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Strehimi është një e drejtë, që garantohet ne Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë (neni 
59) për garantimin e të cilës duhet të ndërhyjë shteti për ta bërë të përshattashëm dhe të 
përballueshëm për individë dhe familje në nevojë.Gratëkryefamiljare, viktimat e dhunës në 
familje dhe viktimat e trafikut të qënieve njerëzore janë ndër grupet qëmund të përfitojnë 
statusin e përfituesit nga programet sociale të strehimit. 

FamiljetFamiljet përfituese të Ndihmës Ekonomike (NE) për Bashkinë Tiranë janë 5093 familje  dhe 
treguesi social i papaunësisë i agreguar sipas gjinisë tregon që është qarku i dytë me numrin 
më të madh të punëkërkueseve gra, pas Qarkut tëFierit. Në BashkinëTiranë ndodhen 2 
qendra rezidenciale për gratë viktima të dhunës në familje (njëra shetërore dhe tjetra 
OJF)dhe nevoja për strehim është një nga nevojat për të cilën kanë nevojë për 
mbështetje.Shifrat tregojnë shtim të raportimeve të dhunës dhe kërkesave për urdhër 
mbrojtje, në të cilat Tirana është ndër zonat me një numër shumë të lartë kërkesash. 
RritjaRritja e familjeve me një prind si rrjedhim e rritjes së numrit të divorceve si dhe e aplikimit të 
masave kundër dhunës në familje ka sjellë që kërkesat për strehim social në Bashkinë e 
Tiranës të vijnë në rritje. Shumë prej familjeve me një prind dhe gratë e dhunuara nuk kanë 
aftësi pagese për banesë në vlerën e tregut sepse jetojnë ose me mbështetjen e NE ose në 
kufirin e varfërisë.

PlaniPlani Social për Bashkinë e Tiranës 2018-2020 identifikon  si “një nevojë të fortë zhvillimin e 
shërbimeve shoqërore për gratë në nevojë, sidomos viktima të dhunës dhe gratë 
kryefamiljare”. Pas marrjes së urdhrit të mbrojtjes gratë përfitojnë vetëm nga ndihma 
financiare (NE) dhe strehim të përkohshëm nga 2 qendrat rezidenciale. Strehimi social 
afatgjatë sipas këtij plani, është akoma i paadresuar.

PavarësishtPavarësisht se Bashkia e Tiranës është përpjekur për t’ju përgjigjur kësaj nevoje në rritje të 
qytetarëve të saj, ka shumë pak burime dhe një burokraci në rritje që pengon reagimin e 
shpejtë dhe plotësimin e nevojës për strehim, sidomos në rastet e grave viktima të dhunës 
në familje apoviktima të trafikut të qënieve njerëzore, të cilat kanë nevojë për strehim të 
menjëhershëm pasi dalin nga shërbimet rezidenciale, por edhe nërastet e grave 
kryefamiljare për të garantuar strehim afatgjatë dhe të qëndrueshëm.

BashkiaBashkia e Tiranës nuk ka arritur të miratojë Planin 5-vjeçar të strehimit dhe as të ketë 
databazën me të dhënat për aplikantët në programet sociale të strehimit. Bashkia e Tiranës 
referoi qëështë duke punuar dhe brenda vitit 2021 do t’i miratojë në Këshillin Bashkiak.

NiveliNiveli i ulët i aplikimeve, raporti midis aplikuesve dhe përfituesve, aksesi shumë i ulët në 
programe dhe relevanca e këtyre programeve për gratë e divorcuara, viktima të dhunës në 
familje dhe viktima të trafikimit të qënieve njerëzore, janë probleme që duhen adresuar nga 
Bashkia e Tiranës për të bërë të mundur që programet të plotësojnë qëllimin që ka 
përcaktuar ligji “Për Strehimin Social”për këto grupe. 

 1 E dhënë e marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Janar 2021

Përmbledhje Ekzekutive Shkurtime

BSQ Programi i banesave sociale me qira
BKU  Programi i banesave me kosto të ulët
NE Ndihma Ekonomike
DPSHS  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale
DSS Drejtoria e Strehimit Social
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1. Hyrje
Strehimi është një e drejtë që parashikohet në Kushtetutën e Republikës së 
Shqipërisë, neni 59, që duhet t’ju garantohet të gjitha individëve dhe familjeve që 
kanë nevojë për strehim. Strehimi duhet të jetë i përshtatshëm dhe i 
përballueshëm. Për këtë qëllim, miratimi i ligjit Ligji nr.22/2018, “Për strehimin 
Social” ishte një arritje për të përcaktuar mekanizmat që pushteti vendor do të 
kishte në dizpozicion për t’ju përgjigjur kësaj nevoje. Ky ligj parashikon krijimin dhe 
administrimin e programeve të ndryshme të strehimit social, në nivel vendor, për 
shtresatshtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë 
kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të trafikut, nëna apo prindër me shumë 
fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

Një nga grupet që identifikohet si përfitues i mundshëm janë gratë në statusin e 
prindit të vetëm, të mbijetuara nga dhuna në familje, viktima të trafikut, apo të 
shkurorëzuara. Pavarësisht përpjekjeve të lavdërueshme për të miratuar një ligj të 
ri dhe tërësor për strehimin social, pushteti vendor has në vështirësi të shumta për 
të aplikuar këto programe dhe gratë nuk janë përfituese për shkak të burokracisë 
ligjore, mungesës së informacionit dhe të asistencës administrative .

BashkiaBashkia Tiranë është bashkia më e madhe në vend me një popullsi prej 793.133 
banorë, ku Tirana urbane është 670,904 banorë. Në 2017, Tirana ishte qarku me 
rritjen më të madhe të popullsisë me një rritje vjetore prej 1,36 % (INSTAT, 2017). 

LëvizjetLëvizjet demografike të vazhdueshme në Tiranë  sjellin sfida sa i përket 
shërbimeve publike  dhe sidomos strehimit social. Drejt Tiranës dhe zonave rreth 
saj përqëndrohen shumica dërrmuese e flukseve të migracionit të brendshëm. 
Kështu, gjatë periudhës 2001-2011, aty janë rivendosur mbi 112.000 individë që 
përbëjnë rreth gjysmën e migrantëve të brendshëm (INSTAT, 2014). 

FamiljetFamiljet përfituese të Ndihmës Ekonomike (NE) për Bashkinë Tiranë janë 5093 
familje  dhe treguesi social I papaunësisë i agreguar sipas gjinisë tregon që gratë 
janë në numër më shumë të papuna se burrat, 55% e totalit, 6597 gra në raport 
me 5482 burra, dhe qëështë qarku i dytë me numrin më të madh të 
punëkërkueseve gra, pas Fierit.

GratëGratë e dhunuara përballen me një sërë sfidash në përpjekjet për t’i shpëtuar ciklit 
të dhunës, përgjatë së cilave kanë nevojë për mbështetje me një cikël të plotë 
shërbimesh si këshillim psiko-social e ligjor, punësim, strehim, etj. Shifrat tregojnë 
shtim të raportimeve të dhunës dhe 

 2 Opinionin ligjor për Programet Sociale të Strehimit dhe politikat e Bashkisë Tiranë.
 3 http://www.instat.gov.al/media/322938/pop_1_janar_2016.pdf
 4 Migracioni në Shqipëri, INSTAT 2014, http://www.instat.gov.al/media/3078/migracioni_ne_shqiperi.pdf
 5 E dhënë e marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Sociale, Janar 2021

kërkesave për urdhër mbrojtje, në të cilat Tirana është ndër zonat me një 
numër shumë të lartë kërkesash. Për shembull, sipas raportimeve të 
policisë së shtetit për periudhën janar-shtator 2017, janë trajtuar me 
kërkesë–padi “Për lëshimin e Urdhrit të Menjëhershëm të Mbrojtjes/Urdhrit 
të Mbrojtjes”, 1646 raste të dhunës në familje, nga të cilat 337 kërkesë-padi 
i përkasin vetëm Tiranës.

