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Hyrje 
 

Profili i Bashkisë  
 

Bashkia Përmet bën pjesë në Qarkun e Gjirokastrës dhe shtrihet në pjesën juglindore të vendit. Ajo 

kufizohet në veri me Skrapar, në lindje me Bashkinë Kolonjë, në perëndim me Bashkinë Libohovë dhe 

Këlcyrë dhe në jug me Konicën, Greqi. Qendra e Bashkisë është qyteti i Përmetit, i cili përfaqëson 

qendrën e zhvillimit ekonomik dhe social jo vetëm për Bashkinë e Përmetit por të gjithë komunitetit 

gjeografik që njihet si Lugina e Vjosës. 

Bashkia e Përmetit përbëhet nga 5 njësi administrative: Përmet, Çarshovë, Frashër, Petran dhe Qendër 

Piskovë. Bashkia ka nën administrimin e saj një qytet dhe 49 fshatra. Të gjitha njësitë e bashkisë janë 

njësi malore duke qenë se terreni është i pjerrët në më shumë se 45% të sipërfaqes së tij. Territori i 

Bashkisë është i organizuar përgjatë luginës së lumit Vjosa. Njësitë e Çarshovës, Petranit, Përmetit dhe 

një pjesë e Qendër Piskovë shtrihen përgjatë luginës, ndërsa, njësia administrative e Frashërit përbën 

skajin më të largët të bashkisë dhe është tërësisht një zonë malore. Jetesa përgjatë luginës përcakton 

edhe një standard më të mirë jetese për komunitetet lokale krahasuar me ato që jetojnë më larg 

luginës. 

Bashkia Përmet ka një popullsi prej rreth 20,000 banorësh (sipas RGJC) dhe përbëhet nga 55 fshatra, të  

ndarë  në  katër  njësi  administrative. 

Tabela 1 Të dhëna të përgjithshme për Bashkinë Përmet 

Njesitë administrative Qytetet dhe fshatrat respektive 

Përmet Qyteti Përmet 

Çarshovë Çarshovë, Vllaho - Psillotere, Biovizhde, Zhepë, Draçovë, Iliar, 
Munushtir, Strëmbec, Pëllumbar, Kanikol 

Frashër Fshatrat; Frashër, Zavalan, Ogren, Kostrec, Gostivisht, Miçan, 
Verçisht, Kreshovë, Soropull 

Petran Petran, Leshicë, Leus, Lipe, Qilarishtë, Badilonjë, Bënje , 
Novosele, Delvinë, Kaludh, Lupckë, Gjinakar, Ogdunan, Lipivan-
Trebozishtë, Tremisht, Bodar 

Qendër Piskovë Piskovë, Bual, Kosinë, Rapckë, Mokricë-Zleushë, Kutal, Kosovë, 
Hotovë, Odriçan, Raban, Alipostivan, Borockë, Gosnisht, Pagri, 
Pacomit, Grabovë, Argovë 

Burimi : Bashkia Përmet  

 

 
Njësitë Qendër Piskovë dhe Petran kanë një numër të lartë të fshatrave, respektivisht 17 dhe 15. Njësitë 

e tjera kanë numër fshatrash më të vogël se 10. I gjithë territori i bashkisë është karakterizuar nga 

largim i popullatës në dhjetëvjeçarin e fundit, si pasojë e emigrimit, apo lëvizjeve brenda Shqipërisë. Të 

gjitha njësitë e bashkisë janë njësi malore duke qenë se terreni është i pjerrët në më shumë se 45% të 

sipërfaqes së tij. 



Territori i Bashkisë është i organizuar përgjatë luginës së lumit Vjosa. Njësia e Carshovës, Petranit, 

Përmetit dhe një pjesë e Qendër Piskovë shtrihen përgjatë luginës. Ndërsa, njësia e Frashërit përbën 

skajin më të largët të Bashkisë dhe është tërësisht njësi malore. Këto konsiderata janë të vlefshme për 

të kuptuar situatën e periferialitetit të strehimit dhe popullsisë në Bashki. 

Një ndër detyrat kryesore të Bashkisë Përmet për sektorin e strehimit është hartimi i këtij programi 5-

vjeçar në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Hartimi i këtij plani / program shërben si kusht kryesor 

për përfitimin e fondeve nga Qeveria Qendrore mbi programet e ndryshme. Gjithashtu, ndihmon 

bashkinë në identifikimin e nevojave specifike për strehim dhe planifikimin buxhetor për to; si dhe 

ministrinë përgjegjëse për strehimin (aktualisht Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë) për të rishikuar 

Strateginë Kombëtare të Strehimit bazuar në të dhëna lokale.  Disa nga elementet kryesore që duhet të 

përmbajnë ky program, referuar Ligjit 22/18 ‘Për strehimin social’, janë: 

a) burimet e financimit, që përfshijnë fonde nga buxheti i shtetit, fondet e siguruara nga vetë njësia e 

vetëqeverisjes vendore, si dhe fonde nga burime të tjera, duke përcaktuar origjinën e tyre;  

b) nevojat për strehim, sipas parashikimeve të këtij ligji, duke përcaktuar grupet e familjeve sipas të 

ardhurave dhe gjendjes së tyre sociale;  

c) lidhjet e këtij programi me programe të tjera të njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe mënyrën e 

ndikimit të tyre te njëra-tjetra; 

ç) masën e rritjes së fondit publik të banesave, brenda një viti financiar, me ndërtesa që do të jepen 

me qira, uzufrukt ose huapërdorje, si dhe numrin dhe kategoritë e familjeve që do të përfitojnë banesa 

sociale me qira, uzufrukt ose huapërdorje;  

d) numrin e familjeve që do të përfitojnë banesa me kosto të ulët dhe mënyrat e bashkëpunimit me 

sektorin privat;  

dh) masën e subvencionimeve nga buxheti i shtetit dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore në ndihmë të 

përfituesve për shlyerjen e qirave ose interesave të kredive me kushte lehtësuese;  

e) numrin dhe sipërfaqet e trojeve të pajisura me plan zhvillimi, infrastrukturë për ndërtim banesash, 

numrin dhe llojin e banesave që do të ndërtohen, familjet që do të përfitojnë, formën e bashkëpunimit 

me sektorin privat, si dhe masën e përqindjen e kontribuesve;  

ë) numrin e strehëve të përkohshme dhe të banesave të specializuara që do të ndërtohen ose do të 

vihen në dispozicion të përfituesve;  

f) numrin e banesave ekzistuese ose të reja, që do të përfitojnë nga programi i granteve konkurruese 

për përmirësimin e kushteve të banimit;  

g) numrin e banesave që do të përfitohen si rezultat i zbatimit të programit për zhvillimin e zonave me 

qëllim strehimin, për banesa sociale;  

gj) numrin, vendndodhjen dhe profilin e familjeve që jetojnë në banesa që nuk mund të legalizohen 

dhe që preken nga investime publike ose private, sipas planeve rregulluese 

Ky program propozon një strukturë e cila përshtatet me hapat e nevojshëm për skanimin e territorit dhe 

analizën e thelluar të nevojave, tregut dhe kapacitetit financiar. Për hartimin dhe zbatimin e këtij 

programi, si dhe për menaxhimin e sektorit të strehimit social, në Bashkinë Përmet angazhohet një staf 



prej 7 personash, të shpërndarë sipas NJA-ve. Sektori i strehimit është pjesë e drejtorisë së shërbimeve 

sociale. 

Tabela 2 -Numri i punonjësve të shërbimit social sipas njësive administrative dhe funksionit 
Njësia Administrative Numri i punonjësve  

Përmet 1 koordinatori zyrës, 
1 specialist NE  
1 specialist PAK 
1 specialist për Dhunën në familje dhe NJMF 

Piskovë + Frashër 1 për NE dhe PAK 

Petran 1 për NE dhe PAK 

Çarshovë 1 për NE dhe PAK 

Totali 7 Punonjës 

Burimi: Bashkia Përmet 

 

Dokumente Strategjike në nivel kombëtar dhe vendor 
 

Hartimi i Strategjisë së Strehimit Social për harkun kohor 2016-2025, merr shtysë nga nevoja urgjente 

që ka vendi për të rishikuar dhe përmirësuar kuadrin ekzistues institucional, ligjor dhe rregullator të 

sektorit të strehimit (Ministria e Zhvillimit Urban, 2016). Për bashki me karakter rural si Bashkia Përmet, 

strategjia paraqet disa sfida të përgjithshme si:  

- Kalimi i të drejtave të pronësisë, që kërkojnë ndërhyrjen e pushtetit qendror.  

- Problematikën e banesave që kanë më tepër të ngjarë të shemben ose të jenë në rrezik 

shembjeje në zonat rurale. 

- Cështjen e banesave në zonat rurale kanë më pak të ngjarë të përmbushin kushtet 

shëndetësore dhe sanitare. 

- Zonat rurale e kanë më tepër problem arritjen e shërbimeve publike dhe sociale.  

Nga ana tjetër këto zona mund të kenë në dispozicion truall të lirë ndërtimi dhe sipërfaqja mesatare e 

tokës së lirë për komunat (duke ju referuar ndarjes së vjetër territoriale) është 77000 m2; ndërkohë që 

për bashkitë është 8366 m2. (Ministria e Zhvillimit Urban, 2016) 

Strategjia aktualisht po rishikohet, duke përfshirë konsiderata mbi ndryshimet ligjore të kryera në 

sektorin e strehimit social, si dhe duke përshtatur monitorimin e situates për të përfshirë edhe pasojat 

nga pandemia dhe tërmeti i 26 nëntorit. Ky plan po hartohet në paralel me rishikimin e strategjisë dhe 

është në përputhje me objektivat strategjike në fuqi. 

Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Përmet përbën një detyrim ligjor por edhe nevojë për 

zhvillimin e mëtejshëm të bashkisë si edhe nga ligji nr. 115/2014 datë 31.7.2014 “Për ndarjen 

administrative – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”. Territori i 

kësaj bashkie cilësohet si territor kompleks ku bashkia është një përzierje e tokës urbane ku jetohet, 

punohet e konsumohet, i tokës së kultivuar ku prodhohet dhe i territoreve periferike që ndërmjetësojnë 

mes të dyjave. Plani është miratuar në qershor 2020 dhe është hartuar nën asistencën teknike të Atelier 

4. Ky dokument shërben si bazë për gjenerimin e të dhënave të mëposhtme të dokumentit, dhe 



propozimet territoriale dhe të investimeve janë korniza e references për gjithë proceset e financimit në 

bashki (Bashkia Përmet, Atelier 4, 2020)  

 Dokumenti i Planit thekson se kërkesa e ardhshme banimi, nuk rrjedh si pasojë e një përbërjeje 

familjare me shumë anëtarë, por si pasojë e një kërkese për rritjen e standardit të banimit. 

Zhvillimi social dhe ekonomik i bashkisë, duhet të shoqërohet me mbështetjen e familjave në 

nevojë, duke ofruar banesa sociale. 

 Duke marrë në konsideratë, rritjen e popullsisë në banorë për vitin 2032, zonat e banimit kanë 

nevojë për ndërhyrje të dy niveleve: rikualifikim të objekteve ekzistuese dhe ndërtim të 

tipologjive të reja të banimit, duke bërë të mundur mundësinë e strehimit për popullsinë e 

pritshme për vitet e ardhshme. 

Sa i takon strehimit social, në PPV përcaktohen 2 zona për zhvillim me arsye strehimi, pa detajuar në 

lidhje me tipologjinë e programit që mund të aplikohet. Pas verifikimit të dy trojeve, të kryer nga 

Bashkia, rezulton se toka është private dhe nuk mund të përdoret për strehim social, sipas modelit 

aktual të përdorur për Banesa Sociale me Qira. 

Si rrjedhojë, nga ky document do merren në konsideratë zonat e përcaktuara për zhvillim (krijim), si dhe 

treguesit ekzistues të zhvillimit, për të propozuar modele të mundshme ndërtimi e financimi për 

strehimin social. Gjithashtu, do trajtohen zonat e caktuara me PDV, me përdorim kryesor banim / 

banim shërbime. Në PPV nuk parashtrohen mundësi për përdorimin e Instrumenteve Financiare për 

Zhvillim të Tokës. Ky aspekt do trajtohet në vijim  

Plani i Kujdesit Social i Bashkisë Përmet u miratua në 2019. Ligji nr. 121/2016 “Mbi shërbimet e 

kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë” ngarkon bashkitë me detyrën e përgatitjes së këtyre 

Planeve bazuar në nevojat e identifikuara për shërbime të kujdesit shoqëror në territorin e tyre (Bashkia 

Permet; Fondacioni “Ndihmë për Fëmijët”, 2019). Qëllimet e këtij programi katër vjeçar (2019 – 2023) 

janë: Rritja e bashkëveprimit dhe koordinimit ndërmjet institucioneve për të siguruar mjaftueshmërinë 

dhe përshtatshmërinë e shërbimeve sipas nevojave në të gjithë territorin e Bashkisë Përmet; Fuqizimi i 

kapaciteteve administrative dhe njerëzore të shërbimeve sociale; Përmirësimi i shërbimeve sociale në 

territorin e Bashkisë së Përmetit; Planifikimi dhe ofrimi i programeve parandaluese. Në lidhje me 

strehimin social, ky plan evidenton që strehimi social, shërbimet për PAK ose shërbimet sociale për 

fëmijët janë shumë pak të disponueshme, sidomos në zonat rurale. Nga ana tjetër, theksohet rendësia 

për ngritje të strehimit të mbrojtur dhe të sigurt, për gjithë kategoritë në nevojë.  

Ndër të tjera:  

Shërbim për të pastrehët: strehim gjatë natës; mensë; mbështetje me këshillim dhe referim për fuqizim 

dhe ri integrim sa më të shpejtë. 

Shërbim të strehimit të mbrojtur: mbështetje për jetesë brenda dhe jashtë ambientit të banimit, terapi 

rehabilituese, këshillim dhe mbështetje për integrim në tregun e punës për personat me aftësi të 

kufizuara; strehim, siguri fizike, ushqim, kujdes shëndetësor, trajtim psikologjik dhe emocional, 

këshillim dhe referim të shërbimet rehabilituese dhe ri integruese në tregun e punës për viktimat e 

dhunës në familje dhe viktimat e trafikimit, në përputhje me vlerësimin e kryer për nevojat e tyre. 



Plani 3-vjecar i veprimit për akesueshmërinë është miratuar në 2020 në kuadër të projektit ‘Askush të 

mos mbetet pas’. Ky plan jep një vlerësim të shkurtër të numrit të personave me aftësi të kufizuar në 

Bashki dhe jep rekomandime konkrete mbi aksesin e tyre. Plani nuk adreson cështje të strehimit. 

Plani vendor për integrimin e pakicës egjyptiane në Bashkinë Përmet është hartuar në kuadër të 

projektit ROMACTED për periudhën 2019-2022. Ky plan bën një vlerësim të përgjithshëm të nevojave 

të komunitetit egjiptian, duke dhënë një shifër të përafërt të familjeve të këtij komuniteti. Në lidhje me 

strehimin, Plani cakton si objektiv strategjik Përmirësimin e qëndrueshëm të kushteve të strehimit dhe 

infrastrukturës së zonave ku jetojnë përfaqësues të pakicës egjiptiane.  

Plani buxhetor afatmesëm 2021-2023 jep një pasqyrë të parashikimeve financiare të kryera nga 

bashkia në periudhën afatmesme. Ky plan konkretisht nuk alokon buxhet për strehimin apo zhvillimin e 

strehimit për periudhën reference. 

 

Qëllimi, Parimet dhe Objektivat e planit 
 

Qëllimi i hartimit të programit 5-vjecar të strehimit për Bashkinë Përmet është të kryhet njohja dhe 

identifikimi i grupeve vulnerabël, në nevojë për strehim, dhe të propozohen alternative afatmesme për 

sigurimin e strehimit të përballueshëm. Bazuar në nenin 58 të ligjit 22/2018 ‘Për strehimin social’, 

“Programet 5-vjeçare të strehimit” ngarkojnë strukturat përkatëse të njësisë së vetëqeverisjes vendore 

të hartojnë programe 5-vjeçare strehimi për popullsinë nën juridiksionin e tyre.  

