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Hyrje
Pas hryjes në fuqi të Ligjit nr.65/2016 “Për Ndërmarrjet Sociale 
në Republikën e Shqipërisë” dhe akteve nënligjore, fusha e ndër-
marrjes  sociale ka fituar besueshmëri. Qëndrueshmëria financia-
re dhe ndikimi i ndërmarrjeve sociale  në shoqëri kanë filluar të  rriten. 

“Ndërmarrja sociale” , përfaqëson një formë të re të organizimit ku 
sfidat sociale adresohen nëpërmjet aktiviteteve ekonomike. Investi-
torët socialë zakonisht investojnë në  organizata me një mision so-
cial, duke gjeneruar të ardhura dhe duke i ri-investuar në organizatë. 

Në shumë raste investitorët socialë dhe organizatat e ndryshme nuk  bash-
këpunojnë për shkak se kushtet për të arritur objektivin e përbashkët nuk 
janë kuptuar qartë. Rrjedhimisht, së pari nevojitet kuptimi më i mirë i bazës 
ligjore për krijimin dhe funskionimin e Ndërmmajeve Sociale. Së dyti, mbetet 
i nevojshëm identifikimi i rolit të institucioneve dhe aktorëve të përfshirë 
në këtë proces.  Ky manual përpiqet të identifikojë hapat e nevojshëm për 
themelimin dhe funksionimin e Ndërmarrjeve Sociale si edhe sfidat praktike. 
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1. Perkufizimi i Ndërmarrjes Sociale

1.1 Përkufizimi i Ndërmarrjes Sociale sipas legjislacionit shqiptar 

Përkufizimi i Ndërmarrjes Sociale sipas legjislacionit shqiptar është një 
bashkim i formave dhe organizimit që Ndërmarrjet Sociale kanë në Ev-
ropë:

“NS është entitet në formën juridike “OJF” që ofron mallra dhe shër-
bime në interes të komunitetit dhe që në të njejtën kohë punëson per-
sona nga grupet e pavaforzuara”

1.2 Përkufizimi i Ndërmarrjes Sociale sipas legjisla-
cionit të BE-së

Nisma e Biznesit Social, e iniciuar nga Komisioni Evropian në 2011 përcak-
ton një ndërmarrje shoqërore si:
“Operator në ekonominë sociale, qëllimi kryesor i të cilit është të ketë një 
ndikim shoqëror në vend, ndërkohë që është fitimprurës për pronarët ose 
aksionarët e tyre.”

Biznesi Social operon duke ofruar mallra dhe shërbime përmes metodave 
inovative dhe i përdor fitimet e saj kryesisht për të arritur objektiva sho-
qërore. Ajo menaxhohet në mënyrë të hapur dhe të përgjegjshme dhe, në 
veçanti duke përfshirë punonjësit, konsumatorët dhe palët e interesuara 
të prekura nga aktivitetet e saj tregtare.



10

Ndërmarrjet sociale sipas përkufizimit të Komisionit Evropian përfshin 
ato biznese, karakteristikat e të cilëve përkojnë me  parashikimet e 
mëposhtme :

	Bizneset, veprimtaria sociale mbështet në një objektiv social ose 
të mirë shoqërore, ku fitimi riinvestohet për të arritur këtë ob-
jektiv social dhe metoda e organizimit reflekton misionin e tyre 
duke përdorur parimet demokratike ose me pjesëmarrje ose duke 
u fokusuar në drejtësinë sociale.

	Bizneset që ofrojnë shërbime dhe/ose mallra për personat në nev-
ojë (qasje në strehim, kujdes shëndetësor, ndihmë për person-
at e moshuar ose me aftësi të kufizuara, përfshirjen e grupeve 
në nevojë, kujdesin për fëmijët, qasje në punësim dhe trajnim, 
menaxhimin e varësisë, etj.)

	Bizneset që prodhojnë mallra ose shërbime me një objektiv social 
(të integrimit social dhe profesional nëpërmjet akses në punësim 
për njerëzit në disavantazh në veçanti nga kualifikimet e pam-
jaftueshme ose probleme sociale ose profesionale që çojnë në 
përjashtimin dhe margjinalizimin), por aktiviteti i të cilëve mund 
të jenë jashtë sferës së ofrimit të mallrave dhe shërbimeve so-
ciale.
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2. Qëllime kryesore të Ndërmarrjes Sociale 

	Punësimi me qëllim sigurimin e burimeve të mjaftueshme të jetesës

	Integrimi social i personave të cilët hasin vështirësi në punësim gjatë 
përditshmërisë

	Ofrimi i mallrave dhe shërbimeve të larmishme dhe me cilësi të mirë

2.1 Krijimi i Ndërmarrjes Sociale

Krijimi i një Ndërmarrje Sociale nënkupton marrjen e këtij statusi nga një 
organizate jofitimprurëse, e cila plotëson një minimum kriteresh. Aplikimi 
bëhet në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe miratimi 
jepet nga Ministri përgjegjës për këtë Ministri. Ndërmarrjet Sociale mund të 
jenë vetëm organizatat jofitimprurëse. Këto organizata mund të kenë zhvil-
luar këtë veprimtari  dhe më parë dhe vendosin të aplikojnë për marrjen e 
statusit ose janë organizata jofitimprurëse të krijuara rishtazi me qëllimin 
që të funksionojë si Ndërmarrje Sociale.

Organizatat jofitimprurëse mund të jenë në një nga format e mëposhtme:

1. Qendër
2. Shoqatë
3. Fondacion

Secila nga këto forma ka veçoritë e saj në krijim ashtu edhe në 
mënyrën e funksionimit. Ligji për organizatat jofitimprurëse i 
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ndan këto në organizata:

	Organizata me anatarësi (Shoqata)
	Organizata pa anatarësi (qendra dhe fondacione).

