
 

Rreth IKU 

 Që nga viti 1999 Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) ka dhënë rezultate të mëdha për projektet dhe programet e zhvillimit të realizuara në të 
gjithë Shqipërinë. Puna jonë ynë kryesore përqendrohet në zhvillimin e komunitetit, forcimin e qeverisjes vendore, mbrojtjen e mjedisit, 
decentralizimin dhe shërbimet publike. Ne kryejmë  studime,  lobojmë qeverinë, trajnojmë njësitë e qeverisjes vendore, rrisim aksesin e 
publikut në informacion, dhe  lidhim partnerët në punën për zhvillim.. IKU ka punuar me donatorë si USAID, Bashkëpunimi Zviceran, Ambasada 
Holandeze, UNDP, Banka Botërore, BE, SIDA, Shoqëri të Hapur / Fondacioni Soros, etj. 

 

 

                        FLETË INFORMUESE MBI PROJEKTET 

             Instituti i Kërkimeve Urbane 
 

 

“Studim Fizibiliteti mbi Stehimin Social, Bashkia Tiranë”. 
Studimi i fizibilitetit në Bashkinë e Tiranës me qëllim vlerësimin e nevojave për investime për përmirësimin e strehimit dhe kushteve të 
grupeve vulnerabël që jetojnë në Bashkinë e Tiranës. 
 

Konteksti  
Në Shqipëri ekziston perceptimi se sistemi 
tradicional i ndihmës ekonomike nuk arrin të 
përballoj sfidat e ndryshme socio-ekonomike të 
cilat po krijojnë lloje të reja të grupeve vulnerabël 
të karakterizuara nga papunësia masive dhe 
kushte të pasigurta të punës për ata që janë të 
përfshirë në tregun e punës. 
Të pastrehët në Shqipëri janë të shumtë: çifte të 
reja në pamundësi për të përballuar kostot e 
ndërtimit të një shtëpie në kryeqytet, viktima të 
keqtrajtimit në mungesë të një vendi të sigurtë, 
emigrant të kthyer në mungesë të kushteve 
alternative të banimit, disa familje që jetojnë në 
një ndërtesë të vetme, pjesëtar të komunitetit 
Rom dhe Egjiptian, etj. Për këtë arsye, nevojitet 
rivlerësimi i skemave tradicionale të banesave 
sociale, sigurimi dhe menaxhimi i banesave, 
përfshirja e detyrave më të gjera dhe komplekse, 
shërbime sociale për të përballuar nevojat sociale 
si dhe  një përfshirje më e madhe në komunitetet 
lokale. 

 

Metodologjia 
Metodologjia e përdorur për hartimin e këtij 
propozimi përbëhet nga të dhëna cilësore dhe 
sasiore. 
1. Analiza të ndryshme do të zhvillohen për të 

vlerësuar situatën e aplikuesit të pastrehë, 
target grupet në njësitë vendore të propozuara, 
sistemin e vlerësimit, sistemin e të dhënave, 
buxhetin për strehimin social, inventarin e 
banesave, burimin e fondit të shtëpive si dhe 
numrin e aplikuesve dhe përfituesve sipas 
programit të strehimit social. Analiza të situatës 
do të zhvillohen për të vlerësuar ligjet, 
vendimet, direktivat, urdhrat, aktet normative si 
dhe nevojën për zhvillimin e kapaciteteve të 
programeve. 

2. Formulimi i politikave të pranueshme sociale në 
linjë me Dokumentin Politik të Përfshirjes 

Sociale 2016-2020 dhe Strategjinë e 
Strehimit Social 2015-2025. Kriteret do të 
vendosen pas konsultimeve mbi kërkesat 
dhe vlerësimin e nevojave për banesa, të 
cilat, gjithashtu do të marrin në konsideratë 
vendndodhjen, llojin dhe madhësinë e 
shtëpisë së kërkuar. Kjo tipologji përfshin 
tregues të mjaftueshmërisë së banesave, të 
tilla si tregues teknik (cilësia e ndërtimit, 
stabiliteti i strukturës, ndriçim i 
përshtatshëm, largimi e ujërave të zeza dhe 
kanalizimeve, furnizimi me ujë të pijshëm, 
etj.), tregues social (privatësia, 
mbipopullimi), tregues të vendndodhjes 
(strehim i cili lejon qasje në punësim, 
shëndetësi, arsim, transport, etj.) dhe 
tregues ligjor (sigurimi i mandatit të 
zotërimit) si dhe tregues financiar 
(përballueshmëria e strehimit). 

 
Produkte 
 Raport mbi gjendjen e strehimit social në 

Bashkinë e Tiranës, duke u fokusuar në: 

a. Analiza e tregut të pronës rezidenciale dhe 
industriale.  

b. Analiza mbi nevojat dhe kërkesat. 

c. Identifikimi i zonave të mundshme për 
banesat sociale. 

d. Informacion i përgjithshëm mbi specifikat 
teknike të zonave të përcaktuara 

(topografia, sizmologjia, gjeologjia, 
hidrologjia, infrastruktura rrugore, 
kanalizimet, elektriciteti etj.). 

 Studim final fizibiliteti bazuar në 
rekomandimet e përshtatshme të Bashkisë 
së Tiranës dhe MZHU. 

 Studim urbanistik në përputhje me 
legjislacionin dhe rregulloret aktuale.  

 Raport konsulence mbi gjetjet dhe     
rekomandimet.  
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