Objektivat e këtij plani shprehen si më poshtë:  

(i) vlerësimi i nevojave për strehimi social për grupet më të rrezikuarve në territorin e bashkisë; 

(ii) vlerësim i kapaciteteve në nivel bashkie qofshin ato njerëzore, teknike, financiare dhe organizative 

për të adresuar shërbime/nevoja të tilla; 

(iii) propozime konkrete dhe vlerësime të buxhetit për zbatimin e çështjeve sociale & nevojat për 

strehim. 

Metodologjia e përdorur: 
Metodologjia për hartimin e Planit Lokal të Strehimit u bazua si në proces por edhe në përmbajtje 

fillimisht duke mbledhur, organizuar dhe sintetizuar informacionin në dispozicion, nëpërmjet të cilës u 

u krijua një ide mbi kontekstin e Strehimit Social në vend (nëpërmjet Pyetësorit) dhe situatës në nivel 

lokal (nëpërmjet Intervistave; mbledhjes së informacioneve dhe të dhënave me përfaqësues nga 

Bashkia). Rishikimi i dokumenteve dhe strategjive të planifikimit në nivel kombëtar dhe sidomos në 

nivel lokal ishte një proces i rëndësishëm prej të cilit u evidentua rëndësia që i është dhënë këtij sektori 

në këto dokumenta si edhe nevoja e bashkisë për këtë plan. Për të mbështetur këtë plan dhe këtë 

nevojë fazat pasuese u lidhën me analiza më të detajuara parashikuar kjo edhe në nenin 58 të Ligjit të 

Strehimit. Këto analiza patën në fokus grupet vulnerabël që ndodhen në territorin e Bashkisë; nevojën 

për strehim; numrin e familjeve që do të përfitojnë banesa me kosto të ulët;  analiza mbi rreziqet 

natyrore për furnizimin me banesa; burimet e financimit; lidhjet e këtij programi me programe të tjera 

të njësisë së vetëqeverisjes vendore; masën e subvencionimeve nga buxheti i shtetit dhe njësitë e 



vetëqeverisjes vendore dhe gjithashtu një analizë të përgjithshme për profilin social-ekonomik të 

bashkisë.  

 

Pas mbledhjes së informacioneve dhe kryerjes së analizave u punua me përgatitjen e dokumentit 

“draft” të Planit Lokal të Strehimit dhe kaloi në fazë konsultimi me palët e interesuara në nivel lokal.  

Faza e fundit u mbyll raportin final nga konsultimi me palët e interesuara lokale dhe MEFE dhe PNUD 

dhe përgatitja e këtij Plani Lokal për Bashkinë.   

 

Struktura e dokumentit 
 

Plani është strukturuar në 13 pika dhe është ndarë në 3 pjesë: 

I. Përshkrimi i përgjithshë mbi Bashkinë si edhe të dhëna bazë  

II. Analiza të thelluara të situates ekzistuese: Trende Demografike e Social-Ekonomike të 

Popullsisë; Grupet Vulnerabël; tregui i Banesave në Bashki; nevojat për Strehim Social dhe të 

Përballueshëm; troje potenciale për ndërtim për qëllime strehimi social në bashki; potenciale 

për aplikimin e IFZHT. 

III. Propozimet mbi Vizionin, Objektivat dhe Programet/ Projektet që i përshtaten bashkisë si 

rezultat i analizave; dhe udhëzime për Monitorimin dhe Zbatimin  

 

 

Fakte mbi bashkinë  
 



 

Burimi: autorët, bazuar në Instat, Bashkia Përmet, 2021 

 

Vlerësim i thelluar i situatës ekzistuese 
 



Analiza e trendeve demografike e social-ekonomike të popullsisë  
 

Situata aktuale demografike 
 

Të dhënat mbi popullsinë banuese në Bashkinë Përmet paraqiten të ndryshme varësisht burimit të 

referimit. Popullsia arrin vetëm në 10,614 banorë sipas Census 2011, ndërsa sipas Regjistri Civil 2017 

raportohet të jetë 19,872 banorë. Ndryshimi mes dy burimeve është në nivelin 50% të popullsisë. Përsa i 

përket ndarjes së popullsisë sipas gjinive, popullata femër përfaqëson 50% të popullsisë totale. Në 

nivelin e njësive administrative, përqindja e femrave varion nga 46% në 50%. Përqindjen më të ulët të 

femrave e ka njësia administrative Frashër.  

Tabela 3 Të dhëna të përgjithshme për Bashkinë Përmet 

Njësitë 
Administrative 

Census 2011 Regjistri Civil 

Femra Meshkuj Total Femra Meshkuj Total 

Përmet 2984 2961 5945 5028 4832 9860 

Carshovë 463 455 918 1425 1544 2969 

Petran 791 831 1622 1550 1540 3090 

Qendër 
Piskovë 

845 897 1742 1602 1668 3270 

Frashër 177 210 387 314 369 683 

Total 5260 5354 10614 9919 9953 19872 

Burimi: Instat, 2011, Bashkia Përmet, 2017 

Figura 1. Shpërndarja e popullsisë në NJA sipas Instat (majtas) dhe GJC (djathtas) 

  

Burimi: Instat, Bashkia Përmet; përpunuar nga autorët 
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Më shumë se gjysma e popullsisë, rreth 56%, jeton në qytetin e Përmetit. Njësia admninistrative me 

numrin më të vogël të popullsisë dhe që përbën vetëm 4% të totalit të popullsisë së bashkisë së 

Përmetit është Frashëri. Njësitë e tjera (Çarshovë, Petran dhe Q.Piskovë) përbëjnë 40% të popullsisë së 

bashkisë. Gjithashtu, duke marrë në konsideratë numrin e fshatrave për popullsi, mund të thuhet se me 

përjashtim të qytetit të Përmetit, njësitë e tjera administrative kanë numër të vogël popullsie për fshat, 

i cili varion nga 48 për Frashërin (më ulëti), në 100 për Çarshovën, Petranin dhe Q.Piskovën. Gjithashtu, 

duhet përmendur se shumica e territorit të bashkisë shtrihet në terren malor. Një reliev i tillë kushtëzon 

numrin e lartë të fshatrave dhe dëndësinë relativisht të ulët të popullsisë për fshat. Sipërfaqja e 

bashkisë është 601.95 km² dhe dëndësia e popullsisë është 33.72 banorë/km². Popullsia e bashkisë 

dominohet më shumë nga grupmosha 15-64 vjeç, e cila përbën 66% të popullsisë totale dhe që 

përfaqëson popullsinë aktive për punë. Mosha e tretë (65 vjeç+) përqafëson 18% të popullsisë, tregues 

ky që është më lart se mesatarja e vendit (11.3%); ndërsa grupmosha 0-14 vjeç përbën vetëm 16% të 

popullsisë së bashkisë Përmet, tregues i ulët në krahasim me mesataren e vendit (20.7%). Kjo vlerë 

dëshmon për një plakje të popullsisë, fenomen I cili vërehet në gjithë Qarkun Gjirokastër, si rrjedhojë e 

migrimit të brendshëm dhe uljes së ritmit të shtimit natyror. 

Gjithsesi, të dhënat e bashkisë dëshmojnë për tendenca lëvizjeje të shumta nga fshatrat në qytetin e 

Përmetit. 

Tabela 4 Grupmoshat e popullsisë në Bashki 

  Përqindje Numër Përqindje 
nivel vendi 

0-14 16% 3180 20.70% 

15-64 66% 13116 68% 

65+ 18% 3577 11.30% 

Burimi: Instat, 2011, përshtatur nga autorët 

Figura 2. Grupmoshat e popullsisë në Përmet sipas NJA-ve 

 

Burimi: Instat, 2011, përshtatur nga autorët 
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Tendencat e popullsisë 
Të kuptuarit e dinamikës së popullsisë mbetet tregues I rëndësishëm për zhvillimet në të tre nivelet, 

lokal, rajonal dhe kombëtar. Treguesit e lindshmërisë dhe vdekshmërisë, së bashku me migracionin, 

përbëjnë faktorët bazë për të vlerësuar trendin e popullsisë.  

Për vendin tonë, migrimi i brendshëm dhe emigrimi, përbëjnë faktorë shumë të rëndësishëm për t’u 

marrë në konsideratë për të kuptuar ndryshimet demografike ndër vite, që në fund të fundit 

përkthehen në transformime të forta hapësinore. Sipas të dhënave të Census 2001 dhe 2011, popullsia e 

bashkisë dhe njësive përbërëse administrative është zvogëluar me më shumë se gjysma e popullsisë (-

56%). Njësia administrative Frashër ka patur një largim masiv të banorëve, në masën 82% në harkun 

kohor 2001-2011. Në të njëjtën mënyrë, por në përqindje pak më të vogël mund të thuhet për 

Çarshovën (-71%). Përmeti ka përqindjen më të vogël të popullsisë të larguar (-51%) krahasuar me 

njësitë e tjera administrative, por në të njëjtën kohë edhe përgjysmim të popullsisë. Përgjithësisht, si 

norma negative e shtimit të popullsisë, ashtu edhe emigrimi masiv, do sjellin një ulje të popullsisë me 

disa mijëra banorë deri në 2026, duke shkuar në 18,752 banorë (referuar shifrës fillestare nga GJC). 

Gjithsesi, ky ritëm uljeje nuk është aq i lartë sa në periudhën 2001-2011. 

Figura 3. Tendencat e lindje-vdekjeve në periudhë dy-vjecare kohore 

 
Burimi: RGJC 2018 dhe përpunime të autorëve 

 

Figura 4. Projeksioni i popullsisë për periudhën 2002-2026 

 
Burimi: PPV Përmet,2020, përpunim i autorëve 
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Analiza e zhvillimit ekonomik 
 

Situata financiare e bashkisë 
Të ardhurat totale të bashkisë Përmet kanë rezultuar me luhatje në vitet e fundit. Pas një rritje vjetore 

me rreth 39% në vitin 2018, të ardhurat totale shënuan rënie me rreth 6% në vitin 2019. Ecuria e 

shënuar në të ardhurat totale u përcaktua gjerësisht prej rënies së nivelit të transfertave ndërqeveritare 

me rreth 7% në terma vjetorë (specifikisht ngushtimi i të hyrave nga transfertat e kushtëzuara). Në të 

njëjtin drejtim kontribuoi dhe rënia e të ardhurave nga burimet e veta vendore, nën ndikimin e tkurrjes 

së të ardhurave nga tarifat vendore të adhuruat nga tarifat për shërbimet publike dhe shërbimet e tjera 

administrative). Të ardhurat nga taksat rezultojnë me rritje prej 5% në terma vjetorë (Portali i Financave 

Vendore, 2019). 

Tabela 5 Të ardhurat në Bashkinë Përmet 

 
Burimi: Portali i financave vendore, 2019 

 

Sipas natyrës ekonomike, rreth 73.9% e shpenzimeve shkoi për mbulimin e shpenzimeve korrente të 

bashkisë Përmet, shpenzime personeli dhe operative dhe të tjera. Gjatë vitit 2019, kjo kategori 

shpenzimesh u ngushtua me rreth 1.7% në terma vjetorë. Investimet apo shpenzimet kapitale 

përfaqësuan rreth 26.1% të shpenzimeve totale në fund të vitit 2019. Shpenzimet kapitale ndoqën prirje 

rënëse dhe në vitin 2019 u ngushtuan me rreth 19.2% në terma vjetorë. 

Në vitin 2019, shpenzimet e bashkisë Përmet shënuan rënie me rreth 7% në terma vjetorë. Kjo rënie e 

shpenzimeve u reflektua në një nivel më të ulët të fondeve të alokuara në funksionet si “mbrojtja 

sociale” (-16%), “strehimi dhe komoditetet e komunitetit” (-61%) dhe “argëtim, kulturë, çështje fetare” 

(-7%) krahasuar me vitin e mëparshëm. Në të kundërt, shpenzimet rezultojnë të kenë shënuar rritje në 

funksionin “çështjet ekonomike” me rreth 17% në terma vjetorë, kryesisht në transport, bujqësi, pyje, 

peshkim dhe gjueti. Në rritje të theksuar rezultojnë shpenzimet në funksionin “arsim”, parashkollor, 

fillor dhe të mesëm. 



 

Tabela 6. Shpenzimet lokale në Bashkinë Përmet 

 
Burimi: Portali i financave vendore,2019 

 

Sa i takon planifikimit buxhetor, Buxheti total i Bashkise Përmet, planifikuar për vitin 2021, është 

241.354 mijë lekë , për vitin 2022: 251.687 mijë lekë, ndërsa për vitin 2023: 262.605 mijë lekë. Për 

sektorin e strehimit nuk është planifikuar buxhet për periudhën 2021-2023, si për programin e Zhvillimit 

të Strehimit, ashtu edhe për Programin e Strehimit (Bashkia Permet, 2020). 
 

Tabela 7. Buxheti i parashikuar për periudhën 2021-2023 
 VITI 2021 VITI 2022 VITI 2023 

TE ARDHURAT E VETA 56.845 58.730 60.474 

TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR 112.914 121.362 130.536 

TRANSFERTA SPECIFIKE 71.595 71.595 71.595 

TRANSFERTA E KUSHTEZUAR 699.574.132 149.120.253 234.586.400 

TOTALI 
699.815.486 149.371.940 

234.849.005 

 

Burimi: PBA 2021-2023, Bashkia Përmet 

 

Zhvillimi i përgjithshëm ekonomik 

 
Sektorët si bujqësia, blegtoria, agroindustria, turizmi, tregëtia dhe shërbimet përbëjnë drejtimet 

ekonomike në të cilat është e përfshirë popullsia lokale. Për shkak të natyrës mikse të ekonomisë, 

banorët janë të punësuar në sektorë të ndryshëm si bujqësi, industri dhe shërbime. Sektori i shërbimeve 

punëson numrin më të madh të forcës aktive të punës,  pas këtij renditet bujqësia. Edhe pse Bashkia ka 

profil bujqësor, sektori i shërbimeve përfaqëson numrin më të lartë të punësimit, bujqësia përfaqëson 

sektorin kryesor ekonomik.  Pjesa me e madhe e fermave janë të vogla dhe kryesisht familjare.  

 

 

 



Tabela 8. Bizneset në bashki 

Numri i Bizneseve (Gjithsej) Biznes i madh Biznes i vogël Numri i Fermave 

422 69 353 2,962 

Burimi: Bashkia Përmet 

 

Gjatë vitit 2017 janë regjistruar 73 biznese të reja ndërsa gjatë vitit 2018,  81 biznese. Grupi i prodhuesve 

të shërbimeve vazhdon të jetë mbizotërues në ekonominë lokale tëbashkisë Përmet me rreth 95% të 

ndërmarrjeve aktive. Aktiviteti ekonomik “Tregtia me pakicë” përfaqëson 50% të ndërmarrjeve, ndërsa 

“akomodim dhe shërbimi ushqimor” i lidhur ngushtëme industrinë e turizmit përfaqëson 30%. Në fakt, 

ky aktivitet turistik ndikon ndjeshëm në sektorin e strehimit, duke qenë se pjesa më e madhe e shtëpive 

të pazëna ose të destinuara për qëllime dytësore, vendosen në dispozicion të aktiviteteve të 

akomodimit turistik (Airbnb). 

Papunësia në Bashkinë e Përmetit përbën një nga problematikat kryesore të popullatës. Shkalla e 

papunësisë për Bashkinë paraqitet më e lartë se mesatarja e papunësisë për vendin tonë. Rreth 30.2% 

është indeksi i papunësisë për Bashkinë, kur mesatarja për vendin e këtij treguesi ështe 29.2%. Edhe 

indeksi i papunësisë për të rinjtë (mosha 15-24 vjeç), si dhe ai për gratë, paraqiten më të lartë se 

mesatarja e vendit për këto grupe. Shkalla e papunësisë për të rinjtë është 60.2%, kur mesatarja për 

vendin është 52.9%, ndërsa shkalla e papunësisë për gratë është 33.1%, kur mesatarja për vendin është 

31.4%. 

