FORMULAR APLIKIMI
VLERËSIMI PËR PËRCAKTIMIN E NEVOJËS PËR NDIHMËSIN PERSONAL
SHËRBIMI SOCIAL SHTETËROR
MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE
Nëse keni pyetje, lutemi kontaktoni:

HAPËSIRË E REZERVUAR VETËM PËR INSTITUCIONIN

Tel:
E-mail:
Web:
Shënim: Ju lutem plotësoni me kujdes dhe qartë
informacionin e kërkuar në fushat më poshtë,
Me Shkronjë të Madhe e në ngjyrë blu.

SEKSIONI A: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKANTIN
1. Emri

2. Mbiemri

3. Emri i Babait

4. NID

5. Gjinia

Mashkull

Nr. i identifikimit
personal

6. Datëlindja

Femër

7. Vendlindja

Data

Muaji

Viti

8. Shtetësia

9. Adresa
10. Qyteti

11. Rrethi

12. Kodi Postar

13. Nr. Tel

14. E-mail

15. Nr. Sig
shëndetësor

SEKSIONI A1: INFORMACION SPECIFIK MBI PERSONIN E AUTORIZUAR
BURIMI I INFORMACIONIT
I afërm/anëtar i familjes

Kujdestar (jo anëtar i familjes)

1. Emri

2. Mbiemri

3. Emri

4. Mbiemri

SEKSIONI B: INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN
NEVOJA PERSONALE
1. HIGJENA
1- Rregullisht, mund të lahet vetë ( duart , fytyrën, kembët, etj.) e në mënyrë të pavarur.
2 - Mund të lahet vetë (duart, fytyren, kembet, etj.), nëse i jepet sapun, peshqir, etj.
3 - Mund të lahet vetë (duart , fytyrën, këmbët, etj.), nëse është i mbikqyrur dhe i jepet ndihmë, sipas nevojës.
4 - I paaftë për t’u larë vetë dhe nevojitet ndihmë e plotë.
0 - Nuk aplikohet
2. BANJA/DUSHI
1- Rregullisht, bën banjë /dush e në mënyrë të pavarur
2 - Ka nevoje për t’u shoqëruar/hapur dushi, por mund të lahet në mënyrë të pavarur
3 - Ka nevojë për mbikqyrje dhe duhet t’i kërkohet të lahet.
4 - Totalisht i varur, nevojitet ndihmë e plotë.
0 - Nuk aplikohet
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3. DHËMBËT
1- Rregullisht, pastron dhëmbët/protezat në mënyrë të pavarur
2 - Pastron dhëmbët/protezat, nëse i jepen mjetet e duhura
3 - Kërkon pak ndihmë, si pasta e dhëmbëve në furçë, furça në gojë, etj
4 - Nevojitet ndihmë e plotë
0 - Nuk aplikohet
4. VESHJA
1 - Rregullisht, zgjedh veshjet e duhura dhe vishet vetë
2 - Vishet vetë, por në mënyrë të gabuar dhe /ose mbrapsht, të pakthyera ose të palara
3 - I pamundur të vishet vetë, por lëviz gjymtyrët për të ndihmuar
4 - I pamundur për të ndihmuar dhe kërkon ndihmë totale për t’u veshur
0 - Nuk aplikohet
5. TUALETI
1 - Përdor tualetin në mënyrë të përshtatshme, kur ka nevojë
2 - Nevojitet të dërgohet në tualet dhe t’i jepet ndihmë
3 - Urinë ose feçe e pakontrolluar
4 - Urinë dhe feçe e pakontrolluar
0 - Nuk aplikohet

6. TRANSFERIMI
1- Mund të ulet/ngrihet nga kolltuku/karrigia/divani pa ndihmë
2 - Mund të ulet në kolltuk/karrige/divan, por do ndihmë të ngrihet
3 - Nevojë për ndihmë për t’u ulur/ngritur nga kolltuku/karrigia/divani
4 - Krejtësisht i varur për t’u ulur apo ngritur nga kolltuku/karrigia/divani
0 - Nuk aplikohet