Siç e përmendëm dhe mësipër, secila nga format ka mënyrë të ndryshme 
krijimi:

1. Shoqata: krijohet nga të paktën 5 persona fizikë ose të paktën 2 
persona juridik me akt noterial

2. Qendra: krijohet nga një ose më shumë persona fizikë/ juridikë me 
akt noterial

3. Fondacioni: krijohet në 2 mënyra
a. Mund të krijohet nga një ose më shumë persona fizik/

juridik
b. Testament

Statusin e ndërmarrjes sociale mund ta marrin vetëm organizatat jofitim-
prurëse dhe përshkak të mënyrës së funksionimit të ndërmarrjes sociale, 
shoqata duket si mënyra më e përshtatshme e themelimi. 

2.2 Kriteret që duhet të përmbushë Ndërmarrja Sociale

Për marrjen dhe mbajtjen e statusit të ndërmarrjes sociale nevojitet plotë-
simi i këtyre kritereve të mëposhtme:

1. Kriteri ekonomik
2. Kriteri social

2.2.1 Kriteri ekonomik

Kriteri ekonomik i referohet veprimtarisë ekonomike të Ndërmarrjes 
Sociale. Në mënyrë që një OJF të mund të konsiderohet si Ndëmarrje So-
ciale duhet të përmbush këto kritere:

1. Prodhim ose shitje të mallrave;
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2. 20% të ardhurave pas vitit të dytë të aktivitetit dhe 30% të 
ardhurave pas vitit të tretë dhe në vijim duhet të realizohen 
nga veprimtaritë e ndërmarrjes sociale.

Në kategorinë e prodhimi të mallrave bëjnë pjesë: prodhimi artizanale, pro-
duktet që i shërbejnë komunitetit, produkte që kanë për qëllim krijimin e le-
htësirave për personat e pafavorizuar, ndërsa në tregtimin e mallrave bëjnë 
pjesë: vetëm mallra të prodhuara nga Ndërmarrjet  e tjera Sociale, produkte 
për personat e pafavorizuar, produkte të personave nga zona të thella apo 
zona të pafavorshme mjedisore.

Gjatë veprimtarisë së saj, gjithashtu pjesë e kriterit ekonomik është edhe 
domosdoshmëria e punësimit me pagesë e të paktën 3 punëtorëve, përveç 
kontributit të vullnetarëve.

Ndërmarrja sociale, gjithashtu mund ta organizojë veprimtarinë e tyre 
dhe në ofrimin ose tregtimin e shërbimeve, si më poshtë:
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2.2.2 Kriteri social

Në kriteret sociale përfshihet punësimi nga grupet e pafavorizuara, ku nga 
kjo kategori të përbëjë minimalisht 30% e të punësuarve të përgjithshëm. 

Kategoria e grupeve të pafavorizuara është shumë e gjerë, ku përfshihen 
persona në kushte të pafavorshme, si:

1. Përfituesit e ndihmës ekonomike dhe aftësisë së kufizuar në moshë 
aktive pune

2. Persona që nuk kanë ndjekur arsimin e detyrueshëm, të cilët janë 
të rrezikuar të përjashtohen nga tregu i punës dhe përballen me 
shumë vështirësi për sigurimin e një pune të qëndrueshme dhe që 
siguron të ardhura ose përfitime të mjaftueshme

3. Të vetëpunësuarit ose punëtorët e fermave familjare në bujqësi, 
të cilët janë të ekspozuar ndaj një pune të pasigurt e të 
paqëndrueshme, të cilët, në rast të dështimit të punës individuale 
apo në familje, rrezikohen të përballen me vështirësi të shumta në 
integrimin e tyre në tregun e punës

4. Personat që jetojnë në zonat rurale që nuk kanë tokë, të cilët 
ndeshen me vështirësi të shumta në sigurimin e mjeteve të jetesës 
në mungesë të tokës dhe të aktivitetit bujqësor, pasi mundësitë që 
ofron tregu i punës për këto kategori janë shumë të kufizuara

5. Të papunët për një periudhë afatgjatë prej të paktën 12 muajsh
6. Personat deri në 24 vjeç ose personat që kanë mbaruar studimet e 

arsimit të lartë prej jo më shumë se dy vjetësh dhe nuk kanë filluar 
një punë

TË DREJTAT 
E PUNONJËSVE
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7. Punonjësit migrantë që zhvendosen ose janë zhvendosur brenda ven-
dit

8. Personat që u përkasin pakicave kombëtare, të cilët kanë të drejtë 
të arsimohen në gjuhën amtare dhe të përmirësojnë formimin e tyre 
profesional apo përvojën në punë, në mënyrë që të rrisin mundësitë 
për një punësim të qëndrueshëm

9. Çdo kryefamiljar që jeton vetëm ose është beqar, që ka në ngarkim të 
paktën një fëmijë

10. Persona që i përkasin moshës mbi 50 vjeç
11. Çdo person që nuk ka përfituar një diplomë të arsimit të mesëm apo 

një diplomë ekuivalente më të, ose ka dy vjet, pas përfundimit të stu-
dimeve të arsimit të mesëm me kohë të plotë, që nuk ka një punë me 
pagesë të rregullt apo rrezikon ta humbasë atë

12. Personat që rezultojnë të varur apo ish-të varur nga droga, alkooli apo 
substanca të tjera psikotrope

13. Personat, të cilët nuk kanë pasur punën e tyre të parë të paguar 
rregullisht që nga fillimi i vuajtjes së dënimit me heqje lirie, me dënim 
alternativ apo çdo lloj dënimi tjetër penal

