


PLE (sesione për arsimimin juridik të qytetarëve) u mundësojnë qytetarëve 
vetëdije më të madhe, njohuri dhe të kuptuarit për të drejtat dhe proble-
met juridike, si dhe vetëbesim dhe shkathtësi të nevojshme për tu marrë me 
problemet dhe të për  tojnë qasje deri te drejtësia. Njësoj me rëndësi është 
se këto sesione u ndihmojnë njerëzve të identi  kojnë problemin juridik për 
të cilin ju duhet mbështetje, të mësojnë se çfarë këshille ju duhet dhe ku të 
drejtohen për ta marrë. 
Roli kyq i këtyre sesioneve është që tu ndihmohet qytetarëve që më mirë ti 
kuptojnë problemet e përditshme, të shellin vendime më të mira, si dhe ti 
parashikojnë dhe mënjanojnë problemet. 

De  nicioni i marrë nga 
http://www.lawforlife.org.uk/public-legal-education/ 

Ky projekt është i   nancuar nga Bashkimi evropian.
Ky doracak është përpiluar me ndihmën e Bashkimit evropian. Përmbajtja e
këtij doracaku është përgjegjësi e vetme e Fondacionit Shoqëria e hapur –
Maqedoni dhe në asnjë mënyrë nuk mund të llogaritet se i reflekton
qëndrimet e Bashkimit evropian.
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Të nderuar,
Para jush gjendet doracaku, qëllimi i të cilit është njohja e qytetarëve 
me të drejtat e tyre për ndihmë në të holla nga mbrojtja sociale, si 
dhe me mënyrat për realizimin e tyre dhe mbrojtjen. Në fokusin e këtij 
doracaku dhe të sesionit janë: ndihma sociale në të holla, ndihma e 
vazhdueshme në të holla, kompenzimi në të holla për ndihmë dhe 
përkujdesje nga person tjetër dhe ndihma e një  shtë në të holla ose 
ndihma në nyturë. Doracaku i shqyrton këto lloje të ndihmave në të 
holla nga mbrojtja sociale, sepse bëhet fjalë për format më të shpe-
shta të mbrojtjes sociale për të cilat qytetarët drejtohen dhe kërkojnë 
ndihmë juridike falas, por kjo nuk do të thotë se këto janë format e 
vetme të mbrojtjes sociale. Mbrojtjen sociale e mundësojnë Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë, komunat dhe Qyteti i Shkupit.

Për shkak të kryerjes së punëve lidhur me mbrojtjen sociale, në kuadër 
të Ministrisë kompetente për punë dhe politikë sociale funksionojnë 
qendra ndërkomunale për punë sociale në të gjithë komunat, me njësi 
rajonale në vendet më të vogla. Në komunikimin e përditshëm, qytet-
arët i quajnë dhe i njohin si „Socijalno“.

Siguria sociale paraqet drejtësi sociale, respektivisht, mbrojtje për të 
pafuqishmit, personave të cilët nuk janë të aftë për punë, invalidëve, 
të gjithë personave që nuk janë në gjendje, respektivisht, nuk kanë 
kushte për përfshirje në jetën shoqërore. 

Nëqoftëse keni nevojë për ndonjë formë të ndryshme të mbrojtjes so-
ciale, Ju inkurajojmë të drejtoheni deri te shoqatat që japin ndihmë 
juridike falas ose në linjën SOS: 0800 44 222.

SESIONE PËR ARSIMIMIN JURIDIK TË QYTETARËVE
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KUSH MUND TË SHFRYTËZOJË NSH?KUSH MUND TË SHFRYTËZOJË NSH?

I aftë për punë, por qytetar i papunësuar, kërkues aktiv i 
punës, i cili mbi baza të tjera nuk mund të sigurojë mjete 
për ekzistencë. Njëkohësisht, nuk posedon veturë, nga 
patundshmëritë posedon vetëm shtëpi/banesë në të 
cilën jeton, kurse të ardhurat e tij mujore nga të gjitha 
bazat janë më të ulta se shuma e NSH-së.

