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R E P U B L I K A  E S H Q I P E R I S E

K fiSH IL L I I M IN IST R A V E

V E N D I M

Nr. 535 , date 3 . 7 . 2 0 2 0

PER 

PROCEDURAT. KRITERET DHE RREGULLAT PER ZBATIMIN 
E PROGRAMIT TE PUNEVE PUBLIKE NE KOMUNITET

N e m beshtetje te nenit 100 te Kushtetutes dhe te pikes 4, te nenit 11, te 
ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesim it”, me propozim in e ministrit te 
Financave dhe Ekonomise, Keshilli i M inistrave

V E N D O S I :

I. DISPOZITA TE PERGJITHSHME

1 . Ky vendim  percakton procedurat, kriteret dhe rregullat per zbatim in e 
program it te puneve publike ne komunitet.

2. Program i i puneve publike ne kom unitet eshte nje program  12-mujor, i cili ka 
qellim perfshirjen ne tregun e punes te punekerkuesve te papune afatgjate 
neperm jet ofrimit te mundesive te trajnim it dhe te punesim it me kohe te 
pjesshm e ne aktivitete me fokus sherbimet ne dobi te komunitetit.

3. Fushat e veprim tarise se program it te puneve publike ne kom unitet perfshijne:

a) sherbimet e kujdesit per femijet;
b) sherbime te kujdesit shendetesor dhe social;
c) sherbime te rehabilitim it te ish-perdoruesve te substancave narkotike;
9 ) punim e dhe sherbime per kom unitetin dhe mjedisin;
d) sherbime keshillimi dhe informacioni; 

dh) sherbime rinore;
e) sport;
e) art, turizem  dhe kulture.
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IL PROGRAMI

1. Programi i punëve publike në kom unitet zbatohet nga Agjencia Kom bëtare e 
Punësim it dhe Aftësive, më poshtë AKPA, në bashkëpunim  me organizatat e 
përcaktuara në pikën 5, të kreut III, të këtij vendimi, nën m bikëqyrjen dhe 
kontrollin e kësaj Agjencie, përfshirë aspektet financiare, ato të m enaxhim it 
dhe të trajnimit.

2. K ohëzgjatja e m bështetjes së ofruar nga ky program  është 12 muaj.

3. Punëkërkuesit e papunë, pjesëm arrës në këtë program , angazhohen 20 orë në 
javë gjatë 5 (pesë) ditëve të javës. Pjesën tjetër të ditës së punës punëkërkuesit 
e papunë pjesëm arrës m und të angazhohen në trajnim e shtesë. Trajnimi kryhet 
në qendrat publike të formimit profesional ose në ato private të licencuara.

4. N ë dispozicion të punëkërkuesve të papunë, pjesëm arrës në këtë program, 
vihet një mbikëqyrës, sipas pikës 9, të kreut III, të këtij vendimi, i cili është 
përgjegjës për zhvillim in e planit individual të trajnim it (PIT) për çdo person 
të punësuar në projekt dhe për garantimin e zbatim it të këtij programi.

5. PIT-ja m und të përfshijë trajnime më të avancuara ose të specializuara të 
aftësive apo dhe m und të ofrohet si m bështetje për njohuritë bazë të shkrimit 
dhe leximit. N dërsa një pjesë e trajnim it duhet të trajtojë një gamë të gjerë 
tem ash që lidhen me jetën  dhe me punën për një orientim  më të mirë në tregun 
e punës.

6 . PIT-ja miratohet nga strukturat përkatëse të AKPA-së.

III. KRITERET E APLIKIMIT

1. Punëkërkuesit me të drejtë përfitim i janë të gjithë punëkërkuesit e papunë të 
regjistruar dhe aktivë, për jo  më pak se 1 2  muaj në zyrën e punës, të moshës 
mbi 25 vjeç, pasi të kenë marrë shërbimet e nevojshme të punësimit, të 
përcaktuara në legjislacionin në fuqi nga specialisti përkatës i punësimit. 
N evojat dhe profili i punëkërkuesit duhet të përshtaten me kërkesat për aftësi 
të vendit të punës që siguron programi për ta.