14. Gratë që jetojnë në zonat rurale:
a. ku niveli mesatar i papunësisë e kalon 50% të nivelit mesatar kom-

bëtar për të paktën dy vjet kalendarikë
b. ku papunësia e gjinisë femërore është mbi 150% e nivelit mesatar 

të papunësisë së gjinisë mashkullore për të paktën dy nga tre vjetët 
e fundit kalendarikë

15. Gratë dhe vajzat viktima/viktima të mundshme të trafikimit, të 
shfrytëzimit dhe të dhunës në familje

16. Personat me aftësi të kufizuar
17. Refugjatët, sipas përcaktimit të ligjit për azilin
18. Azilkërkuesit
19. Personat me mbrojtje plotësuese
20. Personat me mbrojtje të përkohshme
21. Anëtarët e familjes së refugjatit
22. Anëtarët e familjes së personit që i është njohur statusi i mbrojtjes 

plotësuese
23. Personat pa shtetësi
24. Personat e pastrehë
25. Ish-të burgosurit
26. Personat me identitet të ndryshëm gjinor dhe orientim të ndryshëm 

seksual.
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2.3 Burimet Njerëzore

Të gjithë punonjësit gëzojnë mbrojtje të përshtatshme, pavarësisht sta-
tusit të tyre. Punonjësve nuk mund t’i caktohet një trajtim më pak i favor-
shëm ekonomik ose ligjor, duke i garantuar paga minimale ose kontrata 
pune sipas legjislacionit të Kodit të Punës.

Çdo punonjës ka të drejtën e informimit, dhënies së mendimit dhe 
pjesëmarrjes në vendimet strategjike. Ligji i garanton të drejtën çdo 
punonjësi që të jetë anëtar ose pjesë e organëve të Ndërmarrjes Sociale, 
pasi vetë organizimi dhe funksionimi i ndërmarrjes bëhet në bazë të parim-
it të kolektivitetit.

Së bashku me garancitë që ligji i ofron kësaj kategorie, ekzistojnë dhe 
disa parime të përgjithshme të etikës së punës që punonjësit duhet t’i 
respektojnë:

Në listën e punonjësve të Ndërmarrjes Sociale bëjnë pjesë edhe anëtarët 
vullnetarë. Këto persona që kontribojnë me punën e tyre pa shpërblim 
duhet të jenë jo më shumë se ½ e të gjithë anëtarëve dhe mund të marrin 
emërtimin punonjës ose anëtar nëse kjo është e parashikuar në aktin e 
themelimit dhe statutin e ndërmarrjes. 

Rreth vullnetarëve mbahet një regjistër i cili përditësohet vazhdimisht. 
Këto anëtar nuk paguhen, por rimbursohen për shpenzimet e kryera e të 
dokumentuara. Rregullat për marrëdhëniet e punës nuk zbatohen për këtë 
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kategori, në përjashtim të dispozitave për aksidentet në punë dhe së-
mundjet profesionale.

2.4 Organizimi i Ndërmarrjes Sociale

Organet e Ndërmarrjes Sociale i marrin emërtimet e tyre në varësi të 
formës ligjore të organizimit të tyre. Organet vendimmarrëse dhe ekze-
kutive mund të kenë emërtime të ndryshme në varësi të formës së 
organizimit:

1. Organet vendimmarrëse
a. Qendrat, Fondacionet - Bordi i Drejtorëve
b. Shoqata- Mbledhja e Përgjithshme e anëtarëve të saj

2. Organet ekzekutive, në varësi të rastit mund të quhen (sipas për-
caktimit në statut)

a. Drejtor ekzekutiv
b. President
c. Këshill ekzekutiv

Në raste kur organizata jofitimiprurëse është “Ndërmarrje Sociale”, Bordi/
Mbledhja ka kompetenca shtesë, bashkarisht me kompetencat që kanë 
edhe si organ i OJF-së:
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• të sigurojë që ndërmarrjet sociale arrijnë objektivat 
• të veprojë në të mirë e interes të ndërmarrjes sociale dhe jo për 

përfitime personale 
• të sigurojë që burimet dhe pasuritë e ndërmarrjeve sociale të jenë 

të mirë-menaxhuara dhe të jenë përdorur me qëllim arritjen e objek-
tivave të saj;

• të sigurojë se ndërmarrja sociale plotëson të gjitha detyrimet kon-
traktuale dhe detyrime të tjera 

• të caktojë politikat e përgjithshme, objektivat afat-shkurtra, af-
at-mesme dhe afatgjata; 

• të identifikojë dhe diskutojë fusha të reja të ushtrimit të veprim-
tarisë; 

• të sigurojë sisteme efektive për monitorimin dhe vlerësimin rregull-
isht të kryerjes së punës në ndërmarrien sociale; 

• të mbikëqyrë dhe mbështesë personelin dhe sigurojë që si të punë-
suarit dhe vullnetarët të trajtohen në në mënyrë të barabartë dhe 
të duhur; të promovojë veprimtarinë e ndërmarrjes 

Në varësi të emërtimit që i jepet organit ekzekutiv, kompetencat e këtij 
organi përfshijnë:

1. Mbikëqyrjen e veprimtarisë së përditshme

2. Ekzekutimin i programeve të organizimit dhe dre-
jtimit të ndërmarrjes sociale
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 Detyrat e organit ekzekutiv:

1. të sigurojë informacion të përditësuar për legjislacionin 
që mund të ndikojë në punën dhe drejtimin e ndërmarr-
jeve sociale, për aq sa është e arsyeshme;

2. të kërkojnë ndihmë profesionale shtesë nga ekspertë të fushës, 
nëse është e nevojshme;

3. të sigurojë se ndërmarrjet sociale kanë politika dhe procedura 
efektive të mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë në punë që mbu-
lojnë të gjitha aktivitetet e saj dhe se ato zbatohen e monitoro-
hen në mënyrë efektive;

4. të sigurojë që organizata nuk diskriminon në mënyrë të paligjshme 
në punësim apo në ofrimin e shërbimeve;

5. koordinojë marrëdhëniet e punës midis personelit, vullne-
tarëve dhe personave të tjerë të angazhuar në ndërmarrjen 
sociale duke evidentuar problematikat dhe ofruar zgjidhje 
efektive dhe të përshtatshme;

6. të krijojë marrëdhënie me ndërmarrje të tjera sociale dhe 
të promovojë mallrat e produktet në tregun lokal e më 
gjerë;

7. të zbatojë rigorozisht rregullimet e legjislacionit të punës.