7. LËVIZSHMËRIA
1 - Ecën i pavarur
2 - Ecën me ndihmë p.sh. duke u mbajtur nëpër mobiljet, kolltuqe për mbështetje
3 - Përdor mjete ndihmëse për të lëvizur përreth p.sh.deambulatorë, paterica, karrige me rrota, etj
4 - E ka të pamundur të ecë edhe me mbeshtetje
0 - Nuk aplikohet
8. MJEKIMI
1 - Merr vetë mjekimin e tij/saj
2 - Merr mjekimin e tij/saj, por duhet ta kujtojnë.
3 - Nevojitet ndihmë për të marrë mjekimin e duhur
4 - Nevojitet t’i jepen mjekimet
0 - Nuk aplikohet
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9. MBIKQYRJA
1- Nuk ka nevojë për mbikqyrje në shtëpi ose në komunitet
2 - Ka nevojë të shoqërohet në komunitet, por mund të qëndrojë vetëm në shtëpi për periudha të shkurtra, të
cilat nuk tejkalojnë dy orë
3 - Ka nevojë të shoqërohet në komunitet, por mund të qëndrojë vetëm në shtëpi për periudha të zgjatura.
4 - Nevojitet mbikëqyrje e përhershme (dmth., të jetë vazhdimisht nën vëzhgimin e dikujt) në shtëpi ose në
komunitet
0 - Nuk aplikohet
NEVOJAT SHTËPIAKE
10. PËRGATITJA E USHQIMIT
1 - Zgjedh dhe përgatit ushqimin, si kërkohet
2 - I/e aftë të përgatisë ushqimin, nëse i jepen përbërësit
3 - Mund të përgatisë ushqimin, nëse nxitet dhe mbikqyret hap pas hapi
4 - I pazoti të përgatisë ushqimin edhe kur nxitet ose mbikqyret
0 - Nuk aplikohet
11. TË NGRËNIT
1 - Ha në mënyrë të përshtatshme, duke përdorur takëmin e saktë
2 - Ha në mënyrë të përshtatshme, në qoftë se ushqimi është i menaxhueshëm dhe/ose përdor lugën
3 - Përdor gishtërinjtë/duart për t'u ushqyer (nuk përdor dot lugën apo pirunin)
4 - Ka nevojë për t'u ushqyer nga dikush tjetër
0 - Nuk aplikohet
12. PËRGATITJA E LËNGJEVE
1 - Zgjedh dhe përgatit lëngjet si kërkohet ( ujë, qumësht, çaj, kafe, lëng portokalli, etj).
2 - I/e aftë të përgatisë lengjet, nëse i jepen përbërësit (çaj, kafe, etj)
3 - Mund të përgatisë lëngjet dhe t’i sherbejë vetes (çaj, kafe, ujë, qumësht, etj.), nëse nxitet dhe mbikqyret
hap pas hapi.
4 - I pazoti të përgatisë dhe t’i japë vetes lëngje ( ujë, qumësht, lëng protokalli, çaj, kafe, etj.) edhe kur nxitet
ose mbikqyret.
0 - Nuk aplikohet
13. TË PIRËT
1 - Pi lëngje në mënyrë të përshtatshme (gotë, filxhan, etj.).
2 - Pi lëngje në mënyrë të përshtatshme me mjete ndihmëse si pipëz etj.
3 - Megjithëse përpiqet, nuk mund të pijë vetë edhe me mjete ndihmëse si pipëz etj.
4 - Pi vetëm kur i japin të pijë me mjete ndihmëse.
0 - Nuk aplikohet
14. PUNË SHTËPIAKE
1 - Në gjendje të bëjë punët e shtëpisë/ të kopshtit, ashtu si kërkohet.
2 - Në gjendje të bëjë punët e shtëpisë /të kopshtit, por jo në standartet e duhura.
3 - Mund te bëjë dicka me nxitje dhe mbikqyrje
4 - Pa dëshirë/i paaftë të marrë pjesë në punët e shtëpisë/kopshtit.
0 - Nuk aplikohet
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15. PAZARI/BLERJET
1- Në gjendje të bëjë blerjet e nevojshme (më shumë se tre artikuj)
2 - Në gjendje të blejë 1 ose 2 artikuj, me ose pa listë, por jo më shumë
3 - I/e paaftë të bëjë blerje/pazar vetëm, por merr pjesë kur është i/e shoqëruar
4 - I/e paaftë të marrë pjesë në blerje, as kur është i/e shoqëruar
0 - Nuk aplikohet

16. TRANSPORTI
1- Në gjendje të ngasë makinën, bicikletën ose përdorë transportin publik në mënyrë të pavarur
2 - I/e paaftë të ngasë makinën, por përdor transportin publik, biçikletën etj
3 - I/e paaftë të përdorë transportin publik, vetëm, i pashoqëruar
4 - I/e paaftë të përdorë transportin publik edhe i/e shoqëruar
0 - Nuk aplikohet

17. FINANCAT
1 - Njeh vleren e parave, përdor kartë krediti dhe është i/e përgjegjshëm për financat e tij
2 - Mund të njohë vlerën e parave, por nuk është përgjegjës për financat e tij si dhe të përdorë kartë krediti
3 - Ka disa njohuri për paratë (njeh kartmonedhat), por është i paaftë të njohë vlerën e parave dhe të
kuptoje çmimin
4 - I/e paaftë të njohë vlerën e kartmonedhave
0 - Nuk aplikohet

NEVOJAT SHOQËRORE
18. KOMUNIKIMI
1 - Është në gjendje të filloje dhe të mbajë gjallë një bisedë
2 - Tregon se kupton dhe përpiqet të përgjigjet verbalisht dhe me gjeste
3 - Mund të komunikoje dëshirat e tij/saj, por ka vështirësi për të kuptuar të tjerët
4 - Nuk përgjigjet, apo komunikon gojarisht me të tjerë
0 - Nuk aplikohet

