REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN

KËRKESË PËR TU TRAJTUAR ME STREHIM, BAZUAR NË LIGJIN NR. 22/2018
“PËR STREHIMIN SOCIAL”
FAZA E PARË E APLIKIMIT
Mbiemri ………………………………………….. Emri ………………………………………….. Datëlindja ……………………………..
Qyteti ………………………………………….. Njësia Administrative …………………… Lagja ………………………………………
Rruga …………………………………….. Pall ……………….. Shk ……… Ap ……… (në rastin e një banese private) Nr …
Tel …………………………………….
I. GJENDJA FAMILJARE
MBIEMRI

EMRI

DATËLINDJA
DATA/MUAJI/VITI
(00/00/0000)

(1)
SEKSI

(2)
GJENDJA
CIVILE

(1) SEKSI

(2) GJENDJA CIVILE

(3) FAMILJARËT

Mashkull M
Femër
F
Nuk
Përgjigjem N

Beqar/e
I/e martuar
I/e ve
I/e divorcuar

Aplikanti
Nëna/baba
Bashkëshorti/ja
Biri/Bija
Gjyshi/ja
Nip/mbesë
Vjehrri/a
Dhëndrri/nusja
Vëllai/motra
Kunati/a
Të tjerë

1
2
3
4

NR. PERSONAL
(ID)

(3)
FAMILJARËT

(4)
PUNËSIMI

(4) PUNËSIMI
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Punësuar në shtet
01
Punësuar në privat 02
Vetëpunësuar
03
Punësim i rastit
04
I përfshirë në
programin e ndihmës
ekonomike
05
I përfshirë në
programin e pagesës
së papunësisë
06
Të tjerë
07

Shënim: Në kolonat 1, 2, 3 dhe 4 vendos numrin që i korespondon gjendjes suaj. Të dhënat e kolonës
(3) duhet të korespondojnë me çertifikatën familjare.

II. KUSHTET E STREHIMIT
2.1) Disponon banesë në pronësi ………………………………………………………………………………..

Po

Jo

2.2) Nëse po, jep informacionin e saktë për:
-

Prona është e regjistruar në emër të (vendos referencën sipas kolonës (3) të tabelës “Gjendja
familjare”) ………………………………………………………………………………………………………

-

Prona ka një strukturë:
• Garsonierë ………………………………………………………………..………………………………
• Apartament 1 + 1 ………………………………………………………………..………………...…
• Apartament 2 + 1 …………………………………………..……………………………………......
• Apartament 3 + 1 …………………………………………..……………………………………......

-

Sipërfaqja totale e banesës sipas dokumentit të pronësisë …………………………...

-

Sipërfaqja totale e banimit1 …………………………………………………………………………..

2.3) Nëse jeni përgjigjur negativisht në pikën (2.1) vazhdoni me plotësimin e informacionit mëposhtë:
-

Banoj me qira ……………………………………………………………………………………………….

-

Banoj me prindërit ……………………………………………………………………………………….

-

Banoj në banesë informale …………………………………………………………………………..

2.4) Banoj në banesë rrezik shembjeje ………………………………………………………………………
2.5) Banoj në banesë të mbipopulluar ………………………………………………………………………
2.6) Kam mbetur i pastrehë si rezultat i fatkeqësive natyrore …………………………………..
2.7) Kam mbetur i pastrehë nga proçese gjyqësore .…………………………………………………
2.8) Banoj në banesë që prishet / përjashtohet nga legalizimi .…………………………………
____________________________________________________________________________________
Në sipërfaqje totale të banimit përfshihen sipërfaqja e dhomave të gjumit plus sipërfaqja e dhomës së ditës, të matura
brenda mureve ndarës.
1

