
Përfitimi i statusit të verbërisë 

 

Përfituesi 

Personat që plotësojnë kërkesat e ligjit nr.8089, datë 28.3.1996 “Për statusin e të verbrit”, 

duhet të paraqesin kërkesën e tyre për trajtim pranë seksionit të ndihmës ekonomike dhe të 

përkujdesit shoqëror, në njësinë administrative ku ata janë banorë të regjistruar sipas gjendjes 

civile. 
 

Lista e dokumentave për përfitim pagesë për verbërinë 

* Fletë-drejtimi për KEMP. 

* Fletë-dalje spitali. 

* Çertifikatë familjare. 

* Fotokopje kartë për personat mbi 16 vjeç ose çertifikatë me foto për ata nën 16 vjec. 

*Vendimin mjekësor të lëshuar nga KMPV, kur personi është komisionuar pas 1 janarit 2001 

apo vendimi mjekësor i lëshuar nga KMCAP para 1 janarit 2001, në të cilin të jetë 

përcaktuar: 

i) Shkalla e paaftësisë (grupi i parë ose i dytë); 

ii) Përqindja e shikimit; 

 

* Kërkese me shkrim për tu trajtuar me ndihmë ekonomike verbëri 

* Foto (për statusin e verbërisë). 

* 2 (dy) fotografi për përgatitjen e librezës së verberisë. 

 

Kujdestarët për të marrë pagesën paraqesin këto dokumenta: 

* Çertifikatë familjare. 

* Fotokopje e kartës së identitetit  

* Raporti mjeko-ligjor, ku theksohet se ai është i aftë për kujdesje. 

* Deklaratë noteriale që kujdestari është dakort ti kryejë të gjitha shërbimet dhe i sëmuri 

është dakort që ky person të jetë kujdestari i tij. 

 

Kur personat e verbër rikomisionohen, ata në vend të fletës së drejtimit për KEMP dorëzojnë 

epikrize përcjellëse si dhe dokumentacionin e mësipërm. Personat e verbër që e kanë afatin e 

trajtimit të përhershëm rinovojnë cdo vit dokumentacionin në dosjen e tyre si: 

* çertifikatë familjare, 

* raportin e kujdestarit, etj 

* Dorëzimi i dokumentacionit për përfitimin e rimbursimit të energjisë elektrike. 



Të verbrit që vazhdojnë shkollën e mesme, të lartë, studimet pasuniversitare, për përfitimin e 

pagesës për shkak të verbërisë, duhet të paraqesin këto dokumente: 

• Vërtetim të firmosur nga titullari dhe sekretari i shkollës, i cili të përmbajë emrin e 

përfituesit, llojin e arsimit që ndjek, vitin shkollor, nëse është cikël normal me 

korrespondencë apo i përsëritur. 

• Vërtetim të formosur nga titullari dhe sekretari i shkollës për frekuentimin e shkollës 

nga përfituesi për çdo 3 muaj, për të verbrit që vazhdojnë shkollën me korrespondencë 

të paraqitet vërtetim që ka shlyer detyrimet para çdo sezoni. 

• Kopjen e noterizuar të dëftesës së shkollës të çdo viti për shkollën e mesme dhe 

kopjen e noterizuar të diplomës në mbarim të shkollës së lartë. 

 

 

Masa  përfitimit 

Masa e përfitimit për shkak të verbërisë, sipas përcaktimit të pikës 4 të vendimit të Këshillit 

të Ministrave nr.277, datë 18.6.1997, (i ndryshuar) është 11.730 lekë në muaj. Masa e 

përfitimit për kujdestarinë është e njëjtë, pra 11.730  lekë në muaj.Pagesa e përfitimit për 

shkak të verbërisë, si dhe ajo e përfitimit të kujdestarisë bëhet çdo muaj. Tërheqja e pagesës 

mund të bëhet nga vetë i verbri; osekujdestari me dokument identiteti ose certifikatë me 

fotografi.Kur i verbri dhe kujdestari i tij nuk paraqiten në muajin përkatës për të tërhequr 

pagesën, atëherë pagesa mund të tërhiqet nga një pjesëtar tjetër i familjes i pajisur me prokurë 

të posaçme për këtë veprim. 

Nxënësit e verbër që vazhdojnë shkollat e mesme ose kurse kualifikimi, vetëm për një 

shkollë, përfitojnë dyfishin e pagesës së përcaktuar në pikën 4 të vendimit të Këshillit të 

Ministrave nr.277, datë 18.6.1997, i ndryshuar, pra në masën 23.460 lekë në muaj.Studentët e 

verbër të shkollave të larta, ose që përfshihen në studimet pasuniversitare, ose të verbrit që 

kanë mbrojtur gradën “Doktor i shkencave”, përfitojnë trefishin e pagesës për shkak të 

verbërisë, të përcaktuar në pikën 4 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.277, datë 

18.6.1997 (i ndryshuar), në masën 35.190 lekë në muaj.Për përfitimin e pagesës për shkak të 

verbërisë, të verbrit nxënës, që vazhdojnë shkollat e mesme, të larta dhe studimet 

pasuniversitare, kanë të drejtë të marrin pagesën e verbërisë deri në përfundimin e ciklit 

shkollor. Pagesa që përfiton i verbri për gradën “Doktor i shkencave”, është e pëhershme. 

 

Afati – Brenda muajit. 

Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë  Përmet  

 