 

Analiza e Grupeve Vulnerabël  

Familjet me ndihmë ekonomike 
Nisur nga burimet e të ardhurave të njësive ekonomike familjare (NJEF), ndihma sociale dhe përfitimet 

të natyrës sociale zënë 10.3% të të ardhurave familjare për popullatën lokale të Përmetit. Ndërsa, 

remitancat përfaqësojnë një përqindje të ulët, 3.8% të të ardhurave familjare. Ndërsa të ardhurat nga 

punësimi dhe vetpunësimi përfaqësojnë më shumë se gjysmën e të ardhurave familjare, 55.7%. (Instat) 

Bazuar në numrin e familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike ka një shpërndarje të tillë që 

identifikojnë qartë njësitë më të varfra në bashki. Kështu, përqindja e lartë e familjeve me ndihmë 

ekonomike vihet re në Petran dhe Frashër (30% e familjeve). Në njësitë e tjera kjo përqindje varion 

ndërmjet 22-27%, me përjashtim të qytetit të Përmetit ku kjo përqindje është më e vogël se 10%. Kjo 

situatë është për shkak të mundësive më të shumta të punësimit në sektorin e shërbimeve dhe 

industrisë që gjenden në zonën urbane (Bashkia Permet; Fondacioni “Ndihmë për Fëmijët”, 2019). 

Tabela 9. Numri i familjeve përfituese te NE gjate tre viteve 2018, 2019, 2020  
Numri mesatar I familjeve pefituese te NE 2018 2019 2020 

Permet 22 13 13 

Frasher 7 
 

5 2 

 Carshove 3 6 5 

Piskove 24 32 41 

Petran 11 14 16 

Familje gjithsej (nr.) 67 70  77 

Fondi vjetor (000 ALL) 16,772 5.547.408 4.860.392 



Burimi: Bashkia Përmet 

 

Personat me aftësi të kufizuar 
Të dhënat tregojnë që numri i personave me aftësi të kufizuara në Bashkinë Përmet është rreth 659 

persona, prej të cilëve 331 persona janë përfitues nga skema e pagesave të aftësisë të kufizuar të 

Shërbimit Social Shtetëror, ndërsa 328 janë përfitues nga skemat e Sigurimeve Shoqërore (Bashkia 

Permet, 2020). Më shumë se gjysma e PAK, 58% janë femra. Vlerësimet e kryera më herët në kuadër të 

hartimit të dokumenteve vendorë në fushën e aftësisë së kufizuar në Bashkinë Përmet, kanë 

rikonfirmuar që personat me aftësi të kufizuara, të të gjitha kategorive të aftësisë së kufizuar, përballen 

me vështirësi e mungesa të ndjeshme në marrjen e shërbimeve, në sigurimin e aksesit të lirë dhe pa 

barriera si në mjediset ndërtimore ashtu edhe në sigurimin e aksesit në informacion dhe komunikim. 

Më shumë se gjysma e PAK (58%) janë femra. Numri më i lartë i personave më aftësi të kufizuar jetojnë 

në qytetin e Përmetit, por raportin më të lartë të personave me aftësi të kufizuar e ka Njësia 

administrative Çarshovë (17%). Gjithashtu, në këtë njësi administrative femrat përfaqësojnë edhe 

përqindjen më të lartë të personave me aftësi të kufizuar (63%).  

Tabela 10. Aftësia e Kufizuar, sipas kategorive 

Njësitë 
Administrative 

Me aftësi 
të kufizuar 

Shikim Dëgjim Ecje Kujtesë Kujdes ndaj  
vetes 

Komunikim 

Përmet 343 182 83 177 81 78 77 

Carshovë 680 68 63 86 56 52 48 

Petran 123 60 55 82 45 46 43 

Qendër Piskovë 177 76 54 102 53 44 39 

Frashër 14 3 4 9 4 5 3 

Total 1337 389 259 456 239 225 210 

Burimi: Instat, Census 2011 

Të dhënat e INSTAT për AK në 2011 tregojnë për shifra shumë të larta personash në nevojë për 

mbështetje. Gjithsesi, në Bashki janë evidentuar si përfitues të pagesës së pa-aftësisë 200 persona, nga 

të cilët 34 para dhe tetraplegjik dhe 83 me probleme të shikueshmërisë. Plani I Kujdesit Social I Bashkisë 

Përmet evidenton disa problematika në lidhje me këtë kategori, si mungesa e shërbimeve të 

specializuara, mungesa e infrastrukturës (rampat që lehtësojnë lëvizjen e këtyre peronave) si dhe 

mungesa e personelit të specializuar për të ofruar shërbime sipas nevojave specifike të grupeve të PAK. 

Tabela 11.Numri i Personave me Aftësi të Kufizuar, para dhe tetraplegjik dhe të verbër sipas njësive 
administrative. 
 



Burimi:Bashkia Përmet, Plani i Kujdesit Social 

Situata sociale në familje 
Në Përmet, numri i familjeve që kanë kryefamiljare femra përfaqëson 13.6 % të familjeve, tregues që i 

afrohet mesatares së vendit. Papunësia në bashkinë e Përmtetit përqafëson një nga problemet 

kryesore të popullatës. Shkalla e papunësisë për bashkinë paraqitet më e lartë se mesatarja e 

papunësisë për vendin tonë. 30.2% është indeksi i papunësisë për bashkinë, kur mesatarja për vendin e 

këtij treguesi ësht 29.2%. Edhe indeksi i papunësisë për të rinjtë (mosha 15-24 vjeç) dhe për femra 

paraqitet më lartë se mesatarja e vendit për këto grupe. Shkalla e papunësisë për të rinjtëështë 60.2% 

kur mesatarja për vendin është 52.9%. Shkalla e papunësisë për femrat është 33.1% kur mesatarja për 

vendin është 31.4%.8 

Një kategori tjetër vulnerabël janë grate e divorcuara, si dhe prindërit e vetëm. Në zyrat sociale të 

bashkisë janë regjistruar 20 gra të divorcuara, nga të cilat 4 kanë përfituar nga programi BSQ, duke 

qenë dhe në situate ekonomike shumë të disfavorshme. Ndërkohë, Instat paraqet një pasqyrë më të 

gjerë, me mbi 1200 cifte të reja në bashki, dhe mbi 180 raste prindi të vetëm. Këto grupe parashikohet 

të trajtohen me programe kredish të buta, ose BKU, në mungesë të të dhënave për situatën ekonomike 

dhe kushtet e banimit. 

Tabela 12. Nr i  rasteve të Grave të divorcuara në Bashki 
 Gra të divorcuara 

Përmet 13 

Frashër  

Carshovë 3 

Piskovë 2 

Petran 2 

Gjithsej 20 

Burimi: Bashkia Përmet 

 

Në Bashkinë Përmet janë regjistruar në total 35 raste për gratë e dhunuara për 6 vitet e fundit. Këto 

raste janë të pajisura të gjitha me urdhër mbrojtje. Aktualisht Bashkia Përmet nuk disponon një strehëz 

mirëfilli për të strehuar rastet e dhunës në familje, por ka përshtatur një apartament ne godinën e 

konvikteve i cili ofron të gjitha kushtet e mira për një strehim cilësor (Bashkia Permet; Fondacioni 

“Ndihmë për Fëmijët”, 2019). 

Tabela 13. Tabela e tipologjive të familjeve me nevoja strehimi në Bashki 

Njësitë 
Administrative 

Cift i ri pa fëmijë Baba i vetëm Nënë e vetme 

Njësia 
Administrative 

Persona të paaftë deri në 
Dhjetor 2018 

Persona para dhe 
tetraplegjik 

Persona të verbër 

 Meshkuj  Femra  Totali Meshkuj  Femra  Totali Meshkuj  Femra  Totali 

Përmet 54 36 90 14 8 22 27 25 52 

Piskovë 26 25 51 0 2 2 13 3 16 

Frashër 5 2 7 0 0 0 0 0 0 

Petran 18 9 27 4 1 5 4 4 8 

Çarshovë 11 14 25 2 3 5 6 1 7 

Totali 114 86 200 20 14 34 50 33 83 



Përmet 593 34 128 

Carshovë 173 8 9 

Petran 198 7 16 

Qendër Piskovë 202 8 25 

Frashër 32 5 3 

Total 1198 62 181 

Burimi: Instat, 2011 

 

Popullsia egjyptiane 
Në Bashkinë Përmet ka një komunitet egjyptian relativisht të madh (rreth 60 familje), ndërsa romët 

përbëjnë raste të veçuara (Bashkia Përmet). Ardhja e pakicës egjiptiane në Përmet nuk rezulton të jetë 

e mirëdokumentuar. Treguesit socialë mes popullatës Egjyptiane në Bashkine e Përmetit janë më të 

ulët se sa të pjesës tjetër të popullsisë. Shkaqet duhen kërkuar tek varfëria, kushtet e vështira të 

jetesës, mundësia e kufizuar për të përdorur shërbime cilësore të kujdesit social, niveli i ulët arsimor e 

mungesa e infrastrukturës. Një vlerësim i fundit i bërë nga ROMACTED me fokus familjet Egjyptiane në 

Bashkinë e Përmetit evidenton se 20 familje ose 30% e popullsisë Egjyptiane janë ekstremisht të varfër 

dhe përfitojnë nga programi i asistencës sociale (NE) (Bashkia Permet, 2020).  

Kushtet e banimit janë të lidhura ngushtë me kushtet e jetesës, në këtë kuptim familjet egjiptiane që 

jetojne ne Bashkinë Përmet kanë probleme të lidhura me furnizimin me ujë të pijshëm, banjot dhe 

kanalizimet brenda banesave. Përveç kësaj, infrastruktura në përgjithësi duket se mungon, sepse një 

përqindje e madhe e anëtarëve të komunitetit pohojnë se jetojnë në lagje me rrugë të pa shtruara apo 

rrugë në gjendje të keqe.  

Çështja e strehimit dhe kushteve të përshtatshme të jetesës është ndër më prioritaret për egjiptianët 

në Bashkinë Përmet. Të dhënat e detajuara dhe përditësuara për gjendjen e strehimit të tyre duket se 

mungojnë. Për këtë, përtej këtij vlerësimi nevojash, nevojitet një përditësim i plotë i listës prioritare të 

familjeve egjiptiane më në nevojë për çështjen e strehimit, në të gjithë Bashkinë Përmet, përfshirë edhe 

njësitë administrative. Kjo duhet të pasohet edhe me një plan të detajuar lidhur me rikonstruksionin e 

banesave që kanë nevojë të menjëhershme për ndërhyrje në qytetin e Përmetit si dhe me miratimin 

dhe zbatimin e programeve vendore të strehimit social për familjet egjiptiane në nevojë. Përtej 

ndërhyrjeve për sigurimin e strehimit, nevojitet që të rritet edhe ndërgjegjësimi mbi mirëmbajtjen e 

tyre si dhe të mjediseve publike. Sëbashku me masat përkatëse mbështetëse, kjo do të ndihmonte që 

edhe banesat e dala nga gjendja e emergjencave të përshtaten me kushte optimale, bashkëkohore të 

jetesës. Në këtë këndvështrim mund të operohet me thirrje të dedikuara vetem për pakicat, pasi vetëm 

kështu do të ishin prioritet për përfitim nga programe të MFE-së (Bashkia Permet, 2020). 

Emigrantët e kthyer 
Numri i emigrantëve të kthyer gjatë vitit 2001-2011 arrin në 600 persona. Të gjitha njësitë 

administrative janë prekur në nivele të larta nga migrimi i brendshëm dhe emigrimi. Më shumë janë 

prekur zonat rurale, sidos ato malore. Këto tendenca nuk përbëjnë subjekt problematic për strehimin 

social aktualisht. 



Kushtet e banimit 
Përgjithësisht, duke pasur parasysh vjetërsinë e ndërtesave, kushtet e banimit në Bashki raportohen 

mjaft problematike në një pjesë të tyre. Në qytetin e Përmetit ka shumë objekte të degraduara, por nuk 

I përkasin funksionit banim. Problematikë paraqesin objektet e ndodhura në zona rurale, të cilat kanë 

gjendje të degraduar / të rrezikshme banimi. Evidentimi në hartë i cilësisë së ndërtesave vlerëson se 

3551 ndërtesa janë në gjendje të keqe, dhe 558 rrënoja. Ky vlerësim bazohet në ndërtesa banimi dhe 

shërbimesh. (Bashkia Permet, Atelier 4, 2020) 

Figura 5 Cilesia e ndertesave në nivel qyteti 

 



Burimi: PPV Përmet, përpunuar nga autorët 

Sa I takon kushteve minimale jetike të banimit, rezulton se shumë pak ndërtesa kanë mungesa 

ekstreme në sisteme sanitare. Problem kryesor është ngorhja, e cila mungon si system në 113 objekte 

(Instat). Kështu, një program për përmirësimin e eficencës energjitike është i domosdoshëm të 

zbatohet në ndërtesat kolektive në qytetin e Përmetit. 

 

 

Tabela 14. Kushtet e banimit për banesa 

Njësitë Administrative Pa sistem furnizimi 
me ujë 

Pa tualet Pa ngrohje Gjithsej 

Përmet 0 1 104 1916 

Carshovë 4 1 3 15 

Petran 9 2 2 498 

Qendër Piskovë 7 1 4 513 

Frashër 2 2 0 97 

Total 22 7 113 3039 

Burimi: Instat, Census 2011 

Periferialiteti 
Për të kuptuar sa të cënueshme janë zona/fshatra të ndryshëm në Bashki nga mungesa e kushteve të 

shërbimeve dhe, sidomos strehimit, është kryer një analizë periferialiteti në nivel fshati, bazuar në 5 

faktorë kryesorë: 

- Mbulesa me shërbim kopështi, shkolle 9-vjecare dhe të mesme me rreze respektive 350 m, 600 

m dhe 1,5 km. 

- Mbulesa me zona punësimi (industri, ekonomi, shërbime tregtare) në distance 15 minuta në 

ecje 

- Mbulesa me shërbime administrative, kulturore, fetare, recreative në distance 15 minuta në 

ecje 

- Mbulesa me një lloj shërbimi shëndetësor  

- Akses në infrastrukturë rrugore 

Duke marrë parasysh këta indikatorë, pikëzimi më i lartë I takon zonave me pozitë të mirë, kurse ai i 

ulët i takon zonave më periferike. Nga Njësitë Administrative njësia Frashër është më problematikja, 

duke pasur vështirësi aksesi në 60% të shërbimeve të sipërpërmendura. Pavarësisht pozicionit 

gjeografik shumë të favorshëm, Njësia Petran gjithashtu paraqitet mjaft periferike në raport me 

sigurimin e shërbimeve. 

Në nivel fshatrash, fshati i cili ka mungesë ekstreme të cdo shërbimi është fshati Zleushë në Njësinë 

Qendër Piskovë. Përvec tij, me mungesë të 75-80% të shërbimeve listohen fshatrat Gostivisht, 

Kreshovë, Hotovë, Argonë, Mican, Raban, Zavalan, Vërcisht, Odrican, Borockë, etj. Bashkia duhet t’u 

vendosë prioritet këtyre vendbanimeve në sigurim të aksesit në strehim të përballueshëm, apo në 

informacion mbi mundësitë që kanë për të përfituar nga programet respektive. 



Tabela 15. Pikëzimi i Bashkisë në lidhje me Periferialitetin 

NJA Arsim Punesim Shendetësi Shërbime Infrastrukture Total 

Carshovë 23 100 78 50 100 70 

Frasher 18.75 68.75 0 25 86.25 39.75 

Përmet 80 100 100 100 100 96 

Piskove 42.22 83.33 16.67 38.89 73.89 51 

Petran 42.67 86.67 23.33 33.33 87.33 45.31 

Bashki 41 88 44 49 89 60 

Figura 6 Harta e Periferialitetit ne bashki sipas sistemit të Pikëzimit 

 
Burimi: autorët 

 

 

Analiza e Tregut të Banesave në Bashki  
 

Bashkia Përmet ka një treg banimi pothuajse në stagnacion, me mesatarisht 2-3 leje ndërtimi të dhëna 

në vit. Objektet e fundit kolektive janë ndërtuar në vitin 2006 në afërsi të qendrës. Bashkia ka patur një 

sasi të madhe ndërtimi banesash kolektive në vitin 2000-2010, të cilat janë në gjendje të mire.  

Tabela 16. Mosha e ndërtesave për qëllime banimi në Bashkinë Përmet 

Njësitë Administrative Nr ndërtesa para 1991 1991-2000 2001-2011 

Përmet 709 287 191 100 

Carshovë 552 206 49 45 

Petran 781 257 99 53 

Qendër Piskovë 851 496 50 21 

Frashër 415 112 3 2 



Total 3308 1358 392 221 

Burimi: Instat, 2011, përshtatur nga autorët 

Figura 7 Vjetërsia e ndërtesave 

 

 

Burimi: Instat, 2011 

Në Bashkinë Përmet aktualisht ka një numër shumë të madh banesash dytësore, ose të pabanuara. Ky 

është një potencial I jashtëzakonshëm për ofrim të banesave sociale me qira. Por ky variant nuk 

preferohet nga pronarët e banesave. 

