
 

ZONA JUG-LINDORE E FIRENCES  

Komunat e Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Fiesole, Figline Incisa Valdarno, Greve 
in Chianti, Impruneta, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, 

San Casciano Val di Pesa, San Godenzo 

Masat urgjente të ndihmes ushqimire 

Për ç’farë bëhet fjalë 

Familjet që për shkak të urgjencës Covid 19 gjenden në gjendje të rëndë ekomomike mund të kërkojnë 
kontributin i cili i ndihmon ata për blerjen e materialeve për nevojat kryesore.  

Kontributi jepet vetëm një herë dhe llogaritet në bazë të numrit të anëtarëve të familjes  

PËRBËRJA FAMILIARE  SHUMA  

NJË PERSON € 150,00 

FAMILJE me 2 persona € 250,00 

FAMILJE me 3 apo 4 persona € 350,00 

FAMILJE me 5 persona apomë shumë  € 450,00 

Cilat janë nevojat themelore 

ilaçe, produkte ushqimore, për higjienë personale - përfshirë pelena, pelena, peceta sanitare - dhe produkte 
për higjenën e shtëpisë; alkooli është i përjashtuar. 

Chi può accedere a tale contributo 

1. persona të ndjekur nga shërbimi social 
2. qytetarë rezidentë, familja e të cilëve nuk ka më të ardhura të mjaftueshme për ushqim dhe që 

plotësojnë të paktën një nga kërkesat e mëposhtme: 

• humbja punës si pasojë e urgjencës; 

• “cassa integrazione” apo forma të ngjashm, të pa punë edhe pse me NASPI, me familjarë të tjerë që 
kanë pësuar një reduktim të fortë të të ardhurave;  

• punëtorë autonom me “partita IVA” e pronarë të vegjël, frofesionist që kanë patur një reduktim 
drastik të punës; 

• punë të rastësishme dhe sezonale që kanë patur ulje drastike të thirrjeve; 

• rast i sëmundjes serioze ose vdekjes së një anëtari të familjes të lidhur me urgjencën COVID që 
sapo ka ndodhur e cila ka çuar në një ulje të konsiderueshme të të ardhurave të familjes. 



 

Aplikantët gjithashtu duhet të deklarojnë se kanë: 

• disponueshmëria e pasurive të luajtshme (pasqyra e llogarisë rrjedhëse (conti correnti), por edhe letrat me 
vlerë dhe broshurat) që nga 28 Mars 2020 si një shumë totale për të gjithë anëtarët e familjes më e pakët se: 

◦ 5.000,00 euro per 1 ose 2 persona 

◦ 7.500,00 euro per 3 ose 4 persona 

◦ 10.000,00 euro më shumë se le 5 persona 

Përjashtohen nga bonot e shpenzimeve: 

• familjet të cilat kanë të paktën një pjestar i cili ka të ardhura të mjaftueshme për të mbajtur familjen; 

• marrësit e formave të mbështetjes publike për një shumë mujore që tejkalon: 

◦ 500 euro/në muaj per 1-2 persona; 

◦ 700 euro/ në muaj per 3-4 persona; 

◦ 850 për më shumë se 5 persona 

Si mund të kërkoj kontributin  

Shkarkoni nga siti del i Komunës në të cilën jeni rezident e plotësoni modelin/formularin e autoçertifikatës, 
dike shënuar dyqanet pranë të cilave do të bëni shpenzimet (duke bashkëngjitur edhe një dokument 
identiteti) dhe e dërgoni ahtu siç është kërkuar në formular  

Nëse jeni të mbështetur nga shërbimi social apo keni dëshirë të jeni mund të telefononi pranë zyrës së 
Komunës së rezidencës  

Si do të marr përgjigje pëe kërkesën e bërë  

Kërkesat do të vlersohen çdo javë dhe përgjigja do t’ju jepet per telefon apo për email.  

Ku mund të bëj shpenzimet 

Në sitin e Komunës është i publikuar një listë e të gjitha dyqaneve që kanë marr pjesë në këtë iniciativë. 
Shpenzimet mund të bëhet pranë dyqaneve që keni shënuar në formularin e autoçertefikatës  

Ka një skadencë për prezantimin e kërkesës scadenza per presentare domanda? 

Jo për momentin nuk ka asnjë date skadence për të bërë kërkesën. Nga data e pranimit ju keni 60 ditë kohë 
për të bërë shpenzimet.  

 

 
 


