
KOMUNA E PRISHTINËS RAPORT  

 

  
1.  PËRMBLEDHJE  

Përmbledhje e përgjithshme rreth mbarëvajtjes/ecurisë së punës në drejtorinë tuaj për muajin 

raportues.  

Gjatë periudhës raportuese, janar – mars 2018, Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale (DSHMS) 

ka pranuar rreth 2242 lëndë për t’u shqyrtuar nga komisioni profesional. Stafi në këtë drejtori ka pasur 

takime të përditshme me qytetarë, për t’u njoftuar me procedura dhe me shërbime sipas interesit dhe 

kërkesave të tyre.  

 

  
2.  AKTIVITETET E PLANIFIKUARA  

Listoni aktivitetet për muajin raportues, të parapara sipas planprogramit të Komunës për drejtorinë tuaj:  

• Përfundimi i punimeve rreth renovimeve dhe përmirësimit të infrastrukturës në QMF 3,  QKMF: 

barnatore, radiologji dhe laborator dhe QKS e të moshuarve;  

• Përcaktimi, monitorimi dhe finalizimi rreth inventarizimit të QMF 3, QKS-së, QKMF-së: barnatore, 

radiologji dhe laborator;  

• Fillimi i përgatitjeve rreth përmirësimit të infrastrukturës dhe zgjerimit të ambienteve punuese në 

QMF 5 dhe AMF Dabishevc;  

• • Monitorimi i mbarëvajtjes së përditshmërisë të personelit shëndetësor në QKMF dhe njësitë e saj, si 

dhe në QMU ;  

• Përgatitjet rreth fillimit të vizitave sistematike në shkollat publike të komunës së Prishtinës për 

nxënësit e klasave I, V dhe IX;  

• Përgatitja e procesit mbi trajnimin e stafit shëndetësor rreth programit të kartelës elektronike, të cilët 

do të jenë pjesë e vizitave sistematike;  

• Përgatitjet mbi proceset rreth pozitave të lira në QKMF dhe QMU;  

• Funksionalizim i 13 TV të reja, me USB të reja, me animacionet e caktuara;  

 

Drejtoria  Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale  

  
Periudha  Janar – mars 2018  

Raportuese   

 Dr. Arben Vitia, drejtor  

Emri dhe mbiemri i   
raportuesit  Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale (DSHMS)  

raportues   

 •  Përgatitje përfundimtare për shpallje të tenderit “Furnizim me material  

  shpenzues për shërbime stomatologjike”;  

 •  Renovimi dhe përmirësimi i infrastrukturës brenda dhe jashtë objektit në  

  ambulanten e Mjekësisë Familjare- Dabishevc  

 •  Përgatitje përfundimtare për shpallje tenderim: Furnizim shpenzues për  

  shërbime laboratorike dhe Ro-kabineti;  

 •  Monitorimi  i  kontratës  “  Pastrimi  dhe  mirëmbajtja  
e  

objektev

e  

  shëndetësore”  

 •  Mbikëqyrje e vazhdueshme në objektet shëndetësore rreth mbarëvajtjes së  

  punës.  

- Zona Qendra me seli në Qafë  

- Zona Kodra e Trimave dhe,  

- Zona Bregu i Diellit  

8  Fëmijët kryes të veprave penale e pa përgjegjësi penale (nën 14 vjeç)  12  

9  Të mitur në konflikt me ligjin 14 -16 vjeç, 88   

10  Të mitur në konflikt me ligjin 16-18 vjeç, 159   

11  Këshilla martesore, 119   

12  Fëmijë të prindërve në procesin e ndarjes e të shkurorëzimit, 144   

13  Fëmijë që realizojnë kontaktimet me prindërit e shkurorëzuar e të ndarë  
29

2  

14  Fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme, 320   

15  Fëmijë të keqtrajtuar, neglizhuar e lënë pas dore, 9   

16  Fëmijë viktima të dhunës në familje, 19   

17  Fëmijë viktima të trafikimit 4   

18  Fëmijë viktima te krimeve seksuale 5   
19  Fëmijët përdorues te substancave psiko-aktive 4   
20  Fëmijët qe kryejnë pune te renda dhe te rrezikshme 0   
21  I Mituri në martesë para moshës madhore 3   
22  Fëmijët e rrëmbyer e me element ndërkombëtar 4   
23  Fëmijët e rrëmbyer e me element vendor 0   
24  Fëmijët lypsarë 2   



• Vlerësimi i projektit të Sindromit Down dhe Autizëm;  

• Faza pranverore e DDD-së në objektet shëndetësore;  

• Mbajtja e komisionit për subvencione;  

• Përgatitja e tenderit “Furnizim me material shëndetësor administrativ”;  

• Përgatitja e tenderit “Sigurimi, vendosja e pajisjeve dhe shërbimet e monitorimit të sistemit të alarmit 

rreth thyerjeve, vjedhjeve dhe intervenimit me patrullë mobile për tri njësi të QPS-së”;  

• Përgatitja e tenderit “Furnizim, instalim dhe mirëmbajtje të kamerave në QKS-së”;  

• Përgatitja e specifikimeve të tenderit “Deratizimi i rrjetit të kanalizimit në Prishtinë”;  

• Përgatitja e specifikimeve të tenderit “Deratizimi i garazheve dhe bodrumeve publike në Prishtinë”;  

• Përgatitja e specifikimeve dhe shpallja e tenderit për dezinsektim hapësinor (zgjerimi i hapësirës dhe 

realizimi në pesë faza, për herë të parë);  

• Përgatitja e listës dhe specifikimeve të tenderit për aparatura për nevojat e QKMF-së dhe QMU-së për 

vitin 2017;  

• Përgatitja e listës dhe specifikimeve të tenderit për materiale shpenzuese për nevojat e laboratorëve 

dhe RTG-së;  

• Përgatitjet e temave dhe realizimi i planit të aktiviteteve për zhvillim të vazhdueshëm profesional të 

stafit shëndetësor;  

• Përgatitjet dhe realizimi i planit të aktiviteteve për edukim dhe promovim të shëndetit;  

• Fillimi i përgatitjeve për inicimin e një dialogu multilateral për ndërtimin e Spitalit të Qytetit;  

• Përcaktimi i menaxherëve bazuar në kërkesat nga Zyra e prokurimit, rreth vlerësimit dhe 

implementimit të kontratave të ndryshme.  