Tabela 17. Raporti mes banesave të pabanuara dhe atyre boshe, ndaj totalit 

Njësitë 
Administrative 

E banuar E destinuar 
për qëllime 
dytësore apo 
sezonale 

E pabanuar 

Përmet 1866 84 602 

Carshovë 313 99 176 

Petran 498 20 295 

Qendër Piskovë 511 7 413 

Frashër 96 40 303 

Total 3284 250 1789 

Burimi: Instat, 2011 

Aktualisht cmimet e ndërtesave në Bashki janë si më poshtë: 

 Qender Periferi 

Blerje 450 euro/m2 200 euro/m2 

Qera 6000-10000 ALL/muaj 5000 ALL/muaj 
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Burimi: Bashkia Përmet 

Ndërkaq, cmimet kadastrale të tokës truall variojnë nga 143-193 lek/m2 në fshatra, dhe 1050 lek/m2 në 

qytetin e Përmetit. 

Analiza e Nevojave për Strehim Social dhe të Përballueshëm  
Aktualisht, në Shqipëri mund të aplikohen 6 programe strehimi, përkatësisht a) programi i banesave 

sociale me qira; b) programi për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese, deri në një ndërtim të 

ri; c) programi i banesave me kosto të ulët; ç) programi për zhvillimin e zonës me qëllim strehimi; d) 

programi për krijimin e banesave të përkohshme; dh) programi i banesave të specializuara.  

Tabela 18: Përmbledhje e karakteristikave kryesore të Programeve të Strehimit Social 
Programi Çfarë bën? Si realizohet? Për kë? Si financohet? 

Programi i 
banesave 
sociale me qira 
(BSQ) 
 

Programi, me anë 
të të cilit jepen me 
qira banesat në 
pronësi publike nga 
fondi publik i 
banesave sociale, si 
dhe banesat që 
janë në pronësi të 
pronarit social. 
 
Programi 
mbështetet nga 
mekanizmi i 
subvencionit të 
qirasë. 
 
 
 
 
 
 
Neni 17, 33 

A. Fond banesash sociale nga: 
- ndërtime të reja 
- blerje të banesave në treg të 

lirë 
- përshtatje të objekteve të 

dala jashtë funksionit; 
- kalimi i pronësisë mbi pronat 

e konfiskuara 
 
Sigurimi i fondit social të 
banesave: 
-nga bashkia 
-nga subjekte private në 3% të 
sipërfaqes ndërtimore 
(Intensitet me Kushte) 
 
B. Banesa në treg për 
qiradhënie sociale 
- pronari social 
 
Neni 18,19 

A. Fond banesa sociale: 

- Familje me të ardhura 0-100% 
të të ardhurave mesatare 
familjare të bashkisë (80% e 
fondit) 

- Familje me të ardhura 100-
120% të të ardhurave mesatare 
familjare të bashkisë (20% e 
fondit) 

 
B. Subvencionim qiraje: 
Prioritet: jetimet; PAK; të 
moshuarit; invalidët, familjet e 
policëve të rënë në detyrë; 
emigrantët e rikthyer; etj.  
 

 
 
 
 
Neni 20,34 

Subvencionimi i qirasë: 
 
A. Subvencionim qiraje për 
përfituesit e banesave sociale 
 
B. Subvencion qiraje për pronarët 
socialë 
 
C. Subvencion qiraje në treg të 
lirë 
Subvencionim i qirasë kryhet:  
- nga Q. Vendore  
- nga Q. Qendrore, nëse 

kërkohet 
 
 
 
 
 
 
Neni 34, 36, 38 

Programi për 
Përmirësimin e 
Kushteve të 
Banesave 
Ekzistuese, 
deri në ndërtim 
të ri 

Ndihma që u jepet 
njësive të 
vetëqeverisjes 
vendore nga 
buxheti i shtetit, 
për të përshtatur 
objekte për 
strehim; ose për të 
përmirësuar 
kushtet e banesave 
ekzistuese publike 
ose private, deri në 
ndërtim të ri.  
 
 
 
 
 
Neni 40 

Përfitim Granti për Projekte 
për:  
 
A. Përshtatjen e objekteve 
prone shtetërore për banim 
social (kthim fond banese) 
 
B1. Përmirësimin e kushteve të 
banesave shtetërore në rrezik 
shembje ose të amortizuara 
deri në ndërtim të ri 
 
B2. Përmirësimin e kushteve 
të banesave private në rrezik 
shembje ose të amortizuara 
deri në ndërtim të ri 
 
Neni 40, 41 

Ata që nuk kanë strehim të 
përshtatshëm 
 
Përparësi: a) personat me aftësi 
të kufizuara; b) individët me 
statusin e jetimit; c) familjet e 
policëve të rënë në detyrë; ç) të 
moshuarit; d) komuniteti rom; 
dh) komuniteti egjiptian; e) 
komunitetet e zonave rurale; ë) 
prindërit e vetëm; f) viktima të 
trafikimit /viktima të mundshme 
të trafikimit; g) viktima të 
dhunës në familje 
 
 
 
 
Neni 43 

Grant konkurrues nga Q. 
Qendrore për: 
 
a) përmirësimin e kushteve të 
banimit e jetesës, deri në ndërtim 
të ri, për banesat në rrezik 
shembjeje; 
b) përmirësimin e kushteve të 
banimit në banesat e 
amortizuara; 
c) rregullimin e banesave 
individuale ose strukturave, të 
cilat nuk klasifikohen si banesë, 
nga vetë familjet që nuk 
sigurojnë të ardhurat e 
nevojshme për ta kryer vetë 
përmirësimin. 
 
Neni 42 

Programi i 
Banesave me 
Kosto të Ulët 
(BKU) 

Banesë me kosto të 
ulët (BKU) 
konsiderohet 
banesa që plotëson 
të gjitha kushtet 
teknike, standardet 
e ndërtimit dhe 

A. Banesat me kosto të ulët 
që sigurohen nëpërmjet 
ndërtimit, kur vlerat e tregut 
janë me të larta se kostoja e 
ndërtimit, shiten me çmim 
nën vlerën e tregut, por jo nën 
vlerën e kostos së ndërtimit. 

Përfitojnë familje me të ardhura 
më të ulëta se mesatarja që: 
- nuk kanë banesë ose nuk kanë 

kryer asnje transaksion për 
tjetërsimin e pronësisë në 5 
vitet e fundit 

- zotërojnë sipërfaqe banimi 

Financimi i BKU 
- Buxheti i Shtetit 
- Fondet e Bashkisë 
- Fondet e institucioneve publike 
- Donacione 
- Kredi 
- Nismë private 



normat e strehimit 
në fuqi, që është e 
paracaktuar për t’u 
disponuar në 
pronësi nga 
përfituesi, 
nëpërmjet formave 
të ndryshme të 
lehtësimit nga 
institucionet 
shtetërore. 
 
 
 
Neni 44 

 
B. Në rastet kur vlera e 
banesës në tregun e lirë është 
më e ulët se kostoja e 
ndërtimit, këto banesa blihen 
dhe përfshihen në programin 
e BKU-së.  
 
C. Programi i subvencionimit 
të interesave të kredisë 
mbështet rastet kur familjet 
nuk arrijnë të mbulojnë 
pagesën e kredisë 

 
Neni 44, 47 

nën normat e strehimit; 
- janë të zhvendosura nga 

banesat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neni 48 

 
Blerja e BKU 
- Granti i menjëhershëm për 

banesat me kosto të ulët (Q. 
Qendrore) 

- Subvencionimi i interesave të 
kredive (Q. Qendrore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neni 45, 46, 47 

Programi për 
zhvillimin e 
zonës me 
qëllim strehimi 

Zhvillimi i zonës me 
qëllim strehimin 
bëhet për 
ndërtimin e 
banesave sociale, 
në bazë të 
dokumenteve të 
planifikimit qendror 
e vendor, dhe 
përfshin hartimin 
dhe miratimin e 
projektit të 
ndërtimit, deri në 
përfundimin e ti 
 
Neni 50 

A. Zhvillimi i një zone me 
qëllim strehimin realizohet kur 
toka është: 
- e zënë me ndërtime pa leje 

që nuk mund të legalizohen,  
- e zënë me ndërtime të vjetra 

industriale, jo funksionale, 
në pronësi publike ose 
private: 

- e lirë në pronësi të shtetit 
ose private 

 
B. Ndërtim banese nga vetë 
familja, sipas kushteve të 
riparcelizimit të vendosura nga 
bashkia 
 
Neni 51 

Përparësi kanë familjet/ 
individët e pastrehë që kanë 
siguruar strehimin në: 
- ndërtime të palegalizuara, që 

nuk mund të legalizohen; 
- zonat e vjetra industriale, të 

zëna nga individë të pastrehë, 
pa autorizime përkatëse për 
strehim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neni 51 

Mund të financohen përmes: 
 
Partneritet Publik Privat 
 
Buxheti i shtetit 
 
Buxheti bashkiak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neni 50 

Programi i 
strehave të 
përkohshme 

Programi 
parashikon 
sigurimin e 
strehëve të 
përkohshme, që 
janë objekte ose 
pajisje që 
montohen dhe 
çmontohen lehtë 
dhe që shërbejnë 
për strehim të 
përkohshëm, me 
afat deri në dy vjet. 
 
 
 
Neni 54 

Strehët duhet të plotësojnë 
kushtet: 
- Vendodhje e përshtatshme 
- Mbrojtje nga kushtet 

atmosferike 
- infrastrukturë e 

përshtatshme sanitare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neni 55 

- refugjatë; 
- individët që zhvendosen nga 

vendbanimi për shkak të 
fatkeqësive natyrore a 
njerëzore; 

- individët që zhvendosen për 
shkak të investimeve publike 
ose private dhe nuk përfitojnë 
kompensim, kur nuk ka 
alternative  

- emigrantë e rikthyer; 
- personat e pastrehë, që 

banojnë në mjedise që nuk 
klasifikohen si vende për 
banim 
 

Neni 54 

Fondet e buxhetit të shtetit 
 
Fondet e bashkisë 
 
Donacione  
 
Kredi 
 
Financim nga institucione publike 
ose private 
 
 
 
 
 
 
Neni 56 

Programi i 
banesave të 
specializuara 

Banesat e 
specializuara janë 
banesat në të cilat 
njësitë e 
vetëqeverisjes 
vendore adresojnë 
një nevojë specifike 
strehimi për grupe 
të vecanta. 
 
 
 
 
 
 

Realizohet njelloj si Programi 
BSQ 
 
Tipologjite: 
- Banesat e specializuara për 

të moshuarit dhe/ose PAK 
- Banesat e specializuara për 

viktimat e trafikimit dhe 
dhunës në familje 

- Banesat e specializuara për 
të miturit 14-18 vjeç ose të 
rinjtë 18-21 vjeç, pas lirimit 
ose kryerjes së programeve 
rehabilituese 

- Banesat e specializuara për 

Përfitues: 
- Të moshuarit dhe/ose 

personat me aftësi të 
kufizuara; 

- viktimat e trafikimit/viktimat 
e mundshme të trafikimit; 

- viktimat e dhunës në familje; 
- fëmijët, të cilët janë pa kujdes 

prindëror ose janë marrë në 
mbrojtje, të miturit nga 14-18 
vjeç ose të rinjtë nga 18-21 
vjeç, pas lirimit ose kryerjes së 
programeve të rehabilimit 

- vajzat nëna 
 

Financimi: 
- Buxhet Shteti 
- Buxhet Lokal 
- Bashkëfinancim 
- Kredi 
- Donacione 
- Financim institucionesh publike 

apo private 
 
Njelloj si Programi BSQ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neni 58 

vajzat nëna 
 
Fondi i banesave të 
specializuara sigurohet nga 
Bashkia: 
- Investim në ndërtim 
- Blerje në treg të lirë 
- Marrje me qira 
 
Neni 59,60,61,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neni 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neni 63 

Burimi: Autorët, bazuar në Ligjin 22/18, dhe aktet nënligjore 

 
Deri tani Bashkia Përmet ka aplikuar programin e Banesave Sociale me Qira në mënyrë periodike, si 
dhe është në proces aplikimi të Programit për Përmiresimin e Kushteve të Banesave deri në Ndërtim të 
ri, nëpërmjet Grantit Konkurues. Ndërkohë, po eksplorohen mundësitë për aplikimin e programit të 
Zhvillimit të Zonës me Qëllim Strehimin. Ky program është tentuar të zbatohet më herët, por nuk eshte 
finalizuar, për shkak të pamundësisë së aksesit në fonde dhe situates së pronësisë në zona. 
 
Figura 8. Zonat për banesa sociale, të parashikuara në PPV 

 
Burimi: PPV Përmet, 2020 

 
Me mbështetjen e Qeverise Shqiptare, Përmetit (NJA Piskovë) i është akorduar një fond prej 6,033,952 

ALL për rehabilitimin e shtëpive të familjeve të komunitetit egjiptian.    

Në lidhje me situatën aktuale të nevojave për strehim, Bashkia Përmet zotëron që nga viti 1992 listën e 

aplikantëve për statusin e të pastrehut. Kjo listë nuk është përditësuar vit pas viti dhe mund të ketë 

ndryshime. Të dhënat e gjeneruara nga sistemi online i aplikimeve sugjerojnë se në Bashki ka rreth 334 

familje të pastreha. Aktualisht vetëm 24 prej tyre janë të vendosura në Banesa Sociale me Qira, 10 janë 

të subvencionuara nga Bashkia për qira, dhe 43 kanë përfituar nga Programi i Përmirësimit të 

kushteve.  

Aktualisht nuk ka të dhëna për vendodhjen, statusin dhe gjendjen ekonomiko-sociale të familjeve të 

pastreha.  



 

Tabela 19. Nevoja aktuale për strehim 

Viti deri 1996 2012 2013 

Numri i te pastreheve 292 30 12 

Burimi: Bashkia Përmet 

 

Tabela 20. Numri I anëtarëve ne familjet që kanë aplikuar për statusin ‘të pastreha’ 

Nr anëtarëve në familje 1  2 3 4 5 6 7 8 

Nr familjesh të pastreha 54 48 121 65 24 7 4 3 

Burimi: Bashkia Përmet 

 

Ky status është fituar në bazë të dokumentaconit të paraqitur dhe bazuar në kriteret e V.K.M  Nr 574  

dt.  29.08.2012. Kryefamiljarët janë klasifikuar sipas kritereve të mëposhtme: 

- Kushtet e strehimit (nuk ka banesë në pronësi, janë rrezik shembje, banesë e mbipopulluar,  

fatkeqësi natyrore ). 

- Kushtet familjare (familje një prindërore me fëmijë, të moshuar pensionist, familje me më 

shumë se 4 fëmijë). 

- Kushtet sociale (personat me aftësi të kufizuar, jetimë, emigrantë të kthyer, familje policë të 

rënë në detyrë, viktima të dhunës në familje). 

- Kushtet ekonomike (të ardhurat mesatare). 

Nga  ana  e  Bashkisë   Përmet  në  bashkëpunim  me  Ministrinë  e  Linjës  dhe  ekspertët  ka  filluar  dhe  

do  të  jetë  në  vazhdimësi  hedhja  në  sistem  e  të  gjithë  aplikantëve  që  plotësojnë  kushtet  e  

mësipërme  dhe  që  përfitojnë  statusin  i  pastrehë  për  përfitimin  e  alternativave  që  do  të  trajtohen  

më  poshtë.  Përparësi do t’u jepet grupeve në  nevojë,  siç  janë  ato  me  ndihmë  ekonomike,  familje  

me  persona  me  aftësi  të  kufizuar,  çifteve  të  divorcuara,  familjeve  nje  prindërore, komunitetit  

egjiptian  etj. 

Nga tabela e mësipërme evidentohen 38 familje me mbi 4 anëtarë, të cilat gjithashtu marrin prioritet. 

Ndërkaq, numri i të pastrehëve të vetmuar është mjaft i lartë, 54. Të dhënat e deritanishme mbi 

statusin familjar të popullsisë mund të supozojnë se kjo kategori është jetimë, ose pensionistë të 

vetmuar. Ky numër është gjithashtu prioritar. 