SI E REALIZON QYTETARI KËTË TË DREJTË? SI E REALIZON QYTETARI KËTË TË DREJTË?  
Personi parashtron kërkesë me dokumentacionin e 
nevojshëm deri te „Socijalno“, kurse ata janë të obligu-
ar të sjellin vendim, respektivisht, dokument në të cilin 
shkruan se qytetarit i aprovohet NSH-ja dhe në të ci-
lin shkruan shuma mujore e mjeteve (të holla) të cilët 
qytetari do ti marrë. 

Vendimi dorëzohet deri 
te shfrytëzuesi me FLETË 
PRANIMI. Fletë pranimi 
është dokument në të 
cilën evidentohet data 
e pranimit të vendimit, 
dhe kjo është me shumë 
rëndësi, sepse PASIQË 
TË PRANOHET VENDIMI, 
 llon të rrjedhë afati për 

ankimim në rast se 
qytetari nuk është i 
kënaqur, respektivisht, i 
refuzuar.

SA ËSHTË SHUMA E NSH-SË?SA ËSHTË SHUMA E NSH-SË?

Varësisht nga madhësia e amvisërisë, ndihma sociale në të holla mund të jetë nga 2831 
denarë deri 7020 denarë, dhe atë të shpërndarë në mënyrën e shpjeguar si në tabelën e 
mëposhtme.  

MADHËSIA E AMVISËRISË (NUMRI I ANËTARËVE) SHUMA E NDIHMËS SOCIALE NË TË HOLLA

100% 50%
Person 2.831 denarë 1.415 denarë
Familje dhe amvisëri me dy anëtarë 3.878 denarë 1.939 denarë
Familje dhe amvisëri me tre anëtarë 4.925 denarë 2.462 denarë
Familje dhe amvisëri me katër anëtarë 5.973 denarë 2.986 denarë
Familje dhe amvisëri me pesë e më shumë anëtarë 7.020 denarë 3.510 denarë

*Shuma e ndihmës sociale në të holla për tre vitet e para të shfrytëzimit paguhet 100% nga shuma e 
përcaktuar, kurse pas kalimit të vitit të tretë, paguhet shuma prej 50% të shumës së përcaktuar.

* Këto shuma barazohen me rritjen e shpenzimeve të jetesës për vitin e kaluar.

NDIHMA SOCIALE NË TË HOLLA (NSH)NDIHMA SOCIALE NË TË HOLLA (NSH)
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KUSH MUND TË SHFRYTËZOJË NSH?

SI E REALIZON QYTETARI KËTË TË DREJTË?  

SA ËSHTË SHUMA E NSH-SË?

NDIHMA SOCIALE NË TË HOLLA (NSH)
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KUSH MUND TË REALIZOJË TË DREJTËN PËR NVH?KUSH MUND TË REALIZOJË TË DREJTËN PËR NVH?

Të drejtën për ndihmë të vazhdueshme në të holla ka personi i cili nuk është i aftë për 
punë dhe materialisht i pasiguruar, i cili nuk mund të sigurojë mjete për ekzistencën e 
tij mbi bazën e akteve të tjera 

PERSONA TË PAAFTË PËR PUNË JANË:PERSONA TË PAAFTË PËR PUNË JANË:
• person me pengesa mesatare, të rënda dhe të thella në zhvillimin 

mendor dhe person me pengesa të kombinuara dhe të tjera në zh-
villim, i cili për shkak të shkallës së pengesës, nuk mund të për  tojë 
arsimim, si dhe person me pengesa trupore për shkak të cilave nuk 
është i aftë për punë;

• person mentalisht i sëmurë dhe person me ndryshime të përhershme 
të gjendjes shëndetësore për shkak të cilave nuk është i aftë për 
punë;

• femër e vetme gjatë kohës së shtatzanisë, një muaj para lindjes, dhe 
prind i vetëm, në përputhje me Ligjin mbi familjen deri në moshën tre 
vjeçare të fëmiut (përfundimisht deri në fëmiun e tretë me rradhë të 
lindjes);

• fëmi pa prindër dhe pa përkujdesje prindërore i cili nuk mbrohet mbi 
bazën e së drejtës për banim, i cili nuk ka të ardhura në bazë të pronës 
dhe të drejtave nga prona dhe nuk realizon mjete me akte të tjera, por 
maksimalisht deri në moshën 18 vjeçare dhe

• person më i vjetër se 65 vjeç.