 



3. AKTIVITETET E IMPLEMENTUARA Listoni dhe shpjegoni aktivitetet e implementuara gjatë periudhës 

raportuese nga drejtoria juaj, duke përfshirë edhe aktivitetet që janë në implementim e sipër. Theksoni të 

arriturat e drejtorisë:  

• Mbarimi i punëve dhe përurimi i objekteve shëndetësore: QMF 3 dhe QKMF: barnatore, radiologji 

dhe laborator;  

• Mbarimi i punëve dhe përurimi i objektit QKS e të moshuarve;  

• Mbikëqyrja e pilot-projektit “Vizita mjekësore edhe me termine në QKMF dhe QMF”, hartimi i  

draftit të parë të raportit nga grupi punues për këtë çështje;  

• Monitorimi i mbarëvajtjes së përditshmërisë të personelit shëndetësor në QKMF dhe njësitë e saja, si 

dhe në QMU. Vizita me shkas, me qëllim të identifikimit të nevojave në terren, problemet që has stafi 

shëndetësor gjatë punëve të përditshme, mbarëvajtja në punë, respektimi i orarit etj.  

• Fillimi i vizitave sistematike në shkollat publike të komunës së Prishtinës për nxënësit e klasave I, V 

dhe IX;  

• Mbikëqyrja e procesit mbi trajnimin e stafit shëndetësor rreth programit të kartelës elektronike, të 

cilët do të jenë pjesë e vizitave sistematike;  

• Monitorim të proceseve të rekrutimit rreth pozitave të lira në QKMF dhe QMU;  

• Funksionalizim i 13 televizorëve me USB të reja, me animacionet e caktuara;  

• Klubi i Rotarianëve, Prishtinë, dhuroi pajisjen e ultrazërit për kontrollim të ijëve tek foshnjat e 

posalindura;  

• Kompania “Tre-Pharm” – donacion për Barnatoren qendrore QKMF;  

• Informim i vazhdueshëm nga KEPSH dhe ZHVP – QKMF dhe QMU;  

• Vlerësimi i projektit të Sindromit Down dhe Autizëm;  

• Fillimi i fazës pranverore të DDD-së në objektet shëndetësore;  

• Shpallja e tenderit “Furnizim me material shëndetësor administrativ”;  

• Shpallja e tenderit “Sigurimi, vendosja e pajisjeve dhe shërbimet e monitorimit të sistemit të alarmit 

rreth thyerjeve, vjedhjeve dhe intervenimit me patrullë mobile për tri njësi të QPS-së”;  

• Shpallja e tenderit “Deratizimi i rrjetit të kanalizimit në Prishtinë”;  

• Shpallja e tenderit “Deratizimi i garazheve dhe bodrumeve publike në Prishtinë”;  

• Shpallja e tenderit për “Dezinsektim Hapësinor” (zgjerimi i hapësirës dhe realizimi në pesë faza, për 

herë të parë)  

• Finalizimi i listës për aparaturat e nevojshme për QKMF dhe QMU, së bashku me specifikat nga 

personeli shëndetësor; 

• Përfundimi i tenderit “Furnizim me aparat për dhënie të biletave për nevojat e QKMF-së”, për nevojat 

e laboratorëve dhe barnatores në QKMF;  

• Finalizimi i listës dhe përgatitja e specifikacioneve nga personeli shëndetësor për të tenderin për 

materiale shpenzuese për nevojat e laboratorëve dhe RTG-së;  

• Mbajtja e komisioneve, më 14, 15, 29, 21 dhe 22 mars 2018, për subvencione, ku janë shqyrtuar 706 

lëndë.  

 

 



4. 

AKTIVITETET NË IMPLEMENTIM E SIPËR  
Të përshkruhen në detaje aktivitetet që janë në implementim e sipër nga drejtoria juaj për periudhën 

raportuese.  

 

 
5. STATISTIKAT  

Të listohen te gjitha statistikat përkatëse për drejtorinë tuaj, duke filluar nga buxheti i planifikuar dhe ai i 

shpenzuar për periudhën raportuese, diskutimet publike, takimet me palë, institucione, qytetarë e të ngjashme, 

kërkesat për qasje në dokumente zyrtare, lëndët e pranuara, të kryera dhe në përfundim e sipër, dhe statistika tjera 

specifike që mund të ketë drejtoria juaj. Shtoni kategoritë sipas nevojës.  

5.1.1. Buxheti i planifikuar dhe ai i shpenzuar për periudhën raportuese.  

Mjekësia Primare  

Drejtoria  Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale  

  
Periudha  Janar – mars 2018  

Raportuese   

 Dr. Arben Vitia, drejtor  

Emri dhe mbiemri i   
raportuesit  Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale (DSHMS)  

raportues   

 •  Përgatitje përfundimtare për shpallje të tenderit “Furnizim me material  

  shpenzues për shërbime stomatologjike”;  

 •  Renovimi dhe përmirësimi i infrastrukturës brenda dhe jashtë objektit në  

  ambulanten e Mjekësisë Familjare- Dabishevc  

 •  Përgatitje përfundimtare për shpallje tenderim: Furnizim shpenzues për  

  shërbime laboratorike dhe Ro-kabineti;  

 •  Monitorimi  i  kontratës  “  Pastrimi  dhe  mirëmbajtja  
e  

objektev

e  

  shëndetësore”  

 •  Mbikëqyrje e vazhdueshme në objektet shëndetësore rreth mbarëvajtjes së  

  punës.  

- Zona Qendra me seli në Qafë  

- Zona Kodra e Trimave dhe,  

- Zona Bregu i Diellit  

8  Fëmijët kryes të veprave penale e pa përgjegjësi penale (nën 14 vjeç)  12  

9  Të mitur në konflikt me ligjin 14 -16 vjeç, 88   

10  Të mitur në konflikt me ligjin 16-18 vjeç, 159   

11  Këshilla martesore, 119   

12  Fëmijë të prindërve në procesin e ndarjes e të shkurorëzimit, 144   

13  Fëmijë që realizojnë kontaktimet me prindërit e shkurorëzuar e të ndarë  
29

2  

14  Fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme, 320   

15  Fëmijë të keqtrajtuar, neglizhuar e lënë pas dore, 9   

16  Fëmijë viktima të dhunës në familje, 19   

17  Fëmijë viktima të trafikimit 4   

18  Fëmijë viktima te krimeve seksuale 5   

19  Fëmijët përdorues te substancave psiko-aktive 4   

20  Fëmijët qe kryejnë pune te renda dhe te rrezikshme 0   

21  I Mituri në martesë para moshës madhore 3   

22  Fëmijët e rrëmbyer e me element ndërkombëtar 4   

23  Fëmijët e rrëmbyer e me element vendor 0   

24  Fëmijët lypsarë 2   

25  Te rritur lypsare 0   

26  Personat e rritur me çrregullime mendore 12   
27  Personat e rritur viktima të dhunës në familje 42   
28  Personat e rritur viktima te trafikimit 0   
29  Personat e rritur viktima te krimeve seksuale 1   
30  Personat e rritur përdorues te alkoolit1   

31  Personat e rritur përdorues te drogës 5   
32  Personat e moshuar e pa përkujdesje familjare 9   
33  Personat në situatë për marrjen e zotësisë së veprimit 11   
34  Personat ne situate për marrjen e drejtën prindërore 4   
35  Kërkese për adoptim vendor 24   
Shërbimet e ofruara në QPS  

1  Kujdestaria për te mitur  9  

2  Kujdestaria për te rritur  4  

3  Kujdestaria për raste te veçanta  3  



Mirëqenia Sociale  

 



5.1.2. Takimet me palë: 

DSHMS-ja bën pranimin e palëve çdo dite pune nga ora 9:00-16:00. Rreth 420 palë 

janë pranuar, me përjashtim të palëve të pranuar nga drejtori. Numri i përgjithshëm i 

palëve të pranuara është rreth 650.   