 

 

Zbatimi i programit të banesave sociale me qira 

 
Aktualisht ky program zbatohet nga Bashkia Përmet për 24 apartamente, të cilat janë ndërtuar nga 

EKB në 2016 dhe janë kaluar në pronësi të bashkisë, nëpërmjet mbështetjes së qeverisë qëndrore, për 

shkak të mungesës së përballueshmërisë në treg. Këto apartamente janë menaxhuar nga bashkia si 

banesa sociale, dhe do vijojnë të përdoren si të tilla dhe më tej, me përfundimin e periudhës 6 vjeçare të 

marrëveshjes. Përfitues të këtij program janë persona me status të pastrehë.  

 

Apartamentet janë të shpërndarë në 2 ndërtesa të pozicionuara në periferi të qytetit. Gjendja fizike e 

ndërtesave është e degraduar. 

 

 



Figura 9 Banesat Sociale me Qira, Përmet 

  
Burimi: autorët 

 

Aktualisht bashkia po aplikon bonus qiraje për 10 familje, nga buxheti i saj. Këtë numër synohet ta rrisë 

në 20 deri në vitin 2026. Këto familje janë në situate shumë të vështirë sociale, ku 4 prej tyre janë me 

pjesëtare gra të divorcuara, 2 të komunitetit egjyptian, dhe disa tetraplegjikë. Niveli i subvencionimit 

mujor që është kryer, me miratim të KB, është: 

1+1: 3500 ALL 

2+1: 5000 ALL 

3+1: 6500 ALL 

Kjo u siguron grupeve në fjalë një banesë me qira jashtë qendrës, ku qiraja arrin në vlerat 8000-

10000ALL/muaj. Pavarësisht kësaj, qyteti i Përmetit ofron mobilitet të lehtë për popullsinë, përfshirë 

dhe personat me probleme tetraplegjike. 

 

 

Tabela 21. Aplikimi i Subvencionimit të Bonusit të Qirasë (2021-2026) 

 Viti 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Buxheti (ALL) 560,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 1,100,000 

Nr. i  personave  
që  përfitojnë 

10 12 14 16 18 20 

Burimi: Bashkia Përmet  

 
Nga ana tjetër, bashkia po punon për të lidhur kontrata me pronarët socialë, dhe për të rritur 

ndërgjegjësimin për aplikimin e pronarëve socialë në system. Kjo është mjaft sfiduese, sepse, 

pavarësisht banesave të shumta vakante, pronarët preferojnë t’I përdorin ato për qëllime turizmi 

periodik. 

 
 



Programi i Banesave me Kosto të Ulët 
 

Programi i BKU do ishte shumë i përshtatshëm për akomodim të shtresave të mesme të popullsisë, të 

cilat kanë problematika sociale: grate e divorcuara, familjet me mbi 4 fëmijë, disa kategori PAK, etj. Ky 

program mund të aplikohet duke ofruar truall bashkia, ose duke përshtatur ndërtesa të qëllimeve të 

tjera, apo të degraduara. Në cdo rast, aplikimi I BKU është në prioritet dytësor, në raport me programet 

e zhvillimit të tokës, dhe përmirësimit të kushteve të banimit. 

Bashkia ka analizuar tërësinë e pronave truall të saj dhe ka arritur në konkluzionin që vetëm një prone, 

me sip 765 m2, mund të përdoret për programin BKU, ose për zhvillim për arsye strehimi. 

Përvec kësaj, bashkia është duke vlerësuar gjithë zonat ish-industriale, për të pare mundësitë për t’i 

kthyer në fond banese.  

Shitja  e  këtyre  banesave  do  të  bëhet  gjithmonë  duke  krahasuar  me  çmimin  e  shitjes  së  banesave  

në  treg  për  të  bërë  një  bilanc  real  të  variantit  më  efektiv.  Lidhur  me  këtë  variant  bashkëpunimi  i  

Bashkisë  me  Ministrinë  e  linjës  do  të  jetë  efektiv  për  subvecionomin  me  interes  të  kredisë  nga  

ana  e  qytetarëve  me  qëllim  lehtësimin  e   blerjes.  Këtu  nga  ana  e  Bashkisë  do  parashikohet  ajo  

kategori  personash  të  cilët  mund  ta  përballojnë  marjen  e  kredisë  edhe  sipas  kushteve  te  bankave  

te  nivelit  të  dytë. 

Aktualisht nga ky program kanë përfituar 8 familje në bashki. Këto familje ishin të vetmet që arritën të 

përballonin cmimin e shitjes së BKU të ndërtuara në 2 vendodhjet në qytet, të cilat më pas u kthyen pas 

 

Programi për Përmirësimin e Kushteve të Banesave Ekzistuese, deri në ndërtim të ri 
 
Bashkia  Përmet  është  në  proces  të  përcaktimit  të  aseteve  të  saj  si  dhe  banesa  të  dala  jashtë   funksionit  në  

pronësi  për  të  përdorur  për  këtë  qëllim.  Projektimi I ndërtesave të reja me funksion banim do kryhet nga  zyra  

e  urbanistikës  në  Bashki  në  bazë të planit të përgjithshëm vendor,  vlerësimit  të  nevojave  për  

strehim, etj. 

 

Në varësi të rastit, bashkia është e gatshme të aplikojë 2 forma financimi të programit: 

- Aplikim nëpërmjet një zhvilluesi, duke ofruar truallin dhe një kosto të dakordësuar për m2, të 

miratuar në Këshill Bashkiak 

- Aplikim nëpërmjet EKB 

 

Nga ana tjetër, për ndërtesat në kushte të degraduara, bashkia do aplikojë cdo vit në Ministrinë e Linjës 

për grant të menjëhershëm. Aktualisht ky program është përdorur për komunitetin egjiptian, kryesisht 

në njësinë Qendër Piskovë.  

 

Tabela 22. Përfituesit nga programi i përmirësimit të kushteve të banimit 

VITI NUMRI I 
FAMILJEVE 
PËRFITUESE 

PERMIRESIMI I 
KUSHTEVE TE 
BANIMIT 

VLERA E 
FINANCUAR (LEK) 

2014 8                   4,789,282                         4,789,282  

2015 14                    7,041,145                         7,041,145  

2018 10                   5,927,995                         5,927,995  



2019 23                  10,933,748                       10,933,748  

2021 30 ?  

Burimi: Ministria e Financës dhe Ekonomisë, 2020 

 

Evidentimi në hartë i cilësisë së ndërtesave vlerëson se 3551 ndërtesa janë në gjendje të keqe, dhe 558 

rrënoja. Ky vlerësim bazohet në ndërtesa banimi dhe shërbimesh. Është e nevojshme të kryhet një 

vëzhgim i cilësisë së ndërtesave për të përcaktuar cdo vit numrin e tyre që do aplikojnë për grant të 

menjëhershëm. 

 

Nga ana tjetër, për ndërtesa që janë  jashtë  funksionit  dhe gjenden ende në pronësi të  pushtetit  

qëndror  nga  ana  e  Bashkisë  Përmet  do  fillojë  proçedura  për  transferimin  në  pronësi  të  Bashkisë    

me  qëllim  përdorimin  e  tyre  si  fond  banesash. Ndërtesa e ish-Hetuesisë është një prone e tillë, të 

cilën Bashkia do e përdorë si ndërtesë sociale. Në këtë rast bashkia synon të përfitojë nga Grant 

Konkurues nga Ministria e linjës. Projekti do hartohet nga vetë bashkia.  

 

Figura 10. Foto dhe vendodhje e Ish-Hetuesisë – ndërtesë subjekt e programit për përmirësimin e 

kushteve 

  
Burimi: autorët 

 

Përvec kësaj ndërtese, në territorin e qytetit të Përmetit ndodhen dhe 20 ndërtesa të degraduara që 

gjenden në zone rezidenciale, dhe 5 të tilla në zona ushtarake / ish industriale.  

 

Vëmendje e vecantë duhet t’i kushtohet përmirësimit të kushteve në zonat rurale.  

 

Zhvillimi i zonës me qëllim strehimin 

 
Ky opsion është i mundshëm të kryhet në dy aspekte: duke shfrytëzuar asetet publike të bashkisë për të 

zhvilluar një ndërtim privat, me qëllim total ose të pjesshëm strehimin social; ose duke zhvilluar PDV në 

mënyrë incentivuese për zhvilluesit, për të përfshirë banesa sociale në ndërtimet e reja.  

Aktialisht bashkia ka identifikuar vetëm një truall që është ne pronësi të saj, I mundshëm për t’u 

zhvilluar.  Sip e truallit është 765 m2, dhe ndodhet në afërsi të banesës së dytë sociale në qytet, në 

periferi. 



Figura 11. Truall potencial për zhvillimin e programit 

  
Burimi: Bashkia Përmet 

 
Ky truall mund të shfrytëzohet nga bashkia në tre mënyra: 

1-Të aplikohet në thirrje nga EKB për ndërtim të BKU, duke akomoduar familje me të ardhura të ulëta, 

po jo në nevojë ekstreme 

2-Të zbatojë skemë partneriteti me zhvilluesin për të përfituar një numër banesash sociale me qira. 

3- Të hartojë një projekt për BSQ dhe të përfitojë financim nga Qeveria Qëndrore. 

Bashkia ka vendosur prioritet parësor të adresojë problemet e strehimit të 200 familjeve të pastreha, si 

rrjedhojë do tentojë të zhvillojë dy opsionet e dyta. Nëse deri në vitin 2026 nuk mundësohen për shkak 

të mungesës së fondeve qendrore apo marrëveshjeve me zhvillues aktive, Bashkia do aplikojë me këtë 

prone programin BKU. 

Kjo njësi ka intensitet 1,5 dhe Ksht 40%. Ajo pritet të zhvillohet nëpërmjet një PDV-je. Gjithsesi, nëse 

bashkia do aplikojë zhvillim të fazuar në nivel parcele, ajo mund të ndërtojë aty 1147 m2, të shpërndara 

në 3 kate. 

Nëse bashkia I kërkon zhvilluesit të ndërtojë 1 kat shërbime tregtare dhe 2 kate BSQ, duke e 

përjashtuar nga Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë, atherë do kishim balancin si më poshtë: 

Vlera e zhvillimit: 350 m2 x 1000euro/m2 = 350,000 euro 

Kosto e ndërtimit: 250 euro/m2 x 1147m2 = 286,750 euro 

Përfitim i zhvilluesit: 63,250 euro, pra 22% e investimit. Kjo vlerë është relativisht e mire, dhe është e 

mundur të kryhet një skemë e suksesshme. Bashkia nëpërmjet kësaj skeme mund të përfitojë 13-14 

apartamente për Qira. 

Përndryshe, Bashkia do kërkojë një fond prej rreth 290,000 eurosh nga Ministria e Financave dhe 

Ekonomisë për Zhvillimin e BSQ. Ky variant do ishte më përfitues për bashkinë, sepse do kishte në 

dispozicion të 3 katet, për të akomoduar 20 familje. Madje, bashkia mund të zhvillojë një skemë 

Banesash të Specializuara, me shërbime në katin 1. 



Nëse aplikohet intensitet me kusht, duke rishikuar PPV-në dhe duke hartuar një program për gjithë 

bashkinë, ka mundësi shumë më reale për zhvillimin e zones. 

 

Strehët e përkohshme 
 

Bashkia aktualisht nuk ka vendosur në dispozicion të dhëna mbi emigrantë të kthyer. Gjithsesi, ajo ka 

hartuar një Plan të Emergjencave Civile dhe të Riskut nga Fatkeqësitë Natyrore, ku evidenton disa 

banesa që janë në rrezik përmbytje apo rrëshqitje dheu. Për këtë bashkia duhet të bashkëpunojë në 

mënyrë të ngushtë me Sektorin e Emergjencave në prefecture, si dhe të rrisë kapacitetet në bashki, për 

të siguruar strehim për raste problematike. Përmbytjet janë event I përhershëm, dhe ndërtesat përgjatë 

Përroit të Bardhë janë vazhdimisht në rrezik vërshimi. Ndërkaq, dëmtimi i rezervuarëve është një 

skenar jo shumë I mundshëm. Si rrjedhojë, bashkia mund të sigurojë strehim për 50 familje në kushte 

të përkohshme, për të adresuar këtë problem. Në total, 488 shtëpi mund të dëmtohen nga këto evente, 

nëse ndodhin të gjitha njëkohësisht. Kjo do ishte ekuivalente me një popullsi prej 1500 banorësh. 

Strehat e përkohshme mund të vendosen në zona strategjike të qytetit, në hapësira të hapura, në afërsi 

të vendbanimeve të dikurshme dhe jashtë zones së rrezikut. Ky vendim do merret nga bashkia në 

bashkëpunim me sektorin e EC rast pas rasti, në përputhje me Planin e EC. 

Figura 12 Permbledhje e disa rreziqeve ne Bashki 

 
Burimi: Plani I emergjencave Civile të Bashkisë Përmet, përpunime të autorëve 



 

Banesat e specializuara 
Aktualisht bashkia nuk ka potencial të aplikojë një program banesash të specializuara të dedikuar. Ajo 

mund të aplikojë një kat shërbimesh në një ndërtesë sociale si rezultat I njërit prej programeve të 

mësipërme. Gjithsesi, kosto operative e këtij shërbimi është jashtë mundësive buxhetore të bashkisë. 

 

Analiza e trojeve potenciale për ndërtim për qëllime strehimi social  
 

Aktualisht bashkia ka studiuar disa zona në të cilat mund të aplikohet partneritet me qeverinë qëndrore 

për të zhvilluar për arsye strehimi. Prona e diskutuar është trualli I mësipërm (Nr. 28/125  me  sip 765 

m2) 

Figura 13. Zonat me PDV me funksion banim 

 

Burimi: PPV Përmet 

Plani i Përgjithshëm Vendor evidenton 10 zona në qytet, të cilat do zhvillohen nëpërmjet PDV dhe kanë 

funksion të propozuar banim. Këto zona ofrojnë mundësi potenciale për zhvillim në të ardhmen. Pjesa 

më e madhe e tyre kanë troje të gjëra të pandërtuara, në pronësi private.  



Nëse do kryenim një llogaritje të mundësisë për zhvillim të banesave sociale në këto troje, do 

vlerësonim bazuar në Vlerën e mbetur të tokës për qëllime të tjera, pasi kemi zbritur nga Vlera e 

zhvillimit gjithë kostot e zhvillimit. 

Zonat për PDV kanë një sipërfaqe që varion nga 1,5 në 6,5 HA. Le te marrim 1 rast zhvillimi: 

Zona pilot është në periferi të qytetit, por ka truall të pazhvilluar. Treguesit për zhvillim janë si më 

poshtë: 

Intensiteti = 1,5; KSHT = 45%; KSHR = 20%; KSHP = 10%  

S total = 54,947 M2 

Sipërfaqe parcele e ndërtueshme do ishte sa Stot duke zbritur S publike (rruge e sherbime), pra: 

Sparcele e ndertueshme = 70% S total = 38,462 

Në këtë parcelë mund të ndërtohet në total Sn = 38,462 x 1,5  = 57,694 m2. 

Supozojmë se ndërtesat ekzistuese ruhen, dhe kanë Sn = 3880m2. Sn për ndërtim do jetë 53,813 m2 

 

Figura 14. Zonë e mundshme për zhvillim, Njësia PM_UB_A2_78/12 

 

Burimi: PPV Përmet 

Supozojmë se 1/5 e sipërfaqes do shfrytëzohet për shërbime dhe 4/5 për banim 

Tabela 23. Llogaritje për aplikimin e njësisë për zhvillim 

 Vlerë/njësi Total (euro) 

Sn Shërbime 0.2 10,762 

Sn Banim 0.8 43,050 

Vlerë shitje shërbime 1000 10,000,762 

Vlerë shitje banim 350 15,067,500 

Total Vlerë Zhvillimi  25,068,262  

Kosto toke 25% e vlerës së 
zhvillimit 

6,267,065 

Kosto ndërtimi 250  13,453,250 

Përfitim zhvilluesi 25% e kostos së 
ndërtimit 

3,363,312 



TNI 4% e vlerës së 
zhvillimit 

1,002,730.48 

Vlerë e mbetur  981,904 euro 

Burimi: llogaritje të autorëve 

Kjo skemë sugjeron se nga zhvillimi në zone ka mundësi që bashkia të kryejë marrëveshje me zhvilluesit 

për të përfituar një vlerë rreth 4% të vlerës së zhvillimit. Pra për këto zona mund të aplikohet taksë për 

strehimin social, sipas parashikimeve të ligjit. Gjithashtu mund të kryhet marrëveshje me zhvilluesit që 

një pjesë e zhvillimit të konvertohet në sipërfaqe apartamentesh sociale. Kjo do siguronte rreth 40 

apartamente, duke pasur parasysh vlerën e mbetur prej 981,904 eurosh. Gjithsesi kjo përllogaritje merr 

parasysh që në Përmet të ketë interes për të zhvilluar nëpërmje një kapitali prej rreth 15 milion eurosh. 

