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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 Fotokopje e kartës së 
identitetit Aplikanti Po

2 Certifikata e Pronësisë 
/Vërtetim Kadastre

Zyra Vendore e Regjistrimit të 
Pasurive të Paluajtshme (ZVRPP) Jo

3 Certifikatë Familjare Zyrat e Gjendjes Civile Jo

1
Vërtetimin si punëkërkues i 
papunë, për jetimët mbi 18 
vjeç

Zyra e Punës Jo

2 Fotokopje e kartës së 
identitetit Aplikanti Po

3 Kopjen e noterizuar të 
statusit të jetimit

Sërbimi Social Shtetëror (SHSSH) / 
Noteri Po

1 Fotokopje e kartës së 
identitetit Aplikanti Po

2
Vërtetimin e trajtimit në 
institucionet e përkujdesit 
shoqëror të lëshuar 30 ditët 
e fundit

Institucionet e përkujdesit shoqëror Po

1 Fotokopje e kartës së 
identitetit Aplikanti Po

2
Urdhrin e mbrojtjes ose 
urdhrin e menjëhershëm të 
mbrojtjes

Gjykata Po
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";

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
Përfitimi i ndihmës ekonomike nga familjet dhe individët në nevojë
Të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët dhe familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, nëpërmjet 
sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësimin e jetesës së tyre
Ofrimin e ndihmës ekonomike aplikantit kur nuk ka të ardhura ose të ardhura të mjaftueshme
Familje/grupe në nevojë.
1. Familjet në nevojë
2. Jetimët, të cilët nuk janë në institucione
3. Prindërit me më shumë se 2 fëmijë të lindur njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë
4. Viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesit shoqëror, deri në çastin e punësimit të tyre 
5. Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm 
të mbrojtjes, që nuk trajtohen në institucionet e përkujdesjes shoqërore

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

Familjet në nevojë: 

Jetimët, të cilët nuk janë në institucione: 

Viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesit shoqëror, deri në çastin e punësimit të tyre: 

Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose të urdhrit të 
menjëhershëm të mbrojtjes, që nuk trajtohen në institucionet e përkujdesjes shoqërore: 

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

30 ditë
Ndihmën ekonomike

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

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

   • Ligji Nr. 9355, datë 10.03.2005, "Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore", i ndryshuar
  • VKM Nr. 955, datë 07.12.2016, "Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së  përfitimit të Ndihmës 
Ekonomike ", i ndryshuar
  • VKM Nr. 956, datë 07.12.2016, "Për përcaktimin e kritereve dhe detajeve të formulës së unifikuar të pikëzimit për përfitimin e 
Ndihmës Ekonomike" 
  • Udhëzim Nr. 3, datë 17.02.2017, Mbi zbatimin e Vendimit Nr. 955 datë 07.12.2016 të Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e 
kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të Ndihmës Ekonomike ", i ndryshuar
   • Udhëzim Nr. 4, datë 17.02.2017, "Për përllogaritjen e përfitimit të ndihmës ekonomike", i ndryshuar
   • Udhëzim Nr. 5, datë 17.02.2017, "Mbi përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6 për qind", i 
ndryshuar

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

5 vjet
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


