
Dokumentat që paraqiten për aplikim për ndihmë ekonomike: 

1. Kopjen e kartës së identitetit të aplikantëve. 

2. Certifikatën e pronësisë, të lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme/ vërtetimin 

e lëshuar nga Zyra e Kadastrës, apo aktin e marrjes në pronësi ose në përdorim të tokës, për 

zonat ku regjistrimi i pronësisë nuk ka përfunduar ende. 

3. Çertifikatë familjare. 

4. Familjet që plotësojnë kriteret, paraqiten nga data një deri në datën dhjetë të çdo muaji për 

aplikim pranë zyrës së ndihmës ekonomike. 

5. Antarët në moshë madhore të familjes paraqiten çdo tre muaj për të bërë deklarimin e 

ndryshimeve ose jo në familje. 

  

1. Për rastet që janë në proces zgjidhjeje martese dhe ende nuk ka një vendim gjykate të formës së 

prerë, dokumentacioni paraqitet i ndarë nga secili bashkëshort. Krahas këtij dokumentacioni 

paraqitet edhe vërtetimi i gjykatës që bashkëshortët janë në proces zgjidhjeje martese. 

2. Për familjet në nevojë, që në përbërje të tyre kanë invalidë pune apo persona me aftësi të 

kufizuara që përfitojnë pagesë për aftësinë e kufizuar, paraqesin edhe kopjen e vërtetimit të 

Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë. 

3. Për fëmijët e familjeve në nevojë, që ndjekin arsimin bazë, paraqesin edhe vërtetimin për 

ndjekjen e shkollës të lëshuar nga shkolla, i cili është i detyrueshëm për t’u dorëzuar dy herë 

brenda një viti shkollor, për të përfituar pagesën shtesë. 

4. Për fëmijët e familjeve në nevojë që vaksinohen paraqesin edhe fotokopje nga libri i shëndetit të 

fëmijës për vaksinën e kryer sipas kalendarit të detyrueshëm për grup-moshat e fëmijëve, për të 

përfituar pagesën shtesë. 

  

 Jetimët, të cilët nuk janë në institucione, paraqesin pranë administratorit shoqëror të seksioneve 

të ndihmës dhe të shërbimeve shoqërore në bashkinë/njësinë administrative: 

a) kopjen e noterizuar për statusin e jetimit, sipas kërkesave të parashikuara në ligjin për statusin 

e jetimit, të ndryshuar. 

 Viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore deri në çastin e 

punësimit të tyre, paraqesin: 

a) vërtetimin e trajtimit në institucionet e përkujdesjes shoqërore, të lëshuar brenda 30 ditëve të 

fundit. 



 Viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes 

ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes paraqesin: 

a) urdhrin e mbrojtjes ose urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes. 

  

Përjashtimi nga ndihma ekonomike: 

Përjashtohen nga përfitimi i ndihmës ekonomike, për një periudhë gjashtë mujore, familjet të 

cilat kanë në përbërje të tyre edhe një anëtar të vetëm që plotëson kushtet e mëposhtme: 

a) Kryen ndarje të qëllimshme të anëtarëve të familjes, kur nuk krijohet një kurorë e re, me 

përjashtim të rastit vajzë nënë; 

b) Nuk tërheq ndihmën ekonomike, brenda një afati 10-ditor nga dita e depozitimit në llogarinë 

bankare/kryerjes së pagesave nga Posta Shqiptare, për përfituesit e ndihmës ekonomike me 

përjashtim të rasteve kur kjo ka ndodhur për shkaqe të arsyeshme si shëndetësore dhe fatkeqësi; 

c) Refuzon verifikimin e situatës social-ekonomike në familje. 

ç) Fsheh informacionin apo kryen deklarim të rremë mbi të dhënat e kërkuara 

d) Nuk deklaron ndryshimet e situatës social-ekonomike në deklaratën e paraqitjes çdo tre muaj 

të familjes; 

dh) Refuzojnë përfshirjen në kurset e formimit profesional ose refuzojnë ofertat e përshtatshme 

për punë të zyrave të punës, për anëtarët në moshë aktive pune të familjeve përfituese të skemës 

së ndihmës ekonomike, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për nxitjen e punësimit; 

e) Anëtarët në moshë aktive pune të aftë për punë, nuk rezultojnë punëkërkues të papunë, apo të 

vetëpunësuar pranë zyrave të punës. 

  

Masa e ndihmës ekonomike 

1. Përllogaritja e masës së plotë të ndihmës ekonomike, për familjet e përzgjedhura në bazë të 

formulës së pikëzimit, bëhet sipas strukturës së familjes. 

2. Kur në përbërjen e strukturës së familjes, për efekt të llogaritjes së masës së ndihmës ekonomike, 

mbetet vetëm një anëtar, masa e ndihmës ekonomike për këtë të fundit është ajo e llogaritur për 

këtë anëtar. 

3. Për bashkëshortët në proces zgjidhjeje martese, kur ende nuk ka një vendim gjykate të formës së 

prerë, masa e ndihmës ekonomike për secilin bashkëshort, do të jetë e përllogaritur në bazë të 

strukturës së familjes.. 

4. Masa e ndihmës ekonomike, në muaj, për prindërit e fëmijëve të lindur është, si më poshtë: 

a) trinjakë 3 000 (tre mijë) lekë, për çdo fëmijë; 

b) katërnjakë 4 000 (katër mijë) lekë, për çdo fëmijë; 



c) pesënjakë 5 000 (pesë mijë) lekë, për çdo fëmijë. 

Kjo ndihmë ekonomike përfitohet deri në mbarimin e arsimit bazë, por jo më shumë se 18 vjeç. 

5. Masa e ndihmës ekonomike për viktimat e trafikimit është 3 000 (tre mijë) lekë në muaj. Kjo 

ndihmë ekonomike përfitohet pas daljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore, deri në çastin 

e punësimit të tyre. 

6. Masa e ndihmës ekonomike për çdo viktimë të dhunës në marrëdhëniet familjare, të përcaktuar 

në urdhrin e mbrojtjes apo urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes, është 3 000 (tre mijë) lekë në 

muaj. Kjo ndihmë ekonomike përfitohet gjatë periudhës së vlefshmërisë të urdhrit të mbrojtjes 

ose urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, të përcaktuar në vendimin e gjykatës. 

7. Masa e ndihmës ekonomike, për çdo jetim, është 3 000 (tre mijë) lekë në muaj. Kjo ndihmë 

ekonomike përfitohet nga jetimët që nuk janë në institucione deri në çastin e punësimit të tyre. 

8. Anëtarët e familjes, fëmijë, për të cilët vërtetohet që ndjekin arsimin bazë deri në moshën 16 

vjeç, marrin një shtesë në masën 300 (treqind) lekë në muaj gjatë vitit shkollor. 

9. Anëtarët e familjes, fëmijë, për të cilët vërtetohet se janë vaksinuar sipas kalendarit të vaksinimit, 

marrin një shtesë në masën 100 (njëqind) lekë, për çdo vaksinë të kryer. 

10. Për anëtarin e familjes në nevojë, që është person me aftësi të kufizuara, invalid pune, nuk 

llogaritet masë ndihme ekonomike në strukturën e masës së ndihmës ekonomike për familjen. 

  
 