Aktualisht tregu nuk e ofron këtë, pavarësisht se parashikimet e Planit të Përgjithshëm Vendor e nxisin 

këtë zhvillim. 

Analiza e potencialeve të aplikimit të IFZHT  
Aktualisht PPV e Bashkisë Përmet nuk parashikon aplikimin e instrumenteve të IFZHT në mënyrë 

konkrete. Gjithsesi PPV parashikon që bashkia mund të marrë masa incentivuese apo frenuese për 

zhvillimin në vijim, sipas rastit. 

Duke nisur nga simulimi I kryer më sipër për zonën me qëllim zhvillimin, duke supozuar që ka 

mjaftueshëm interes në treg nga zhvilluesit, Programi i INK mund të zbatohej me shumë eficencë. 

Gjithashtu mund të aplikohej për një nënzonë të PDV, jo për gjithë zonën, duke pasur parasysh se 

zhvillimi i PDV-së kërkon kohë dhe kapital. 

Psh. Nëse intensiteti bonus do ishte +1, dhe do konsideronim vetëm ½ e parcelës së ndërtueshme 

(38,462m2), skema do ndryshonte si më poshtë: 

Tabela 24. Llogaritja e skemës me Intensitet me Kusht 

Sparcele ndertueshme total 38,462 

Sparcele e ndertueshme faza 1 19,231 

Sn me intensitet ekstra 48,078 

Intensiteti i ri 2,5 

Sn banim 38,462 

Sn sherbime 9,616 

Vlerë shitje banim 13,461,700 

Vlerë shitje shërbime 9,615,500 

Total Vlere Zhvillimi 23,077,200 

Kosto toke (20% e vleres se zhvillimit) 4,615,440 

Kosto ndërtimi 12,019,375 

Përfitim zhvilluesi 3,004,844 

TNI 923,088 

Vlerë e mbetur 2,514,453 

Burimi: Autorët 



Nisur nga këto gjetje, duke zhvilluar vetëm gjysmën e zones, mund të gjenerohet vlerë e shtuar rreth 

2,5 milion euro, e cila mund të ndahet mes bashkisë dhe zhvilluesit. Bashkia mund të përfitojë rreth 90 

apartamente, të sip. 60m2, duke ja ‘blerë’ zhvilluesit, i cili sërish ka interes të hyjë në negociatë. 

Në cdo rast, duhet kryer një studim i mirëfilltë I tregut, duke pilotuar zhvillimin e PDV-ve nëpërmjet 

analizave të fizibilitetit.  

 

Vizioni, Objektivat dhe Programet  

Vizioni dhe sfidat kryesore të bashkisë 
Nëpërmjet këtij plani, bashkia synon të përmirësojë në mënyrë rrënjësore cështjen e strehimit, 

vecanërisht për grupet më në nevojë, duke diversifikuar gamën e programeve të aplikuara, si dhe duke 

praktikuar instrumente financiare të reja. Bashkia do prioritarizojë grupet më të disfavorizuara, si 

familjet në ndihmë ekonomike, jetimët, grate e divorcuara, emigrantët, komunitetin egjiptian, policët e 

rënë në detyrë, ciftet e reja, PAK, etj, duke siguruar që 60% e tyre të kenë akses në strehim të 

përballueshëm.  

Qëllimet dhe parimet 

1-Në gjetjen e burimeve financiare që ka buxheti i shtetit, fondet e sigurura nga vetë Bashkia si dhe 

fondet nga burime të tjera duke përcaktuar origjinën e tyre.  

2-Përcaktimin e nevojave për strehim duke percaktuar grupet e familjeve sipas të ardhurave dhe 

gjendjes së tyre sociale. 

3- Lidhjen e këtij program me programe të tjera të Bashkisë Përmet- Numrin  e  familjeve  që  do  të  

përfitojnë  banes  me  kosto  të  ulët  dhe  mënyrat  e  mbashkëpunimit  me  sektorin  privat. 

4-Pajisjen e truallit me infrastrukturën për ndërtim banesash, bashkepunim me sektorin privat, etj. 

Kjo metodologji konstaton edhe në hartimin dhe metodat për të mbledhur informacionin në mënyrë që 

ky program të jetë konkret.  Ky sigurohet kryesisht  brenda  Bashkise  duke  shfrytëzuar  edhe  burimet  

jashtë  Bashkisë.  Gjithashtu  në  vëmendje  është  organizimi  i  punës  për  informimin  e  publikut,  

duke  bërë  takime  të  ndryshme  me  grupe  të  interest,  sqarime  për  dokumentacionin,  tërheqjen  e  

mendimeve  për  alternativat  në  funksion  të  zgjidhjes  së  problemit,  publikime  të  projekteve  të  

ndryshme  nga  ana  e  Bashkisë  sonë.  Për të arritur këto qëllime dhe lehtësuar punën për arritjen e 

qëllimit të strehimit me vendim të kryetarit të Bashkisë është ngritur një komision konsultativ për 

strehimin.  Ngritja e këtij komisioni bëhet më shumë i nevojshëm në Bashki me ngarkesë më të madhe 

të problemit të strehimit duke funksionuar periodikisht gjatë vitit. 

Të paturit një strehim të përballueshëm është një nevojë jetike dhe e domosdoshme për të siguruar 

integrimin dhe zhvillimin e një komuniteti, aspekt i cili ka një rëndësi të veçantë për grupet vulnerabël 

përshkak të kushteve të vështira në të cilat jetojnë. Krijimi i mundësive për zhvillimin e sektorit të 

strehimit social duke favorizuar një strehim të përballueshëm, me cilësi të lartë, është një aspekt mjaft i 

rëndësishëm dhe prioritar për bashkitë të cilët kanë detyrim të mundësojnë alternativa të tilla për 

qytetarët e tyre. Në këtë mënyrë lehtësojnë integrimin e ketyre komuniteteve dhe minimizojnë lëvizjet 

migratore në territorin e tyre. 



Programet e propozuara  
Bashkia e Përmetit ka si fokus kryesor ofrimin e strehimit të përshtatshëm dhe cilësor për të mbuluar 

nevojat sociale në rritje, të grupeve vulnerabël dhe komunitetit në përgjithësi.  

Objektivi 1: Sigurim i qasjes në strehim të përballueshëm të grupeve të pafavorizuara në 

bashki deri në masën 60% 
 

Prioritet për Bashkinë mbetet plotësimi i nevojave të komunitetit dhe përmbushja e kërkesave për 

strehim social. Por fillimisht bashkia duhet të përshtasë dhe përditësojë informacionin mbi grupet 

vulnerabël, duke njohur më mire nevojat dhe mundësitë e tyrë për strehim. 

Nënobjektivi 1.1 Hartëzim i grupeve në nevojë 

Ky nënobjektiv vjen si përgjigje e sfidës që hasi grupi i punës gjatë hartimit dhe programimit të këtij 

plani, për shkak të mungesës së të dhënave burimore mbi situatën e strehimit, si dhe klasifikimit të tyre 

sipas kategorive e programeve nga ku mund të përfitojnë 

Për këtë program parashikohe katër projekte: 

 1.1.1 Organizim i një plani të detajuar pune për evidentimin e grupeve në nevojë sipas Planit të 

Strehimit 

 1.1.2 Zhvillim i vëzhgimeve në terren 

 1.1.3 Krijimi i databases gjeografike të grupeve në nevojë  

 1.1.4 Popullim periodik i të dhënave në lidhje me grupet në nevojë në systemin online dhe në 

databazën (preferueshëm ne GIS)  

Nënobjektivi 1.2 Ngritja e një sistemi të arritshëm informacioni për aplikim ne programet e strehimit social  

Ky nënobjektiv synon të rrisë numrin e aplikimeve dhe njohurinë për programet sociale të ofruara, si 

dhe të promovojë pronarin social si një aktor kyc në skemat e BSQ 

 1.2.1 Prodhimi i materialeve informuese mbi mundesitë e përfitimit dhe aplikimit; përfitimet 

nga statusi i pronarit social; etj 

 1.2.2 Takime informuese periodike (2 në vit) për grupet në nevojë mbi mundësitë që u ofrohen 

nga programet 

Nënobjektivi 1.3 Ofrim i mundësive të dedikuara për grupe të ndryshme vulnerabël  

Ky nënobjektiv përmbledh kategoritë e identifikuara nga analiza e thelluar, duke synuar të vendosë nga 

një projekt dhe target për t’i adresuar. Qëllimi themelor është që të adresohen nevojat për strehim për 

60% të të pastrehëve të deklaruar, si dhe të mbështeten kategori të tjera në nevojë për strehim, po që 

nuk janë të pastrehë. Kostot konkrete shprehen në Objektivin 2, I cili përmbledh të gjithë programet. 

 1.3.1 Sigurim Strehimi për minimumi 80% të aplikuesve të cilët i përkasin shtresave që 

përfitojnë ndihmë ekonomike, nëpërmjet programit BSQ 

 1.3.2 Mbështetje për familjet e komunitetit egjyptian ne varferi ekstreme nëpërmjet programit 

të përmirësimit të kushteve të banimit (Grant i menjëhershëm)  

 1.3.3 Mbështetje për PAK nëpërmjet programit BSQ (20 familje) 



 1.3.4Mbështetje për 50% të familjeve me rast të grave të dhunuara ose divorcuara nëpërmjet 

programit BSQ, zhvillimit të zones 

 1.3.5 Mbështetje për 150 familje që jetojnë në kushte strehimi jashtë normave, nëpërmjet 

Programit të përmirësimit të kushteve 

 1.3.6 Mbështetje për familjet me mbi 4 anëtarë nëpërmjet programit të BSQ, Zhvillimit të 

zones 

 1.3.7 Mbështetje për 60% të të pastrehëve aktualë dhe të ardhshëm 

 

 

Objektivi 2: Sigurimi i strehimit të përballueshëm nëpërmjet diversifikimit të pjesëmarrjes 

në programe të strehimit social për 60% të grupeve në nevojë strehimi 
Ky objektiv zbërthen gjithë programet e strehimit social që mund të përdoren në Bashkinë Përmet. Për 

cdo program bashkia ka bërë një parashikim si mund të zbatohet, si dhe ka adresuar aktorët e kostot 

kryesore për të. Prioritet për Bashkinë mbeten program BSQ, Përmirësimi i Kushteve të Banimit dhe 

Zhvillimi I Zonës për Strehim. Këto programe bashkia synon t’i zhvillojë me mbështetjen e MFE, dhe 

duke eksploruar alternative PPP-je. Në rast se deri në vitin 2025 nuk është kryer financimi sipas këtij 

plani, Bashkia do synojë të kyejë marrëveshje me EKB për aplikimin e programit BKU. 

2.1 Zbatimi i programit Banesa Sociale me Qira  

 2.1.1 Mbështetje me vijim kontrate për 24 familje që qëndrojnë në BSQ  

 2.1.2 Subvencionim qiraje për 90 familje 

 2.1.3 Mbështetje për aplikimin e pronarit social nëpërmjet fushatave të komunikimit të 

vazhduar 

 2.1.4 Menaxhim i Banesave Sociale për qira, që do përfitohen nga Programi i Zhvillimit për 

Qëllim Strehimin 

2.2 Zbatimi i Programit për Përmirësimin e Kushteve të Banimit  

 2.2.1 Përmirësim Kushteve të Banimit për 150 familje (30 në vit), duke përfshirë dhe 1.3.2 

 2.2.2 Zhvillim i projektit të kthimit të ndërtesës së ish-hetuesisë në fond banese 

 2.2.3 Zbatim i rikonstruksionit të ish-hetuesisë si Banesë Sociale 

 2.2.4 Pilotim i një projekti për Eficiencës Energjitike në banesa kolektive 

 2.2.5 Vëzhgim i cilësisë së strukturave në zona rurale 

 2.2.6 Vlerësim Tekniko inxhinierik i strukturave të degraduara ish industriale/ushtarake për 

ripërshtatje 

 2.2.7 Zbatim i programit të ripërshtatjes / ndërtimit nga e para të ndërtesave ish 

indusriale/ushtarake 

2.3 Banesa me Kosto të Ulët 

 2.3.1 Aplikimi i programit BKU për trojet e identifikuara në pronësi të bashkisë 

 2.3.2 Aplikimi i programit për rikonstruktim të banesave ekzistuese publike për kthim fond 

banesash 



2.4 Zhvillimi i Zonës për Strehim 

 2.4.1 Hartim projekti zhvillimi për parcelën kadastrale 28/125 

 2.4.2 Studim fizibiliteti për 10 zona potenciale strehimi në përputhje me PDV-të dhe 

implementimin e IFZHT 

 2.4.3 Hartim PDV për zonat që do zhvillohen për qëllim strehimi 

 2.4.4 Zbatim i projektit për zhvillim të zones për qëllim strehimi në parcelën 28/125, për 

akomodim të 14-20 familjeve 

 2.4.5 Zbatimi i PDV-ve të miratuara që kanë si synim sigurimin e strehimit social (për 40+ 

familje) 

2.5 Streha të Përkohëshme 

 2.5.1 Banesa të përkohshme të siguruara për familjet e rrezikuara nga fatkeqësitë natyrore (50 

streha) 

2.6 Banesa të specializuara 

 2.6.1 Studim para-fizibiliteti mbi mundësinë e përballimit të kostos operative të realizimit të 

Banesave të Specializuara në BS që do realizohen 

 2.6.2 Zbatim i programit në banesat sociale të realizuara 

2.7 Subvencionimi i interesave të kredive 

 2.7.1 Zbatim i programit të subvencionimit të interesave të kredive për familjet e reja, ose me 1 

prind të vetëm (50 familje) 

Objektiv 3. Forcimi i kapaciteteve vendore dhe të bashkëpunimit vertikal e horizontal në 

lidhje me strehim social  
Ky objektiv është i rëndësishëm që të shtrihet përgjatë gjithë periudhës së planit pasi në këtë mënyrë 

rrit efektivitetin e këtij plani dhe gjithashtu lehtëson dhe informon publikun e gjerë.  

 3.1 Ngritja e Kapaciteteve Lokale për përdorimin e sistemit online të aplikimeve  

Asistenca e ardhur nga punonjësit e bashkisë përbën një pikë kyçe për suksesshmërinë e programeve të 

përmendura më sipër duke nxitur në këtë mënyrë procesin me pjesmarrje, transparencën dhe 

përfshirjen e të interesuarve në çdo hap programimi. Ngritja e kapaciteteve dhe trajnimet çojnë tek një 

metodologji e detajuar e mbledhjes së të dhënave për të siguruar analiza të besueshme mbi nevojat 

sociale, duke përfshirë inventarizim, vëzhgimet në terren, etj. 

 3.2 Lehtësim i procedurave për aplikuesit e programeve sociale 

Nëpërmjet fushatave synohet informimi i qytetarëve mbi gamën e gjerë të programeve të strehimit 

social për të adresuar sa më mirë nevojat specifike të grupeve të ndryshme vulnerabël dhe gjithashtu 

për informimin e pronarit social.  Çdo subjekt publik, përveç njësive të vetëqeverisjes vendore, si edhe 

çdo subjekt privat, që investon në banesa sociale me qira ose që disponon banesa për t’i dhënë me qira, 

për familjet në nevojë për strehim, regjistrohet pranë njësisë së vetëqeverisjes vendore me statusin e 

“pronarit social” nëse plotëson kushtet dhe kriteret e nenit 23 të ligjit të Strehimit Social. Përfshirja e 



këtij aktori në ofrimin e këtij shërbimi është një ndihmë dhe zgjidhje e domosdoshme për programet e 

strehimit social. 