RritjaRritja e familjeve me një prind si rrjedhim e rritjes së numrit të divorceve si 
dhe e aplikimit të masave kundër dhunës në familje ka sjellë që kërkesat 
për strehim social në Bashkinë e Tiranës të vijnë në rritje. Shumë prej 
familjeve me një prind dhe gratë e dhunuara nuk kanë aftësi pagese për 
banesë në vlerën e tregut sepse jetojnë ose me mbështetjen e NE ose në 
kufirin e varfërisë.

PlaniPlani Social për Bashkinë e Tiranës 2018-2020 identifikon  si “një nevojë të 
fortë zhvillimin e shërbimeve shoqërore për gratë në nevojë, sidomos 
viktima të dhunës dhe gratë kryefamiljare”. Pas marrjes së urdhrit të 
mbrojtjes gratë përfitojnë vetëm nga ndihma financiare (NE) dhe strehim të 
përkohshëm nga 2 qendrat rezidenciale (njëra shtetërore dhe tjetra OJF). 
Strehimi social afatgjatë sipas këtij plani, është akoma i paadresuar.

PavarësishtPavarësisht se Bashkia e Tiranës është përpjekur për t’ju përgjigjur kësaj 
nevoje në rritje të qytetarëve të saj, ka shumë pak burime dhe një burokraci 
në rritje që pengon reagimin e shpejtë dhe plotësimin e nevojës për 
strehim, sidomos në rastet e grave viktima të dhunës në familje, të cilat 
kanë nevojë për strehim të menjëhershëm pasi dalin nga shërbimet 
rezidenciale për këtë kategori. 
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1.1 Objektivat
Qëllimi i këtij raporti është të bëjë një vlerësim të efektivitetit të programeve të strehimit 
social në Bashkinë Tiranëpër gratë që janë prind i vetëm, të mbijetuara të dhunës në 
familje, viktima të trafikimit apo të shkurorëzuara. Nevoja për këtë raport është aktuale, 
sidomos në kushtet e një nevojë të madhe të grave për strehim si një nevojë bazë, por 
edhe për të vlerësuar problematikat e zbatueshmërisë së ligjit të vitit 2018. Bazuar në 
gjetjet e raportit, do të ofrohen rekomandime për ndryshimin apo përmirësimin e 
politikës së strehimit social për Bashkinë e Tiranës,, por që mund të aplikohen edhe në 
babashki të tjera sidomos ato të mëdha. 

Më specifikisht, raporti përqëndrohet në këto çështje kryesore:
      i) Bërjen e një panoramë aktuale të funksionimit të programeve të strehimit       
           social në Bashkinë e Tiranë në dritën e shifrave; 
     ii) Eksplorimin e përvojave të grave që kanë aplikuar në programet e strehimit   
           social, evidentimin e vështirësisve, problematikave dhe sfidave; 
    iii) Analizën e politikave të strehimit social dhe ndikimin që ato kanë për   
                      garantimin e strehimit për gratë; 
    iv) Dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e politikave të strehimit për gratë 
          në Bashkinë Tiranë.

1.2 Metodologjia
Metodologjia e përdorur për këtë raport konsiston në:
     i) Shqyrtimi i dokumentave politikë dhe ligjorë për strehimin social dhe veçanërisht   
       për gratë. Për më shumë, analizimi i këtyre dokumentave politikë dhe ligjorë në 
              kuptim të pasjes si target specifik gratë dhe të mundësive që krijojnë për këtë  
       grup për të aplikuar dhe për të qënë përfituese të këtyre programeve.
    ii) Analizë e të dhënave të disponueshme nga Bashkia Tiranë për aplikimet, fituesit, 
       fondet specifikie të halokuara për secilin program.
   iii) Intervista dhe fokusgrupe me gra aplikuese në programet e strehimit social, si 
       dhe me individë dhe përfaqësues organizatash që punojnënë fushën e të 
       drejtave të grave.
    iv) Intervista me përfaqësues të Bashkisë Tiranë dhe punonjës të Drejtorisë së 
       Strehimit Social, të cilët mund të identifikojnë problematikat e zbatueshmërisë së 
       legjislacionit dhe praktikat e suksesshme që kanë pasur.

Kufizimet e raportit
Së pari, ligji “Për Strehimin Social”është i vitit 2018 dhe është e vështirë për të pasur një 
vlerësim të zbatimit të tij, gjë që mund të bëhet i plotë vetëm pas disa viteve.
SSë dyti, ky raport dhe gjetjet e tij vlejnë vetëm për Bashkinë Tiranë dhe nuk mund të 
pasqyrojnë situatën në cdo bashki apo njësi administrative.
Megjithatë, raporti duke përdorur një strategji kërkimi dhe metodologji të përzier, sjell gjetje 
të cilat janë të rëndësishme dhe mund të përdoren për përmirësimin e politikave në fushën 
e strehimit social. 

       2.1 Kuadri ligjor dhe procedurial

Strategjia e Strehimit Social 2016-2025 si dhe Plani i Veprimit janë dokumentat kryesorë 
strategjikë që përcaktojnë veprimet e nevojshme në aspektin legjislativ dhe ekzekutiv në 
nivel qendror dhe vendor, për të garantuar strehim për ato grupe që nuk sigurojnë dot 
strehim në kushtet e tregut.

LigjiLigji “Përstrehiminsocial”umiratuanë 2018 me objektivkrijimin e 
mundësivepërstrehimtëpërshtatshëmdhetëpërballueshëmbazuarnëmundësitëpërtëpag
uartëfamiljeveqëkanënevojë. Ky ligjpërcaktonrregullatdheprocedurat administrative 
përplanifikimin, sigurimin, administrimindheshpërndarjen e programevesocialenënivel 
vendor. 

KyKy ligj përcakton dhe llojet e programeve sociale të strehimit në nenin 11, që janë: 
program i banesave me qira (BSQ), program përpërmirësimin e kushteve të banesave 
ekzistuese, program i banesave me kosto të ulët (BKU), program përzhvillimin e zonës 
me qëllimstrehimi, program përkrijimin e banesavetëpërkohshme, program i banesave të 
specializuara. Në interes të këtij raporti nuk janë të gjitha programet sociale të strehimit, 
por janëvetëmatoprogrameqëplotesojnënevojën e grave për strehim në rastet kur janë 
familje një prindërore që kanë në ngarkim fëmijë, tëmbijetuaratëdhunësnëfamilje apo 
viktimatëtrafikimit.viktimatëtrafikimit. Kështu, programet të cilat do të analizojmë sa i përket efektivitetit të 
tyre në përgjigje të nevojave të grave, janë: 
programiibanesave me qira ku përfshihet strehimi në banesa sociale si dhe 
subvencionimi i qirasë, programi i banesave të specializuara dhe programi i kredive me 
kushtelehtësuese.