Për materialisht të pasiguruar llogaritet personi i cili nuk ka të ardhura ose të ardhurat 
e të cilit mbi të gjitha bazat për anëtarë të familjes janë më të vogla se 5000 denarë, 
të barazuara me rritjen e shpenzimeve të jetesës për vitin e kaluar, të publikuara nga 
Enti shtetëror për statistikë në janar për vitin vijues, dhe i cili nuk posedon pronë dhe të 
drejta nga prona nga të cilët mund të jetojë.

NDIHMA E VAZHDUESHME NË TË HOLLA (NVH) NDIHMA E VAZHDUESHME NË TË HOLLA (NVH) 
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SA ËSHTË SHUMA E NVH-SË?  SA ËSHTË SHUMA E NVH-SË?  

Shuma e NVH-së përcaktohet varësisht nga fakti se a ekzistojnë bashkësh-
frytëzues të ndihmës në të holla. Ashtu, shuma për bartësin e të drejtës është 
4247 denarë, kurse 

  për një bashkëshfrytëzues, shuma e të drejtës për bartësin rritet për koe  -
cient 0,40 , 5946* denarë dhe

  për dy dhe më shumë bashkëshfrytëzues, shuma e të drejtës për bartësin 
rritet për 100%, 8496 denarë.

* Këto shuma barazohen me rritjen e shpenzimeve të jetesës për vitin e 
kaluar.  

SI TË REALIZONI KËTË TË DREJTË?SI TË REALIZONI KËTË TË DREJTË?

Kjo e drejtë realizohet në të njejtën mënyrë si dhe NSH-ja, duke parashtruar 
kërkesë, bashkë me dokumentet e bashkangjitura, me çka Qendra sjellë ven-
dim, kurse pastaj vlejnë të njejtat rregulla si tek NSH-ja.

Qendra është e detyruar të informojë shfrytëzuesin ose kujdestarin e tij për 
nevojën e kontrollit të sërishëm dy muaj para skadimit të afatit të përcaktu-
ar për vlerësim të sërishëm mbi paaftësinë për punë. Nëse shfrytëzuesi ose 
kujdestari i tij, në mënyrë të paarsyeshme nuk paraqitet në afatin e përcak-
tuar për vlerësim të sërishëm mbi paaftësinë për punë, i ndërpritet e drejta e 
ndihmës së vazhdueshme në të holla.
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KUSH MUND TË REALIZOJË TË DREJTËN E KOMPENZIMITKUSH MUND TË REALIZOJË TË DREJTËN E KOMPENZIMIT
NË TË HOLLA PËR PËRKUJDESJE TË HUAJ?NË TË HOLLA PËR PËRKUJDESJE TË HUAJ?
Çdo person me 26 vite të mbushura me pengesa mesatare, të rënda dhe të thella në 
zhvillimin mental, person me pengesa trupore të rënda dhe shumë të rënda, person 
tërësisht i verbër, si dhe person me ndryshime të përhershme në gjendjen shëndetësore 
të cilit i nevojitet ndihmë dhe përkujdesje e domosdoshme nga person tjetër për shkak 
se nuk mundet vetë ti kënaqë nevojat bazike jetësore.
Përveç gjendjes shëndetësore, që të mund të shfrytëzojë këtë kompenzim në të holla, 
qytetari duhet të plotësojë edhe këtë kusht – neto të ardhurat vjetore nga të gjitha bazat 
nuk guxojnë të jenë më të mëdha se neto-shuma totale e rrogave mesatare mujore për 
vitin e kaluar.