 3.3 Harmonizim i Politikave me sektorë të tjerë në funksion të strehimit social 

Me një shtrirje më të gjerë kohore, por duke e mbajtur parasysh përgjatë procesit të ofrmit të këtij 

shërbimi, është e nevojshme që për të patur një sukses në aplikim e këtyre projekteve duhet që strehimi 

të kombinohet edhe me sektorë të tjerë që ofrojnë shërbime si: Punësimi; Arsimi dhe Shëndetësia. Një 

Objektiv i tillë është mjaft i rëndësishëm për integrimin e grupeve vulnerabël dhe përmbushja e tij rrit 

në mënyrë të konsiderueshme suksesshmërinë e planit dhe lehtëson ecurinë e tij.  

 3.4 Rishikim i PPV me fokus sigurimin e orientimeve më favorizuese për strehim social  

Bashkia ka si synim të rishikojë disa aspekte teknike të propozimeve të PPV, me fokus rritjen e 

intensitetit në zona të caktuara për PDV për të akomoduar instrumente të strehimit social. 

 3.5 Vlerësim i vazhdueshëm i aseteve bashkiake 

Për të zbatuar në mënyrë eficente Programin e Përmirësimit të Kushteve, si dhe atë të Zhvillimit me 

qëllim strehimin, bashkia duhet të përditësojë inventarin e aseteve të saj (truall dhe objekt), duke nisur 

dhe procesin e transferimit dhe regjistrimit për pronat shtetërore. 

 3.6 Zgjerim I stafit të njësisë përgjegjëse për strehimin 

Bashkia ka nevojë të rrisë numrin e stafit për drejtorinë e shërbimeve sociale, me persona të dedikuar 

për fushën e strehimit. Rekomandohet marrja në punë e 3 personave të rinj për këtë sektor 

Programi i detajuar 
 

Tabela më poshtë tregon shtrirjen në kohë dhe bën një parashikim të kostove dhe Financimit në harkun 

kohor prej 5 vitesh. Gjithashtu ajo paraqet treguesit e monitorimit për zbatimin e këtij plani 

 

Nënobjektivi Aktivitete Kosto e 
përafërt 
(ALL) 

Burimi i 
financimit 

Tregues Burimi i të 
dhënave 

Periudha 

O1_ Sigurim i qasjes në strehim të përballueshëm të grupeve të pafavorizuara në bashki deri në masën 60% 

1.1 Hartëzim i 
grupeve në 
nevojë 

1.1.1 Organizim i një plani të 
detajuar pune për evidentimin 
e grupeve në nevojë sipas 
Planit të Strehimit 

Pa kosto - 
Plani I 
aktiviteteve i 
përfunduar 

Bashkia Përmet, 
OJF vendore 

2021-2023 

1.1.2 Zhvillim i vëzhgimeve në 
terren 

100,000 
Bashkia 
Përmet 

Evidenca të 
vëzhgimeve për 
cdo kategori 

Bashkia Përmet, 
OJF vendore 

2021-2023 

1.1.3 Krijimi i databases 
gjeografike të grupeve në 
nevojë 

1,500,000 

Bashkia 
Përmet (20%), 
Donatorë 
(80%) 

Sistem GIS i 
populluar 

Sektor GIS, 
Bashkia Përmet 

2024-2025 



1.1.4 Popullim periodik i të 
dhënave në lidhje me grupet 
në nevojë në systemin online 
dhe në databazën GIS 

Pa kosto - 
Sistemi online i 
populluar dhe 
përditësuar 

Zyra me një 
ndalesë, Sektori i 
Strehimit, 
Bashkia Përmet 

2024-2026 

1.2 Ngritja e 
një sistemi 
të arritshëm 
informacioni 
për aplikim ne 
programet 
e strehimit 
social 

1.2.1 Prodhimi i materialeve 
informuese mbi mundesitë e 
përfitimit dhe aplikimit; 
përfitimet nga statusi i 
pronarit social; etj 

500,000 
Bashkia 
Përmet, 
Donatorë 

500 fletushka / 
postera / 
broshura / 
materiale të tjera 
të printuara, të 
shpërndara 

Bashkia Përmet 2021-2026 

1.2.2 Takime informuese 
periodike (2 në vit) për grupet 
në nevojë mbi mundësitë që u 
ofrohen nga programet 

200,000 
Bashkia 
Përmet, 
Donatorë 

10 takime të 
kryera me grupet 
në nevojë 

Bashkia Përmet 2021-2026 

1.3 Ofrim i 
mundësive të 
dedikuara për 
grupe të 
ndryshme 
vulnerabël 

1.3.1 Sigurim Strehimi për 
minimumi 50% të aplikuesve 
të cilët i përkasin shtresave që 
përfitojnë ndihmë ekonomike, 
nëpërmjet programit 
BSQ/Subvencionimit të qirasë 

Sipas 
programit 

Bashkia 
Përmet 

150 familje në 
nevojë 
ekonomike të 
përfshira në 
programe sociale 

Bashkia Përmet 2021-2026 

1.3.2 Mbështetje për familjet e 
komunitetit egjyptian ne 
varferi ekstreme nëpërmjet 
programit të përmirësimit të 
kushteve të banimit (Grant i 
menjëhershëm)  

15,800,000 
 

Ministria e 
Financës dhe 
Ekonomisë 

30 familje 
egjyptiane 
përfituese të 
programit  

Bashkia Përmet 2021-2026 

1.3.3 Mbështetje për PAK 
nëpërmjet programit BSQ 

Sipas 
programit 

Bashkia 
Përmet 

20 familje me 
anëtarë PAK 
përfituese të 
programeve të 
strehimit social 

Bashkia Përmet 2021-2026 

1.3.4 Mbështetje për 50% të 
familjeve me rast të grave të 
dhunuara ose divorcuara 
nëpërmjet programit BSQ, 
zhvillimit të zonës 

Sipas 
programit 

Bashkia 
Përmet 

25 familje me gra 
të divorcuara, 
apo dhunuara, 
përfituese në 
programe të 
strehimit social 

Bashkia Përmet 2021-2026 

1.3.5 Mbështetje për 150 
familje që jetojnë në kushte 
strehimi jashtë normave, 
nëpërmjet Programit të 
përmirësimit të kushteve 

Sipas 
programit 

MFE 150 familje 
përfituese me 
shtëpi të 
rikonstruktuar 

Bashkia Përmet 2021-2026 

1.3.6 Mbështetje për familjet 
me mbi 4 anëtarë nëpërmjet 
programit të BSQ, Zhvillimit 
të zonës 

Sipas 
programit 

Bashkia 
Përmet 

38 familje të 
pastreha me mbi 
4 anëtarë 

Bashkia Përmet 2021-2026 

1.3.7 Mbështetje për 60% të të 
pastrehëve aktualë dhe të 
ardhshëm  

Sipas 
programit 

Bashkia 
Përmet 

200 familje të 
pastreha, të 
trajtuara në 
programe 
strehimi 

Bashkia Përmet 2021-2026 

O2_ Sigurimi i strehimit të përballueshëm nëpërmjet diversifikimit të pjesëmarrjes në programe të strehimit social për 200 
familje në problem strehimi 



2.1 Zbatimi i 
programit 
Banesa 
Sociale me 
Qira 

2.1.1 Mbështetje me vijim 
kontrate për 24 familje që 
qëndrojnë në BSQ 

Pa kosto Bashkia 
Përmet 

24 familje të 
strehuara në BSQ 

Bashkia Përmet 2021 

2.1.2 Subvencionim qiraje për 
90 familje  

5,060,000 
 

Bashkia 
Përmet 

90 familje të 
strehuara në 
banesa me qira 

Bashkia Përmet Cdo vit 

2.1.3 Mbështetje për aplikimin 
e pronarit social nëpërmjet 
fushatave të komunikimit të 
vazhduar 

Pa kosto Bashkia 
Përmet 

10 kontrata me 
pronare sociale 

Bashkia Përmet 2022-2024 

2.1.4 Menaxhim i Banesave 
Sociale për qira, që do 
përfitohen nga Programi i 
Zhvillimit për Qëllim 
Strehimin 

Kosto 
mirëmbajtje 

Bashkia 
Përmet 

Sipas projektit Bashkia Përmet 2024-2026 

2.2 Zbatimi i 
Programit për 
Përmirësimin 
e Kushteve të 
Banimit 

2.2.1 Përmirësim Kushteve të 
Banimit për 150 familje (30 në 
vit), duke përfshirë dhe 1.3.2 
 

78,555,950 Ministria e 
Financës dhe 
Ekonomisë 

150 familje të 
përfshira në 
program 

MFE, Bashkia 
Përmet 

Cdo vit 

2.2.2 Zhvillim i projektit të 
kthimit të ndërtesës së ish-
hetuesisë në fond banese 
 

Pa kosto Bashkia 
Përmet 

Projekti i 
finalizuar 

Bashkia Përmet 2021-2022 

2.2.3 Zbatim i rikonstruksionit 
të ish-hetuesisë si Banesë 
Sociale 

Sipas projektit MFE Ndërtesa e 
rikonstruktuar 
dhe e kaluar në 
fond banese 

MFE, Bashkia 
Përmet 

2022-2026 

2.2.4  Pilotim i një projekti për 
Eficiencës Energjitike në 
banesa kolektive 

~10,000,000 Bashkia 
Përmet, 
MFE,Donatorë 

Projekt i zbatuar 
në 1 ndërtesë 
kolektive në 
qytet 

Bashkia Përmet 2024-2026 

2.2.5 Vëzhgim i cilësisë së 
strukturave në zona rurale 

Pa kosto Bashkia 
Përmet 

3000 ndërtesa në 
zona rurale të 
vëzhguara / 
kataloguara 

Bashkia Përmet 2021-2022 

2.2.6 Vlerësim Tekniko 
inxhinierik i strukturave të 
degraduara ish 
industriale/ushtarake për 
ripërshtatje 

1,000,000 Bashkia 
Përmet 

25 ndërtesa të 
vlerësuara  

Bashkia Përmet 2021-2022 

2.2.7 Zbatim i programit të 
ripërshtatjes / ndërtimit nga e 
para të ndërtesave ish 
indusriale/ushtarake 

Sipas 
vlerësimit 

Bashkia 
Përmet,MFE, 
FSHZH, 
Donatorë 

Ndërtesat e 
përshtatura dhe 
kaluara në fond 
banese 

Bashkia Përmet 2022-2026 

2.3 
Banesa me 
Kosto të Ulët 

2.3.1 Aplikimi i programit 
BKU për trojet e identifikuara 
në pronësi të bashkisë 

Sipas 
vlerësimit 

EKB Kontrata e lidhur 
me EKB 

EKB, Bashkia 
Përmet 

2025-2026 

2.3.2 Aplikimi i programit për 
rikonstruktim të banesave 
ekzistuese publike për kthim 
fond banesash 

Sipas 
vlerësimit 

EKB Kontrata e lidhur 
me EKB 

EKB, Bashkia 
Përmet 

2025-2026 



2.4 Zhvillimi i 
Zonës për 
Strehim 

2.4.1 Hartim projekti zhvillimi 
për parcelën kadastrale 
28/125 

Pa kosto Bashkia 
Përmet 

Projekti i 
finalizuar 

Bashkia Përmet 2021 

2.4.2 Studim fizibiliteti për 10 
zona potenciale strehimi në 
përputhje me PDV-të dhe 
implementimin e IFZHT 

500,000 Bashkia 
Përmet, 
Donatorë 

Studimi i 
fizibilitetit i 
përfunduar 

Bashkia Përmet 2022-2024 

2.4.3 Hartim PDV për zonat që 
do zhvillohen për qëllim 
strehimi 

Pa kosto  Bashkia 
Përmet 

Minimumi 1 PDV 
e hartuar dhe 
miratuar 

Bashkia Përmet 2022-2024 

2.4.4 Zbatim i projektit për 
zhvillim të zones për qëllim 
strehimi në parcelën 28/125, 
për akomodim të 14-20 
familjeve 

~40,000,000 Ministria e 
Financave dhe 
Ekonomisë/ 
ose Zhvillues 

Projekti i zbatuar 
dhe kolauduar 

MFE, Bashkia 
Përmet 

2023-2024 

2.4.5 Zbatimi i PDV-ve të 
miratuara që kanë si synim 
sigurimin e strehimit social 
(për 40+ familje) 

Sipas studimit  Bashkia 
Përmet, 
Zhvillues 

1 PDV e zbatuar Bashkia Përmet 2025-2026 

2.5 Streha të 
Përkohëshme 

2.5.1 Banesa të përkohshme 
të siguruara për familjet e 
rrezikuara nga fatkeqësitë 
natyrore (50 streha) 

500,000 Bashkia 
Përmet, MFE, 
AKMC, 
Donatorë 

50 streha të 
siguruara 

Bashkia Përmet, 
MFE, AKMC, 
Donatorë 

2023-2026 

2.6 Banesa të 
specializuara 

2.6.1 Studim para-fizibiliteti 
mbi mundësinë e përballimit 
të kostos operative të 
realizimit të Banesave të 
Specializuara në BS që do 
realizohen 

100,000 Bashkia 
Përmet, 
Donatorë 

Studim i realizuar Bashkia Përmet 2022-2023 

2.6.2 Zbatim i programit në 
banesat sociale të realizuara 

 Bashkia 
Përmet, MFE, 
MSHMS 

Banesa e 
specializuar 
funksionale 

Bashkia Përmet 2023-2026 

2.7 
Subvencionim
i i interesave 
të kredive 

2.7.1 Zbatim i programit të 
subvencionimit të interesave 
të kredive për familjet e reja, 
ose me 1 prind të vetëm (50 
familje) 

Sipas aplikimit MFE Interesat e 
kredive të 
subvencionuara 

MFE, Bashkia 
Përmet 

2022-2026 

O3_Forcimi i kapaciteteve vendore dhe të bashkëpunimit vertikal e horizontal në lidhje me strehim social  

 3.1 Ngritja e Kapaciteteve Lokale për 
përdorimin e sistemit online të aplikimeve 

Pa kosto MFE 
Përdorimi I 
sistemit online në 
kapacitet të plotë 

Bashkia Përmet 

2021-2022 

3.2 Lehtësim i procedurave për aplikuesit e 
programeve sociale 

Pa kosto 
Bashkia 
Përmet 

Rritje e numrit të 
aplikimeve 

Bashkia Përmet 
2021-2026 

3.3 Harmonizim i Politikave me sektorë të tjerë 
në funksion të strehimit social 

Pa kosto 
Bashkia 
Përmet 

Procese 
vendimarrje me 

Bashkia Përmet 
2021-2026 



pjesëmarrje 

3.4 Rishikim i PPV me fokus sigurimin e 
orientimeve më favorizuese për strehim social  

Pa kosto 
Bashkia 
Përmet 

PPV e rishikuar e 
miratuar 

Bashkia Përmet 
2022-2023 

3.5 Vlerësim i vazhdueshëm i aseteve 
bashkiake 

Kosto shërbimi 

Bashkia 
Përmet, 
Agjencia 
Shtetërore e 
Kadastrës 

Inventar i 
përditësuar I 
aseteve 

Bashkia Përmet 2021-2026 

3.6 Zgjerim I stafit të njësisë përgjegjëse për 
strehimin  

Sipas ligjit Bashkia 
3 persona të rinj 
të punësuar 

Bashkia Përmet 2024-2025 

 

Monitorimi dhe Zbatimi  
 

Me miratimin e Programit 5-vjeçar të strehimit, bashkia Përmet do të bëjë përshtatjet respektive në 

Planin Buxhetor Afatmesëm. Varësisht fazimit të zhvilluar në këtë program, ajo do mobilizojë 

kapacitetet njerëzore për vëzhgimet në terren dhe përmirësimin e databases së strehimit. Bashkia, do 

të angazhohet në informim të komunitetit dhe veçanërisht të pronarëve potencialë socialë.  

Monitorimi i këtij plani do kryhet në dy nivele – monitorim i zbatimit të programit 5-vjecar; si dhe 

monitorim i situates së strehimit dhe grupeve vulnerabël në nevojë për strehim në bashki. Ky 

monitorim aktualisht është më I kufizuar, duke qënë se bashkia ende nuk ka ngritur databazën e plotë 

për strehimin social. Gjithsesi, ky document do shërbejë si bazë për rritjen e kapaciteteve dhe 

parapërgatitje për vlerësimin dhe programimin për periudhën 2026-2031. 