20

3. Hapat për krijimin e Ndërmarrjes Sociale

Për krijimin e një Ndëmarrje Sociale fillimisht duhet të bëhet aplikimi 
për marrjen e statusit nga një organizatë jofitimprurëse ekzistuese 
ose e krijuar rishtazi.

3.1 Krijim i organizatës jofitimprurëse (OJF) 

Themeluesit e organizatës zgjedhin fillimisht formën ligjore që duan të 
organizohen, duke respektuar dispozitat e ligjit dhe Kodit Civil. Pas zgjed-
hjes së formës, krijojnë aktin e themelimit dhe statutin. Akti i themelimit 
përmban: llojin, emrin, selinë, identitetin e themeluesve, qëllimet dhe fus-
hën e veprimtarisë, kohëzgjatjen, emrin e personit përfaqësues. Statuti, 
në përjashtim rregullimeve që bëhen në aktin e themelimit, përmban në 
mënyrë të zgjeruar: siglën dhe simbolin e organizatës, ndalimin e shpërn-
darjes së fitimeve, organet drejtuese dhe kompetencat, përbërjen e or-
ganeve drejtuese, procedurat për organizimin e organeve, administrimin 
e pasurisë, miratimi dhe ndryshimi i statutit, rregullat për bashkimin dhe 
ndarjen e organizatës, përfaqësimin ligjor, rregullat për likuidimin.
Pas krijimit të aktiti të themelimit dhe statutit, paraqitet në Gjykatë kërke-
sa për regjistrim. Vendimi merret nga një gjyqtar i vetëm i cili është pjesë 
e seksionit tregtar, brenda 15 ditëve nga data e depozitimit të kërkesës 
në gjykatë. Për realizimin e qëllimit dhe përmbushjen e objektivave të tyre, 
organizatave jofitimprurëse i lejohet të kryejnë çdo veprimtari që është në 
përputhje me ligjin. Kur kemi raste të kryerjes së një aktiviteti që nevojitet 
pajisja me një liçensë, organizata duhet të pajiset pranë institucionit për-
katës sipas rregullave dhe normave në fuqi. Organizatës i lejohet të kryejë 
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aktivitet ekonomik, mirëpo fitimet e realizuara nuk lejohen të shpërndahen 
por duhen përdorur vetëm për përmisimin dhe zhvillimin e veprimtarisë si 
edhe për përmbushjen e qëllimit të saj.
Organizatat jofitimprurëse regjistrohen në administratën tatimore, pasi 
kanë kryer më parë regjistrimin, në përputhje me legjislacionin e fushës. 
Regjistrimi fillestar i organizatave jofitimprurëse, bëhet në Drejtorinë Rajo-
nale Tatimore të juridiksionit përkatës.

3.2  Aplikimi për marrjen e statusit së NS

Pas krijimit të organizatës jofitimprurëse ose ekzistencës së saj paraprak-
isht, paraqitet kërkesa për aplikimin e marrjes së statusit të Ndërmarrjes 
Sociale. Personi i autorizuar paraqet pranë Ministrise së Shëndetit dhe 
Mbrojtjes Sociale një kërkesë në formë të shkruar. Në kërkesën e paraqitur 
jepet një përshkrim i shkurtër i veprimtarisë që duhet të lidhte me kriteret 
e ligjit Nr. 65/2016 “Për Ndërmarrjet Sociale Në Republikën E Shqipërisë”. 
Për miratimin e kërkesës, ndërmarrja duhet të parashtrojë arsyet sesi i 
përmbush kriteret ekonomike dhe sociale. Krahas këkesës subjekti duhet 
përfshijë edhe dokumentacionin e mëposhtëm:
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Vendimi merret duke shqyrtuar kriteret e përcaktuara ligjore. Subjekti 
duhet të mbajë parasysh që duhet t’i plotësojë një minimum kriteresh lig-
jore, kriteret ekonomike dhe sociale, gjatë gjithë kohës, pasi është kusht 
për mbajtjen e statusit dhe për të ardhmen.

Vendimi i njohjes ose refuzimit të statusit si ndërmarrje sociale bëhet 
brenda 30 ditëve kalenderike nga momenti i bërjes së kërkesës. Njohja e 
statusit bëhet me urdhër të Ministrit. Pas njohjes së statusit, organizata 
detyrohet të mbajë emërtimin “Ndërmarrje Sociale” përkrah emrit. Regjis-
trimi fillestar në regjistër bëhet nga MSHMS pa kërkesë apo njoftim nga 
subjekti që merr statusin e Ndërmarrjes sociale, ndërsa çdo ndryshim në 
të dhënat e regjistrimit duhet të njoftohet me shkrim nga subjektet, brenda 
10 ditëve kalendarike, në MSHMS, pavarësisht vendit të ushtrimit të vep-
rimtarisë. Çdo Ndërmarrje Sociale e regjistruar ruhet në Regjistrin e Ndër-
marjeve Sociale. Ky Regjistër funksionon në bazë të parimit të mbrojtjes 
së dhënave dhe informacionit. Regjistri është në formë elektonike dhe aty 
mbahet çdo e dhënë për organizatën, si: themelimin e subjektit si orga-
nizatë jofitimiprurëse, përfaqësuesin ligjor dhe informacionin e kontaktit, 
fushën e veprimtarisë së ndërmarrjes sociale, datën e marrjes së statusit, 
gjendjen e statusit rreth ndërmarrjes. Të dhëna nuk përbëjnë sekret tregtar 
ose të dhëna personale. Të dhënat për subjektet që kanë humbur statusin 
e tyre ruhen për 5 vite.
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4. Burimet e financimit