5.1.3. Takimet dhe bashkëpunimet me drejtoritë e tjera:  

• Drejtoria e Shërbimeve Publike – kontejnerët tek banesat sociale – Hajvali;  

• Drejtoria e Shërbimeve Publike – sigurimi i luleve – QKMF dhe QMU;  

• Drejtoria e Arsimit – vizitat sistematike në shkollat publike në komunën e Prishtinës.  

 

5.1.4. Diskutime publike/takimet me qytetarë 

  Gjatë kësaj periudhe takime kishte me 9-10 qytetarë gjatë orarit të punës 8:00 – 16:00, çdo dite pune.  

5.1.5. Lëndët e pranuara, të kryera dhe në përfundim e sipër:   

• Të pranuara 2242; të miratuara 706; të refuzuara 7. Vonesat në shqyrtimin më të shpejt të këtyre 

lëndëve, lidhen kryesisht me vonesën në emërimin e komisionit të ri për ndarjen e 

subvencioneve, për shkak të pensionimit të kryetarit të komisionit.  

5.1.6. Përfitues të subvencioneve për periudhën janar – mars 2018 janë 706 raste.  

5.1.7. Takime të tjera:  

• Komisione për pranim të barnave në barnatoren qendrore QKMF.  

 

6. SFIDAT  
• Mungesa e stafit në DSHMS;   

• Mungesa e shefave të sektorëve tani e sa vjet;  

• Numri jo i mjaftueshëm i stafit shëndetësor, konform nevojave të qytetarëve;  

• Numri jo i mjaftueshëm i punëtorëve socialë, konform nevojave të qytetarëve;  

• Buxhet jo i mjaftueshëm, sidomos për kategorinë “Mallra dhe shërbime”, ku me rritjen e numrit të 

pacientëve dhe shërbimeve rrezikojmë shërbimet e vazhdueshme deri në fund të vitit.  

 

 



7. AKTIVITETET NË QENDRËN KRYESORE TË 

MJEKËSISË FAMILJARE – QKMF  

• Janar 2018 – Fillimi i Pilot-projektit të Sistemit të vizitave shëndetësore me termin në të gjitha qendrat e 

Mjekësisë Familjare, me qëllim të ngritjes së vazhdueshme të cilësisë së kujdesit shëndetësor të pacientëve.  

Aktivitetet e Prokurimit, janar – mars 2018:   

• Riparimi i motorit të ashensorit në QKMF - realizim i kontratës;  

• Sigurimi i automjeteve zyrtare të QKMF-së (Kasko & TPL) - realizim i kontratës;  

• Furnizim me material shpenzues shëndetësor (kartela, raporte, fletëparaqitje) - realizim i kontratës;  

• Mirëmbajtja e sistemit të vizitave sistematike - realizim i kontratës;  

• Mirëmbajtja e ashensorëve në QKMF dhe QMF 6 - procedura në proces të realizimit;  

• Furnizim me material shpenzues për Shërbimin Stomatologjik - procedura në proces të realizimit 

“Aktivitetet të komitetit për sigurimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore”;  

• Janar 2018 - Prezantimi i rezultateve të Auditi klinik – “Kujdesi shëndetësor ndaj pacientëve me 

Diabet Mellit, tip 2, në QMF-të e komunës së Prishtinës gjatë vitit 2016-2017”;  

• Janar – shkurt 2018 - Intervista ne emisionet e : RTK1, KTV dhe Klan TV, emisioni “ Familja Ime”, 

me qëllim të informimit të komunitetit për përparësitë e sistemit të vizitave me termin;  

• Janar 2018 - Takim i anëtareve të bordit BNKK në Dekanatin e Fakultetit të Mjekësisë, ku është 

diskutuar rreth hartimit të Programit Nacional për Skriningun e Kancerit të Gjirit, Kancerit Cervikal dhe 

Kolorektal.  

• Shkurt 2018 - Takim pune në Institutin e Onkologjisë, i grupit punues për hartimin e draft dokumentit 

"Programi Nacional për Skreningun e Kancerit të Gjirit";   

• Shkurt 2018 - Në Klan Kosova, në emisionin "Familja Ime", u realizua emisioni edukativ për 

"Problemet e të pamurit tek fëmijët", pjesëmarrëse në emision ishte: Dr. Violeta Haxhiaj, spec. e Mjekësisë 

Familjare nga QMF 11-të;  

• Mars 2018 - Në Klan Kosova në emisionin "Familja Ime", u realizua emisioni edukativ me temën 

"Asthma", pjesëmarrëse në emision ishte Dr. Suzana Hoti, spec. e Mjekësisë Familjare nga QMF Hajvali;  

• Mars 2018 - Takim me menaxhmentin në QKMF. Qëllimi i takimit ishte shqyrtimi i mundësive për 

fillimin e Pilot-projektit "Skriningu i Ca. Gjirit" në komunën e Prishtinës, me mbështetjen e AMC-së;   

• Mars 2018 - Në SHFMU "Iliria", në mbështetje nga AMC-ja, u mbajt ligjërata edukative për stafin e 

gjinisë femërore, me temën "Prevenimi i CA të qafës së mitrës dhe Pap testi". Numri i pjesëmarrëseve në 

ligjëratë ishin 46 gra.  

• Mars 2018 - Takimi i grupit punues për finalizimin e "Programit Nacional për Zbulimin e Hershëm të  

Kancerit të Gjirit" në Institutin e Onkologjisë;  

• Mars 2018 - Në Klan Kosova, në emisionin "Familja e ime", u realizua emisioni me temën "Trajtimi i 

rasteve emergjente", pjesëmarrëse ne emision ishte: dr. Flaka Pasha nga QKMF Prishtinë.   