Nënivelqendror, ligji përcakton 2 mekanizma në nivel politikash që është Këshilli 
Kombëtar për Strehimin dhe Ministria përgjegjëse për cështjet e strehimit. Funksionet 
më të rëndësishme sa i përket planifikimit, aplikimit dhe shpërndarjes së këtyre fondeve 
dhe banesave janë të njësive të vetë qeverisjes vendore. 

Funksionet e njësisë së vetëqeverisjes vendore janë: 
identifikimiidentifikimi i nevojave për strehim; hartimiiprogrameveafatgjatapërstrehimin; 
planifikimiifondeve; krijimin e bazës së të dhënave për aplikimet e e bëra për programet 
sociale; siguron ndërtimin e banesavesociale me qira; organizimi i fushatave informuese 
për qytetarët për mundësitë e aplikimit;etj

Ligji gjithashtu parashikon procedurat e aplikimit, vlerësimit, përzgjedhjes dhe ankimimit 
për aplikuesit e këtyre programeve. 

2. Strehimi Social në Bashkinë Tiranë
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Përvec ligjit, pjesë e dokumentacionit ligjor që konsultohet në rastin e studimit të 
aplikimeve në programet e strehimit social, është VKM Nr. 384 Dt.12.06.2019 
“Përpërcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas cdo programi social të 
strehimit dhe të afateve e të procedurave të miratimit nga organet e 
vetqeverisjesvendore”. 

KyKy vendim përcakton në detaje institucionet ku aplikohet, fazat e aplikimit, 
dokumentacionin e kërkuar për cdo program, procedurat e duhura për tú proceduar me 
aplikimin si dhe afatet e miratimit të aplikimit nga bashkitë.

NormatNormat e strehimit për familjet e pastreha parashikohen në VKM nr.814, date 3.12.2004 
“Per normat e strehimit per familjet qe perfitojne nga programet sociale te strehimit”. 
Kështu, hapesirat minimale te nevojshme per projektimin e banesave sociale llogariten: 
12.5 m2 siparfaqe për një personi të vetëm. Cdo person shtese mbi 10 vjec i takon 7.5 
m2, ndersa cdo personi midis 5-10 vjec 3.5 m2. Femijet nen moshen 5 vjec nuk 
llogariten. 

Gjithashtu,Gjithashtu, pjesë e legjislacionit për strehimin social është edhe Udhëzimi i përbashkët 
i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Nr. 22, datë 5.6.2020 “Për mënyrën 
e ndërveprimit të programeve sociale të strehimit me shërbimet socaile të punësimit, 
arsimit dhe kujdesit shëndetësor”. Ky është një udhëzim, që vendos në mardhënie të 
përbashkët shërbimet e strehimit social, shërbimet sociale, shëndetësore, të punësimit 
dhe të arsimit, për të identifikuar nevojat e grupeve në nevojë që përfitojnë strehim 
socialsocial dhe që përballen me nevoja të tjera. 

Disa vendime te tjera të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzime të Ministrisë së Financave 
dhe Ekonomisë, që lidhen me strehimin social për përcaktimin e kuotave, ngritjen e 
Këshillit Kombëtar të Strehimit, etj, nuk do të merren në analizë në këtë raport, sepse 
janë shumë specifike dhe jashtë qëllimit të këtij raporti.

Dokumenti i munguar i politikave vendore për strehimin social do të ishte Plani 5-vjecar 
për strehimin, që ligji detyron njësinë e vetqeverisjes vendore ta miratojë. Në rastin e 
Bashkisë Tiranë, ky document nuk është miratuar dhe krijon një mangësi të madhe në 
aspektin e politikave vendore për strehimin social. 

2.2 Kuadri ligjor ndërkombëtar
KartaKarta Sociale Evropiane është dokumenti më i rëndësishëm në nivel evropian që 
garanton të drejtat sociale të shtetasve të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës. 
Shqipëria është anëtare e Këshilit të Evropës dhe ka angazhime si shtet për të 
garantuar respektimin e Kartës Sociale Evropiane

Nenet kryesore të kësaj Karte, që i referohen specifikisht të drejtës së individëve dhe 
familjeve për të përfituar shërbime të mirëqënies sociale dhe të drejtës së familjes për 
mbrojtje ligjore, ekonomike dhe sociale janë neni 14 dhe neni 16, që specifikisht flet 
për dhënien e shtëpisë për familjet në nevojë.

Neni 14 
E drejta për të përfituar nga shërbimet e mirëqënies sociale 
MMe synimin për të siguruar një ushtrim efektiv të së drejtës për shërbime të 
mirëqënies sociale, Palët angazhohen: 
       1. Të nxisin ose të ofrojnë shërbime të cilat, duke përdorur metoda të punës    
           sociale, do të kontribuonin në mirëqënien dhe zhvillimin e individëve dhe  
           grupeve në komunitet dhe përshtatjen e tyre në mjedisin social; 
       2. të inkurajojë pjesëmarrjen e individëve dhe organizatave vullnetare dhe të tjera 
           në krijimin dhe mbajtjen e shërbimeve të tilla.
NNeni 16 
E drejta e familjes për mbrojtje ekonomike, ligjore dhe sociale 
Me synim që të sigurohen kushtet e nevojshme për zhvillimin e plotë të familjes, që 
është një njësi themelore e shoqërisë, Palët angazhohen të nxisin mbrojtjen 
ekonomike, ligjore dhe sociale të jetës së familjes me mjete të tilla si përfitime 
familjare dhe sociale, rregullime fiskale, dhënia e shtëpive për familje, përfitime për të 
martuarit rishtas dhe mjete të tjera të përshtatëshme.

KKarta Sociale Evropiane, nëpërmjet dy neneve të mësipërme përcakton detyrimin 
pozitiv të shteteve për marrjen e masave për garantimin e strehimit, sidomos për 
grupet e pafovorizuara ose ato që janë përfitues të shërbimeve të tjera të mbrojtjes 
dhe përkujdesit social.
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3.Strehimi social në Bashkinë e Tiranës, 
   Efektiviteti i Programeve
      3.1 Programet e Strehimit Social në Bashkinë Tiranë
Bashkia e Tiranës trajton të pastrehët bazuar në Ligjin “Për Strehimin Social”, Nr. 
22/2018 dhe sipas këtij ligji, programet e strehimit social janë: 
            1. Programi i banesave sociale me qira
            2. Subvencionimi i qirasë
            3. Banesat me kostotëulët
                        4. Programi i banesave të specializuara
            5. Programi i Subvencionimit të Interesave të kredisë
            6. Programi i strehimit të përkohshëm

Programiibanesavesociale me qira, sipasintervistës me përfaqësuesngaDrejtoriae 
Përgjithshme e ShërbimeveSociale (DPSHS) ështëjoaktivpërfaktin se nuk ka asnjë 
banesë të lirë në fondin e këtij programi.