Ndërmarrja Sociale për finacimin e veprimtarisë së saj mbështet në të ard-
hurat që grumbullon nga veprimataria e saj ekonomike por edhe nga ato që 
merr nga donacione private, subvencione publike ose në forma tjera.
Dhënia e subvencioneve realizohet nga Fondi në Mbështetje të Ndërmarr-
jeve Sociale. Fondi në Mbështetje të
Ndërmarrjeve Sociale financohet nga:

a) buxheti i shtetit;
b) burime të tjera financimi (donatorë, institucione financiare 

ndërkombëtare etj.
Ndërmarrja Sociale e ushtrojnë veprimtarinë e tyre me mjete që i sigurojnë 
nga këto burime:

1.Të ardhura nga veprimtaria ekonomike
2.Subvencione publike
3.Donacione private
4.Forma të tjera
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4.1 Subvencionet

Vlera e ndihmës që i jepet një ndërmarrje sociale, e siguruar nga 
një subvencionim shteti nuk duhet të kalojë shumën 14,000,000 
për një periudhe prej 3 vitesh.

Ndërmarrjet Sociale që të përfitojë subvencione duhet të plotësojë kushtet 
e mëposhtme:
Fondi në Mbështetje të Ndërmarrjeve Sociale subvencionon:

Në rastin e veprimtarive sociale subvencionohen deri në 70% të kostove 
të pranuar, por jo më shumë 1,500,000 lekë, në rast se subjekti është në 
gjendje të financojë pjesën e mbetur të projektit. Pagesa bëhet 70% në 
miratimin e projektit dhe 30% në përfundim të tij, kundrejt faturave. Për 
zhvillimin e veprimtarisë sociale një ndërmarrje sociale e përfiton vetëm 
një herë subvencionin gjatë gjithë kohës së veprimtarisë së saj.

Për krijimin e vendeve të reja të punës përfitojnë ato ndërmarrje të cilat 
paraqesin propozime që reflektojnë rritje e të punësuarve nga përfaqë-
sues nga grupet e pafavorizuara. Për çdo vend të ri pune, ndërmarrjet 
mund të përfitojnë deri në 100 000 (njëqind mijë) lekë, të cilat duhet të 
përdoren për mjete pune, lëndë të parë dhe materiale konsumi. Dhënia e 
subvencionit kushtëzohet me punësimin e personave nga kategoritë e 
grupeve të pafavorizuara dhekohëzgjatja e kontratës të jetë jo më pak 
se dy vjet. Pagesa bëhet 50 % në miratimin e aplikimit dhe 50% pas 
realizimit të shpenzimeve, kundrejt faturave.

Ndërmarrjet sociale, të cilat punësojnë persona nga kategoritë e gru-
peve të pafavorizuara, mund të përfitojnë subvencione të sigurimeve të 
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detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore. Ndërmarrja sociale mund të 
përfitojë një financim vjetor në masën deri në 100%.

4.1.1 Aplikimi për format të tjera mbështetëse

Aplikimi për të përfituar për nje nga format e mbështetjes së NS praqitet 
pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nga vetë kërkuesi 
apo çdo person i autorizuar. Aplikimit i bashkangjiten një projekt- propozim 
ose plan biznesi, së bashku me relacionin shpjegues mbi rëndësinë strate-
gjike të projektit dhe përshkrimin e detajuar të këtyre elementëve:
 

4.1.2 Dokumentacioni

Pavarësisht formës që personi zgjedh të aplikojë, dokumentacioni i nevo-
jshëm për secilin është i njëjtë:

1. Vendim i gjykates për OJF
2. NIPT
3. Vërtetim për shlyerje të kontributeve
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4. Nr e llogarise bankare
5. Vërtetim nga tatim taksat
6. Info:

o Numri  i të punësuarve
o Llojin e veprimtarisë
o Niveli pagës
o Akte inspektimi
o Forma mbështetje

Këtij aplikimi mund t’i shtohen dhe këto dokumente shtesë:

1. Dëshmi nga Gjykata që Organizata nuk është në situatë falimentimi, 
likuidimi, përfundim aktiviteti etj

2. CV të organizatës dhe Licencën e lëshuar (në rastet kur kryen aktivitet 
që është e nevojshme paisja me një të tillë)

3. Kopje të pasqyrave të vitit paraardhës
4. Vërtetim banker që vërteton që ka një shumë të barabartë me 30% të 

buxhetit të plan biznesit në llogarinë bankare

Bazuar në kriterin e përshtatshmërisë së biznesit me skemën e ndihmës 
shtetërore, subjekti duhet të përmbushë faktorët e mëposhtëm:

1. Aftësi për financim të 30% të kostove të projektit të propozuar
2. Një nga veprimtaritë që përfshihen në pikën 4 të VKM-së Nr. 16, datë 

12.01.2018
3. Të punësojë minimalisht 3 punonjës te rinj nga kategoritë e grupeve të 

pafavorizuara
4. Ka selinë brenda Republikës së Shqipërisë

Në çdo rast Ndërmarrjes i lejohet të përfitojë fonde nga burime tjera dhe 
kjo nuk përbën pengesë që mos të përfitojë nga fondi, per sa kohë që 
deklarojnë që fondet e përfituara nuk janë për të njëjtin projekt.

