KARTELË INFORMATIVE
AL115023
Kërkesë për Birësimet nga Institucioni
KSHB me veprimtarinë e tij synon të garantojë interesin më të lartë të fëmijëve të deklaruar të braktisur për të siguruar
familje të përshtatshme dhe të denja në mënyrë që të krijohen kushte për mirë rritjen dhe edukimin e tyre.
Shërbimi mundëson birësimin e fëmijëve nga familjet aplikante për birësim. Rezultati final është birësimi i fëmijëve të
3. Çfarë ofron ky shërbim?
deklaruar të braktisur me vendim gjykate.
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

4. A jam përfitues?

Përfituesit e shërbimit janë aplikantët birësues, të cilët plotësojnë të gjitha kriteret dhe kushtet e përcaktuar sipas ligjit
përkatës.
Nr

Lloji

Dokumenti lëshohet nga:

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Aplikanti për birësim nga institucioni brenda vendit:
1

Fotokopje e noterizuar e
Çertifikatës së Pronësisë

Zyrë Noteriale /Zyra
Vendore e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme

Po

2

Deklarate noteriale për
gjendjen personale,
familjare dhe sociale të
familjes birësuese (arsim,
punësim, kushte banimi, të
ardhurat financiare)

Noter

Po

3

4
5
6
7
8
9

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

Deklaratë e gadishmërisë
së familjarëve dhe të miqve
Familjarët dhe të afërmit
në mbështetje të aplikantit
birësues
Drejtoria e Pergjithshme e
Dëshmi penaliteti
Burgjeve
Fotografi
Aplikanti
Kërkesë për motivin e
Aplikanti
birësimit drejtuar Komitetit
Raport mjeko ligjor
Qëndra Shëndetësore
Të dhëna mbi Gjendjen
Civile certifikatë lindjeje,
Zyra e Gjendjes Civile
familjare, martese.
Vërtetim i gjendjes
Institucionet Bankare
ekonomike dhe sociale

Po

Po
Po
Po
Po
Po
Po

10

Vërtetim nga Organet e
Njësisë së Qeverisjes
Njësitë Administrative ose
Vendore të Vendbanimit për Komunat
sjelljen dhe figurën morale

Po

11

Vërtetime të punësimit, të
ardhurave dhe sigurimeve
shoqërore dhe
shëndetësore për secilin
partner.

Po

Punëdhënësi, Drejtoria e
Sigurimeve Shoqërore dhe
Shëndetësore

Autoriteti Shëndetësor
Rajonal ose Instituti i
Po
Shëndetit Publik
Aplikanti për birësime ndërvendase nga shtetas rezidentë jashtë Republikës së Shqipërisë :
Vërtetim i gjendjes
1
Institucionet bankare
Po
ekonomike dhe sociale
Kërkesë për motivin e
2
Aplikanti
Po
birësimit drejtuar Komitetit
Autoriteti Shëndetësor
Analizat e Sida-s, hepatit
3
Rajonal ose Instituti i
Po
për prindërit birësues
Shëndetit Publik
Të dhëna mbi Gjendjen
4
Civile certifikatë lindjeje,
Zyra e Gjendjes Civile
Po
familjare, martese.
Zyrë Noteriale/Zyra
Fotokopje e Noterizuar e
5
Vendore e Regjistrimit të
Po
Çertifikatës së Pronësisë
Pasurive të Paluajtshme
12

Analizat e Sida-s, hepatit
për prindërit birësues

6

Vërtetim nga Organet e
Njësisë së Qeverisjes
Njesitë
Vendore të Vendbanimit për Administrative/Komunat
sjelljen dhe figurën morale

Po

7

Fotografi të kushteve të
banimit të aplikantit

Po

8

Deklaratë e gadishmërisë
së familjarëve dhe të miqve
Familjarët dhe të afërmit
në mbështetje të aplikantit
birësues

Aplikanti

Po

10
11

Vërtetime të punësimit, të
ardhurave dhe sigurimeve
shoqërore dhe
shëndetësore për secilin
partner.
Fotografi
Raport mjeko ligjor

12

Dëshmi penaliteti

9

13

Zyrat pritëse
6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

Noteri

Po

Adresa

Orari
E hënë- E enjte, ora 08;00 16:30
E premte 08:00 - 14:00
Niveli 4

Tiranë

Niveli 1

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Tarifa shtesë

Tarifa Online

Tarifa për birësimet nga shtetas
shqiptar rezidentë në Shqipëri
eshte 20.000 lekë, për shtetas
Nuk ka
rezidentë në BE është 700 euro
dhe për shtetas rezidentë jashtë
BE është 1000 dollar.
24 Muaj

10. Çfarë përfitoj?

Vendim nga Këshilli Drejtues i Komitetit Shqiptar të Birësimit

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Në finalizimin e procesit të birësimit

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Komiteti Shqiptar i Birësimeve (KSHB)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në:
E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
KSHB web: kshb.gov.al
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118
Në sportele

Me postë

Me postë

Po

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Mënyra e pagesës

Në një bankë (ose në disa
banka), jashtë institucionit

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Po
Po

Zyrat pranë KSHB

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Po

Aplikanti
Qendra Shëndetësore
Drejtoria e Përgjithshme e
Burgjeve

Rruga "Mine Peza",
Pall.87/3, Shkalla 2

Tarifa bazë

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

Deklarate noteriale për
gjendjen personale,
familjare dhe sociale të
familjes birësuese (arsim,
punësim, kushte banimi, të
ardhurat financiare)
Qyteti

Punëdhënësi, Drejtoria e
Sigurimeve Shoqërore dhe
Shëndetësore

E-albania

Me e-mail

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

Web-i i Institucionit

Me e-mail

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

-Ligji nr. 8624 datë 15/06/2000 mbi Aderimin e Shqipërisë në Konventën e Hagës Për mbrojtjen e fëmijëve dhe
bashkëpunimin për birësimet jashtë vendit.
-Konventa e Kombeve të Bashkuara të 20 Nëntorit 1989 Për të drejtat e fëmijeve e cila ka hyrë në fuqi më 28/03/1992
-Ligji nr. 9062 datë 08/05/2003, Kodi i Familjes, i ndryshuar.
-Ligji nr 9695 datë 19/03/2007 Për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit, i ndyshuar.
-Ligji Nr. 9443 datë 16.11.2005 Për aderimin e RSH në Konventën për juridiksionin, ligjin e zbatueshëm, njohjen zbatimin
16. Cila është baza ligjore e
dhe bashkëpunimin, në lidhje me përgjegjësinë prindërore dhe masat për mbrojtjen e fëmijëve.
këtij shërbimi?
-Ligji Nr. 9359 datë 24.05.2005 Për ratifikimin e Konventës Europiane për marrëdhëniet me fëmijët.
-Ligji Nr. 9446 datë 24.11.2005 Për aderimin e RSH në Konvetën për aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të
fëmijës.
-Ligji Nr. 9544 datë 29.05.2006 "Për ratifikimin e marrëveshjes mes Këshillit të Ministrave të RSH dhe Qeverisë së
Republikës Greke për mbrojtjen dhe asistencën e fëmijëve viktima të trafikimit.
-Ligji Nr. 9669 datë 18.12.2006 Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare.