BanesatBanesat me kosto të ulët është një program që nuk aplikohet nga Bashkia e Tiranës dhe 
nuk Ka asnjë të dhënë se kur mund të fillojë zbatimi i këtij programi. Përfituesit nga ky 
program mund të jenë gratë kryefamiljare. 
Programi i banesave të specializuara është gjithashtu një program joaktiv i strehimit 
social dhenuk ka asnjë informacion nëse Bashkia e Tiranës planifikon të fillojë me 
aplikimin e këtij programi. Gratë, viktima të dhunës në familje si dhe viktimat e trafikimit 
mund të jenë përfituese nga ky program.
ProgramiProgrami i strehimit të përkohshëm është gjithashtu një program, që nuk është aktiv dhe 
nuk ka asnjë të dhënë që mund të disagregohet sipas gjinisë.
Programet që ofron Bashkia TIranë dhe që janë aktive , nga të cilat mund të përfitojnë 
gratë kryefamiljare dhe viktimat e dhunës në familje,janë vetëm dy:
          1. Subvencionimi i qirasë 
          2. Programi i Subvencionimit të interesave të kredisë
SubvencionimiSubvencionimi i qirasë është një nga programet, që asiston më shumë gratë 
kryefamiljare dhe viktima të dhunës në familje sipas përfaqësuesve të DPSHS për dy 
arsye: a) mbulon deri në 100% pagesën e qirasë dhe b) është programi që garanton 
zgjidhje më të shpejta në kohë në krahasim me programet e tjera.
ProgramiProgrami i Subvencionimit të interesave të kredive është gjithashtu një nga programet 
më të njohura dhe ku aplikojnë gratë kryefamiljare dhe/ose gratë viktima të dhunës në 
familje. Ky program është një program që paraqet sfida të shumta për aplikuesit dhe nga 
Bashkia e Tiranës nuk na u vu në dizpozicion asnjë e dhënë që tregon sesa nga 
përfituesit e këtij programi në vite janë gra kryefamiljare apo viktima të dhunës në 
familje.Ky program ka disa kufizime, kufizimi më i rëndësishëm është niveli i të 
ardhurave i kërkuar nga kriteret e aplikimit si dhe kriteret për miratimin e kredisë. Niveli 
i i të ardhurave i kërkuar nga ky program pengon një numër të madh grash kryefamiljare 
për të qënë përfituese nga ky program, për shkak se ato janë nën nivelin e të ardhurave 
mesatare

Gjithsesi, vendimmarrja për përfituesit e programeve të strehimit social kalon në këto 
faza:
                1. Aplikimi dhe rregjistrimi si e pastrehë në Njësinë Vendore
                2. Vlerësimi i aplikimit nga Komisioni i strehimit pranë Bashkisë Tiranë
                3. Marrja e vendimit nga Këshilli Bashkiak 
Për rastin e Programit të Subvencionimit të interesave të kredisë, ka dhe një shkallë 
tjetër vendimmarrje, që është institucioni financiar.
DrejtoriaDrejtoria e Strehimit Social në Bashkinë e Tiranës është struktura që zbaton dhe 
menaxhon programet e strehimit social. Kjo strukturë është forcuar në aspektin 
organizativ dhe atë të kapaciteteve me miratimin e organigramës së re të Bashkisë së 
Tiranës. 

3.2  Efektiviteti i programeve të Strehimit Social në Shifra
Ky seksion prezanton efektivitetin e programeve të strehimit sipas nivelit të aplikimeve, 
suksesit të aplikimeve dhe mundësive financiare në dizpozicion për programet e 
sstrehimit social të Bashkisë Tiranë.

Bashkia e Tiranës nuk ka miratuar Planin 5-vjecar të Strehimit  dhe as ka krijuar bazën e 
të dhënave për aplikimet në programet e strehimit social , që do të na mundësonte të 
bënim më shumë vlerësime bazuar në numrin fillestar të aplikimeve, përfituesit, arsyet e 
refuzimit dhe karakteristikat individuale të aplikuesve për cdo program. 

ShifratShifrat janë marrë në përmjet kërkesës për informacion drejtuar Bashkisë sëTiranës, 
kërkesë që u dërgua 2 herë për të plotësuar të dhënat për secilin program. Në tabelën e 
mëposhtme janë prezantuar të dhënat për vitet 2019, 2020 për 2 programet aktive të 
strehimit social dhe janë paraqitur aplikimet e e përgjithshme në total, aplikimet e grave 
kryefamiljare dhe viktima të dhunës në familje si dhe numri I përfituesve për këto 
kategori. 
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Në të gjitha programet e strehimit social përvitet 2016-2020, kanë aplikuar 22 gra 
viktima të dhunës në familje me urdhër efektiv mbrojtjeje dhe prejtyre 20 janë për fituese 
të këtyre programve. Këto të dhëna i përkasin në fakt vetëm programit të 
Subvencionimit të qirasë, që duket se është programi më i aksesueshëm nga kjo 
kategori.
QeveriaQeveria qëndrore e ka rritur buxhetin e shtetit për strehimin në vitin 2019, kështu 
krahasuar me vitin 2018 është rritur 30% , gjë që tregon njohjen e nevojës për strehim, 
sidomos nga grupet e pafavorizuara. Pushteti vendor duhet të aplikojë politika pro aktive 
sidomos në rastin e programeve të strehimit social, ku roli i tij është kryesor.

Buxheti i Bashkisë së Tiranës për Strehimin Social përvitin 2021 mbulon vetëm Bonusin 
e Strehimit në vlerën 80.000.000 Lekë dhe ka parashikime të vecanta për të pastrehët 
që do të rezultojnë nga 2 projekte të zhvillimit të qytetit .

NëNë Programin Buxhetor Afatmesëm të Bashkisë Tiranë parashikohet një rritje e buxhetit 
plan për zërin Strehimi në vitet në vazhdim, gjë që tregon se strehimi social do të jetë në 
fokus të rritjes së buxhetimit për këto programe.

3.3  Problematika Ligjore/Proceduriale
NëNë analizën ligjore që ka bërë Qëndra për Ndihmën Juridike Falas, Tiranë , thuhet se “E 
megjithatë, pavarësisht nga këto përpjekje, faktikisht, gratë vazhdojnë të përballen me 
diskriminim dhe pengesa sociale, qasje jo të barabartë ndaj programeve sociale të 
strehimit, shpeshherë duke u penguar nga burokracitë ligjore, mungesa e informacionit 
dhe e asistencës administrative”. 

LigjiLigji Nr.22/2018 “Per Strehimin Social” ka për qëllim administrimin dhe shpërndarjen e 
programeve sociale për strehimin në nivel vendor për shtresat në nevojë ku përfshihen 
gratë kryefamiljare, viktimat e dhunës në familje, viktimat e trafikut të qënieve njerëzore, 
etj. Ky ligj i njeh rolin kryesor pushtetit vendor në hartimin e politikave vendore, hartimin 
e planeve për strehimin, administrimin dhe shpërndarjen e programeve në territorin që 
administrojnë.

KuadriKuadri ligjor është plotësuar tashmë me aktet nën ligjore të nevojshme për 
zbatueshmërinë e tij. Ministria e Financave është ministria përgjegjëse për programet e 
strehimit dhe për planifikimet në nivel qëndror.

BashkiaTiranë, megjithëse ka forcuar Drejtorinë e Strehimit Social si në organigramë 
duke e ngritur nga niveli i sektorit në nivelin e drejtorisë edhe në aspektin e kapaci teteve 
profesionale, ka dështuarnëhartimin e politikës kryesore për strehimin social, që është 
Plani 5-vjecar i Strehimit, përtëcilin u informuam se ishte duke punuar gjatë hartimit të 
kkëtij raporti.