2. Punëkërkuesit, pjesëm arrës në këtë program, në rast largimi, m und të 
zëvendësohen vetëm  gjatë trem ujorit të parë të programit.

3. N jë punëkërkues m und të marrë pjesë vetëm një herë në këtë program, brenda 
një periudhe pesëvjeçare.

4. Punëdhënësit, të regjistruar në zyrën e punës, me të drejtë përfitimi në këtë 
program , janë:

2



a) organizata jofitim prurëse;
b) organizata të shoqërisë civile;
c) biznese sociale/sipërmarrje sociale/ndërmarrje sociale; 
ç) institucione publike.

5. Punëdhënësit duhet të jenë të specializuar në fushat e përcaktuara në pikën 3, 
të kreut I, të këtij vendimi, të cilët zbatojnë projekte me interes publik, në nivel 
vendor dhe në favor të komunitetit, të cilët kanë kapacitetet dhe eksperiencën 
e duhur për zbatim in e këtyre projekteve.

6 . Punëdhënësit, sipas pikës 4, të kreut III, të këtij vendimi, duhet të jenë  të 
regjistruar sipas legjislacionit përkatës në fuqi dhe të kryejnë aktivitete në 
përputhje me qëllim in e përcaktuar në aktet ligjore e nënligjore që rregullojnë 
veprim tarinë e tyre.

7. Punëdhënësit, sipas pikës 4, të kreut III, të këtij vendimi, duhet të kenë shlyer 
detyrimet tatim ore në përputhje me legjislacionin në fuqi.

8 . Punëdhënësit, pjesëm arrës në këtë program, mbartin të gjitha përgjegjësitë 
dhe detyrimet e m bikëqyrjes dhe të punësimit, sipas legjislacionit në fuqi.

9. Punëdhënësit kanë të drejtë të aplikojnë për maksimumi dy grupe, me num ër 
jo  më të m adh se 7 (shtatë) punëkërkues të papunë secili grup.

10. Punëdhënësi ka për detyrë të punësojë një mbikëqyrës për çdo grup 
përfituesish nga 1 në 14 pjesëmarrës, i cili m und të punojë deri në 40 orë në 
javë.

11. Në rast largimi të mbikëqyrësit, punëdhënësi është i detyruar ta zëvendësojë 
atë duke njoftuar në AKPA dhe, kjo e fundit, të japë miratimin. Në rast të 
kundërt, duhet të kthejë 1 0 0 % të subvencioneve të përfituara për pjesën e 
punëdhënësit.

12. M bikëqyrësi ka për detyrë të ndjekë me përpikëmëri m bikëqyrjen e 
punëkërkuesve, pjesëm arrës në program, sipas kushteve të kontratës për 
zbatim in e projektit, lidhur ndërmjet punëdhënësit, punëm arrësit dhe AKPA- 
së.

IV. MBËSHTETJA E PËRFITUESVE

1. Punëdhënësi përfitues, sipas pikës 4, të kreut III, të këtij vendimi, përfiton një 
grant për të financuar shpenzimet.

2. Për punëkërkuesit e papunë, pjesëmarrës në program, financimet janë, si më 
poshtë vijon:
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a) Financim  i pages në shumën 50% të pagës minimale në shkallë vendi, të 
përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi.

b) Kontributet e detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore (pjesën e 
kontributeve të punëdhënësit), të llogaritura në bazë të pagës minim ale 
në shkallë vendi, të ofruara gjatë gjithë kohëzgjatjes së programit.

c) K upon për trajnim  të punëkërkuesve të papunë, pjesëmarrës në program, 
deri në 2 0  0 0 0  (njëzet mijë) lekë, në rastet kur trajnimet e m iratuara nuk 
ofrohen nga ofruesit publikë të arsimit dhe formimit profesional.