Skema mbulon kosto për:

1. Investime për makineri dhe pajisje për realizimin e prodhimit/shërbimit
2. Kualifikim/trajnimin për punonjësit e rinj nga kategoria e grupeve të 

pafavorizuara
3. Mbulim deri në 50% të pagës minimale për punonjësit e rinj nga grupet 
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e pafavorituara për 6 muaj

Nuk mbulohen nga skema kostot e mëposhtme:
•	 Zbavitje dhe dhurata 
•	 Investim kapitali 
•	 Prodhim(përfshihen dhe kampionët) 
•	 Shpenzime administrative 
•	 Kosto para miratimit të subvencionit 
•	 Kosto të lindura në vazhdimësi prej infrastrukturave dhe detyri-

meve ekzistuese 
•	 Aktivitete që mbështeten nga burime të palëve të treta (Bashkimi 

Europian, Dhoma e Tregtisë apo të tjerë të ngjashëm) 
•	 Aktivitete të paligjshme 
•	 Marketing të produktit dhe promovim 
•	 Pjesëmarrje në panair ose ekspozitë brenda apo jashtë shtetit 

4.1.3 Aprovimi i aplikimit te Ndërmarrjeve Sociale

Procedura e aplikimit
Pas dorëzimit të dokumenteve të aplikim-
it, çdo aplikim pajiset me një numër rendor 
dhe regjistrohet. Çdo aplikim që i paraqitet 
Sekretaritit, janë të detyruar që të merret 
në dorëzim. Dosja e paraqitur është baza ku 
mbështet Komisioni për dhënien e vendimit 
për miratim ose refuzim. Vendimi merret me 
shumicë votash.

Aplikuesi njoftohet brenda 5 ditëve punë për 
miratimin ose refuzimin e kërkesës ( në çdo 
rast jepen dhe arsyet e refuzimit). Njoftimi 
bëhet me postë zyrtare.

Ndërmarrjes, së cilës i miratohet kërkesa paraqitet pranë Ministrisë 
për lidhjen e kontratës (Kontratë tip) për dhënien e subvencionit, ku 
përcaktohet dhe afati i përfundimit të projektit. Efektet juridike fillojnë pas 
çeljes së fondit. Kontrata lidhet vetëm për vitin buxhetor, për vazhdimin 
për vitin pasardhës lidhet një aneks shtesë në përputhje me fondet e 
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miratuara atë vit. Në raste kur ndërmarrja dëshiron të ndryshojë projektin 
pas nënshkrimit të kontratës, paraqet një këkesë për anulim të kontratës 
pranë Ministrisë, që sjell mosrimbursim të shpenzimeve të kryera si edhe 
detyrimin e kthimit të shumës së përfituar. Pas përfundimit të procedures 
së anullimit, ndërmarrja aplikon përsëri nga fillimi dhe çdo shpenzim i 
kryera më parë nuk do të mbulohet.

Monitorimi
Sekretariati është përgjegjës për hedhjen e të 
dhënave për subjektin, pjesëmarrësit e punësuar 
në regjisrin specifik, në fillimin e zbatimt të pro-
jektit. Ndërmarrja i nënshtrohet kontrolleve nga 
Shërbimi Social Shtetëror dhe Inspektorati përg-
jegjës, që të verifikojnë repektimin e dispozitave 
nga ndërmarrja. Shërbimi Social Shtetëror kryen 
auditimin financiar të projektit dhe monitoron 
ecurinë e tij. Raportet e këtij monitorimi paraqiten 
pranë Komisionit periodikisht, të paktën një here 
në 6 muaj. Dhe Ndërmarrja paraqet vetë pranë 
Sekretriatit dhe SHSSH raporte periodike pë ve-
primtarinë.

Raportet mbi Projektin

Në përfundim të projektit, ndërmarrja paraqet në 
Ministri një raport mbi projektin, ky raport është 
objekt kontrolli nga Ministria nëse ka dyshime që 
të dhënat e paraqitura.
Audit i SHSSH-së duhet të kontrollojë e të siguro-
het që çdo shpenzimtë shoqërohet me fatura dhe 
praktikën përkatëse sipas llojit të shpenzimit. 
Raporti mund t’i kthehet ndërmarrjes i shoqëruar 
me komentet përkatëse dhe shpjegimet për deta-
jim.
Aplikantët janë të detyruara të japin të dhëna për 
rezultatet e asistencës për një periudhë 2 vjeçare 
pas përfundimit të projektit
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Pagesa

Pagesa kalon në llogarinë bankare të marrëveshjes, 
ndërsa subvencionimi i sigurimeve bëhet drejt-
përdrejt në degën e sigurimeve shoqërore. Pagesat 
në çdo rast bëhen në Lek Shqiptar, për shpenzime 
brenda dhe jashtë. Për shpenzime me monedhë të 
huaj këmbimi bëhet në bazë të kursit të shpallur 
nga Banka e Shqipërisë ditën e kryerjes së shpen-
zimit.