Nuk ekziston në Bashkinë Tiranë as baza e të dhënave e digjitalizuar për aplikuesit si të 
pastrehë në programet e strehimit social, që është një detyrim i ligjit për njësitë e 
vetqeverisjes vendore dhe që do të mundësonte së pari vetë Bashkinë për të bërë 
vlerësime për efektivitetin e programeve të ndryshme, profilet e aplikuesve në programe 
të vecanta, ndjekjen e rasteve që nga aplikimi deri te përfitimi nga programet, etj. Nga 
intervista me përfaqësuestë DPSHS u njoftuam që janë dukë punuar për hartimin e një 
database në bashkëpunim me Ministrinë e Financave. 
SaSa i përket programeve të ndryshme, problemi i identifikuar qëndron në faktin se jo të 
gjitha janë aktive dhe nga informacioni i marrë rezulton se vetëm 2 programe janë aktive 
dhe të hapura për aplikime, sepse sa i përket Programit të Banesave Sociale me Qira, 
Bashkia nuk ka në fond asnjë banesë në administrimin e saj dhe ia lë aplikuesit/es 
barrën e gjetjes së Pronarit Social dhe ekzekutimin e Kontratës së Qirasë Sociale ,gjë që 
në fakt ka rezultuar pothuajse e pa mundur për gratë.

““Kam aplikuar 3 herë për BSQ dhe 3 herë jam shpallur fituese, por e kisha të pa 
mundur të siguroja Kontratën e Qirasë dhe kam 2 vjet që jetoj në shtëpitë e shoqeve 

që më pranojnë”. 
Sidorela

StudimiStudimi i Institutit të Kërkimit Urban dhe Bashkisë Tiranë  (2017) sjell përfundimin se 
raporti midis aplikuesve dhe përfituesve të programeve të strehimit social në 
BashkinëTiranë është shumë i ulët, kështu për periudhën 2005-2016 vetëm 8.8% e 
aplikuesve mundën të ishin përfitues nga një program. Po sipas këtij studimi, numri i 
aplikuesve pati një ulje të madhe gjatë viteve 2012, 2013 dhe nëvitin 2014 pati përsëri 
një rritje më ta madhe nga të gjitha vitet e mëparshme.  

BashkiaBashkia Tiranë në lidhje me programin e Banesave Sociale me Qira nuk ka vënë në 
dizpozicion të aplikuesve për këtë program “Listën e Pronarëve Socialë në Bashkinë 
Tiranë” edhe pse ky është detyrim i Bashkisë Tiranë sipas ligjit

“Nuk mund të gjej asnjë që të më sigurojë kontratë, asnjë nuk pranon të jetë pronar 
social. I mbusha mendjen dajës sim, por pastaj u tërhoq dhe nuk arrita të zgjidh gjë”. 

Genta

NgaNga intervistat dhe informacioni i dhënë na rezultoi se Bashkia Tiranë nuk ka pronarë 
socialë të identifikuar dhe nuk ka asnjë marrëveshje të lidhur për këtë qëllim. DPSHS 
dhe DSS kanë ndërmarrë kohët e fundit një fushatë sensibilizimi në media për të rritur 
interesimin e pronarëve të mundshëm të banesave për túrregjistruarsi “Pronar Social”.
Gjithsesi, duhet mbajtur parasysh që programi BSQ do të ketë më shumë në fokus 
familjet me të ardhura të ulëta, por njerëzit që jetojnë nën kufirin e varfërisë nuk mund ta 
përballojnë as këtë program .
AspektetAspektet proceduriale është një nga cështjet që mund të pengojnë aplikimin dhe më pas 
për marrjen e përfitimit nga programet specifike.
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Aspektet proceduriale është një nga cështjet që mund të pengojnë aplikimin dhe më 
pas përmarrjen e përfitimit nga programet specifike.
Kështu, në analizën që ka bërë TLAS në opinionin ligjor të përgatitur me kërkesë të 
këtij projekti, thuhet se “Edhe pse përfituesit nga skema e përfitimit të programeve 
sociale listohen si fitues, në praktikë është e vështirë të sigurohet Kontrata e Qirasë 
Sociale, pagesat për mundësimin e dokumentacionit shoqërues, afatet në lëshimin e 
dokumentacionit nga institucionet përkatëse, etj”. 
KKështu, specifikisht, njëpjesë e mirë e subjekteve/përfituesvetë BSQ nuk kanë 
mundësi për plotësimin e dokumentacionit sipas VKM 384, dt. 12.06.2019, sepse së 
pari janë një numër i madh dokumentash, por së dyti, kërkohet që të jenë të 
noterizuara, gjë që është kosto e pamundur për aplikuesit/fituesit e këtij programi.
AAksesimi i dokumentacionit nga portali E-Albania kërkon shprehi të vecanta, të cilat 
jo gjithmonë grupet e pafavorizuara i kanë, mos pasja e aparateve telefonikë 
/pajisjeve dixhitale e vështirëson aksesimin, mos pasja e numrave telefonikë 
gjithashtu është problem përkëtë grup.
AAsistenca nga njësitë vendore ku bëhet aplikimi është pothuajse mosekzistente, 
pavarësisht se ligji ju ngarkon atyre detyrën e dhënies së informacionit, orientimit për 
programet e strehimit social përshtatur nevojave të gruas si dhe plotësimin e 
dokumentacionit për aplikim. 
Shumë nga gratë e intervistuara për këtë studim, treguan se kanë aplikuar në 
Programin e Subvencionimit të Interesave të kredisë, ishin shpallur fituese në listën e 
bashkisë, por ishin përjashtuar nga banka sepse: 
aa) disa nuk kishin mundur të siguronin kolateralin e nevojshmëmpërmarrjen e 
kredisë; b) këstiikredisëishteilartëpërtúpaguar; c) nuk arrinin të gjenin apartamente që 
të mund të bliheshin me vlerën e kredisë.
“Aplikovadhe u shpallafituese nga Bashkia e Tiranës, Shkova të diskutoja me 

bankën. Së pari, nuk kisha asnjë mundësi të siguroja kolateralin, por edhe sikur ta 
kisha kolateralin, kur kërkova shtëpi në treg ishte e pamundur të gjeja. Pronarët nuk 

pranonin të hynin në marrveshje me bankën”. 
AAseda

Kontrolli i Lartë i Shtetit  (2019) doli në përfundimin se “sëpari, vendimmarrja 
përfundimtar në përzgjedhjen e përfituesve e ka banka, ndërsa këshillat bashkiakë 
bëjnë vetëm miratimin e listave; sëdyti, bashkivenuk u ofron asnjë zgjidhje për të 
lehtësuar problemet e strehimit, pasi kontingjenti që përfshihet tek listat e kredisë së 
butë nuk i përket kategorive dhe shtresave sociale më nevojtare”. 
GGjithashtu, po nëkëtëraportgjejmëshifrën se nga 999 përfituespërvitin 2017 
ngaBashkiaTiranë, numriifamiljevetëdisbursuarapërperiudhënshtator 2017- nëntor 
2018, në total është 501 familjeose 55% tëlistëssëshpallurfituesngaKëshilliBashkiak.
Programi i Subvencionimit të Qirasë është programi që vlerësohet se mund të 
aksesohet më shpejt nga aplikueset në krahasim me programet e tjera. Kjo duket 
qartë edhe në numrin e përfitueseve gra nga ky program, që është më i lartë.
MMegjithatë, afatet kohore për procedurat marrin 1-2 muaj, gjë që bën që sidomos 
gratë viktima të dhunës në familje të jenë në rrezik dhe pamundësi tjetër strehimi, 
pasi kanë dalë nga strehat e përkohshme. 