 



Aktivitetet e Komitetit për edukim të vazhdueshëm profesional  

• Janar- mars 2018 - Trajnimi njëmujor “Kirurgjia e vogël” në QKE/SHSKUK, është duke vijuar 

trajnimin, ekipi i 20-të mjekë/infermierë;  

• Janar 2018 – Ligjërata: Auditi klinik – “Kujdesi shëndetësor ndaj pacientëve me Diabet Mellit, tip 2, 

në Qendrat e Mjekësisë Familjare të Komunës së Prishtinës, gjatë gjashtëmujorit të fundit të vitit 2016 dhe 

gjashtëmujorit të parë të vitit 2017“ në QKMF, me kohëzgjatje 2 orë;  

• Shkurt  2018 – Trajnim ditor, i realizuar në dy terminë, me temën ”Sy.acute coronare-Defibrilatori “, 

97 pjesëmarrës;  

• Shkurt 2018 - Seminari mbi Programin për Ndërprerjen e Duhanit, organizuar nga KADC, në 

bashkëpunim me MSH dhe IKSHP. Seminari është mbajtur ne hotelin “Sirius”, me ligjërues ndërkombëtar, 

me përgatitje akademike profesionale dhe të akredituar nga Qendra Hulumtuese Shkencore “Mayo Clinic” 

për trajnimin e profesionistëve shëndetësorë dhe është akredituar me 6 pikë kredituese. Nga QKMF kanë 

marrë pjesë 6 mjekë; 

• Mars 2018  - Trajnimi 3-ditor ne hotel “International Prishtina” për “Këshillimin dhe Testimin për 

HIV”, ku kanë marrë pjesë 2 mjekë dhe 2 infermierë nga QKMF;   

• Mars 2018 -  Ligjërata: "Menaxhimi i TBC-së", është mbajtur në QKMF, pjesëmarrës 106, me 

ligjëruesen dr. Shkëndije Kursani, pneumoftiziologe në DAT dhe Kordinatore regjionale për TBC;   

• Mars 2018 - Trajnimi 1-ditor: "Të drejtat e njeriut, stigma dhe diskriminimi në Kujdesin Shëndetësor 

në Kosovë me fokus në HIV/AIDS", ku kanë marrë pjesë 20 profesionistë shëndetësorë nga QKMF Prishtinë.  

 

Aktivitetet e Komitetit për Edukim dhe Promovim Shëndetësor  

• Shkurt 2018 - U shënua Dita Botërore e Epilepsisë, nga ora 10 30-12 00. Ligjërues  

dr. sci. Valbona Govori, neurologe, dr. Jehona Rrustemi, prof. dr. Sylen Vranica dhe dr. Abdurrahman 

Gërguri. Pjesëmarrës mjekë dhe infermierë nga të gjitha QMF-të, kryeshefi i mjekëve familjarë dr. Bujar 

Lila, koordinatoret e QKMF-së, koordinatorët e Edukimit shëndetësor nga rajoni, pjesëmarrës nga IKSHP, 

studentë, psikologë. Pjesëmarrësit u pajisen me material, numri i të pranishmëve rreth 50;  

• Shkurt 2018 - Ekipi i QMF I, i udhëhequr nga Dr. Shukrane Omusi – Riza dhe infermierja Valbone 

Berisha, mbajti aktivitet edukativo-promovues shëndetësor në shkollën fillore “Emin Duraku”. Pjesëmarrës 

në këtë aktivitet ishin rreth 30 nxënës të paraleleve të ndryshme nga klasa 6, 7, 8, dhe 9. Tema e cila u 

shtjellua në këtë aktivitet ishte “Gripi sezonal dhe masat preventive ndaj përhapjes së Gripit aezonal”.   

• Mars 2018 - Ekipi nga QMF IV, udhëhequr nga dr. Shefki Zhushi, me qëllim të vetëdijesimit të 

nxënësve në kuadër të aktiviteteve edukativo-promovuese shëndetësore, mbajti ligjëratë me temën: ”Si ta 

parandalojmë gripin”, e cila u realizua në SHFMU “Nazim Gafurri”;  

• Mars 2018 -  Ekipi i QMF 6, udhëhequr nga dr. Shyhrete Hasolli, mbajti aktivitetin 

edukativo-promovues shëndetësor në shkollën fillore “Ismail Qemali”;  

• Mars 2018 -  Lidhur me Edukimin shëndetësor kushtuar kancerit ( që do të mbahen në vazhdimësi 

gjatë tërë vitit) në SHFMU "Iliria", në bashkëpunim me AMC, u mbajt ligjërata edukative për staf dhe 

prindër, me temën "Prevenimi i CA të qafës së mitrës dhe Pap testi".  

 

Shërbimet mjekësore dhe vizitat mjekësore:  

• Gjatë periudhës janar-mars 2018 janë ofruar gjithsej 784 693 shërbime mjekësore;  

• Gjatë periudhës janar-mars 2018 janë realizuar gjithsej 299 654 vizita mjekësore.  

 

Ankesat e pacientëve  



• Gjatë periudhës janar-mars 2018, në QKMF Prishtinë në kutitë e ankesave janë paraqitur vetëm dy ankesa 

nga ana e pacientëve të komunës së Prishtinës. Ankesat tjera janë paraqitur përmes emalit, telefonatave etj., 

dhe për të gjitha, menaxhmenti i QKMF-së ka marrë masa, përfshirë edhe ato disiplinore.  

 

8. AKTIVITETET NË QENDRËN E MJEKËSISË URGJENTE - 

QMU  



      I. Hyrje  

Qendra e Mjekësisë Urgjente – Prishtinë, gjatë periudhës raportuese ka vazhduar të ofrojë shërbime 

urgjente për të gjithë banorët e Prishtinës dhe fshatrave që i takojnë komunës, nëpërmes Shërbimit të 

Urgjencës Mjekësore në objekt dhe teren, me ekipe përmes autoambulancave.   

Edhe pse e ballafaquar me numër të pamjaftueshëm të stafit profesional - mjekë dhe infermierë, dhe në anën 

tjetër, rritjes së kërkesave për shërbime, siç janë eventet e ndryshme kulturore-sportive, QMU ka realizuar 

detyrat e veta të punës, duke iu përgjigjur me qasje profesionale të gjitha thirrjeve të qytetarëve, duke ofruar 

shërbime shëndetësore brenda resurseve dhe kushteve ekzistuese.   

Qëllimet kryesore të QMU janë që shërbimet e ofruara qytetarëve t’i avancojë si për kah cilësia e tyre, po 

ashtu edhe për kah shtimi i gamës së shërbimeve të ofruara dhe të gjithë pacientët t’i trajtojë brenda “orës së 

artë”.  

Këto qëllime mbeten preokupim i përhershëm i stafit të QMU-së.  

II. Shërbimet shëndetësore 3 mujor, për periudhën janar - mars 2018  

1. Vizita në terren: 3547  

2. Shërbimi i kirurgjisë së vogël: 2099  

3. Shërbimi i kirurgjisë së vogël: 45  

4. Sh. i Reanimacionit: 24  

5. Shërbimi Gjysmintensiv: 876  

6. Sh. i intervenimeve: 564  

7. Aksidente trafiku: 253  

8. Fatkeqësi: 172  

9. Shërbime laboratorike: 455  

10. EKG: 240  

11. Transporte: 897  

12. Konstatime vdekje: 151  

13. Gjithsej: 9323  

 

III. Edukimi i vazhdueshëm mjekësor, kolegjiumet mjekësore dhe aktivitetet tjera  



Qendra e Mjekësisë Urgjente në baza mujore, organizon ligjërata dhe kolegjiumin mjekësor.  