III. KUSHTET FAMILJARE
3.1) Familje njëprindërore që kam në ngarkim fëmijë ……………………………………………….
3.2) I / E moshuar që kam mbushur moshën e pensionit dhe nuk jam përzgjedhur për
t’u strehuar në një institucion publik të përkujdesjes shoqërore ………………………..
3.3) Familje me më shumë se 4 fëmijë ……………………..……………………………………………….
3.4) Çift me moshë jo më të madhe se 60 vjeç ..………..……………………………………………….
IV. KUSHTET SOCIALE
4.1) Ka në përbërje familjare një individ me aftësi të kufizuara ………………………………….
4.2) Ka statusin e jetimit dhe moshë deri në 30 vjeç ……………………………………..…………..
4.3) Ka mbetur i pastrehë për shkak të lirimit të banesës ish - pronarëve ………………….
4.4) Emigrant i rikthyer / punëtor emigrant ..………..…………………………………………………..
4.5) Azilkërkues ..………..………………………………………………………………………………………..…..
4.6) Familje e punonjësit të Policisë së Shtetit të rënë në detyrë .……………………………..
4.7) Punonjës i Repartit të Ndërhyrjes së Shpejtë (FNSH) ..………………………………………..
4.8) Punonjës i RENEA-s ..………..………………………………………………………………………………..
4.9) Punonjës i Shpëtimit dhe i Mbrojtjes nga Zjarri ..………..……………………………………..
4.10) Viktimë e dhunës në familje ..………..…………………………………………………………………..
4.11) Viktimë e trafikimit ……………..………..…………………………………………………………………..
4.12) Anëtar i minoritetit rom ..………..…………………………………………………………………………
4.13) Anëtar i minoritetit egjiptian ..…..…..………………………………………………………………….
4.14) I mitur në konflikt me ligjin ….………..…………………………………………………………………..
4.15) Vajza - nëna ………………………...………..…………………………………………………………………..
4.16) Komuniteti i LGBTI ….………..………………………………………………………………………………..

4.17) Anëtar i familjes që trajtohet me ndihmë ekonomike ………………………………………..
V. TË ARDHURAT E FAMILJES
Ky seksion duhet të plotësohet për çdo person që siguron një të ardhur në familje, në përputhje me
kolonat 3 e 4, të tabelës “Gjendja familjare”. Në të ardhurat totale të familjes përfshihen të ardhurat
neto nga punësimi, dypunësimi, pagesa e papunësisë, pagesa e ndihmës ekonomike, pensioni, dërgesa
nga emigracioni, qira nga prona, transferta të tjera nga të afërm, si dhe çdo lloj e ardhure tjetër që
sigurohet mbi baza mujore ose vjetore nga trashëgimi, interesa bankarë etj. Me të ardhura neto
kuptohen të ardhurat pas shlyerjes së detyrimeve, si: taksa, tatime e sigurime shoqërore.
-

Të ardhurat totale mujore të familjes ……………………………………………………………………………………………….

-

Të dhëna të detajuara të të ardhurave mujore të familjarëve sipas kolonës (3) të tabelës “Gjendja
familjare”:
00 ………………………………….

04 ………………………………….

08 ……………………………………….

01 ………………………………….

05 ………………………………….

09 ……………………………………….

02 ………………………………….

06 ………………………………….

10 ……………………………………….

03 ………………………………….

07 ………………………………….

11 ……………………………………….

-

Të ardhura nga emigracioni (vjetore) ………………………………..………………………………………………………………

-

Të ardhura nga qiraja (mujore) …………………………………..…………………………………………………………………….

-

Të ardhura të tjera (vjetore) ………………………………….…………………………………………………………………..
VI. FORMA E TRAJTIMIT SIPAS NJËRIT PREJ PROGRAMEVE SOCIALE TË STREHIMIT

Unë dhe familja ime kërkoj të trajtohemi me strehim nëpërmjet programit të:
(Rendit nga 1 deri në 4, sipas preferencës: 1 për preferencën më të madhe; 4 për atë më të ulët)

-

Banesë sociale me qira (BSQ) ……………………………………………………………………………….

-

Përmirësimi i banesës ………………………………………………………………………………………….

-

Banesë me kosto të ulët (BKU) …………………………………………………………………………….

-

Tokë e pajisur me infrastrukturë për të ndërtuar vetë banesë …………………………….

Po

Jo

Shënim: Forma e përfitimit mund të ndryshojë nga ajo që ju keni cilësuar si më të preferuarën, në varësi të mundësive të
Zgjidhjes dhe aftësisë financiare të familjes suaj për të përballuar kostot.

Në mungesë të banesave sociale me qira (BSQ) dhe në mungesë të banesave me kosto të ulët (BKU),
njësia e vetëqeverisjes vendore ofron një nga instrumentet e mëposhtme financiare. Nëse ju
pranoni, duhet të shënoni:
Pranoj Nuk pranoj

-

Në mungesë të banesave sociale me qira (BSQ), ofrohet subvencionimi i
qirasë në tregun e lirë ………………………………………………………………………………………….

-

Në mungesë të banesave me kosto të ulët (BKU), ofrohet, sipas
mundësive buxhetore, subvencionimi i interesave të kredive ……………………………..

Shënim: Banesat e përkohshme dhe banesa e specializuar, si rregull, propozohen nga bashkia, për rastet e veçanta, dhe nuk
ofrohen si alternativa