4. Problematika Që Lidhen Me Aksesin dhe 
    Relevancën E Programeve Të Strehimit Social
          4.1Aksesinëprogramet e strehimit social
Aksesi ndaj programeve të strehimit social për gratë varet shumë nga nevoja për tú 
paraqitur në organet e qeverisjes vendore, numri i dokumentave i kërkuar, afati i 
procedurave. 

Disa raporte të mëparshme (TLAS, 2021, Rromano Kham 2019, etj) përstrehimin social 
kanë evidentuar problematikën e aksesit të kufizuar të grupeve të pafavorizuara, sipsh. 
për gratë viktima të dhunës në familje apo komuniteti Rom dhe Egjiptian. 
NgaNga intervistat me gratë rezultoi se ato e perceptonin si shumë të kufizuar aksesin ndaj 
këtyre programeve si dhe i vlerësonin eksperiencat e dështuara të mëparshme si 
eksperienca që do tëpërsëriteshin. Nëgrupin e grave 
tëintervistuarakishtegraqëkishinpasurmëshumë se 3 eksperienca të dështuara dhe që 
nuk kishin besim më në programet e strehimit social.
InformacioniInformacioni për programet e strehimit social, orientimin për rregjistrimin si të pastrehë, 
orientimi për programin e përshtatshëm me nevojat e gruas/familjes që është e 
interesuar rezultoi që kishte qënë minimal në njësitë vendore nga administratorët 
socialë. 

Dokumentacioni i kërkuar për aplikimindhe pas shpalljes si fituese ishte i shumtë dhe 
gratë kishin vështirësi jo vetëm për aksesimin e këtij dokumentacioni por edhe për të 
paguar për noterizimet e kërkura të dokumentacionit.
NëNë raportin e auditimit të KLSH  (2019) vlerësohet se një nga sfidat kryesore është 
përgatitja e dokumentacionit. Kështu në këtë raport, vlerësohet se, kostoja e 
dokumentacionit shkon në rreth 2,500-4,000 lek dhe kërkon marrjen e një sërë 
vërtetimesh për statusin e të pastrehë, përfshirë në ZRRPP e vendit të origjinës dhe 
ZRPP të rezidencës. Po ashtu si problem shihet dhe kërkesa për marrveshjen e 
noterizuar, gjë që bën që të shmangen nga këto programe pronarët e mundshmm social 
për shkak të pagesës së tatimit 15%.

AplikimiAplikimi në programet e strehimit social vazhdon të jetë i ulët për shkak të mos njohjes 
së programeve si dhe mosbesimit që gratë kanë në këto programe. BashkiaTiranë dhe 
vecanërisht njësitë vendore duhet të rrisinin formacionin për këto programe dhe sidomos
për rastet e suksesshme.

MarrjaMarrja e përgjigjes për aplikimin në programet e strehimit social rezultonte që nuk kryhej 
në mënyrë të organizuar dhe të unifikuar nga Bashkia e Tiranës. Shumë prej grave që u 
intervistuan prisnin që të merrnin përgjigje formale nga DSS për pranimin e aplikimit, 
statusin e aplikimit apo arsyet e refuzimit.
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4.2 Relevanca E Programeve Të Strehimit Social
ProgrametProgramet e strehimit social janë disa dhe ato targetojnë grupe të ndryshme të 
pastrehësh me mundësi të ndryshme ekonomike për të përballuar strehimin. Gratë 
kryefamiljare dhe viktimat e dhunës në familje janë grup që ka një profil me mundësi 
shumë të ulëta financiare dhe në nevojë shpeshherë urgjente për strehim. Analiza e 
programeve të strehimit dhe të dhënat e Bashkisë Tiranë tregojnë se për këto grupe 
funksionojnë shumë pak programe. Kështu, numri më i madh i grave aplikojnë dhe 
fitojnë në programin e Subvencionimit të Qirasë, ndërsa në programet e tjera shumë pak 
oose aspak.

BashkiaTiranë, pavarësisht se duhet të ofrojë 7 programe të strehimit social, rezulton se 
janë aktive vetëm 2 programe për grate kryefamiljare dhe viktima të dhunës në familje.

GratëGratë kryefamiljare dhe viktima të dhunës në familje kanë karakteristika të përbashkëta 
por edhe individuale dhe dizenjimi i programeve të strehimit social duhet t’ju përshtatet 
nevojave të të gjitha nëngrupeve brenda këtij grupi të madh. BashkiaTiranë, në kuadër 
të punës për Planin 5-vjecar të Strehimit duhet të vlerësojë se sa iu përgjigjën programet 
dhe procedurat e parashikuara këtyre grupeve.

Brenda grupit të grave kryefamiljare dhe viktima të dhunës në familje ka edhe nën
grupegrupe që janë akoma më të pafavorizuara si psh: gratë nga Komuniteti Rom dhe 
Egjiptian, gratë me arsim të ulët dhe gratë që jetojnë nën kufirin e varfërisë. Analiza 
tregon se këto grupe e kanë të vështirë më shumë se të tjerat aksesin dhe 
gjithashtuplotësimin e dokumentacionitdhendjekjen e procedurave.

4.3 Situata E Tregut Të Banesave Për Shitje/Qira   
      Dhe Cmimet Në BashkinëTiranë
TTirana ka kërkesë të madhe për shtëpi me qira dhe cmimet për apartamente në Tiranë 
kanë ardhur në rritje. Një studim i kryer nga 2 organizata përfaqësuese të Komunitetit 
Rom nxjerr përfundimin se cmimet e larta të shtëpive në Tiranë dhe mungesa e strehimit 
social bën të vështirë banimin në Tiranë.

KontrolliKontrolli i Lartë i Shtetit  (2019) në lidhje me përllogaritjen e nevojshme të 
përshtatshmërisë së të ardhurave me cmimet e banesave arsyeton se mungon e dhëna 
nga INSTAT-ise cilat janë të ardhurat mesatare dhe mungesa e këtij elementi pengon 
zbatimin e plotë të programeve sociale të strehimit.

Nga fokus grupi që zhvilluam me aktorë lokalë që ishin ndër të tjera përfaqësues të 
agjencive të pasurive të paluajtshme, rezultoi se cmimet e qirave të banesave ishin 
shumë të larta dhe pothuajse të pamundura për shtresat në nevojë.
TTabela e mëposhtmetregonnjëvlerësimtëpërafërttëtreguttëbanesave me qiran ëTiranë. 

Në përfundim, cmimet e larta për banesa me qira ose shitje do të mbeten sfida për 
Bashkinë Tiranë në aplikimin e programeve të Strehimit Social, sidomos për grupet e 
pafavorizuara që kanë të ardhura në kufirin e varfërisë.
 

4.4 Prezantime Rastesh
Programi i Bonusit të Qirasë-Rasti 1

SS.është një grua grua kryefamiljare me një fëmijë 3 vjec. Ka përfunduar studimet e 
larta dhe është e punësuar si asistente me pagën minimale. Ajo ka qënë banore e 
Njësisë Vendore Farkë dhe aplikimin e parë si e pastrehë e ka bërë pranë kësaj 
njësie. Ajo ka aplikuar 3 herë në programin e BSQ dhe ka qënë 3 herë fituese e këtij 
programi. Asnjëherë nuk ka mundur të pëfitojë nga programi sepse e ka pasur të 
pamundur sigurimin e kontratës së qirasë në kushtet kur nuk ka një lsitë me pronarë 
social në Bashkinë Tiranë. 

