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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA PEQIN
Drejtoria e Shërbimit Social dhe Ndihmës Ekonomike
(i) Misioni
Analizimi i situatës së shërbimit social, evidentimi i problematikës, zbatimi dhe menaxhimi i
programeve dhe projekteve sociale, në mbështetje të kategorive në nevojë, për të lehtësuar dhe
përmirësuar situatën social-ekonomike të komunitetit të qytetit të Peqinit.
Evidentimi i grupeve në nevojë brenda territorit të Bashkisë Peqin dhe krijimi, brenda kuadrit
ligjor, i kushteve të favorshme për t’u ofruar ndihmën e nevojshme ekonomike dhe shërbimin e
duhur social.
(ii) Detyrat
a. harton politikat për kujdesin social, mbledh dhe analizon informacionin mbi situatën sociale të
shtresave në nevojë dhe kategorive në risk;
b. harton dhe monitoron strategjitë dhe programet afatmesme dhe afatshkurtër, që ndihmojnë
kategori të veçanta për të kapërcyer barrierat ekonomike dhe sociale;
c. harton dhe kontrollon projektet sociale, përcakton prioritete, si dhe harton buxhete për
realizimin e programeve sociale;
d. harton dhe monitoron standardet dhe kriteret prioritare për të gjithë sektorët e kujdesit social,
përfshirë edhe strehimin social;
e. zbaton dhe menaxhon projekte sociale për të gjitha kategoritë në nevojë dhe bashkëpunon me
të gjithë aktorët përgjegjës: organizatat jofitimprurëse dhe organizma të tjerë, për realizimin e
tyre;
f. merr pjesë si palë e tretë dhe shpreh mendimin si ekspert në fushën sociale në gjykimin e
çështjeve civile mbi “Caktimin e kujdestarisë së personave që u hiqet apo kufizohet zotësia për të
vepruar”, në përputhje me ligjin nr. 9062, datë 08.05.2003 “Kodi i Familjes”;
g. zbaton projektet e ndryshme sociale si dhe ndjek dhe ndihmon në zhvillimin e aktiviteteve
sociale për të gjitha kategoritë në risk, përfshirë këtu aktivitetet e Rrjeteve Sociale të ngritura për
mbështetjen e kategorive sociale;
h. planifikon dhe menaxhon projektet sociale nëpërmjet qendrave ditore, në shërbim të të gjitha
kategorive në nevojë, në përputhje me standardet dhe strategjinë lokale të shërbimit social;
i. ndjek hartimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zbatuara nga sektori në përputhje
me prioritetet, standardet dhe strategjinë lokale të sektorit.
j. Evidenton, verifikon dhe i rekomandon organit kopetent familjet qe kerkojne ndihme
ekonomike.
k. Pergatit dhe perpunon dokumentacionin e nevojshem per perfitimin e ndihmes ekonomike per
cdo familje dhe e sistemon ne dosje te vecante.
l. Verifikon te dhenat e paraqitura nga pretenduesi per ndihme, duke verifikuar dokumentacionin
e paraqitur dhe gjendjen reale te tyre.
m. Pergatit projekt-vendimin per ndihmen ekonomike dhe ia paraqet per miratim Keshillit
Bashkiak.
n. Harton liste-pagesen e familjeve qe do te trajtohen me ndihme ekonomike.
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o. Informon Ministrine perkatëse, nepermjet formulareve te kerkuar prej saj, per administrimin e
fondeve te akorduara per ndihme ekonomike.
p. Raporton para Kryetarit te Bashkise apo Keshillit Bashkiak, sa here qe kerkohet per gjendjen
ekonomike te familjeve qe trajtohen ne skemen e ndihmes ekonomike dhe per perdorimin e
fondeve te akorduara per kete ndihme.
q. Evidenton, verifikon dhe pergatit dokumentacionin e nevojshem per familjet me persona me
aftesi te kufizuara per tu trajtuar me perfitim paaftesie, sipas kritereve te vendosura nga aktet
ligjore e nenligjore.
r. Ndjek dhe verifikon kujdesin qe tregon familja ndaj personit me paaftesi dhe nderhyn ne raste
te konstatimit te mungeses se ketij kujdesi.
s. Merr masa per sistemimin e personave ne nevoje ne institucionet e kujdesit shoqeror.
t. Evidenton personat ne nevoje per tu sistemuar ne institucione te kujdesit shoqeror dhe pasi merr
miratimin e Keshillit Bashkiak, ia percjell dokumentacionin institucioneve perkatese.
u. Bashkepunon me organizata apo shoqata te ndryshme shoqerore humanitare per sigurimin e
ndihmave te ndryshme.
v. Ne rastin e ndihmave nga organizatat apo shoqatat e ndryshme humanitare, bashkepunon me to
per percaktimin e kritereve per shperbdarjen e tyre.
w. Harton dhe merr masat e nevojshme per hartimin dhe zbatimin e politikave dhe programeve
sociale te miratuara, per shtresa ne nevoje, duke bashkepunuar dhe me organizata te licensuara ne
kete fushe.
x. Pergjigjet per hapjen dhe mireadministrimin e institucioneve publike vendore te sherbimeve
sociale ne varesi te bashkise.
y. Kerkon respektimin e standarteve shteterore, ne kryerjen e sherbimeve sociale nga institucionet
shteterore dhe private qe kryejne keto sherbime.
m. Pergjigjet per planifikimin, projektimin, ngritjen dhe funksionimin e tregjeve publike dhe
rrjetit te tregtise ne territorin e bashkise
1) Planifikon ngritjen, shperndarjen e tregjeve dhe njesive tregtare sipas kategorive dhe
shumllojshmerise se tyre (tregje me shumice ose pakice, tregje ushqimore ose industriale).
2) Bashkepunon me drejtori apo sektore te tjere per perfshirjen e tregjeve ne planet e zhvillimit te
Bashkise.
3) Disiplinon dhe kontrollon veprimtarine e tregtise ambulante dhe merr masa ne bashkepunim
me sektorin e policise bashkiake, per parandalimin e tregtise ne vendet e pa miratuara.
n. Administron tregjet e lira ne territorin e Bashkise.
1) Merr masa per funksionimin normal te tregjeve te lira ne territorin e Bashkise.

2) Kujdeset per mirembajtjen, pastrimin si dhe paisjen e tregjeve me infrastrukturen higjenosanitare te nevojshme.
3) Lidh kontrata me individe qe kerkojne te tregtojne ne ambjentet e tregjeve te lira dhe ben
vjeljen e taksave te caktuara ne keto tregje.
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