Në Qendrën e Edukimit dhe Trajnimit kanë vazhduar aktivitetet në kuadër të EVM, në Bordin e akreditimit, 

koordinatorja e EVM, dr. V. Blaku ka dorëzuar planprogramin e ligjëratave që ka miratuar Kolegjiumi i 

mjekëve.  

Gjatë kësaj kohe janë mbajtur tri ligjërata, në të cilat kanë marrë pjesë mjekët dhe infermierët.  

Më 25 janar, është mbajtur ligjërata “Reanimacioni kardiopulmonar i avancuar”, ligjërues dr. Gëzim Mustafa, 

spec. i mjek. emergj. dhe dr. Sami Bajqinca, spec. i mjek. emergj. nga Klinika Emergjente e QKU-së.  

Më 23 shkurt, ligjërata “Rregullat e përdorimit të alarmit dhe dritës vezulluese në Shërbimin Mjekësor 

Urgjent”, ligjërues dr. Haki Dragusha, spec. i mjek. urgjente dhe inf. bch. Lutfi Aliu.  

Më 30 mars, ligjërata “Marrja e mostrave dhe indikacionet laboratorike në urgjencat paraspitalore, 

ligjëruese lab. bch. Alma Vllasaliu, lab. bch. Manushe Sadikaj.  

Ndërsa para ligjëratës mbahet kolegjiumi me stafin mjekësor, ku në rend dite diskutohet lidhur me 

mbarëvajtjen e punës në QMU dhe problemet aktuale që mund të paraqiten gjatë punës së përditshme. 

Vlen të theksohet përgatitja e dy draftrregulloreve sa i përket punës se dispeçerit dhe transporteve brenda 

dhe jashtë vendit, te cilat kanë mbetur për diskutim dhe të vendoset në kolegjiumin tjetër, dhe si të tilla do 

te miratohen ne Këshillin drejtues të QMU-së dhe pastaj të futen në zbatim.  

QMU në miratim të DSHMS, ka realizuar konkursin gjatë muajit mars, dhe komisioni i miratuar nga 

menaxhmenti, ka kryer me përkushtim obligimet dhe detyrën e ngarkuar.  

Komisioni ka bërë përzgjedhjen dhe pas kalimit të afateve ligjore për ndonjë ankesë, 11 mjekë dhe 12 

infermierët e pranuar pritet t’i bashkohen personelit të QMU-së.  

Ngritja e kapaciteteve me resurse humane profesionale nuk ka dyshim se do të lehtësojë punën dhe do të 

mundësojë që intervenimet të jenë më të shpejta dhe efektive në shpëtimin e jetës.  

Pritshmëritë janë të mëdha dhe nuk dyshojmë se është bërë një hap i domosdoshëm në ngritjen e nivelit të 

Qendrës së Mjekësisë Urgjente. Në ketë rast, ne si menaxhment shprehim mirënjohjen dhe falënderimin ndaj 

drejtorit dhe stafit të DSHMS-së.  

IV. Shërbimet mjekësore në transporte dhe aktivitete kulturo-sportive  



Për trajtim jashtë shtetit janë dërguar 4 pacientë në Qendrën Spitalore Universitare në Tiranë - Shqipëri 1 

(një) dhe Qendrën Spitalore, Shkup - Maqedoni 3(tre), me përcjellje të ekipit mjekësor dhe autoambulancë.  

QMU ka ofruar shërbime mjekësore në dy raste në Aeroportin e Prishtinës, gjatë riatdhesimit të qytetarëve që 

i takojnë komunës së Prishtinës.   

Gjatë kësaj periudhe, QMU ka ofruar përkrahje Mjekësore në disa evente të organizuar nga institucionet,  

organizata të ndryshme qeveritare dhe joqeveritare, po i cekim vetëm disa prej ma të rëndësishmeve.   

Komiteti Olimpik i Kosovës ka organizuar aktivitetin sportiv të patinazhit te sheshi “Zahir Pajaziti” nga 

data 09 janar deri më 25 janar 2018, me miratim edhe të DSHMS, QMU me ekipe mjekësore, është mbajtur 

kujdestaria prej orës 10:00 deri 16:00, për sigurimin e qytetarëve pjesëmarrës.  

QMU ka siguruar garën sportive ndërkombëtare të Futsallit, të mbajtur më 3-4 mars në Pallatin e Rinisë, 

për nder të Epopesë së familjes Jashari dhe rënies së komandantit legjendar të UÇK-së Adem Jashari.  

V. Përfundim  

QMU do të vazhdoj me përkushtim në realizimin e detyrave dhe obligimeve konform ligjeve, statutit dhe 

rregulloreve në fuqi, gjithnjë në shërbim të qytetarëve në funksion të ruajtjes dhe shpëtimit të jetës së 

pacientëve.  

Na presin shumë punë, presim përkrahje si gjithnjë nga DSHMS dhe organet tjera të nivelit qendror.  

9. AKTIVITETET E QENDRËS PËR PUNË SOCIALE  

 (QPS)  



Raporti 3-mujor, janar-mars 2018, i Qendrës për Punë Sociale (QPS)  

Qendra për Punë Sociale në Prishtinë është institucion komunal, i cili funksionon nën mbikëqyrjen dhe 

kujdesin e Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale (DKSHMS) të Komunës së Prishtinës, në 

funksion të të gjithë qytetarëve të saj në gjendje të nevojës sociale, pa marrë parasysh moshën, gjininë, 

nacionalitetin, religjionin etj.  

Qendra për Punë Sociale në Prishtinë është e ndarë në tri zona:  

 

Në këtë raport përfshihen të dhënat për periudhën 3 mujore, janar – mars 2018, ku numri aktual i klientëve të 

formave të ndryshme, pra klientë aktivë 1 376, nga të cilët 605 janë të periudhës janar-mars 2018, kurse 771 

janë trashëguar nëpër vite, ku janë të përfshira 46 lloje të klientëve, si: fëmijë të braktisur, fëmijë në situatë 

rruge, fëmijë me sjellje asociale, fëmijë në konflikt me ligjin, fëmijë të prindërve të ndarë apo në proces të 

ndarjes e shkurorëzimit, fëmijë me aftësi të kufizuara, delikuentet e mitur, persona me çrregullime mendore, 

strehuar në Institucion rezidencial, viktima të dhunës në familje dhe trafikim, tentim vetëvrasje, prindër 

vetushqyes, të moshuar në nevoje për strehim etj.   

