
 

 

SHËRBIMI SHTËPIAK 

PËR FAMILJET ME 

FËMIJË 

 
 Shërbimi shtëpiak për familjet me fëmijë   

siguron ndihmë konkrete, lehtësisht e 

arritshme në mes të jetës së përditshme 

të familjes. Shërbimi është parandalues      

dhe i bazuar në ligjin për shërbime sociale 

(1301/2014 pjesa 19). 

 

Shërbimi shtëpiak për familjet me fëmijë 

organizohet duke i dhuruar familjes 

kupon për shërbime. Familja mund të 

blejë shërbimin nga ofertuesit e pranuar  

të shërbimit, nga ofruesit e shërbimeve 

private. Konsumatori zgjedh ofruesin e 

shërbimit nga lista. Nevoja për shërbim 

shtëpiak për familjet me fëmijë 

vlerësohet gjatë një vizite në shtëpi. 

 

Shërbimi në shtëpi për klientin 

bazohet në të ardhurat e klientit. 

Pagesa bazohet në të dhënat e të 

ardhurave dhe madhësia e familjes.

 

 

Kur mund të marr shërbimin 
në shtëpi? 

• nevoja për shërbim është afatshkurtër, 

• nevoja për shërbim nuk kërkon një sqarim të 

gjatë 

• një person i cili, kryesisht  kujdeset për shtëpin 

dhe ekonomin familjare, është i/e penguar që t’i 

kryej këtë detyra për arsye të zvogëlimit të 

kapaciteti funksional, gjendjes familjare dhe 

jetësore, stresit, sëmundjes, lindjes, dëmtimit 

ose shkaku tjetër të ngjashëm 

 (Ligjit për shërbime sociale 19) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shërbimi në shtëpi përfshin 
për shembull: 

• ndihmë për kujdesin ndaj fëmijëve 

• ndihmën e domosdoshme shtëpiake (gatim, 

pastrimin e rrobave) dhe ndihma e domosdoshme 

për pastrim një herë në javë (fshirja e pluhurit me 

thithse pluhuri, pastrimi i pluhurit, 

pastrimi i përgjithshëm i kuzhinës dhe tualetit) së 

bashku me familjen 

• mbështetje dhe forcim në performancën dhe 

rutinat e përditshme të familjes  

• mbështetje në një situatë të vështirë jetësore

 

Arsyet e nevojës për shërbim 

mund të jenë si për 

shembull:  

• rraskapitje prindërore 

• sëmundje e papritur dhe e rëndë e 

prindërve ose fëmiut  

• krizë tjetër e pa pritur ose situat e veqantë 

në familje (p.sh. shkurorëzimi, vdekja e 

ndonjë të afërmi)  

• vizitat e nevojshme të prindërve (p.sh. vizitat 

te mjeku ose terapeuti) 

Shërbimin në shtëpi/Kuponat 

Nuk mund t’i merrni:  

• në rastet e papritura të sëmundje së fëmiut   

(gripin e stomakut, gripi etj.)  

• për kujdes afatgjatë dhe të përditshëme të 

fëmiut   

• kujdesi ditor është shërbim parësor për 

fëmijet e moshës së kujdesit ditor  

• thjeshtë vëtëm për arsye, se familja ka 

shumë fëmijë të moshës parashkollore 

• në rast të nevojës për kujdes të fëmiut të 

moshës së re të shkollës gjatë mëngjesit, 

mbas ditës ose për shkak të pushimeve  

• për të mundësuar punësimin/shkollimin e 

prindërve  

• në rast të punës në distancë në shtëpi, 

studimit ose aktiviteteve të lira 

• në rast të nevojës për një asisitent personal  

• për të menaxhuar lidhjen familjare 

• vetëm për pastrim ose për blerje në shitore  



 

 

 

KONTAKTI ME SHËBIMIN 

SHTËPIAK PËR 

FAMILJET ME FËMIJË 

 

VIZITA NË SHTËPI 

- Vlerësohet nevoja për shëbim 

dhe diskutohet së bashku me 

prindërit për shërbimet e 

mundëshme dhe  përmbajtjen e 

shërbimit. 

 

PËRZGJEDHJA E OFRUESIT TË 

SHËRBIMIT  
- Klienti e zgjedh ofruesin e 

shërbimit, kontakton vetë me 

ofruesin e shërbimit dhe informon 

asistentin e kujdesit familjar  

(shiqo detajet e kontaktit)  
- Klienti vetë dakordohet me 

ofruesin e shërbimit për kohën e 

vizitave 

 

 

SHËRBIMI SHTËPIAK PËR 

FAMILJE ME FËMIJË 

- Nevoja për shërbim vlerësohe 

rregullisht  
- Shërbimi është afatshkurtër 

mesatarisht 4-6 muaj, 1-3 vizita 

në javë dhe 2-3 orë për një vizitë. 

 

 

 

 

Të dhënat           
kontaktuese 

Departamenti i mirëqenies Turku  

Shërbimi shtëpiak për familje me fëmijë  

tel. 040 179 2912  

koha për telefonata gjatë ditëve të punës 

ora: 8.30 - 10.00 

(njoftim: në këtë numër të telefonit nuk 

mund të dërgoni mesazhe (sms). Jashtë 

kohës për telefonata mund të e leni një 

mesazh zanor 

lapsiperheet.kotipalvelu@turku.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohën e rezervuar për vizitë 

në shtëpi klienti mun t’a 

anulojë duke e njoftuar 

ofruesin e shërbimit jo më 

vonë se 24 orë para kohës së 

dakorduar për vizitë. Anulimi i 

më vonshëm ose nëse nuk 

anulohet koha për vizitë, 

atëherë konsiderohet e 

përfunduar plotësishtë. 

Komuna nuk është përgjegjëse 

për këto shpenzime.  

 

Ndihmë konkrete, lehtësisht e 

arritshme në mes të jetës së 

përditshme të familjes.  

 

Shërbimi shtëpiak 
për familjet me 

fëmijë
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