Tabela e monitorimit të situates së strehimit në Bashki 

Nr.  Treguesit Kush e 
llogarit 
treguesin 

Vlera bazë 

Deri 2021 

Synimi     

2026 

Frekuenca e 
matjes 

1 Numri total i të pastrehëve  Bashkia 334 100 

 

1 vjeçar 

2 Popullimi i sistemit për 
grumbullimin e të dhënave  

Bashkia 50-60% 100% 1 vjeçar 

3 Përqindja. e aplikantëve për 
strehim social që kanë përfituar 
nga një program strehimi social 

Bashkia 5% 60% 1 vjeçar 

4 Numri i familjeve që përfitojnë 
nga programi I përmirësimit të 
kushteve të banimit 

Bashkia 65 150 (2021-2026) 1 vjeçare 

5 Numri I familjeve që përfitojnë 
nga subvencionimi i qirasë 

Bashkia 10 20 Total 1 vjeçare 

6 Rritja e numrit të pronarëve 
socialë 

Bashkia 0 10 1 vjeçare 

7 Mbështetje për PAK nëpërmjet 
programeve BSQ 

Bashkia 4 / jo plotësisht i 
verifikueshëm 

20 1 vjeçare 



8 Numri i familjeve me gra të 
dhunuara/ të divorcuara që 
mbështeten nëpërmjet 
programeve të strehimit 

Bashkia 2/ jo plotësisht i 
verifikueshëm 

25 1 vjeçare 

9 Rritja e mbështetjes së 
komunitetit egjyptian për sigurim 
strehimi të përshtatshëm 

Bashkia 65 96  1 vjeçare 

10 Sigurim Strehimi për minimumi 
50% të aplikuesve të cilët i 
përkasin shtresave që përfitojnë 
ndihmë ekonomike 

Bashkia 30 / jo plotësisht i 
verifikueshëm 

150 1 vjeçare 

12 Sigurim strehimi për familjet me 
mbi 4 anëtarë  

Bashkia I 
paverifikueshëm 

38 1 vjeçare 

13 Rritja e numrit të përfituesve nga 
subvencionimi I interesave të 
kredive 

Bashkia 0 10 1 vjeçare 

 

Tabela e monitorimit të zbatimit të strategjisë 

Aktiviteti Treguesi 
Burimi I 
informacionit 

Periodiciteti / 
viti 

1.1.1 Organizim i një plani të detajuar pune për 
evidentimin e grupeve në nevojë sipas Planit të Strehimit 

Plani I aktiviteteve i 
përfunduar 

Bashkia Përmet, 
OJF vendore 

2023 

1.1.2 Zhvillim i vëzhgimeve në terren 
Evidenca të vëzhgimeve 
për cdo kategori 

Bashkia Përmet, 
OJF vendore 

2023 

1.1.3 Krijimi i databases gjeografike të grupeve në nevojë 
Sistem databaze i 
populluar 

Sektor GIS, 
Bashkia Përmet 

2025 

1.1.4 Popullim periodik i të dhënave në lidhje me grupet 
në nevojë në systemin online dhe në databazën GIS 

Sistemi online i populluar 
dhe përditësuar 

Zyra me një 
ndalesë, Sektori i 
Strehimit, Bashkia 
Përmet 

Cdo vit 

1.2.1 Prodhimi i materialeve informuese mbi mundesitë e 
përfitimit dhe aplikimit; përfitimet nga statusi i pronarit 
social; etj 

500 fletushka / postera / 
broshura / materiale të 
tjera të printuara, të 
shpërndara 

Bashkia Përmet Cdo vit 

1.2.2 Takime informuese periodike (2 në vit) për grupet në 
nevojë mbi mundësitë që u ofrohen nga programet 

10 takime të kryera me 
grupet në nevojë 

Bashkia Përmet Cdo vit 

1.3.1 Sigurim Strehimi për minimumi 50% të aplikuesve të 
cilët i përkasin shtresave që përfitojnë ndihmë 
ekonomike, nëpërmjet programit BSQ/Subvencionimit të 
qirasë 

150 familje në nevojë 
ekonomike të përfshira në 
programe sociale 

Bashkia Përmet Cdo vit 

1.3.2 Mbështetje për familjet e komunitetit egjyptian ne 
varferi ekstreme nëpërmjet programit të përmirësimit të 
kushteve të banimit (Grant i menjëhershëm)  

30 familje egjyptiane 
përfituese të programit  

Bashkia Përmet Cdo vit 



1.3.3 Mbështetje për PAK nëpërmjet programit BSQ 20 familje me anëtarë PAK 
përfituese të programeve 
të strehimit social 

Bashkia Përmet Cdo vit 

1.3.4 Mbështetje për 50% të familjeve me rast të grave të 
dhunuara ose divorcuara nëpërmjet programit BSQ, 
zhvillimit të zonës 

25 familje me gra të 
divorcuara, apo dhunuara, 
përfituese në programe të 
strehimit social 

Bashkia Përmet Cdo vit 

1.3.5 Mbështetje për 150 familje që jetojnë në kushte 
strehimi jashtë normave, nëpërmjet Programit të 
përmirësimit të kushteve 

150 familje përfituese me 
shtëpi të rikonstruktuar 

Bashkia Përmet Cdo vit 

1.3.6 Mbështetje për familjet me mbi 4 anëtarë nëpërmjet 
programit të BSQ, Zhvillimit të zonës 

38 familje me mbi 4 
anëtarë të strehuar 

Bashkia Përmet Cdo vit 

1.3.7 Mbështetje për 60% të të pastrehëve aktualë dhe të 
ardhshëm  

200 familje të pastreha, të 
trajtuara në programe 
strehimi 

Bashkia Përmet Cdo vit 

2.1.1 Mbështetje me vijim kontrate për 24 familje që 
qëndrojnë në BSQ 

24 familje të strehuara në 
BSQ 

Bashkia Përmet 2021 

2.1.2 Subvencionim qiraje për 90 familje  90 familje të strehuara në 
banesa me qira 

Bashkia Përmet Cdo vit 

2.1.3 Mbështetje për aplikimin e pronarit social nëpërmjet 
fushatave të komunikimit të vazhduar 

10 kontrata me pronare 
sociale 

Bashkia Përmet 2024 

2.1.4 Menaxhim i Banesave Sociale për qira, që do 
përfitohen nga Programi i Zhvillimit për Qëllim Strehimin 

Sipas projektit Bashkia Përmet 2026 

2.2.1 Përmirësim Kushteve të Banimit për 150 familje (30 
në vit), duke përfshirë dhe 1.3.2 
 

150 familje të përfshira në 
program 

MFE, Bashkia 
Përmet 

Cdo vit 

2.2.2 Zhvillim i projektit të kthimit të ndërtesës së ish-
hetuesisë në fond banese 
 

Projekti i finalizuar Bashkia Përmet 2022 

2.2.3 Zbatim i rikonstruksionit të ish-hetuesisë si Banesë 
Sociale 

Ndërtesa e rikonstruktuar 
dhe e kaluar në fond 
banese 

MFE, Bashkia 
Përmet 

2026 

2.2.4 Pilotim i një projekti për Eficiencës Energjitike në 
banesa kolektive 

Projekt i zbatuar në 1 
ndërtesë kolektive në 
qytet 

Bashkia Përmet 2026 

2.2.5 Vëzhgim i cilësisë së strukturave në zona rurale 3000 ndërtesa në zona 
rurale të vëzhguara / 
kataloguara 

Bashkia Përmet 2022 

2.2.6 Vlerësim Tekniko inxhinierik i strukturave të 
degraduara ish industriale/ushtarake për ripërshtatje 

25 ndërtesa të vlerësuara  Bashkia Përmet 2022 

2.2.7 Zbatim i programit të ripërshtatjes / ndërtimit nga e 
para të ndërtesave ish indusriale/ushtarake 

Ndërtesat e përshtatura 
dhe kaluara në fond 
banese 

Bashkia Përmet 2026 

2.3.1 Aplikimi i programit BKU për trojet e identifikuara 
në pronësi të bashkisë 

Kontrata e lidhur me EKB EKB, Bashkia 
Përmet 

2026 



2.3.2 Aplikimi i programit për rikonstruktim të 
banesave ekzistuese publike për kthim fond banesash 

Kontrata e lidhur me EKB EKB, Bashkia 
Përmet 

2026 

2.4.1 Hartim projekti zhvillimi për parcelën kadastrale 
28/125 

Projekti i finalizuar Bashkia Përmet 2021 

2.4.2 Studim fizibiliteti për 10 zona potenciale strehimi në 
përputhje me PDV-të dhe implementimin e IFZHT 

Studimi i fizibilitetit i 
përfunduar 

Bashkia Përmet 2024 

2.4.3 Hartim PDV për zonat që do zhvillohen për qëllim 
strehimi 

Minimumi 1 PDV e hartuar 
dhe miratuar 

Bashkia Përmet 2024 

2.4.4 Zbatim i projektit për zhvillim të zones për qëllim 
strehimi në parcelën 28/125, për akomodim të 14-20 
familjeve 

Projekti i zbatuar dhe 
kolauduar 

MFE, Bashkia 
Përmet 

2024 

2.4.5 Zbatimi i PDV-ve të miratuara që kanë si synim 
sigurimin e strehimit social (për 40+ familje) 

1 PDV e zbatuar Bashkia Përmet 2026 

2.5.1 Banesa të përkohshme të siguruara për familjet e 
rrezikuara nga fatkeqësitë natyrore (50 streha) 

50 streha të siguruara Bashkia Përmet, 
MFE, AKMC, 
Donatorë 

2026 

2.6.1 Studim para-fizibiliteti mbi mundësinë e përballimit 
të kostos operative të realizimit të Banesave të 
Specializuara në BS që do realizohen 

Studim i realizuar Bashkia Përmet 2023 

2.6.2 Zbatim i programit në banesat sociale të realizuara Banesa e specializuar 
funksionale 

Bashkia Përmet 2026 

2.7.1 Zbatim i programit të subvencionimit të interesave 
të kredive për familjet e reja, ose me 1 prind të vetëm (50 
familje) 

Interesat e kredive të 
subvencionuara 

MFE, Bashkia 
Përmet 

2026 

3.1 Ngritja e Kapaciteteve Lokale për përdorimin e 
sistemit online të aplikimeve 

Përdorimi I sistemit online 
në kapacitet të plotë 

Bashkia Përmet Cdo vit 

3.2 Lehtësim i procedurave për aplikuesit e programeve 
sociale 

Rritje e numrit të 
aplikimeve 

Bashkia Përmet Cdo vit 

3.3 Harmonizim i Politikave me sektorë të tjerë në 
funksion të strehimit social 

Procese vendimarrje me 
pjesëmarrje 

Bashkia Përmet Cdo vit 

3.4 Rishikim i PPV me fokus sigurimin e orientimeve më 
favorizuese për strehim social  

PPV e rishikuar e miratuar Bashkia Përmet 2024 

3.5 Vlerësim i vazhdueshëm i aseteve bashkiake Inventar i përditësuar I 
aseteve 

Bashkia Përmet Cdo vit 

 

Risqet e zbatimit 
 

Më poshtë listohen risqet e identifikuara për secilin nënobjektiv, dhe disa masa që duhen marrë apo 

mund të merren në vijim për të adresuar këto risqe. Bashkia parashikon shumë aktivitete që 

mbështesin njëra tjetrën, në mënyrë që të reduktohet risku në mënyrë domethënëse. 



Nënobjektivat Risku Masa zbutëse 

1.1 Hartëzim i grupeve në 
nevojë 

- Mungesë stafi për të kryer 
vëzhgimet 

- Propozohet si pjesë e këtij program rritja e numrit 
të stafit në bashki – N.O3.6 

1.2 Ngritja e një sistemi të 
arritshëm informacioni për 
aplikim ne programet 
e strehimit social 

- Mungesë ekspertize 
- Mungesë kapacitetesh 

financiare 

- Duhet të kërkohet ndihmë nga donatorë për këtë 
cështje / të bashkëpunohet me OJF në aplikime 
për të përfituar nga këto projekte 

1.3 Ofrim i mundësive të 
dedikuara për grupe të 
ndryshme vulnerabël 

- Mungon identifikimi i qartë i 
këtyre grupeve 
 

- Për këtë është e nevojshme të kryhet NO 1.1 
 

2.1 Zbatimi i programit Banesa 
Sociale me Qira 

- Bashkia nuk ka buxhet për  
- Mungesë aplikimesh për 

pronar social 

- Buxheti I alokuar është realist. Nëse ndodh që të 
mos mbulohet do kërkohet mbështetje MFE 

- Do kryhen fushata më agresive informimi / do 
negociohet për benefite më të prekshme nga ana 
e bashkisë 

2.2 Zbatimi i Programit për 
Përmirësimin e Kushteve të 
Banimit 

- Aplikimet nuk miratohen 
nga MFE 

- Nuk gjenden opsione të 
përshtatshme teknikisht për 
konvertim në Fond Banese 

- Aplikohet ne EKB, me projekt të kryer / Kalohet 
në skema PPP 

- Aplikohet Ndërtimi nga e Para, me mbështetjen e 
MFE 

2.3 Banesa me Kosto të Ulët - EKB nuk financon për 
zhvillimin, pasi evidenton 
proble 

- Kjo alternative eshte sekondare për bashkinë. 
Nëse ndodh 

2.4 Zhvillimi i Zonës për Strehim - Mungesë zhvilluesish aktive 
në qytet 

- Mungesë kapacitetesh në 
projektim PDV 

- Kapacitete të limituara për 
aplikimin e INK 

- Kërkohet ndihma e MFE për financim të 
investimit 

- Kërkohet ndihmë nga ekspertizë e jashtme / 
projekte me donatorë 

- Kërkohet ndihmë nga ekspertizë e jashtme / 
projekte me donatorë 

2.5 Streha të Përkohëshme - Mungesë fondesh për blerje 
tendash 

- Bashkia duhet të bashkëpunojë me Sektorin EMC 
për të siguruar financim nga qeveria qëndrore, 
apo për të vendosur në dispozicion objekte të 
tjera publike për strehim 

2.6 Banesa të specializuara - Studimi tregon që nuk janë 
efikase për t’u aplikuar 

- Sektori i strehimit rrit bashkëpunimin me 
shoqatat respektive dhe sektorin e mbrojtjes 
sociale 

2.7 Subvencionimi i interesave 
të kredive 

- Nuk ka aplikime për shkak të 
mungesës së informacioni 

- Përfshihet në fushatat e informimit me qytetarë 

 3.1 Ngritja e Kapaciteteve 
Lokale për përdorimin e sistemit 
online të aplikimeve 

- Nuk ka staf të përshtatshëm 
për këtë cështje 

- Kërkohet staf I ri për sektorin, me ekspertizë në 
menaxhim database 

3.2 Lehtësim i procedurave për 
aplikuesit e programeve sociale 

- Nuk realizohet dot për shkak 
të aktorëve që nuk varen nga 
bashkia  

- Bashkia duhet të lobojë për të mundësuar një 
process të lehtësuar 

3.3 Harmonizim i Politikave me 
sektorë të tjerë në funksion të 
strehimit social 

- Institucionet qëndrore nuk 
përgjigjen në mënyrë efikase  

- Bashkia referohet në Ministrinë e Linjës për 
strehimkin në mënyrë që të nxitet bashkëpunimi 

3.4 Rishikim i PPV me fokus 
sigurimin e orientimeve më 
favorizuese për strehim social  

- Vonesa në miratim të 
nismës/ rishikimt 

- Bashkëpunim me AKPT për të adresuar komente 
në mënyrë eficente 

3.5 Vlerësim i vazhdueshëm i 
aseteve bashkiake 

- Mungesa e kapaciteteve për 
vlerësim 

- Mungesa e kushteve 
financiare për regjistrim 

- Bashkia propozon punësim stafi për të kryer 
aktivitetet 

- Bashkia kërkon ndërmjetësim të qeverisë 
qëndrore për uljen e tarifave për regjistrim të 
pronave, rast pas rasti, nëse vërtetohet 
dobishmëria e tyre për strehim social  



  

3.6 Punësim i stafit të ri në 
bashki 

- Nuk ka mjaftueshëm buxhet 
për të përballuar koston 
operative të shtuar 

- Bashkia duhet të lobojë pranë instancave 
qëndrore për të mbështetur këtë nevojë, e cila 
është urgjente dhe  
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