REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA MALLAKASTËR

NJOFTIM

Në mbështetje të ligjit Nr 9232 datë 13.05.2004 " Për Programet e Strehimit " Neni 78 ,83, pika 1 e tij,
njoftohen të gjithë qytetarët e Bashkisë Mallakastër që bëjnë pjesë në një nga kategoritë e mëposhtme
sociale të strehimit , të paraqiten pranë zyrës së Shërbimit Social , Bashkia Mallakastër për të tërhequr
listën e dokumentacionit që duhet të dozojnë :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Personat me statusin e jetimit
Personat me aftësi te kufizuar
Familjet e policeve të rënë në krye të detyrës
Emigrantet e kthyer
Familjet e komunitetit rom
Punonjësit e policisë së shtetit
Punëtori emigrant
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Dokumentacioni i familjeve që kërkojnë të trajtohen me bonus strehimi:

Çertifikatë e lindjes së aplikantit dhe çertifikat e gjendjes familjare
Vërtetim për vendbanimin
Vërtetimi i te ardhurave neto te familjes
Vërtetim nga tatimet dhe sigurimet shoqërore për derdhjen e kontributeve, për të gjithë
anëtarët e vetëpunësuar të familjes
5. Vërtetim nga zyra e ndihmës ekonomike
6. Vërtetim nga zyra e punës
7. Vërtetim nga Sigurimet Shoqërore për personat qe janë në pension .
8. Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive te palujtëshme që disponon në pronësi banesë
apo jo
9. Dokumenti zyrtar i celebrimit dhe certifikata personale , për efekt te llogaritjes se moshës ,
për çiftet e reja
10. Vendimi i gjykatës ,qe le ne ngarkim fëmijët .
11. Vërtetim nga institucioni ku ka qënë i strehuar dhe libreza e jetimit
12. Vërtetim nga komisioni mjekësor për personat me aftësitë kufizuar dhe invalid
13. Vërtetim për azilkërkuesit.
14. Vërtetim te lëshuar nga instucionet përkatëse për ushtarakët e rënë në krye të detyrës
15. Dokument te lëshuar nga institucionet përkatëse për viktimat e dhunës
16. Kontrat qeraje.
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