Për këto kategori të identifikuara të llojit të klientëve, QPS-ja gjatë kësaj periudhe ka ofruar 2 397 shërbime 

sociale profesionale. Llojet e shërbimeve që ofrohen janë 55, ku do t’i përmendim vetëm disa nga to si: 

kujdestaria, strehimi familjar, adoptimi vendor, adoptimi ndërkombëtar, shërbimet për personat e rritur me 

çrregullime mendore, shërbimet për fëmijët në konflikt me ligjin, shërbime në realizimin e kontaktimit mes 

fëmijëve dhe prindërve të ndarë, mendime dhe anamneza për gjykatë dhe shumë shërbime tjera. (Shih 

aneksin 1)  

Gjatë periudhës janar-mars 2018, janë lëshuar 401 vërtetime për posedim-mbajtje arme, fitim apo humbje 

shtetësie, punësim, lirim nga kopshti i fëmijëve etj.   

Rastet aktive në kategorinë e FFAKP janë gjithsej: shtatëdhjetë e një (71) raste Qendra “Kodra e Trimave”, 

105 Qendra “Qafa”, 91 Qendra “Kodra e Diellit”, gjithsejtë 267 persona, të cilët përfitojnë nga 100 euro në 

muaj, për tre muaj janë kompensuar 80 100 euro.   

Në kujdestari -strehim familjar tek të afërmit, janë gjithsej: njëzetenjë (21) fëmijë “Kodra e Trimave”,  9 

fëmijë “Qafa” dhe 11 “Kodra e Diellit”, gjithsejtë 41 fëmijë, dhe për tre muaj janë paguar 9 225 euro.  

Drejtoria  Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale  

  
Periudha  Janar – mars 2018  

Raportuese   

 Dr. Arben Vitia, drejtor  

Emri dhe mbiemri i   
raportuesit  Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale (DSHMS)  

raportues   

 •  Përgatitje përfundimtare për shpallje të tenderit “Furnizim me material  

  shpenzues për shërbime stomatologjike”;  

 •  Renovimi dhe përmirësimi i infrastrukturës brenda dhe jashtë objektit në  

  ambulanten e Mjekësisë Familjare- Dabishevc  

 •  Përgatitje përfundimtare për shpallje tenderim: Furnizim shpenzues për  

  shërbime laboratorike dhe Ro-kabineti;  

 •  Monitorimi  i  kontratës  “  Pastrimi  dhe  mirëmbajtja  
e  

objektev

e  

  shëndetësore”  

 •  Mbikëqyrje e vazhdueshme në objektet shëndetësore rreth mbarëvajtjes së  

  punës.  

- Zona Qendra me seli në Qafë  

- Zona Kodra e Trimave dhe,  

- Zona Bregu i Diellit  

8  Fëmijët kryes të veprave penale e pa përgjegjësi penale (nën 14 vjeç)  12  

9  Të mitur në konflikt me ligjin 14 -16 vjeç, 88   

10  Të mitur në konflikt me ligjin 16-18 vjeç, 159   

11  Këshilla martesore, 119   

12  Fëmijë të prindërve në procesin e ndarjes e të shkurorëzimit, 144   

13  Fëmijë që realizojnë kontaktimet me prindërit e shkurorëzuar e të ndarë  
29

2  

14  Fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme, 320   

15  Fëmijë të keqtrajtuar, neglizhuar e lënë pas dore, 9   

16  Fëmijë viktima të dhunës në familje, 19   

17  Fëmijë viktima të trafikimit 4   

18  Fëmijë viktima te krimeve seksuale 5   

19  Fëmijët përdorues te substancave psiko-aktive 4   

20  Fëmijët qe kryejnë pune te renda dhe te rrezikshme 0   

21  I Mituri në martesë para moshës madhore 3   

22  Fëmijët e rrëmbyer e me element ndërkombëtar 4   

23  Fëmijët e rrëmbyer e me element vendor 0   

24  Fëmijët lypsarë 2   

25  Te rritur lypsare 0   



Në strehim alternativ tek jo të afërmit, janë gjithsej: një (1)  fëmijë (me aftësi të kufizuara) “Kodra e 

Trimave”, 2 “Qafa” dhe 2 “Kodra e Diellit”, gjithsejtë 4 fëmijë dhe janë paguar 2 550 euro.  

Të gjitha pagesat realizohen nga MPMS-ja, kurse lëndët vlerësohen dhe kompletohen nga QPS 

Prishtinë.   

Aktivitetet e ndërmarra gjatë periudhës janar - mars 2018 kanë qenë:  

1. Planifikimi i aktiviteteve me GIZ dhe vazhdimi i aktiviteteve në vitin 2018;   

2. Planifikimi i aktiviteteve me OJQ “Tere de Hommes” për vitin 2018;  

3. Vizitë ekipore nga QPS me udhëheqësit në institucionet dhe njoftimi për gjendjen e klientëve tanë në këto 

institucione: Shtëpia për të Moshuar, Prishtinë, SOS Fshatrat e Kosovës, Institucioni rezidencial Shtime, 

Shtëpia për fëmijë me aftësi te kufizuara, Shtime;  

4. Takime me UNCEF dhe BE lidhur me planifikimin për vitin 2018;  

5. Vizita në Strehimoren për viktimat e trafikimit me rrezikshmëri të mesme dhe të lartë;  

6. Takime të rregullta me Komitetin Lokal për Siguri Publike në Qendër të Prishtinës; 

7. Vizita ekipore në Qendrën Korrektuese për të Mitur, Lipjan;  

8. Vizita ekipore në Shtëpinë me bazë në komunitet, Vushtrri;  

9. Trajnim për 49 gjyqtarë të Gjykatave Themelore, e organizuar nga Akademia e Drejtësisë lidhur me punën 

e QPS Prishtinë;  

10. Prezantimi i raportit vjetor 2017, me pjesëmarrje të stafit, partnerëve dhe bashkëpunëtoreve të QPS 

Prishtinë;  

11. Pjesëmarrje në takimin e grupit punues për Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve;  

12. Pjesëmarrje në takimin e grupit punues me Ministrinë e Shëndetësisë lidhur me zhvillimin e udhëzimit 

administrativ për sigurimet shëndetësore;  

13. Takim pune lidhur me zhvillimin e rregullores së brendshme për të drejtat e fëmijëve për Komunën e 

Prishtinës, në bashkëpunim me CRPK dhe ekipin komunal;  

14. Takim pune me OSBE lidhur me organizmin e Këshillit koordinues kundër dhunës në familje;   

15. Takime pune me Kryqin e Kuq në nivel komune, lidhur me koordinimin e aktiviteteve në ofrimin e 

ndihmave për qytetarët në nevojë;  

    16. Puna me OJQ “AKTI” rreth zhvillimit të broshurës vetëdijesuese për qytetarët lidhur me fëmijët në 

situatë rruge;  

17. Pjesëmarrje e stafit në trajnim nga GIZ, lidhur me riatdhesimin e personave dhe shërbimet sociale dhe 

arsimore;   

18. Pjesëmarrje në trajnimin e organizuar nga OJQ “Labyrinth” lidhur me përdoruesit e substancave 

narkotike dhe qasja në shërbime;  

