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KATEGORITË PËRFITUESE-Tabela Nr. 2 

Kategoria e 

personit të 

siguruar 

Teksti në 

kartë/kategoria 
Dokumenti vërtetues Afati i Vlefshmërisë 

Sigurim vullnetar 
Sigurim 

vullnetar 

Kontrata me FSDKSH. 

Dokumenti që vërteton derdhjen e 

kontributit vullnetar pranë Drejtorisë 

Rajonale/Degës 

Sipas kontratës me 

FSDKSH 

Student 18-25 vjeç 
Student 18-25 

vjeç 

Karta e identitetit. 

Vërtetim nga universiteti përkatës, brenda 

ose jashtë vendit (i përkthyer dhe 

noterizuar për universitetet jashtë vendit) 

1-vjeçar nga data e 

lëshimit deri në moshën 

25 vjeç 

Invalid 

para/tetraplegjik 
Para/Tetraplegjik 

Vërtetim invaliditeti nga 

KMCAP/Libreza invaliditetit nga ISSH 

Nga data e lëshimit të 

kartës deri në afatin e 

vërtetimit 

I verbër I verbër 

Libreza përkatëse e lëshuar nga Drejtoria 

Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror ose 

vendim i Komisionit të Verbërisë 

Me afat sipas 

librezës/vendimit të 

komisionit 

Jetim Jetim 
Libreza përkatëse e lëshuar nga Drejtoria 

Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror 

Sipas afatit të librezës, 

por jo përtej moshës 25 

vjeçare 

Grua shtatzënë Shtatzënë 
Vërtetim i/e konsultorit mjeku/fëmija për 

periudhën e shtatzanisë 
Me afat sipas vërtetimit 

Person me aftësi të 

kufizuar 
PAK Vendimi i KMCAP Me afat sipas vendimit 

Person që trajtohet 

me ndihmë 

ekonomike 

Ndihmë 

ekonomike 

Vërtetim nga njësia e pushtetit vendor për 

personat e familjes që përfiton ndihmën 

ekonomike. 

Për qarqet Tiranë, Durrës, Elbasan NID 

3-mujor nga data e 

lëshimit të kartës së 

shëndetit 

I papunë 

punëkërkues 

I papunë 

punëkërkues 

Kartela personale e punëkërkuesit të 

papunë, lëshuar nga zyra rajonale e 

shërbimit kombëtar të punësimit 

3-mujor nga data e 

lëshimit të kartës së 

shëndetit  

Azilkërkues Azilkërkues 
Leje-qëndrimi për të huajt nga autoriteti 

vendor për kufirin dhe migracionin 

Nga data e lëshimit deri 

në afatin e qëndrimit 

sipas përcaktimit në 

lejen e qëndrimit 

Viktima të 

trafikimit 
VT Sipas listës emërore të lëshuar nga Njësia 

Antitrafik e Ministrisë së Punëve të 

Brendshme 

Një vjeçar nga data e 

lëshimit të vërtetimit 

Persona me 

Sëmundje Kronike 

sipas përcaktimeve 

të Ministrisë së 

Shëndetësisë 

Sëmundje 

Kronike 

Përgjigja e konsultës së specializuar që 

vërteton diagnozën kronike 
Pa afat 

Ish-të dënuarit dhe 

të përndjekurit 

politikë 

PP 

Vërtetim për dhënie statusi i lëshuar nga 

Instituti i Integrimit Ish-të Përndjekurve 

Politikë, përkatësisht për grupin A1 ose B 

Pa afat 

Person në IEVP IEVP 
Sipas dokumentit të lëshuar nga Drejtoria 

e IEVP 

Sipas periudhës së 

përcaktuar në dokument 
 

 


