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Vendim nr. 236, datë 19.03.2020 “Për marrjen e masave për ofrimin e asistencës në 
banesë ndaj shtresave në nevojë, në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”

Në Fletoren Zyrtare nr. 48, datë 20 mars 2020 është publikuar Vendimi nr. 236 “Për marrjen e 
masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë, në kushtet e epidemisë 
së shkaktuar nga COVID-19” (“VKM”).

VKM parashikon ofrimin e asistencës në banese ndaj shtesave në nevoje, të cilat janë:
 Personat/familjet, të cilët nuk kanë familjarë të aftë për punë në njësinë administrative  
 ku jetojnë dhe bëjnë pjesë në grupet:
 - Familjet/individët, përfitues të ndihmës ekonomike;
 - Personat me aftësi të kufizuara;
 - Personat të cilët përfitojnë pension pleqërie.
 Personat të cilët pavarësisht familjes, bëjnë pjesë në grupet:
 - Familjet/individët e pastrehë;
 - Familjet që kanë humbur banesën për shkak të tërmetit.

Listat e personave përfitues do të hartohen nga një komision i posaçëm i quajtur Komisioni 
Qendror për Dhënien e Asistencës si edhe do të përditësohen çdo javë.

Asistenca do të konsistojë në dërgimin e pagesave mujore që subjektet përfitojnë nga 
programi i mbrojtjes sociale nga sigurimet shoqërore dhe në dërgimin e produkteve 
ushqimore dhe joushqimore, dhe barnave.

Pagesat mujore do te dërgohen përmes shërbimit postar ndërkohë qe ndihmat ushqimore 
dhe produktet e tjera përmes personelit te prefekturave, bashkive apo shërbimeve vullnetare.
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Decision no. 235, dated 19.03.2020 “On measures for the offering of assistance in their 
residence of categories in need, in the condition of the epidemic caused by COVID-19”

In the Official Gazette no. 48, dated March 20 2020 was published the Decision no. 236 “On 
measures for the offering of assistance in their residence to categories in need, in the 
condition of the epidemic caused by COVID-19” (the “DCM”).

The DCM provides for the offering of assistance in their residence to categories in need, which 
are:
 Persons/families who do not have family members capable for work, at the 
 administrative unit where they reside and who are part of the groups:
 - Families/individuals benefiting from economic assistance;
 - Persons with disabilities;
 - Persons benefiting from retirement payments.
 Persons who despite of their families’ condition are part of the groups:
 - Homeless families/individuals;
 - Families having lost their residence because of the earthquake.

The list of the persons benefiting from this DCM will be compiled and weekly updated by a 
special commission namely the Central Commission of Assistance.

The assistance will consist in the home delivery of the monthly payments deriving from the 
program of social protection and insurance and the delivery of food, non-food and medical 
products.

Monthly payments will be delivered through the postal service while food and other products 
will be delivered through employees of the prefectures, municipalities and volunteer services.
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