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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

Dokumenti që vërteton 
trajtimin e tyre nga 
institucionet publike dhe 
private të përkujdesit 
shoqëror, nëse janë të 
sistemuar në këto 
institucione

Institucioni i përkujdesjes shoqërore Po

2

Vendimin e gjykatës së 
formës së prerë për rastin e 
heqjes së të drejtës 
prindërore të të dy prindërve 
ose njërin prind, kur prindi 
tjetër nuk jeton (duhet 
dorëzuar edhe certifikata e 
vekjes për prindin që nuk 
jeton)

Gjykata
Zyrat e Gjendjes Civile (për 
certifikatën e vdekjes)

Po

3

Vendimin e gjykatës qe e 
deklaron të braktisur fëmijën 
nga të dy prindërit, ose njëri 
prind kur tjetri nuk jeton 
(duhet dorëzuar edhe 
certifikata e vekjes për 
prindërin që nuk jeton)

Gjykata
Zyrat e Gjendjes Civile (për 
certifikatën e vdekjes)

Po

4
Certifikata e lindjes së 
personit (që kërkon të 
përfitojë statusin)

Zyrat e Gjendjes Civile Jo

5
Certifikatën e vdekjes së të 
dy prindërve, nëse asnjëri 
nga prindërit nuk është 
gjallë

Zyrat e Gjendjes Civile Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

1. Zyrat sociale në 384 Njësitë 
Administrative të 61 bashkive 
2. 12 Zyrat Rajonale të Shërbimit 
Social Shtetëror (SHSSH)

1. 384 Njësitë 
Administrative dhe 61 
Bashki
2. 12 Zyrat Rajonale të 
Shërbimit Social Shtetëror

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
Përfitim i statusit të jetimit
Qëllimi i shërbimit  është t 'ju sigurojë një status të veçantë dhe lehtësira jetimëve
Pagesë mujore si dhe disa lehtësira në përftimin falas të disa shërbimeve të tjera publike dhe trajtimin me prioritet nga shteti për 
tregun e punës dhe atë të strehimit
Personat 0 - 25 vjeç që plotësojnë këto kritere: 
a) Të lindur jashtë martese
b) Që nuk kanë gjallë asnjërin nga prindërit
c) Të cilëve me vendim të formës së prerë të gjykatës, u është hequr e drejta e të dy prindërve, ose u është hequr e drejta 
prindërore për njërin prind dhe prindi tjetër nuk jeton
d) fëmijët që braktisen nga të dy prindërit dhe nuk u njihet identiteti i tyre

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?

90 ditë

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

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

   • Ligji Nr. 8153, datë 31.10.1996, "Për statusin e jetimit"
   • VKM Nr. 233, datë 10.04.1998, "Për zbatim të ligjit për statusin e Jetimit"
 • Udhëzimi Nr. 20, datë 14.12.1998

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

Libreza me statusin
Vlefshmëria përcaktohet nga komisioni i SHSSH
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