SS. pasi u largua nga shtëpia bashkëshortore, mori urdhër mbrojtjeje në 5.12. 2018 
dhe u divorcua në Qershor 2019. Ka jetuar si fillim pas divorcit me familjen e 
prindërve dhe familjen e vëllait. Pasi filloi të kishte probleme sepse ish-bashkëshorti 
shqetësonte familjen e të vëllait, kërkoi të strehohej në Qendrën Kombëtare kundër 
Dhunës në Familje në Laprakë. Qëndroi në këtë shërbim vetëm 1 javë sepse tregon 
që nuk ishte e përshatshme për të dhe fëmijën e vogël
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U larhua prej kësaj qendre dhe u rikthye te vëllai. Më pas ka jetuar me familje të tjera që 
janë ofruar për ta ndihmuar, një situatë që ka zgjatur rreth 3 vjet. 

S. aplikoi për herë të katërt, po në Njësinë Vendore Farkë, në Janar 2021 dhe u shpall 
fituese për hërë të katërt nga ky program dhe ka arritur që të sigurojë Pronar Social dhe 
Kontratë Qiraje,e ndihmuar nga njëmikeshë dhe aktiviste civile.

ArritiArriti që të noterizonte Kontratën e Qirasë dhe të plotësonte gjithë dokumentacionin në 
lidhje me Pronarin Social (llogarinë bankare, etj) dhe ju miratua pagesa. Pagesa që i 
është miratuar është19. 980 Lekë për një apartament 1+1 në një zonë periferike, 
pagesa për këtë apartament është më e lartë, në fakt ajo paguan më shumë. 
S.nukS.nuk është e kënaqur me apartamentin sepse është shumë larg kopshtit të vajzës dhe 
punës, gjë që e bën të pamundur jetën e saj si prind dhe e punësuar. S. thotë se e ka të 
domosdoshme të ndërrojë zonë banimi sepse me zgjedhjen aktuale nuk mund të punojë 
dhe të kujdeset për vajzën në të njëjtën kohë.

Ajo thotë se problemi më I madh i saj ka qënë kërkimi për pronar social dhe kontratë 
qiraje, gjë që ka bërë që të mos ketë mundësi strehimi prej 2.5 vitesh. Vetëm pas disa 
ndërhyrjeve dhe angazhimit të miqve të saj mundi të siguronte strehim nëpërmjet 
PProgramit të Bonusit të Qirasë.

Sfida me të cilën është përballur ka qenë mungesa e informacionit në Njësinë Vendore 
Farkë, pothuajse të gjithë informacionin e ka marrë nga Bashkia Tiranë (Drejtoria e 
Përgjithshme e Shërbimit Social). Gjitahshtu, ka marrë informacion dhe në deskun e 
Informacionit të BashkisëTiranë.

VVazhdon të ketë shqetësim mungesën e informacionit për funksionimin e programit, 
është njoftuar vetëm me telefonatë që është miratuar si fituese dhe se ka kaluar pagesa 
për pronarin social, por nuk e di kohën e miratimit të bonusit të qirasë, detyrimet e saj, 
pagesën e tatimit, etj. Ajo thotë se do të ndihmonte nëse do kishte një kontakt (punonjës 
përgjegjës) për programin që mund ta ndihmonte nëse do të kIshte ndonjë pyetje, 
problem apo nevojë gjatë qëndrimit në program. 

Programi i Subvencionimit të Interesave të Kredisë-Rasti 2

FF.është grua kryefamiljare me dy fëmijë. Është e shkurorëzuar prej 8 vitesh. Ka aplikuar 
për herë të parë në programin e Subvencionimit të Interesave të Kredive nëvitin 2018 
dhe ishte fituese në listën e miratuar nga Këshilli Bashkiak. Ajo ndoqi procedurat në 
bankë dhe nuk arriti të merrte kredinë sepse nuk siguroi dot kolateralin për kredinë. Ajo 
aplikoi për herë të dytë në vitin 2020 dhe nuk ishte fituese në program. Ajo nuk mori një 
përgjigjë ku të thuhej se cilat ishin arsyet e mospërfshirjes në program. Gjithsesi, ajo 
mendon se do të aplikojë sërish në këtë program sepse ka arritur të sigurojë kolateralin 
mme huamarrje nga një i afërm.  

Programi i Subvencionimit të Interesave të Kredisë-Rasti 3

A.OA.O është grua kryefamiljare e shkurorëzuar prej shumë vitesh që jeton me djalin e saj 
në moshë madhore dhe mamanë e saj. Ajo aplikoi në vitin 2018 në këtë program dhe u 
shpall fituese. Gjatë kërkimit të apartamentit për blerje pati shumë vështirësi sepse 
kredia nuk mbulonte blerjen e një apartamenti me sipërfaqe të mjaftueshme dhe cmimet 
ishin shumë të larta. Gjithashtu, pas përllogaritjeve të bëra në bankë, kësti i kredisë do 
të ishte i lartë (konsideruar të ardhurat e saj) dhe për këtë arsye u tërhoq nga aplikimi.

5. Përfundime dhe Rekomandime 
  
      5.1 Përfundime
Sipas Ligjit “Për Strehimin Social” të pastrehët mund të përfitojnë nga 6 lloje programesh 
sociale , prej të cilave në Bashkinë e Tiranës, janë aktive: Subvencionimi i qirasë dhe 
programi i subvencionimit të interesave të kredisë.

ProgramiProgrami i Subvencionimit të Qirasë është programi që asiston më shumë gratë 
kryefamiljare dhe viktima të dhunës në familje për dy arsye: a) mbulon deri në 100% 
pagesën e qirasë dhe b) është programi që garanton zgjidhje më të shpejta në kohë në 
krahasim me programet e tjera. Këshilli Bashkiak i Bashkisë së Tiranës ka miratuar 
Udhëzuesin e Programit të Subvencionimit të Qirasë, gjë që vlerësohet si një hap i 
rëndësishëm në  menaxhimin e programeve të strehimit në nivel vendor. 

ProgramiProgrami i Subvencionimit të interesave të kredive është një nga programet ku gratë 
kryefamiljare me të ardhura të mesme aplikojnë, shpallen fituese nga Këshilli Bashkiak i 
Bashkisë Tiranë, por vendimmarrja përfundimtare është e institucioneve financiare, dhe 
një numër i lartë i fitueseve të këtij programi nuk përfitojnë kredinë nga banka ose 
tërhiqen gjatë procesit në bankë.

ProgramiProgrami i Banesave Sociale me Qira, që është programi që ka më shumë gjasa për tú 
aksesuar nga gratë kryefamiljare me të ardhura të ulëta, nuk është aktiv, sepse nuk ka 
në fondin e vet asnjë banesë tashmë prej vitesh.

Raporti midis aplikuesve dhe përfituesve të programeve të strehimit social në Bashkinë 
e Tiranës është shumë i ulët, që do të thotë aksesi i individëve të klasifikuar si të 
pastrehë në këto programe është shumë i ulët. 

NumriNumri i aplikuesve në programet sociale të strehimit, sidomos nga gratë kryefamiljare, 
viktima të dhunës në familje apo viktima të trafikimit të qënieve njerëzore, është i ulët. 
Drejtoria e Strehimit Social në Bashkinë e Tiranës është forcuar në aspektin organizativ 
dhe atë të kapaciteteve me miratimin e organigramës së re të Bashkisë Tiranë, që tregon 
se Bashkia Tiranë do të ketë në fokus të vecantë strehimin social në të ardhmen, duke 
parë dhe nevojat në rritje.
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Por, Bashkia e Tiranës ka dështuar në hartimin e politikës kryesore për strehimin social, 
që është Plani 5-vjecar i Strehimit  dhe që do të shërbente si një projeksion edhë për 
këtë raport për të kuptuar se cilat do ishin veprimet e Bashkisë për grupet ne fokusin e 
raportit.