19. TELEFONI
1 - Përdor telefonin në mënyrë të përshtatshme, duke përfshirë edhe gjetjen e numrave saktësisht
2 - Përdor telefonin nëse i jepet numri ose i formulohet numri
3 - Përgjigjet në telefon, por nuk bën dot thirrje
4 - I/e paaftë/ pa dëshirë të përdorë telefonin
0 - Nuk aplikohet

20. AKTIVITETET ÇLODHËSE
1- Merr pjesë në aktivitete çlodhëse dhe argëtuese, në përputhje me moshën, në mënyrë të pavarur
2 - Merr pjesë në aktivitete çlodhëse dhe argëtuese, por nevojitet udhëzim/mbikqyrje
3 - Heziton të bashkohet, të marrë pjesë në aktivitete çlodhëse dhe argëtuese, ka nevojë për nxitje dhe mbështetje
4 - Nuk ka mundësi/dëshirë të marrë pjesë në aktivitete çlodhëse dhe argëtuese
0 - Nuk aplikohet
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21. TË SHKUARIT NË PUNË DHE/OSE SHKOLLË/FAKULTET
1 - Mund të shkojë në punë/shkollë/fakultet i/e pavarur
2 - I nevojitet trajnim për të mesuar rrugën/për të marrë autobusin, etj. për të shkuar në punë/shkollë/fakultet
3 - I nevojitet ndihmë për të shkuar në punë/shkollë/fakultet, por jo shoqërim i plotë
4 - I nevojitet shoqërim për të shkuar në punë/shkollë/fakultet
0 - Nuk aplikohet
22. ORIENTIMI NË HAPËSIRË
1- Plotësisht i/e orientuar në mjedis/hapësirë.
2 - I/e orientuar vetëm në mjedise të njohura.
3 - Humbet nëpër shtëpi, nevojitet ta kujtosh/t’i tregosh ku është tualeti, etj.
4 - Nuk e njeh shtëpinë si të vetën dhe përpiqet të ikë.
0 - Nuk aplikohet

23. PËRDORIMI I RADIOS DHE TELEVIZORIT
1 - Përdor radion dhe/ose TV i/e pavarur
2 - Është i aftë të zgjedhë emisionin e pëlqyer të radio/TV, por nevojitet ndihmë në programimin
3 - Ka interes në disa programe të preferuar në radio dhe/ose televizive, por nuk mund të zgjedhë dhe
të vendosë ato pa ndihmë
4 - Nuk ka interes në programe e radios dhe/ose TV
0 - Nuk aplikohet
24. ADVOKIMI
1 - Është në gjendje për të advokuar/mbrojtur nevojat e tij / saj në takime
2 - Është në gjendje për të advokuar/mbrojtur nevojat e tij / saj personalisht
3 - Ka nevojë të inkurajohet për të advokuar/mbrojtur nevojat e tij / saj
4 - Është i pazoti të advokojë/mbrojë të drejtat e tij
0 - Nuk aplikohet
25. PJESËMARRJA NË AKTIVITETE SHOQËRORE DHE ÇLODHËSE
1 - Mund të marrë pjesë vetë në aktivitete shoqërore dhe shlodhëse.
2 - I nevojitet të shoqërohet për në aktivitete shoqërore dhe shlodhëse, por mund të qëndrojë vetë.
3 - I nevojitet të shoqërohet për në dhe gjatë aktiviteteve shoqërore dhe shlodhëse, por nuk ka nevojë
për ndihmë për të marrë pjesë.
4 - I nevojitet të shoqërohet për në dhe gjatë aktiviteteve shoqërore dhe shlodhëse dhe ka nevojë për
0 - Nuk aplikohet
Numri mesatar i orëve të shërbimit direkt ditor sipas nevojave individuale
1- 4 orë

5- 6 apo më shumë orë

KLAUZOLA DEKLARATIVE
Unë i/e nënshkruari/a ___________________________________________________ në dijeni të përgjegjësive penale që rrjedhin nga
deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të
dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta dhe në respektim të ligjit Nr. 9887 "Për mbrojtjen e të
dhënave personale” të ndryshuar, autorizoj me vullnetim tim të lirë institucionin, të përpunojë dhe të përdorë
të dhënat e mia personale, për qëllime statistikore dhe të shqyrtimit të aplikimit.
Njoftojmë se autorizimi i mëposhtëm është vullnetar.
Autorizoj institucionin të përpunojë të dhënat e mia personale (emër, mbiemër, numër telefoni ose
email) të mbledhura më sipër, me qëllim zhvillimin e sondazheve të automatizuara për marrjen e
opinionit tim, në lidhje me cilësinë e ofrimit të shërbimit.
Nënshkrimi i Aplikantit

Nënshkrimi i personit të
autorizuar
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Nënshkrimi i plotësuesit
të formularit

Data

Muaji

Viti

Pozicioni
Agjencia
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