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KUPONAT E BLERJEVE PAGUHEN NË RAST URGJENCE TË SHKAKTUAR NGA 
VIRUSI COVID-19 DHE KANË PËR QËLLIM MBËSHTETJEN E NJERËZVE DHE 
FAMILJEVE NË KUSHTE TË SHQETËSIMIT MOMENTAL.  

Kërkesa duhet të dorëzohet duke përdorur një formë në të cilën do të tregohen kërkesat e kërkuara 
të pranimit.  

SHUMA E KUPONIT  

Shuma ndryshon sipas përbërjes së familjes, duke ndjekur tabelën e mëposhtme.  

Përbërja e njësisë familjare / shuma  

Njesër deri në 2 persona: 120,00 € 
Njesër për 3 deri në 4 persona: 200,00 € Njesër për 5 persona ose më shumë: 240,00 € Njesër me 
fëmijë nën moshën 4: 240,00 €  

KRITERET 
kriteret dhe procedurat për caktimin e përfitimit janë si më poshtë 
1. Përfituesit janë identifikuar në të gjitha familjet pa mundësinë e marrjes së nevojave themelore,  

për shkak të urgjencës që rezulton nga epidemia e COVID-19, në bazë të parimeve të përcaktuara 
me O.C.D.P.C nr.658 të datës 29.03.2020.  

2. Vetëm një anëtar për familje, që banon në territorin e komunës, mund të paraqesoi kërkesën.  

3. Dorëzimi i kuponit të blerjeve bëhet në favor të familjeve pa të ardhura / pension të shtetësisë ose 
çfarëdo forme të mbështetjes publike (RED, REI, etj.) Për një shumë mujore që tejkalon 500 euro 
edhe nëse ata kanë përfituar nga kuponat e blerjes të caktuar ne heren e parë. 

4. Përjashtohen njësitë që përfitojnë institucione të tjera të sigurimeve shoqërore që mund të 
përfitojnë prej tyre (të tilla si pushime nga puna të zakonshme dhe përjashtuese, paga, pensione 
sociale, pension invaliditeti, të ardhura nga shtetësia, kontribute të dhëna për projekte të ndërhyrjes 
së personalizuara, të tjera shtesa speciale që lidhen me urgjencën e virusit COVID-19 etj)  

5. Për njohjen e kuponave të blerjeve, të përcaktuara në sasinë e nenit 3, merret parasysh si vijon: - 
mbyllja / pezullimi i veprimtarisë së punës; 
- Të mos ketë fituar ende rrjeta të sigurimeve shoqërore; 
- Mosarritja e formave të rrjetave të sigurimeve shoqërore;  

6. Kuponat	e	blerjeve	të	dorëzuara	do	të	përfitohen	ne	dyqanet	të	lidhur	me	Komunën	e	
Cisternino	deri	më	30	qershor	2020.	
	Vlefshmëria	e	kuponëve	të	blerjeve	që	skadojnë	më	31 maj 2020,	jan	te	vlevfshëm	deri	në	30	
qershor	2020. 
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Ju lutemi vini re: kuponat e blerjeve janë personale (d.m.th. mund të përdoren vetëm nga mbajtësi i 
treguar në të njëjtin kupon), jo të transferueshme, jo të transferueshme për njerëzit e tjerë, jo të 
konvertueshme në para.  

DOKUMENTACIONI QE DUHET TE PARAQITET : vetëdeklarim në përputhje me Dekretin 
Presidencial numri 445/2000 që vërteton gjendjen e varfërisë, si dhe perceptimin e subvencioneve të 
tjera të mundshme duke përdorur ekranin bashkangjitur.  

METODAT DHE KUSHTET PËR APLIKIMIN E KERKESAVE: aplikimet bëhen duke 
plotësuar një formular të disponueshëm në faqen e internetit www.comune.cisternino.br.it dhe duhet 
të dorëzohen me postë elektronike në adresën e mëposhtme të postës elektronike: 
buonispesa@comune.cisternino.br.it ;  

Nëse nuk është e mundur të aplikoni, aplikimi mund të plotësohet përmes telefonit në numrat 
vijues: 0804445204 - 0804445235, të hënën deri të premten, nga ora 9.00 deri në orën 12.00 dhe 
ditën e enjte edhe nga ora 16.00 deri 18.00.  

Aplikimet duhet të behen deri në daten 12.05.2020, ora 23.59 pasdite. Përfituesit do të thirren 
me telefon në adresën e treguar në aplikacionin për shpërndarjen e kuponave të blerjeve, duke 
respektuar rendin e prezantimit.  

Ju lutemi vini re: aplikimet e paraqitura do të udhëzohen menjëherë, prandaj në rast se konstatohet 
posedimi i kërkesave, dorëzimi i kuponit të blerjes gjithashtu mund të bëhet përpara se skadimi i 
afatit.  

 