Gjithashtu,Gjithashtu, Bashkia e Tiranës , nuk ka krijuar bazën e të dhënave të digjitalizuar për 
aplikuesit si të pastrehë në programet e strehimit social, që është një detyrim i ligjit për 
njësitë e vetqeverisjes vendore dhe që do të mundësonte së pari vetë Bashkinë për të 
bërë vlerësime për efektivitetin e programveve të ndryshme, profilet e aplikuesve në 
programe të vecanta, ndjekjen e rasteve që nga aplikimi deri te përfitimi nga programet, 
etj .

MungesaMungesa e Listës së Pronarëve Socialë në Bashkinë e Tiranës, është një nga 
vështirësitë më të rëndësishme në aksesin e programeve sociale të strehimit. 
Pavarësisht se Bashkia e Tiranës, ka bërë përpjekje për sensibilizimin e aktorëve lokalë 
për sigurimin e kapaciteteve për strehim social, rezultatet janë deri tani negative.

Bashkia e Tiranës nuk aplikon asnjë politikë favorizuese financiare për nxitjen e 
përfshirjes së aktorëve lokalë në sigurimin e strehimit social, kryesisht të pronarëve 
socialë.

55.2 Rekomandime
     
       Për Bashkinë e Tiranës:

1. Miratimi i Planit 5-vjecar të Strehimit sa më shpejt dhe publikimi i tij në faqen zyrtare 
të Bashkisë.

2.2. Ndërtimi i databazës digjitale të të dhënave për të pastrehet dhe detajimi i të gjithë të 
dhënave të nevojshme për të bërë analiza periodike për efektivitetin e secilit program, 
dhe të disagreguara sipas grupeve në nevojë që parashikon Ligji “Për Strehimin Social”.

3.3. Hartimi i një strategjie “”Për Pronarin Social në Bashkinë e Tiranës” dhe plani konkret 
për të nxitur aktorët lokalë, biznese dhe individë, në përfshirjen e tyre si pronarë socialë. 
Propozimi i instrumentave financiarë, psh. përjashtimi nga tatimi mbi fitimin (në 
bashkëpunim me qeverinë qendrore), përjashtimi nga taksat lokale, etj, shihet si një 
mundësi për të shkuar drejt një oferte në këtë drejtim.

4. Kryerja e një studimi specifik për lehtësimin e procedurave për programin e 
Subvencionimit të Qirasë, në kuptim të dokumentacionit, tarifave të noterizimit dhe 
rrishikimit të afateve kohore.

5.5. Nxjerrja e një udhëzimi për njësitë vendore në administrimin e Bashkisë së Tiranës për 
të informuar, edukuar dhe asistuar të pastrehët, sidomos gratë kryefamiljare, viktima të 
dhunës në familje apo viktima të trafikimit të qënieve njerëzore. Informimi dhe edukimi 
duhet të përfshijë informacionin për programet e ndryshme, përshtatshmërinë e 
programeve të ndryshme me nevojat specifike të rastit, procedurat, afatet kohore, etj. 
Asistimi duhet te përfshijë sigurimin e dokumentacionit nga portali e-albania në rastet kur 
aplikantët e kanë të pamundur akesesin ose nuk kanë arsimim të nevojshëm. Gratë, 
viktimaviktima të dhunës në familje apo viktima të trafikimit të qënieve njerëzore shpesh e kanë 
të pamundur të aksesojnë dokumentacionin ne njësitë vendore të origjinës për shkak të 
sigurisë.

6. Ndërmarrja e hapave konkretë për ngritjen e programit social të strehimit të banesave 
të specializuara, prej të cilit mund të përfitojnë sidomos gratë viktima të dhunës në 
familje dhe viktima të trafikimit të qënieve njerëzore.

 Për Këshillin Bashkiak të Tiranës:
1. Tí kërkojë Bashkisë së Tiranës të plotësojë detyrimet e saj për njësitë e qeverisjes 
vendore për strehimin social, parashikuar në nenin 73 të Ligjit “Për Strehimin Social” dhe 
më specifikisht, miratimin e Planit 5-vjecar të Strehimit dhe hartimin e databazës digjitale 
për të pastrehët.

2. Të rishikojë mundësitë e lehtësimit të procedurave, dokumentacionit, pagesave që 
bëjnë të pastrehët, për të përshtatur programet e strehimit social sipas nevojave të
grave kryefamiljare, viktima gtë dhunës në familje apo viktima të trafikimit të qënieve 
nnjerëzore.

3. Të monitorojë treguesit e efektivitetit të programeve të strehimit social të Bashkisë 
Tiranë dhe të kerkojë rritje të efektivitetit të këtyre programeve

4. Të ketë në vëmendje të diskutimit në mbledhjet e Këshillit Bashkiak problematikën e 
“Pronarit Social”dhe tí kërkojë Bashkisë së Tiranës ndërmarrjen e hapave konkretë për 
përmirësimin e situatës. Të shohë mundësinë e propozimeve konkrete për aplikimin e 
instrumentave finanaciarë për nxitjen e pronarëve socialë.

5.5. Të monitorojë të dhënat e përfituesve realë të programit (interesat e disbursuar nga 
Bashkia Tiranë për bankat) të Subvencionimit të Interesave të Kredisë për të vlerësuar.

6. Tí kërkojë Bashkisë së Tiranës propozimin e një Udhëzuesi për Informimin, Edukimin 
dhe Asistimin e të pastrehëve nga administratorët socialë në njësitë vendore dhe ta 
miratojë si dokument pune për të gjitha njësitë.
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Për Organizatat e Shoqërisë Civile Dhe Aktivistët Socialë:

1. Të advokojnë për të drejtën e strehimit për grupet në nevojë si një e drejtë që 
garantohet me Kushtetutë dhe duhet te sigurohet nga pushteti vendor.

2. Të kërkojnë lehtësi proceduriale, dokumentacioni dhe ulje të kohëzgjatjes për 
përgjigje ndaj aplikimeve si elementë të rëndësishëm të aksesit të grupeve në nevojë 
ndëj programeve sociale të strehimit.

3.3. Të lobojnë me anëtarët e Këshillit Bashkiak për nevojën e përmirësimit të situatës së 
strehimit për gratë kryefamiljare, viktima të dhunës në familje apo viktima të trafikimit të 
qënieve njerëzore.

4. Të aktivizojnë grupe interesi për cështjen e strehimit social me qëllim rritjen e presionit 
ndaj pushtetit vendor, si një nga strategjitë më të suksesshme për zgjidhjen e 
problematikave sociale.

ANEKS I 
            Përgjigja nga Bashkia 

ANEKS II
      Lista me gratë e intervistuara

ANEKS III 
      Lista me përfaqësues të Bashkisë Tiranë të intervistuar apo      
      pjesëmarrës në fokusgrupe
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ANEKS IV 
     Lista e pjesëmarrësve në fokusgrup nga aktorë lokalë 

ANEKS V 
       Lista e pjesëmarrësve në fokusgrup nga shoqëria civile

Ky projekt u realizua në kuadër të projektit
“Lëvizja për Strehimin e Grave”