19. Takim me OJQ “Norma” dhe Agjencinë për Barazi Gjinore, lidhur me sensibilizimin rreth rasteve të 

dhunës në familje dhe barazisë gjinore në Komunën e Prishtinës;  

20. Deklarata për medie të ndryshme lidhur me punën dhe aktivitetet e QPS Prishtinë për kategoritë e 

ndryshme sociale;   



21. Bashkërendimi i aktiviteteve me MPMS dhe DPSF lidhur me trajnimin e stafit rreth ekstremizmit dhe 

radikalizmit;   

22. Organizmi i trajnimit për stafin e QPS për punën në kompjuter: Outlook, word dhe exel;  

23. Pjesëmarrja e anëtarit të QPS në Komision komunal për ndarjen e subvencioneve;  

24. Pjesëmarrja e anëtarit të QPS-së në Këshillin e Përgjithshëm të Shërbimeve Sociale dhe Familjare;  

25. Rregullimi i kopshtit në njësinë “Kodra e Trimave”, me pjesëmarrjen materiale dhe punën fizike të stafit  

 



Sfidat:  

1. Mungesa e një vije buxhetore për QPS;  

2. Plotësimi i vendeve të punës me staf, i cili është i paraparë në Marrëveshjen e Mirëkuptimit mes MPMS - 

Ministrisë së Financave – MAPL dhe Kryetarit të Komunës, në vitin 2009. Punësimi i punëtorëve socialë, 

psikologëve, juristit dhe vozitësi, si nevojë imediate për QPS-në;  

3. Nevoja për ndërtimin e njësisë së QPS-së në “Kodrën e Diellit”, pasi që objekti ekzistues nuk posedon 

kushte të përshtatshme për ofrimin shërbimeve sociale;  

4. Pajisja e dy dhomave të kontaktimit për fëmijët e prindërve të ndarë, apo në proces të ndarjes në dy 

njësitë e QPS-së në “Kodra e Trimave” dhe “Kodrën e Diellit”;  

5. Pajisja me vetura për kryerjen e punëve në terren për tri njësitë, pasi që kemi mungesa të mëdha dhe 

njëkohësisht edhe nevoja të shumta për punën në terren; 

6. Mungesa e një objekti, ku do të ofrohen shërbime re-integruese për viktimat e trafikimit, dhunës në 

familje, lypsarë, të keqtrajtuar, të moshuar pa përkujdesje familjare etj.;  

7. Organizimi i trajnimeve profesionale të identifikuara, për të cilat stafi i QPS-së është në nevojë;  

8. Pagesa e rrezikshmërisë në punë për stafin, i cili çdo ditë përballet me sfida prej më të ndryshmeve dhe 

rregullimi i çështjes së kujdestarisë brenda QPS-së dhe fillimi i pagesës së kujdestarisë për stafin; 

9. Mungesa e qasjes fizike për personat me aftësi të kufizuara në lokalet e QPS-së, njësia “Qafa”;  

10. Pajisja me disa kompjuterë, sidomos me printerë dhe fotokopje për tri njësitë;  

11. Zhvillimi i rregullores së brendshme për QPS-në;  

12. Vendosja e sistemit të ventilimit në tri njësitë; 

13. Përmbushja e objektivave sipas planit të veprimit për shërbimet sociale komunale;  

14. Sistemi elektronik i paraqitjes në punë;  

15. Sistemi elektronik për sigurimin e tri objekteve të QPS Prishtinë;  

16. Renovimi i njësisë “Qafa” dhe krijimi i kushteve për punë, pasi që gjysma e objektit ka probleme të 

theksuara infrastrukturore;   

17. Aprovimi për pjesëmarrje në grupe punuese dhe konferenca jashtë vendit.  

 



ANEKSI 1   Të dhënat për shërbime sociale profesionale, janar – mars 2018  

Lloji i klientit/kategorisë gjithsej, janar - mars 2018, 1 fëmijë i braktisur, 10 2 fëmijë pa përkujdesje 

prindërore ne strehim familjar tek të afërmit, 3 fëmijët jetimë, 2 4 fëmijët e prindërve të penguar të kryejnë 

detyrën prindërore, 5 fëmijë të prindërve që u është marrë zotësia e veprimit, 6 fëmijë të prindërve që u është 

marrë e drejta prindërore, 7 fëmijë me sjellje asociale deri 14 vjet 33.  



 

Drejtoria  Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale  

  
Periudha  Janar – mars 2018  

Raportuese   

 Dr. Arben Vitia, drejtor  

Emri dhe mbiemri i   
raportuesit  Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale (DSHMS)  

raportues   

 •  Përgatitje përfundimtare për shpallje të tenderit “Furnizim me material  

  shpenzues për shërbime stomatologjike”;  

 •  Renovimi dhe përmirësimi i infrastrukturës brenda dhe jashtë objektit në  

  ambulanten e Mjekësisë Familjare- Dabishevc  

 •  Përgatitje përfundimtare për shpallje tenderim: Furnizim shpenzues për  

  shërbime laboratorike dhe Ro-kabineti;  

 •  Monitorimi  i  kontratës  “  Pastrimi  dhe  mirëmbajtja  
e  

objektev

e  

  shëndetësore”  

 •  Mbikëqyrje e vazhdueshme në objektet shëndetësore rreth mbarëvajtjes së  

  punës.  

- Zona Qendra me seli në Qafë  

- Zona Kodra e Trimave dhe,  

- Zona Bregu i Diellit  

8  Fëmijët kryes të veprave penale e pa përgjegjësi penale (nën 14 vjeç)  12  

9  Të mitur në konflikt me ligjin 14 -16 vjeç, 88   

10  Të mitur në konflikt me ligjin 16-18 vjeç, 159   

11  Këshilla martesore, 119   

12  Fëmijë të prindërve në procesin e ndarjes e të shkurorëzimit, 144   

13  Fëmijë që realizojnë kontaktimet me prindërit e shkurorëzuar e të ndarë  
29

2  

14  Fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme, 320   

15  Fëmijë të keqtrajtuar, neglizhuar e lënë pas dore, 9   

16  Fëmijë viktima të dhunës në familje, 19   

17  Fëmijë viktima të trafikimit 4   

18  Fëmijë viktima te krimeve seksuale 5   

19  Fëmijët përdorues te substancave psiko-aktive 4   

20  Fëmijët qe kryejnë pune te renda dhe te rrezikshme 0   

21  I Mituri në martesë para moshës madhore 3   

22  Fëmijët e rrëmbyer e me element ndërkombëtar 4   

23  Fëmijët e rrëmbyer e me element vendor 0   

24  Fëmijët lypsarë 2   

25  Te rritur lypsare 0   

26  Personat e rritur me çrregullime mendore 12   

27  Personat e rritur viktima të dhunës në familje 42   

28  Personat e rritur viktima te trafikimit 0   

29  Personat e rritur viktima te krimeve seksuale 1   

30  Personat e rritur përdorues te alkoolit1   

31  Personat e rritur përdorues te drogës 5   

32  Personat e moshuar e pa përkujdesje familjare 9   

33  Personat në situatë për marrjen e zotësisë së veprimit 11   

34  Personat ne situate për marrjen e drejtën prindërore 4   

35  Kërkese për adoptim vendor 24   
Shërbimet e ofruara në QPS  

1  Kujdestaria për te mitur  9  

2  Kujdestaria për te rritur  4  

3  Kujdestaria për raste te veçanta  3  



36 kërkesa për adoptim ndërkombëtar, 1 37 kërkesë për strehim familjar brenda familjes, 38 kërkesë për 

