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#Festat duan dashuri-shËrbimi social shtetëror 

Në 29 Qendra Përkujdesi në të gjithë vendin në datën 29 

Dhjetor u zhvilluan aktivitete të ndryshme nën sloganin 

“Festat duan Dashuri”,  dhe jo vetëm në këtë ditë por 

edhe përgjatë gjithë muajit Dhjetor donator të ndryshëm 

u vetëofruan për të dhuruar si nga ana materiale dhe nga 

ana shpirtërore duke u vendosur në pozitën e përfituesve 

në qendra të ndryshme të vendit.  

Një falenderim i madh shkon për të gjithë ata që na 

mbështën dhe u gjendën pranë njerëzve më në nevojë si 

kompania Aluflor,Teleperformace Albania, Banka Bkt, 

Avokati i Popullit, Ojf SFI, Zepa Natyral, studentët e 

Shkencave Sociale, nxënës shkollash,  etj. 

 

#Drejtoria e Kontrollit tË NE dhe PAK 

Vijoi dhe gjatë muajit Dhjetor fushata kombëtare për 

informimin e qytetarëve për risitë e skemës të 

Ndihmës Ekonomike, në Vlorë, në Shkodër dhe 

Elbasan. U riinformuan qytetarët lidhur me skemën e 

re ku: 

 Targetohen më të varfërit. 

 Nuk ka kritere përjashtuese, çdo qytetar mund 

të aplikojë në skemë. 

 Qytetarët përfitojnë pagesën e ndihmës 

ekonomike të plotë, jo më të pjesshme. 

 

Nga 7 dokumente, sot aplikohet vetëm me dy dokumente. 

Ndihma ekonomike është një ndihmë e përkohëshme për familjet në nevojë. Alternativa jonë është riintegrim 

nëpërmjet aftësimit profesionale dhe punësimit. Këto ishin mesazhet që u përcollën tek qytetarët për të 

kuptuar qartë qasjen e skemës së re të ndihës ekonomike. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
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Gjatë takimeve u prezantua procedura e vlerësimit bio-psiko-social të aftësisë së kufizuar që po pilotohet aktualisht 

në njësitë administrative nr.6 dhe nr.7, Tiranë. 

 

  

 

 

 

 

 

#Rrisim standartet, 3 dhjetor IPSH 

Në Qendrën e Zhvillimit #Durrës në ditën ndërkombëtare 

të Aftësisë së Kufizuar për shërbimin e karrigeve me 

rrota #falas për personat me aftësi të kufizuar.  

 

Punohet çdo ditë për më shumë  për të pasur shërbime 

socio-shëndetësore por kemi ende shumë për të bërë për 

barazi dhe gjithëpërfshirje sociale për personat me aftësi 

ndryshe. Në këtë qendër dita ditës rriten shërbimet dhe 

standartet për ata persona që kanë nevoja specifike.  

#Drejtoria e Komisionit tË PAK 

Gjatë muajit Dhjetor u zhvillua fushata e komunikimit 

për shtrirjen e modelit të vlerësimit bio-psiko-social 

nga kompania e kontraktuar nga MSHMS.  

Kompania në bashkëpunim me SHSSH dhe 

DRSHSSH, organizuan 6 takime me punonjës sociale, 

punonjës të bashkive, mjekë. Takimet janë realizuar 

në Tiranë më datën 21 dhe datën  27 dhjetor, në 

Durrës më datë 24 dhe më datë 26 dhjetor dhe në 

Elbasan  më datë 24 dhe 26 dhjetor. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/durr%C3%ABs?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtU2laSTFOGF8FyMJDSZFvCCrzoRLPjzIEWFDm3j3cv_yMP0AKYHy0IelnmjpXR0c1DLN9t59rnuZejSDrcFyY5buWoGCLvzfZXtH_laXwOCG5A7zfdN0p95U6Dj2lZpfjgXD7IOh7kQYdjflOKglV93BmGlR1i66LbGs9CJmnVZXGwg5abr6BccQSu6l8SzwOBUCMgyK27CRyDLFKe2iCUE1IxjTmemRqL_KfA1hp--EnTtrY0nZTKWNXhmeOWEbnE-6ULQyLRKNh-I2oSdLjJuHbI21W5wgepX7hploYIcYrXCxyzwPLos3WznDXXfqtFqCIuBrj2h2Z9DSfDt_l_9fdiAQabKZ4cp4HJ9GsdYgp49eSho-GnQlg0uvMJZf_CmLDmqUD48UrWLFWuzYVTZ_VYrwBBiPF0pPeWYa-fxPCJk-qvXWSRWjJDwF7WwLgCbgx9uX6A8Iprt5pg__do1d7FAat9aZIhXcoW2feajZn2fGqiw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/falas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtU2laSTFOGF8FyMJDSZFvCCrzoRLPjzIEWFDm3j3cv_yMP0AKYHy0IelnmjpXR0c1DLN9t59rnuZejSDrcFyY5buWoGCLvzfZXtH_laXwOCG5A7zfdN0p95U6Dj2lZpfjgXD7IOh7kQYdjflOKglV93BmGlR1i66LbGs9CJmnVZXGwg5abr6BccQSu6l8SzwOBUCMgyK27CRyDLFKe2iCUE1IxjTmemRqL_KfA1hp--EnTtrY0nZTKWNXhmeOWEbnE-6ULQyLRKNh-I2oSdLjJuHbI21W5wgepX7hploYIcYrXCxyzwPLos3WznDXXfqtFqCIuBrj2h2Z9DSfDt_l_9fdiAQabKZ4cp4HJ9GsdYgp49eSho-GnQlg0uvMJZf_CmLDmqUD48UrWLFWuzYVTZ_VYrwBBiPF0pPeWYa-fxPCJk-qvXWSRWjJDwF7WwLgCbgx9uX6A8Iprt5pg__do1d7FAat9aZIhXcoW2feajZn2fGqiw&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text


    

 

                                                                               Dhjetor  2018 

 

 

 

  

 

 
 

 

                         

 

 

#Histori suksesi 

Nga Shkodra gjatë muajit Dhjetor na kanë ardhur vetëm lajme të 

mira! 

Falë kontributit dhe Marrëveshjes së Bashkëpunimit me OJF “The 

Door” të përfaqësuar nga Kastriot Faci, dy gjyshër kanë dy 

karroca në formë motorri që do t’ia lehtësojnë atyre dhe 

familjarëve lëvizjen në qytet, pas problemeve shëndetësore që ata 

kanë patur, gjë që kufizonte jetesën normale të këtyre zotërinjëve. 

“The Door” janë mbështetës të vyer të grupeve në nevojë!  
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