ç) Për përfituesit jetim ë që përfîtojnë nga ky status edhe pasi kanë kaluar 
m oshën 25 vjeç, sipas legjislacionit në fuqi, prindër të vetëm  me femijë 
nën 6  vjeç, prindërit e femijëve me aftësi të kufizuara, viktim at dhe 
viktim at e m undshm e të trafikim it, viktim at e dhunës në familje ose të 
dhunës me bazë gjinore, përfitues të ndihmës ekonomike, rom ë dhe 
egjiptianë m bulohen edhe shpenzime të tjera, si më poshtë vijon:

i. Bonus për shpenzimet e transportit m bulohen për të gjitha kategoritë e 
m ësipërm e, të cilët e kanë vendbanim in mbi 2  km nga vendi i punës, 
në vlerën prej 1 600 (një mijë e gjashtëqind) lekësh në muaj;

ii. Për prindërit e vetëm  me femijë nën gjashtë vjeç jepet bonus në vlerën 
prej 3 000 (tre mijë) lekësh në muaj, për ndjekjen e kopshteve dhe të 
çerdheve për çdo femijë në ngarkim;

iii. Financim  deri në shumën 100 000 (njëqind mijë) lekë për një person, 
por jo  m ë shumë se 2 0 0  0 0 0  (dyqind mijë) lekë, nëse punëson më 
shumë se dy persona, për përshtatjen e arsyeshme të vendit të punës 
për personat me aftësi të kufizuara.

3. Për punëdhënësin, pjesëmarrës në program, financimet janë, si më poshtë 
vijon:

a) Për m bikëqyrësin financim të pagës në shumën:

i. 50% të pagës m esatare në shkallë vendi, të përcaktuar sipas 
legjislacionit në fuqi, për grupin nga 1-7 punëkërkues të papunë 
pjesëm arrës, për 2 0  orë në javë;

ii. 1 0 0 % të pagës m esatare në shkallë vendi, të përcaktuar sipas 
legjislacionit në fuqi, për grupin nga 1-14 punëkërkues të papunë 
pjesëm arrës, për 40 orë në javë.

b) Kontributet e detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore (pjesën e 
kontributeve të punëdhënësit), të llogaritura në bazë të pagës m esatare në 
shkallë vendi, të ofruara gjatë gjithë kohëzgjatjes së programit.

c) Tarife për m bulim in e shpenzimeve materiale të nevojshme për zbatimin 
e projekteve të punësimit në komunitet, në shumën totale deri në 1 0  0 0 0
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(dhjeté mije) leké per (¿do pérfitues, kéto té justifíkuara me fatura 
tatim ore, sipas legjislacionit né fuqi.

4. Granti disbursohet né késte. Késti i paré prej 20% jepet pas nénshkrimit té 
kontratés pér té m buluar shpenzim et e para té projektit dhe, né vijim, (¿do 
muaj, pas vértetim it té shpenzimeve.

V. RREGULLAT DHE PROCEDURAT E ZBATIMIT

1. AKPA-ja, népérm jet strukturave té saj, publikon informacionin e nevojshém 
né Buletinin e Njoftim eve Publike dhe né platform a té tjera (faqe intem eti, 
m edia sociale, shtyp) né lidhje me zbatim in e program it dhe informon 
rregullisht punédhénésit dhe punékérkuesit e regjistruar.

2. N é fillim té <¿do shpalljeje pér aplikim, AK PA-ja hartón dhe publikon term at 
e referencés, sé bashku me kriteret e aplikimit dhe té vlerésim it sipas kétij 
vendim i, fushat dhe vlerat e fmancimit, si dhe afatet dhe procedurén e 
aplikimit. AKPA-ja, né varési té program it qé do té financohet, pércakton dhe 
m iraton kritere té ve<¿anta, té cilat pérfshihen né dokumentet e konkurrim it dhe 
shpallen publikisht.