strehim familjar jashtë familjes, 39 kërkesa për strehim familjar për fëmijët me nevoja të veçanta, 40 ndihma 

emergjente për personat në gjendje të nevojës sociale, 41 tentim vetëvrasje, 1 42 kërkesë për dhënien e 

pëlqimit për bartje të pasurisë për të mitur, 43 ikje nga shtëpia, 2 44 pëlqime për dokument të udhëtimit, 2045 

pëlqime për udhëtim jashtë vendit, 46 shpallje të personave të zhdukur si te vdekur 0 47 kategoritë tjera në 

gjendje të nevojës sociale 14 1376.  
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37. Shërbimet për personat e moshuar e pa përkujdesje familjare, 11;  

38. Shërbimi për prindin-rit në nevojë për adoptim, 94;  

39. Shërbimet për familjet e vlerësuara për strehim familjar, 0;  

40. Shërbimet për familjet që strehojnë fëmijë jashtë familjes, 0;  

41. Shërbimet për familjet që strehojnë fëmijë brenda familjes, 23;  

42. Shërbimet për familjet që strehojnë fëmijë me aftësi të kufizuara, 3;  

43. Shërbimet për personat e rritur me aftësi të kufizuara, 29;  

44. Mendimi për gjykatë, 34;  

45. Zhvendosja nga një institucion në tjetrin, 21;  

46. Marrja e deklaratës, 240;  

47. Shërbimet për fëmijët lypsarë, 0;  

48. Shërbimet për të rriturit lypsarë, 0;  

49. Pëlqimi për hyrje në martesë të parakohshme, 0;  

50. Pëlqimi për shitblerjen e patundshmërisë për personat e mitur, 4;  

51. Shërbimet gjatë kujdestarisë jashtë orarit dhe vikendeve, 53;  

52. Shërbimet për fëmijët me aftësi të kufizuara të përhershme, 271;  

53. Referim për vendosje ne institucioneve tjera rezidenciale dhe/apo OJQ, 5;  

54. Shërbime për personat në proces të marrjes së të drejtës prindërore, 0;  

55. Shërbimi për shpalljen e personit të zhdukur për të vdekur, 0;  

56. Shërbimet tjera/ kategori e paspecifikuar, 121 2397.  

Punë administrative  

1 vërtetim për lirim nga shtetësia, 59 2 vërtetim për fitimin e shtetësisë, 48 3 

vërtetime për posedim të armëmbajtjes, 140 4 vërtetime për punësim, 122 5 Oda 

e Avokateve, 32 6 konstatime zyrtare për vendosje të fëmijëve në kopshtin e 

fëmijëve, 0 7 vërtetim rreth marrjes apo jo të SAS, 80 8 autorizim për MPMS, 7 

9 Ankesa SAS 15. 



Koment: Në këtë raport përfshihen të gjitha rastet aktive të cilat kanë qenë dhe janë në QPS Prishtinë aktive, 

përfshirë rastet të cilat janë në sistem të mbrojtjes sociale, të cilave nuk arrihet të ju bëhet zgjidhje me vite të 

tëra, bazuar në standardet dhe procedurat e përcaktuara me ligj.   

Për punën në kujdestari gjatë periudhës janar – mars 2018, janë shpenzuar gjithsejtë 126 euro për 

shërbime të transportit, të cilat e kanë lehtësua punën dhe intervenimin e shpejt në rast.   

Të dhënat për Skemën e Asistencës Sociale, janar – mars 2018.  

Numri i familjeve përfituese të Skemës së Asistencës Sociale varion nga muaji në muaj. Janari ka filluar 

me 1710 familje dhe janë ndarë 178 560 euro, përderisa muaji mars ka përfunduar me 1739 familje, ku 

janë shpërndarë 182 977.50 euro:  

• Për nga numri i familjeve prin pjesa “Kodra e Trimave”, me 995 familje, “Qafa” me 408 dhe “Kodra 

e Diellit” me 336 familje.  

• Për detaje shih tabelën  

 

“Kodra e Trimave”, “QAFA”, “Kodra e Diellit”  

Gjithsej familje. “Kodra e Trimave”, “Qafa”, “Kodra e Diellit”, gjithsej mjete të paguara, janar 969 

403 338 1710 101652.5 42570 34337.5 178,560.00 € Shkurt 975 406 343 1724 102130 43345 35697.5 

181,172.50 € Mars 995 408 336 1739 104125 43860 34992.5 182,977.50 €  

5173 542,710.00 €  



Raporti financiar janar - mars 2018  

Duke u bazuar në planin e hartuar për vitin 2018 dhe me qëllim të informimit sa më të mirë lidhur me 

aktivitetet, punën dhe menaxhimin e mjeteve të alokuara buxhetore nga buxheti i konsoliduar i Kosovës, në 

pajtueshmëri me rregullat ligjore në fuqi administrativo – financiare lidhur me shpenzimet dhe paratë e 

gatshme për periudhën janar- mars 2018, po ju paraqes këtë raport vjetor.   

Sipas evidencës që kemi në shërbimin financiar, janë proceduar në emër të QPS Prishtinë këto shpenzime :  

PAGA DHE MËDITJE 58 203.00 €, KOMUNALI 3 760.88 €, MALLRA DHE SHËRBIME 1 906.34 €.  

Pasqyra dhe sasia e derivateve e shprehur në litra, janar - mars 2018.  

QPS AUTOMJETI, litrat e shpenzuara, Prishtinë, 

Suzuki 510.91 lit “K.TRIMAVE” Nxehja Qendrore 2 

000  

Të punësuarit momental në QPS Prishtinë  

• 39 staf  

• Femra 25  

• Meshkuj 14  

• Fakultet 26  

• Shkolle e Lartë -3  

• Mesme - 10  

 



Të punësuarit sipas viteve – numri i të punësuarve në QPS, në vitin 2013 ka qenë 49 dhe në ndërkohë kemi 

pasur disa të pensionuar, ndërrim vendi pune, të vdekur dhe pozitat janë të lira dhe duhet të mbulohen me staf 

profesional. Gjatë vitit 2018, do të pensionohen edhe 2 zyrtarë të QPS Prishtinë.  