SA ËSHTË SHUMA E KOMPENZIMIT PËR NDIHMË DHE PËRKUJDESJE?SA ËSHTË SHUMA E KOMPENZIMIT PËR NDIHMË DHE PËRKUJDESJE?
Shuma e kompenzimit në të holla për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër përcak-
tohet varësisht nga madhësia e nevojës për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër. 
Kështu, shuma e këtij kompenzimi në të holla në masë të madhe është 4348 denarë, 
kurse shuma në masë të vogël është 3846 denarë, kurse shumat barazohen me rritjen 
e shpenzimeve të jetesës për vitin e kaluar.  

SI TË REALIZONI KËTË TË DREJTË?SI TË REALIZONI KËTË TË DREJTË?
Procedura për realizimin e kësaj të drejte  llon me parashtrimin e kërkesës, me 
çka komisioni nga „Socijalno“ vjen në shtëpinë e kërkuesit dhe kryen kontroll, 
për të cilin plotëson procesverbal. Duhet që kërkuesi të merr nga mjeku i tij amë, 
mendim për nevojën endihmës dhe përkujdesjes nga person tjetër, si dhe të 
paraqitet në kontroll që të sigurojë mendim konsiliar nga tre mjekë specialistë, 
dhënë nga klinikat e spitalit. Në fund, nevojën për ndihmë dhe përkujdesje nga 
person tjetër e përcakton me diagnozë, mendim dhe vlerësim nga komisioni pro-
fesional, me çka Qendra duhet të përgatit vendim, për të cilin, njëashtu, vlejnë 
rregullat e përmendura më lartë.
Është me rëndësi të theksohet se pas aprovimit të kësaj të drejte, Qendra është e 
obliguar të informojë shfrytëzuesin për nevojën e kontrollit të dytë dy muaj para 
skadimit të afatit të përcaktuar për vlerësim të sërishëm për përcaktimin e nevo-
jës për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër.
Nëse shfrytëzuesi ose kujdestari i tij, në mënyrë të paarsyeshme nuk paraqitet 
brenda afatit të përcaktuar për vlerësim të sërishëm për përcaktimin e nevojës 
për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër, i ndërpritet e drejta e kompenzimit 
në të holla për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër.

33 KOMPENZIM NË TË HOLLA PËR NDIHMË KOMPENZIM NË TË HOLLA PËR NDIHMË 
DHE PËRKUJDESJE (PËRKUJDESJA E HUAJ)DHE PËRKUJDESJE (PËRKUJDESJA E HUAJ)
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NË CILAT RASTE APROVOHET NDIHMË E NJËFISHTËNË CILAT RASTE APROVOHET NDIHMË E NJËFISHTË
NË TË HOLLA DHE SA ËSHTË SHUMA?NË TË HOLLA DHE SA ËSHTË SHUMA?

Ndihmë të një  shtë në të holla ose ndihmë në naturë i jepet personit ose familjes e cila 
gjendet në gjendje të rrezikut social, si dhe personit dhe familjes për shkak të shkaktimit 
të fatkeqësisë natyrore  ose epidemisë dhe shërimit të gjatë kohor në institucion shën-
detësor.
Nën ndihmë në naturë nënkuptohet sigurimi i veshmbathjes, ushqimit dhe mjeteve tjera 
për të cilat Qendra për punë sociale do të përcaktojë se janë të domosdoshme për ekzis-
tencë minimale të qytetarit dhe familjes.