3. Punédhénésit m und té aplikojné pér pérfshirjen né program, né rrugé 
elektronike apo fizikisht né zyrén pérkatése té punésimit té institucionit 
pérgjegjés pér punésimin dhe aftésité, me dokum entacionin e méposhtém:

a) Form ularin e aplikimit té plotésuar, sipas modelit standard té m iratuar 
dhe té publikuar nga AKPA-ja;

b) A utorizim in e punédhénésit, me té cilin autorizohet AKPA-ja pér té kryer 
té gjitha verifikim et dhe kérkim et e nevojshme té dokumenteve dhe té té 
dhénave té aplikimit;

c) V etédeklarim  mbi m ospasjen né ngarkim  té punédhénésit té shkeljeve 
apo té sanksioneve qé lidhen me legjislacionin e punés, gjaté dy viteve té 
fundit;

9 ) Vendim in e regjistrim it nga gjykata e rrethit gjyqésor, origjinal ose 
fotokopje e noterizuar (vetém organizatat);

d) Kopje té statutit té organizatés, origjinal ose fotokopje e noterizuar 
(vetém  organizatat);

dh) Kopje e noterizuar e N IPT-it (vetém organizatat);
e) Licencé/leje té vlefshme pér ushtrim  veprimtarie, origjinal ose fotokopje 

e noterizuar, nése veprim tarité e kérkuara pér f u  financuar nuk mund té 
kryhen, sipas ligjit, pa  zotéruar njé licencé té akorduar nga autoritetet 
publike.

4. Pas m arrjes sé aplikimit nga punédhénési, struktura rajonale e punésimit kryen 
verifikim et e pérm bushjes sé kritereve té punédhénésit, népérmjet
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dokum enteve të paraqitura dhe nxjerr nga sistemi ekstraktin historik të 
punëdhënësit, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (për bizneset 
sociale/sipërmarrjet sociale/ndërm arrjet sociale) si dhe vërtetim in për pagim in 
e detyrimeve tatimore, ku konfirm on se nuk ka detyrime tatimore.

5. Struktura rajonale e punësimit, brenda 7 (shtatë) ditëve pune nga momenti i 
aplikimit, verifikon plotësim in e kushteve formale paraprake të aplikim it dhe 
përputhshm ërinë e tij me rregullat e zbatueshme të programit. Në rast të 
m osplotësim it të kushteve paraprake, struktura rajonale e punësimit i kërkon 
aplikuesit plotësim in e dokumentacionit.

6 . N ë rast të plotësim it të kushteve paraprake, në bashkëpunim  me strukturën 
vendore të punësim it dhe punëdhënësin, brenda 7 (shtatë) ditëve pune nga 
m om enti i plotësim it të dokum entacionit, hartohet lista e pjesëmarrësve 
punëkërkues të papunë në program, dhe projekti paraqitet në Kom isionin e 
M iratim it të Program eve të Nxitjes së Punësimit. Kom isioni ka detyrën e 
vlerësim it të secilit aplikim, brenda 5 (pesë) ditëve pune, me qëllim miratim in 
ose refuzimin e tij në përputhje me kriteret e mëposhtme:

a) Projektet duhet të jenë jo  për qëllime komerciale dhe fitimi;
b) Punëdhënësit kanë kapacitetin e ofrimit të një programi trajnim i të 

m irëorganizuar dhe me variacion për të gjithë pjesëm arrësit;
c) Punëdhënësit kanë kapacitet për të ofruar përvojë pune ose aftësi, të cilat 

m und të transferohen në tregun e hapur të punës dhe të mbështesë 
personin e papunë drejt një progresi më të lehtë;

ç) Punëdhënësit kanë kapacitet për të ofruar zhvillim  dhe trajnim  për 
pjesëm arrësit, të orientuar veçanërisht drejt rritjes së gatishm ërisë së 
pjesëm arrësve për të marrë pjesë në tregun e hapur të punës, me objektiva 
të qartë dhe mbështetje për progrès;

d) Punëdhënësit kanë kapacitet për ta administruar projektin me sukses, për 
sa u përket financave, regjistrave financiarë dhe jofinanciarë, detyrimeve 
ligjore etj.;

dh) Programi i punës së punëdhënësve nuk duhet të ketë pjesë të tij asnjë 
prom ovim /advokim  të:

i. një partie specifike politike ose të politikave të një partie specifike 
politike;

ii. një besimi specifik fetar ose kishe, përveçse nëse kufizohet qartësisht 
tek  anëtarët/ithtarët e asaj kishe/atij besimi;

iii. ndonjë kulti (laik ose fetar);

