifikoni sipas matricës së planit të punës 0 0.0 0.0

ju lutemi shtoni rreshta dhe listoni çdo zë/grup zërash 0 0.0 0.0

3.2 Ju lutemi specifikoni sipas matricës së planit të punës 0 0.0 0.0

ju lutemi shtoni rreshta dhe listoni çdo zë/grup zërash 0 0.0 0.0

3.3 Ju lutemi specifikoni sipas matricës së planit të punës 0 0.0 0.0

 ju lutemi shtoni rreshta dhe listoni çdo zë/grup zërash 0 0.0 0.0

Nën totali 0.0

4. Vizibilitet, botime, përkthime, etj.

Ju lutem specifikoni 0 0.0 0.0

Nën totali 0.0

I. SHPENZIME DIREKTE (Nr. 1.-4.)

II. Shpenzime fikse (indirekte)
3
 (maksimumi 10%  e totalit  të shpenzimeve direkte të Projektit) 0.0

Nën totali 0.0

TOTALI (e.)

Ju lutemi ofroni detajet e nevojshme për të treguar si keni arritur 

në shumat e deklaruara. Ju lutemi fshini rreshtat dhe zero-t që 

nuk janë të nevojshme, dhe më pas llogarisni shumat.



Financimi:

Buxheti detajuar:

Titulli Projektit: 

Kohëzgjatja e Projektit: 

Bashkia: 

Të gjitha në Lek %

Kostot Totale 0.00

Kontributi i kërkuar nga LNB 0.00

Kontributi i vet (nëse ka) 0.00

Kontributi nga partnerë të tjerë - ju lutemi specifikoni 0.00