Barazuar me rritjen e shpenzimeve të jetesës për vitin e kaluar, ndihmë të 
një  shtë aprovohet:

  në shumë deri 30 000 denarë për plotësimin e nevojave të personit ose familjes 
që është gjendur në gjendje të rrezikut social, dhe e cila mund të lë pasoja të 
përhershme; për shkak të shkaktimit të fatkeqësisë natyrore (tërmet, vërshim, 
zjarr); epidemi ose vdekje të anëtarit të familjes; familjes anëtari i të cilit është 
shfrytëzues i tokës bujqësore në pronësi të shtetit, në momentin e nënshkrimit 
të kontratës për shfrytëzimin e tokës në përputhje me dispozitat; personit i cili 
ka nevojë për intervenim kirurgjikal ose shërim të gjatë kohor në institucion 
shëndetësor jashtë vendit; personit që nuk të siguruar banimin shfrytëzues të 
ndihmës së vazhdueshme në të holla, si dhe ndihmë për sigurimin e banimit 
të domosdoshëm.

 në shumë deri 15 000 denarë për nevojat e anëtarit të familjes i cili është per-
son me pengesa në zhvillimin mental ose person me pengesa të përhershme 
trupore, i cili në përputhje me këtë ligj, do mund të realizojë të drejtën e qën-
drimit në institucion për mbrojtje sociale, si dhe për nevojat e personit viktimë 
e dhunës familjare për sigurimin e përkujdesjes dhe mbrojtjes urgjente

.
 në shumë deri 12 000 denarë për plotësimin e nevojave të personit ose familjes 
në rast të shërimit të gjatë kohor në institucion shëndetësor, si dhe për per-
son viktimë e dhunës familjare për realizimin e të drejtës për mbrojtje shënde-
tësore dhe trajtim mjekësor.

 në shumë deri 4500 denarë për plotësimin e nevojave të personit ose familjes 
në gjendje të rrezikut social i cili nuk lë pasoja të përhershme, por është i do-
mosdoshëm sigurimi material dhe social i personit.

44 NDIHMË E NJËFISHTË NË TË HOLLA NDIHMË E NJËFISHTË NË TË HOLLA 
OSE NDIHMË NË NATURËOSE NDIHMË NË NATURË
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 në shumë prej 180 000 denarë për fëmijë ose të ri pa prindër dhe pa përkuj-
desje prindërore, i cili pas mbushjes së 18 vjetëve, e lëshon institucionin ose 
familjen kujdestare për shkak të adaptimit të tij në rrethinën sociale.

Shuma përcaktohet në përputhje me rrezikun në të cilën është familja dhe dëmi 
i shkaktuar dhe mund të jetë deri 30 000 denarë.
Për fëmijë ose të ri pa prindër dhe pa përkujdesje prindërore, i cili pas mbushjes 
së 18 e lëshon institucionin ose familjen kujdestare për shkak të adaptimit të tij në 
rrethinën sociale, shuma e ndihmës së një  shtë në të holla është 180 000 denarë.

SI TË REALIZONI KËTË TË DREJTË?SI TË REALIZONI KËTË TË DREJTË?

Ndihma e një  shtë në të holla realizohet në Qendrën për punë sociale, kurse 
në raste urgjente, ministri mund të sjellë vendim për aprovimin e ndihmës së 
një  shtë në të holla.

SHEMBUJSHEMBUJ
Zorani ka 40 vjet dhe jeton me prindërit e tij në shtëpi familjare. Zorani ka 
parashtruar kërkesë për ndihmë nga person tjetër (kompenzim për përkujdesje 
nga person i tretë) sepse vetë kujdeset për babain dhe nënën e tij, të cilët kanë 
70, respektivisht 76 vite. Qendra për punë sociale ka përllogaritur se prindërit e 
Zoranit janë të aftë të kujdesen për vete dhe për shkak të kësaj nuk iu është apr-
ovuar ndihma në të holla. Vendimi me të cilin është refuzuar kërkesa e Zoranit 
i është dhënë Qendrës për punë sociale, ku i është thënë të nënshkruhet në një 
fletë. Duke kërkuar ndihmë, Zorani iu drejtua njërës nga shoqatat e autorizuara 
për ndihmë juridike falas, ku e informuan se ka të drejtë të parashtrojë ank-
esë kundër këtij vendimi deri te ministri për punë dhe politikë sociale. Zorani 
ka parashtruar ankesën deri te Qendra për punë sociale ku ia kanë treguar fletë 
pranimin dhe i kanë thënë se afati për ankimim ka skaduar, respektivisht, në fletë 
pranim është evidentuar data kur vendimi ka arritur në QPS.
  