7. Struktura rajonale e punësimit i kom unikon punëdhënësit aplikues përgjigjen 
përfundim tare mbi pranim in apo refuzim in e aplikimit, brenda 2  (dy) ditëve 
pune.
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8 . Punédhénési dhe punékérkuesi i papuné, né cilésiné e punémarrésit, lidhin njé 
kontraté pune, ku pércaktohen té drejtat dhe detyrimet e secilés palé, né 
pérputhje me programin. N jé kopje e kontratés sé punésim it m bahet né 
strukturén rajonale té institucionit pérgjegjés pér punésimin dhe aftésité, i cili 
m onitoron zbatim in e saj deri né pérfundim té projektit.

9. Pas nénshkrim it té kontratés sé punés, sipas pikés 8 , té kreut V, té kétij 
vendimi, ndérm jet strukturés rajonale, punédhénésit dhe punékérkuesit té 
papuné pjesém arrés né program, nénshkruhet m arréveshja trepaléshe pér 
zbatim in e programit.

10. Pér pjesém arrésit né program , té cilét kané qené pérfitues té ndihmés 
ekonomike, struktura vendore informon institucionin pérgjegjés pér shérbimin 
social.

11. N ése punédhénési zgjidh né ményré té njéanshme kontratén me pérfituesin, 
punédhénési éshté i detyruar té kthejé 1 0 0 % té m béshtetjes financiare té 
pérfituar deri né até m oment, pér rastet e zgjidhjes sé kontratés pér shkaqe té 
paarsyeshm e ose té pajustifikuara.

12. N ése punédhénési nuk respekton marréveshjen trepaléshe pér zbatim in e 
program it, ai pérjashtohet nga pjesémarrja né program pér njé periudhé 
katérvje9 are.

13. Financim i i punédhénésit do té béhet né formé rimbursim i, pas verifikim it nga 
struktura pérkatése té punésim it té kryerjes sé pagesés nga ana e tij.

14. M onitorim i i zbatim it kryhet nga strukturat pérkatése té punésimit.

VI. DISPOZITA TÉ FUNDIT

1. M inistria pérgjegjése pér qéshtjet e punésimit pércakton <¿do vit prioritetet pér 
program et e nxitjes sé punésim it sipas zonave gjeografike, sektoréve 
ekonom iké dhe nevojave té punékérkuesve dhe m iraton planin e zbatimit té 
fondeve té nxitjes sé punésimit, pas propozimit nga Drejtoria e Pérgjithshme 
e AKPA-sé.

2. A K PA -ja pérgatit raportin vjetor brenda datés 31 mars té vitit pasardhés dhe 
ia paraqet m inistrisé pérgjegjése pér qéshtjet e punésim it dhe strukturés 
pérgjegjése té ndihmés shtetérore.

3. A K PA -ja rúan té dhénat pér programet 10 (dhjeté) vjet, né pérputhje me 
legjislacionin pérkatés né fuqi.
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4. Vlerësim i i ndikim it të programeve kryhet çdo katër vjet nga m inistria 
përgjegjëse për çështjet e punësimit, nëpërm jet ekspertëve ose organizatave 
me përvojë në këtë fushë.

5. Afati i zbatim it të program it është 5 (pesë) vjet nga hyrja në fuqi e këtij 
vendimi.

6. Ngarkohet drejtori i Përgjithshëm  i AKPA-së për m iratim in e rregullores së 
zbatim it të program it, brenda 3 (tre) muajve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi.

7. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të përballohen nga 
buxheti i shtetit, zëri “N xitja e punësimit” .

8. Ngarkohen M inistria e Financave dhe Ekonomisë dhe Agjencia Kom bëtare e 
Punësim it dhe Aftësive për zbatimin e këtij vendimi.
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NR.PROT. 3296/1 
DATÉ / ( p .  2020

M INISTRISË SË FINANÇAVE DHE EKONOM ISË 
AGJENCISË KOM BËTARE TË PU NËSIM IT DHE 
AFTËSIVE
QENDRËS SË BOTIM EVE ZYRTARE

Sekretari i Përgjithshëm


