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1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i 
shërbimit?
3. Çfarë ofron ky shërbim?
4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga: Dorëzohet në sportel nga 
aplikanti?

1
Autorizimi i prindërve 
/kujdestarit për kthim të 
asistuar të të miturit/miturës

Aplikanti Po

2
Autorizimi i prindërve 
/kujdestarit për udhëtimin e të 
miturit/miturës

Aplikanti Po

3 Deklarata e pranimit e 
firmosur nga përfituesi Aplikanti Jo

4
Deklarata e konfidencialitetit 
për përkthyesit (kur 
viktima/viktima e mundshme 
e trafikimi është shtetas/e i/e 
huaj)

Përkthyesi Jo

5 Leje e informuar për 
intervistën formale Aplikanti Jo

6 Formati i konkludimit të 
intervistës formale

Punonjësi social, punonjësi i 
policisë, aplikanti Jo

7
Formati i konkludimit pa 
intervistë formale (për 
viktimat e mundshme të 
trafikimit)

Aplikanti Jo

8 Deklarata e vendimit të 
informuar për ndihmë

Punonjësi social, punonjësi i 
policisë, aplikanti Jo

9
Kërkesa për vlerësimin social-
ekonomik dhe të sigurisë së 
parakthimit vullnetar (për 
viktimat/ viktimat e 
mundshme të riatdhesuara)

Administratori social Jo

10
Raporti për vlerësimin e 
situatës familjare para kthimit 
vullnetar të asistuar

Administratori social Jo

11
Procesverbalet e referimit 
nga punonjësi social i zyrave 
rajonale dhe nga punonjësi 
antitrafik

Shërbimi Social Shtetëror Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

SLKTP-  Sektori i luftës kundër 
trafiqeve të paligjshme pranë 
Policisë së Shtetit; 
Zyrat Rajonale të Shërbimit 
Social Shtetëror (SHSSH)

Në çdo qytet të Republikës 
së Shqipërisë

1. SLKTP -  Sektori i luftës kundër trafiqeve 
të paligjme pranë Policisë së Shtetit në çdo 
qytet;
2. 12 Zyrat Rajonale të Shërbimit Social 
Shtetëror (SHSSH);
1.  DRSHSSH Tiranë, rruga. Rifat 
Bodinaku, mbrapa Minstrisë së Jashtme;
2.  DRSHSSH Elbasan, rruga. Kongresi i 
Elbasanit, P. Nr. 35, Shk. Nr. 3;
3.  DRSHSSH Fier, Lagjja Kastrioti Fier;
4.  DRSHSSH Gjirokastër, Qafa e Pazarit;
5.  DRSHSSH Korçë, Ish Gjeologjia;
6.  DRSHSSH Durrës, Lagjja "11", 
rruga"Aleksandër Goga", përballë Gjykatës;
7.  DRSHSSH Lezhë, Luigj Gurakuqi 
përballë Prefekturës;
8.  DRSHSSH Shkodër, rruga "Zogu i parë", 
lagjja "Salo Halili" Shkodër;
9.  DRSHSSH Kukës, Lagjja Nr. 2, rruga 
Dituria, prapa Hotel Gjallica;
10.  DRSHSSH Dibër, Bulevardi Elez Isufi 
Peshkopi;
11.  DRSHSSH Berat, Lagjja "30 Vjetori";
12.  DRSHSSH Vlorë, pranë Bashkisë 
Vlorë.

E hënë- E premte, ora 08:00 
-16:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4
Ofrohet informacion mbi 
shërbimin

Ofrohet informacion dhe 
mundësi shkarkimi i 
formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe mundësi 
për dorëzimin e aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 
online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës
Shërbim pa pagesë

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?
11. Ç'afat vlefshmërie ka?
12. Ku e marr?
13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

KARTELË INFORMATIVE
Shërbim për viktimat e trafikimit / viktimat e mundshme të trafikimit (VT/VMT)
Rehabilitimi i grave/vajzave ose personave të identifikuar si potencial trafikimi. Qendra ka për qëllim fuqizimin e viktimës nëpërmjet 
shërbimeve të ndihmës sociale me standarde bashkëhore, me qëllim që të nxitet  pavarësia, përfshirja, identiteti dhe integrimi i tyre 
në jetë normale
Kujdes dhe mbrojtje për viktimat e trafikimit
Viktima të identifikuara si viktima të trafikimit VT ose Viktima të mundshme trafikimi VTM, sipas vlerësimit me intervista formale të 
realizuar nga punonjësi përgjegjës i policisë dhe punonjësi social i drejtorisë rajonale të SHSSH

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

Nuk ka afat të përcaktuar, në momentin e identifikimit sipas procedurave të përcaktuara merret menjëherë në mbrojtje viktima e 
trafikimit, duke e vendosur në një nga IPSH. 

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

Në sportele                                  Me postë                   Web-i i Institucionit                               Me e-mail

  • VKM Nr. 582, datë 27.07.2011, "Për miratimin e procedurave standarde të veprimit për identifikimin dhe referimin e 
viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit"
 • VKM Nr. 425, datë 27.06.2012, "Për përcaktimin e kritereve dhe dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në 
institucionet rezidenciale, publike dhe jopublike të përkujdesit shoqëror ", i ndryshuar 
VKM Nr. 195, datë 11.04.2007, "Për  standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror, në qendrat rezidenciale, për personat e 
trafikuar ose rrezik trafikimi "

Në platformën "Shqipëria që duam" 
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Intervista fillestare dhe intervista formale e plotësuar dhe firmosur nga personat përgjegjës sipas formateve të miratuara me VKM 
për identifikimin dhe referimin e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit 
Pa afat
Në sportele                                  Me postë                             E-albania                                          Me e-mail
Shërbimi Social Shtetëror (SHSSH)

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?

Kontakto në: Orari
E- albania: e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
SHSSH web: www.sherbimisocial.gov.al
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 
E Hënë- E Premte, ora 08:00- 19:00