Konfidencialiteti
Informacioni që është dhënë për qëllim të skemës 
është konfidencial dhe nuk zbulohet.
Pa miratimin e aplikuesit asnjë e dhënë nuk bëhet e 
ditur për palët e treta

strukturat e menaxhimit të Fondit të mbështetjes së ndërmarrjeve sociale Struktura 
përgjegjëse për menaxhimin e skemës janë:

• Komisioni i Vlerësimit të Subvencionit
• Sekretariati
• Menaxheri i skemës 
        (Drejtoria përgjegjëse për programin e mbështetjes së NS)
• Struktura përgjegjëse pranë SHSSH-së

kushtet e zgjidhjes së kontratës

Një nga mënyrat e zgjidhjes së kontratës u përmend dhe mësipër, i cili 
ishte rasti i ndryshimit të projektit, por ekzistojnë edhe 2 raste tjera që 
sjellin zgjidhjen e menjëhershme të marrëveshjes. Këto raste janë mos 
përfundimi i projektit në afatin e caktuar në marrëveshje si edhe mos 
dorëzimi brenda 5 ditëvepune të raportit nga përfundimi 
i projektit të dokumenteve të kërkuara për rimbursim.
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4.2. Forma tjera mbështetje

Por NS mund të kërkojë mbështetje dhe nga forma tjera,si:

1. Fondit Social
2. Fondit të Ekonomisë Kreative (Artizanatit)
3. Fondit Shqiptar të Konkurrueshmërisë
4. Fondit të Sipërmarrjes Turistike
5. Fondit të Programit për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural
6. Fondit në Mbështetje të Mikrondërmarrjeve, Ndërmarrjeve të 

Vogla dhe të Mesme që ushtrojnë aktivitet ne zonat turistike/
historike

7. Fondeve të tjera që mbështesin e financojnë ndërmarrjet sociale 
dhe fushat e veprimtarisë së tyre

8. Programet e nxitjes së punësimit për kategoritë e grupeve të pa-
favorizuara

Dhe në rastin e këtyre fondeve vlen kushti që vlera totale ndihmës 
nuk duhet të kalojë shumën 14,000,000 për një periudhë prej 3 vitesh.
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5. Prokurimi

Ndërmarrjet Sociale kanë të drejtë të marrin pjesë në procedurat për 
dhënien e kontratave publike për shërbimet shoqërore, shëndetësore 
dhe kulturore. Ndërmarrjet sociale kanë përparësi në lidhjen e kontratave 
për shërbimet shoqërore. Për ofrimin e shërbimeve shoqërore kontrata e 
prokurimit ose marrëveshja bashkëpunimit lidhet me njësitë e qeverisjes 
vendore dhe financohet nga Fondi Social. Zbatueshmëria e standarteve 
sigurohet nga Inspektoriati përgjegjës për shërbimet e kujdesit shoqërore, 
ndërsa njësitë e qeverisje vendore monitorojnë zbatimin e kontratës. Dhe 
raportojnë çdo 4 muaj pranë Shërbimit Social Shtetëror.

• shërbimet parashoqërore;
  - informimi dhe këshillimi;
  - shërbimi në familje;
  - mbështetja psiko-sociale;
  - ndërhyrja e hershme.

• shërbimet në qendrat komunitare, përfshirë qendrat e zhvillimit
• shërbimet në qendrat rezidenciale, përfshirë strehëzat;
• shërbimet shoqërore në situatë emergjence;
• shërbimet e kujdesit alternativ për fëmijët pa kujdes prindëror;
• shërbimet e specializuara;
• shërbimi i këshillimit me telefon ose on-line
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6. Mënyrat e raportimit

Raportimi i NS bëhet pranë Ministrisë përgjegjëse për punët sociale, sipas 
një formati tip në formë të shkruar, sipas udhëzimit të Ministrisë. Periudha 
e raportimit në përputhje me vitin kalendarik financiar, por për ndërmar-
rjet sociale të krijuar kohët e fundit, periudha e raportimit fillon që nga 
data e rregjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor. Formati i raportimit është 
e njëjtë për çdo NS dhe përfshin në mënyrë të shkruar shkurtimisht dhe 
përfshin fushën e veprimtarisë dhe vizionin, informacion të përgjithshëm 
për ndërmarrjen, profilin e punonjësve, qëllimin e raportmit, sfidat /prob-
lemet sociale dhe dhënia e zgjidhjeve, përdorimi i burimeve. Në brendësi 
të dokumentit të raportimit është dhe një pjesë për raportim financiar, ku 
përfshihen mënyra e përcaktimit të projektit, % e financimit dhe pagesat. 
Në rastet kur kemi mungesa në raportin, ndërmarrja njoftohet dhe u kërko-
het që informacioni që mungon të plotësohet brenda 10 ditëve.
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Raportimi i Ndërmarrjes Sociale nuk kufizohet vetëm në raportimin që 
bëhet njëherë në vit pranë Ministrisë, por i raporton dhe institucioneve 
tjera. Financieri i Ndërmarrjes përgatit raporte edhe për: Zyrën Rajonale 
të tatim/taksave, Zyrën Rajonale të punësuarve, Institutin e Sigurimeve 
Shoqërore/ Institutin e Sigurimeve Shëndetësore, Drejtorin ekzekutiv, do-
natorët, organet vendimmarrëse, auditin e jashtëm.

Ndërmarrja Sociale janë subjekt i kontrolleve nga Inspektoriati për çësht-
jet përgjegjëse për punët sociale, me qëllim respektimin e legjislacionit 
nga ndërmarrja.

Inspektoriati venpron si më poshtë:

	Verifikimi i respektimit të kërkesave ligjore
	Kontrolli i përmbushjes së kritereve dhe kushteve që plotësojnë 

subjektet publike dhe jo publike që ushtrojnë veprimtarinë në këtë 
fushë

	Kontrollon plotësimin e standarteve për shërbimet
	Kontrollon përmbushjen e kritereve sociale ekonomike të OJF 

sipas ligjit të NS

Kontrolli i kritereve sociale dhe ekonomike realizohet nga portali “e-Ins-
pektimi”. Subjektet që i nënshtrohen inspektimit kanë të drejtë të njof-
tohen jo më vonë se 3 ditë përpara fillimit të veprimtarisë së inspektimit. 
Gjithashtu në disa raste ndërmarrja mund t’i nënshtrohet inspektimit 
jashtëprogramit ose inspektimit rastësor.
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Inspektimet jashtë programit ka të bëjë me rastet kur:

●	 Ndërmarrja sociale nuk ka paraqitur raporte periodike brenda afa-
tit të caktuar

●	 Nuk ka paraqitur informacion të plotë
●	 Kur ka dyshime për vërtetësinë e informacionit
●	 Denoncim nga të tretët

Gjatë ushtrimit të veprimtrisë Inspektoriati në rastet e shkeljeve mund të 
vendos gjoba si më poshtë:

●	 Në rastin e shkeljes së një kriteri ekonomik, dënohet me gjobë 
nga 20 000 (njëzet mijë) lekë deri në 30 000 (tridhjetë mijë) 
lekë

●	 Në rastin e shkeljes së kritereve sociale, dënohet me gjobë 30 
000 lekë (tridhjetë mijë) deri në 40 000 (dyzet mijë) lekë

●	 Përdorimi i emërtimit “Ndërmarrje Sociale” nga subjekte që nuk e 
kanë statusin, dënohet me gjobë 30 000
(tridhjetë mijë) lekë deri në 40 000 (dyzet mijë) lekë.

Ankimet ndaj vendimeve të trupit inspektues bëhen sipas ligjit për inspek-
timin, por ankimet që lidhen me procedurat, vendosjen, ekzekutimin dhe 
ankimin e gjobës bëhen sipas legjislacionit për kundravajtjet administra-
tive.

Një tjetër mënyrë kontrolli që Ndërmarrja Sociale i nënshtrohet, është ajo 
e kontrollit të auditit të jashtëm për çdo vit financiar.
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7. Trajtimi i fitimit dhe raporti me taksat

Fitimi i realizuar nga veprimtaria ekonomike e Ndërmarrjes sociale, 
nuk shpërndahet dhe përdoret kryesisht për zgjerimin e aktivitetit. 
Ndarja e fitimit në mënyre direkt ose indirekte nuk lejohet në asnjë 
rast. Ndarje e fitimit në mënyrë indirekt konsiderohen:

Fitimi indirekt

	Shpërblimet e anëtarëve, drejtuesve dhe bashkëpunëtorëve, 
në vlera më të mëdha se ato të parashikuara në ndërmarrjet 
që veprojnë në sektorë dhe kushte të njëjta ose të ngjashme, 
kur ky shpërblim i kalon me më shumë se 20% shpërblimet e 
marra si referencë;

	Pagat e punonjësve, në çfarëdolloj pozicioni, i kalojnë me më 
shumë se 20%  pagat e parashikuara nga kontratat apo mar-
rëveshjet për punët e veçanta, në sektorë të ngjashëm, përveç 
rasteve kur përfitimi lidhet me punë profesionale specifike, që 
kryhet për një periudhë të caktuar kohe.
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8. Likuidimi

Ndërmarrja Sociale mund ta humbas statusin që ka në disa raste specifike. 
Këto raste përfshijnë:

1. Me iniciativën e vet duke paraqitur kërkesë 
2. Parregullsi të rëndësishme dhe/ose të përsëritura
3. Statusi është fituar me anë të mashtrimit, kanosjes, mitmarrjes, 

konfliktit të interesit, falsifikimit apo ndonjë veprimi tjetër që bën 
vepër penale

4. Ka ndërprerë veprimtarinë për më shumë se 6 muaj ose është shpërn-
darë

5. Procedura dhe dokumentacioni rregullohet me urdhëzim të Ministrit.

Kur ekzistojnë këto raste, Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes So-
ciale nxjerr një urdhër për humbjen e statusit. Brenda 3 ditëve urd-
hëri për heqjen depozitohet në Regjistrin kombëtar të Ndërmarrjeve 
Social, ku bëhet dhe çregjistrimi. Të dhënat e Ndërmarrjes ruhen për 
një periudhë 5 vjeçare. Humbja e statusit ndiqet nga procedurat e li-
kuidimit. Pasi likuidohet çdo kreditor, pasuria që mund të mbetet ose 
përdoret për interes publik ose i kalon ndërmarrjeve të tjera.

Shpërndarja e OJF-së mund të bëhet me iniciativën e saj ose me vendim 
gjykate kur:

1. Kryen veprimtari në kundërshtim me Kushtetutën
2. Nuk është themeluar sipas kërkesave të ligjit
3. Ka falimentuar
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Dhe në rastin e shpërndarjes së OJF-së kemi një procedurë likuidimi, ku në 
varësi të mënyrës së shpërndarjes, ndryshon dhe caktimi i likuidatorit. Kur 
organizata shpërndahet vetë likudatori/likuidatorët zgjidhen nga organiza-
ta dhe procedura kryhet përpara çregjistrimit, ndërsa në rastet kur shpërn-
darja bëhet nga gjykata është kjo e fundit që e cakton likuidatorin duke i 
caktuar dhe kompetencat.

8.1. Procedura e likuidimit

Në momentin që një organizatë ka filluar procedurat e likuidimit, bëhet 
fillimisht një vlerësim i të gjithave aseteve, pasurive dhe gjendje financ-
iare që ka kjo organizatë . Më pas paguhen detyrimet ndaj çdo kreditori 
dhe shtetit. Pasi merren detyrimet që të tretët mund të kenë, bëhet një 
vlerësim i pasurisë së mbetur. Kjo pasuri e mbetur shkon në organin që 
është caktuar nga statutit, gjykata ose ligji, pasi në rastet e veprimtarisë 
së kundraligjshme pasuria i kalon shtetit. Kjo pasuri e mbetur që mund 
të përbëhet nga grante, dhurime, lehtësira fiskale, mund të kalojë edhe 
organizatave që ndjekin të njëjtin qëllim ose qëllim të ngjashëm me orga-
nizatën e likuiduar. 
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9. Problematikat