Ana e gëzon të drejtën për ndihmë sociale në të holla tre vite me rradhë dhe deri 
më tash nuk ka punuar dhe nuk ka pranuar snjë honorar. Ajo është adhuruese e 
lojërave të fatit dhe rregullisht blen dhe ka  tuar 6000 denarë. Ana i ka pranuar 
këto mjete dhe i ka shpenzuar. Pas dy muajve, Ana ka marrë vendim me të cilën i 
ndërpritet ndihma sociale në të holla sepse nuk e ka paraqitur  timin në Qendrën 
për mbrojtje sociale. 
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1. A është dashur Zorani ta lexojë fletë pranimin para se të
nënshkruhet?
2. A ka tash Zorani mundësi që përsëri të aplikojë për
përkujdesje nga person tjetër?

1. Vallë të hollat e  tuara si honorar nga puna sezonale,
për  timet në të holla dhe mallra nga lojërat e fatit duhen të 
paraqiten në Qendrën për mbrojtje sociale dhe pse?

2. Si duhet të informohet Qendra për mbrojtje sociale mbi
ndryshimin e gjendjes familjare, materiale dhe gjendjes me pro-
nat dhe të drejtat nga prona, të ndodhura pas për  timit
nga shpërblim ose honorar i caktuar?

PËRGJIGJETPËRGJIGJET
1. Fletë pranimi i bashkangjitur në faqen e fundit të këtij doracaku është doku-
ment shumë i rëndësishëm kur dorëzohet ndonjë vendim i caktuar. E rëndësisë 
së veçantë është të kërkoni nga dorëzuesi, në pjesën „data e pranimit dhe nën-
shkrimi i pranuesit “, të shënohet data e saktë kur me të vërtetë e keni pranuar 
dokumentin. Kjo është me rëndësi sepse nga dita e ardhshme rrjedh afati për 
ankimim. Për shkak se në këtë rast, Zorani nuk ka lexuar se fletën që ka nën-
shkruar është fletë pranim, dhe nuk e ka shënuar datën e pranimit të vendimit, 
dhe nuk ka qenë i vetëdijshëm se prej kur  llon të rrjedh afati që të parashtrojë 
ankesë. Nga ana tjetër, në fletë pranim ka qëndruar data kur vendimi ka arritur në 
„Socijalno“, dhe jo data kur i është dorëzuar vendimi Zoranit.

2.  Zorani ka mundësi që përsëri të parashtrojë kërkesë për ndihmë nga person 
tjetër, sepse nuk është i parashikuar afat se pas sa kohe pasiqë ka qenë i re-
fuzuar përsëri mund të aplikojë. Ky nuk është rast i njejtë me ndihmën sociale 
në të holla ku decidivisht është përcaktuar se nëse personi është refuzuar ose 
në një çgarë mënyre e ka humbur të drejtën e ndihmës sociale në të holla, mund 
përsëri të parashtrojë kërkesë pas skadimit të 12 muajve.

1. Personit, i cili ka realizuar të drejtën endihmës sociale në të holla, i ndërpritet 
e drejta e ndihmës sociale në të holla nëse vërtetohet se ka dhënë të dhëna jo 
të plota ose të pasakta mbi gjendjen familjare dhe materiale, si mbi gjendjen 
me prona dhe të drejtat nga prona, ose në se nuk informon për ndryshimin e 
ndodhur mbi gjendjen familjare, materiale dhe gjendjen në prona për vete dhe 
për anëtarët e amvisërisë. Në ato raste, në vendimin për ndërprerje të drejtës 
përcaktohet se kjo e drejtë nuk mund të realizohet për 12 muajtë e ardhshëm.

2.  Për ndryshimin e gjendjes familjare dhe materiale dhe për gjendjen në prona 
dhe të drejtat nga prona, Qendra për mbrojtje sociale informohet me SHKRIM.
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