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Në 1- Maj në Ditën Ndërkombëtarë të Punës, SHSSH i’u bashkua Panairit Kombëtar të Punës. Në stendën 

e SHSSH të ngritur në Sheshin “Skënderbej” specialistët e Shërbimi Social Shtetëror i'u dhanë përgjigje 

dhe orientime qytetarëve, për çdo pyetje që ata kishin në lidhje me programet e mbrojtjes sociale. 

Interesimi i qytetarëve lidhej kryesisht me mënyrën e aplikimit të ndihmës ekonomike, pagesës së aftësisë 

së kufizuar apo funksionimin e IPSH-ve. Stenda jonë u vizitua dhe nga Kryeministri, Edi Rama, i cili ndaloi 

për disa momente duke dëgjuar më tepër mbi rolin dhe funksionimin e SHSSH për ti inkurajuar për të 

vazhduar punë për ofrimin e shërbimeve cilësore. 

SHSSH dhe SHKP kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me qëllim që anëtarët madhorë të 

familjeve në ndihmë ekonomike të mbështeten për të gjetur punë, apo për të marrë formim profesional që 

do u mundësonte gjetjen e një punë të mirëpaguar.  

Ne besojmë se zgjidhja nuk është ndihma ekonomike, por punësimi. SHSSH do të vazhdojë të mbështesë të 

gjitha familjet dhe individët në nevojë drejt fuqizimit social-ekonomik me synim #Punësimin e tyre si 

zgjidhjen e vetme, kjo edhe falë marrëveshjes tonë me #SHKP. Të tilla Panaire të Punës po organizohen 

në të gjitha qarqet e vendit, ku SHSSH do të jetë e përfaqësuar në secilën prej tyre nëpërmjet Drejtorive 

Rajonale të SHSSH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përfaqësim dinjitoz i #SHSSH në Panairin Kombëtar të Punës 2018 

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
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Në vijimësi të aktiviteteve dhe punës së Shërbimit Social Shtetëror, Drejtori i Përgjithshëm i SHSSH, Znj. 

Luneda Sufali zhvilloi një vizitë pune në Qarqet e Shkodrës dhe Vlorës. Gjatë vizitës në Shkodër Znj. Sufali 

zhvilloi një takim pune me stafin e Drejtorisë Rajonale Shkodër, ku në fokus të takimit ishin problematikat 

dhe arritjet, duke vënë në qendër shërbimin që i ofrohet qytetarit. Vëmendje në këtë takim iu kushtua 

implementimit me sukses të skemës së re të Ndihmës Ekonomike që po zbatohet në 12 qarqet e vendit, dhe 

bashkëpunimin me Zyrat e Punës për punësimin e anëtarëve madhore të familjeve në ndihmë ekonomike 

si e vetmja zgjidhje për fuqizimin e tyre. Znj. Sufali në vizitën e saj u ndal dhe në disa prej familjeve që kanë 

marrë mbështetje të vazhdueshme nga SHSSH. Gjithashtu në kuadër të “Projektit Shpresa” u vizitua 

ambjenti i qendrës, ku u panë nga afër standardet që ofron kjo qendër për personat me aftësi të kufizuara.  

Ndalesa e radhës e Drejtoreshës së SHSSH, Znj. Luneda 

ishte në Drejtorinë Rajonale Vlorë në kuadër të 

bashkëpunimit me aktorë të fushave të shërbimeve 

sociale për ofrimin e shërbimeve cilësore dhe efikase në 

të gjithë sektorët që Ne si Shërbim Social mbulojmë. 

Pjesë e takimit të punës ishte dhe vizita në Qendrën që 

ofron shërbime me bazë komunitare për fëmijët me 

aftësi të kufizuar në Qarkun e Vlorës. Drejtoresha e 

Përgjithshme u shpreh se: “Misioni ynë është shërbimi 

cilësor dhe sa më i shpejtë për qytetarët.” SHSSH do të vazhdojë të mbështesë individët dhe familjet në 

nevojë deri në fuqizimin social ekonomik të tyre. 

 

 

 

Në Ditën Botërore të Familjes në Drejtoritë Rajonale dhe IPSH në varësi të Shërbimit Social Shtetëror u 

organizuan aktivitete të ndryshme social-kulturore me një mesazh të unifikuar “SHSSH është një familje e 

madhe!” 

Vijojnë takimet e Drejtorit të Përgjithshëm të SHSSH në Drejtoritë Rajonale dhe 

IPSH 

SHSSH një familje e madhe, 15 Maj – Dita Botërore e Familjes 

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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Në 15 Maj Drejtori i Përgjithshëm i SHSSH, Znj. Luneda Sufali morri 

pjesë në një aktivitet të organizuar në Qendrën e Zhvillimit 

“Pëllumbat” në Tiranë, duke u shprehur se SHSSH për të gjithe 

njerëzit në nevojë do të jetë një familje që kujdeset vazhdimisht për ta. 

Kjo ditë duhet të sherbejë si moment thirrjeje ku çdo njeri të fuqizojë 

familjet e veta dhe nga ana tjetër të solidarizohet me ata individë që 

nuk e kanë pasur mundësinë të kenë një familje. 

Ne besojmë në një shoqëri ku zgjidhja për fëmijët, të moshuarit, 

personat me aftësi të kufizuara është familja e shëndoshë dhe e 

qëndrueshme. Ashtu si në familjet tona kujdesemi për anëtarët e saj, 

edhe në Instuticionet e Përkujdesit Social angazhohemi çdo ditë me përkushtim dhe dashuri për t’i ofruar 

përfituesve tanë shërbime dhe një jetesë dinjitoze.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  20 Maj - Dita Kombëtare e Jetimëve 

Në kuadër të Ditës Kombëtare të Fëmijëve Jetimë, 

COD organizoi ceremoninë e hapjes së ekspozitës 

“Të zhvillojmë potencialin nëpërmjet talentit”, me 

piktura e vizatime të fëmijëve të Shtëpisë së 

Fëmijës “Zyber Hallulli” Tiranë.  

Me nismën e COD, në mbështetje të zhvillimit të 

talentit të këtyre fëmijëve pa familje, janë 

solidarizuar edhe institucione vendase dhe 

ndërkombëtare, të cilët dhuruan kurse arti dhe 

profesionale falas, bazë materiale si edhe dhurata 

të ndryshme për të gjithë fëmijët.  

 

Gjithashtu dhe tek Shtëpia e Foshnjës HANNA & ROZAFA u zhvillua një aktivitet për vogëlushët.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
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Drejtoria e Kontrollit të Pagesave të NE dhe PAK në 

SHSSH ka zhvilluar një takim pune me 

administratorët shoqërorë të Qarkut Shkodër. Në 

këtë takim mori pjesë Drejtori i Drejtorisë së 

Kontrollit të Pagesave të NE dhe PAK, Znj. Miranda 

Pashaj. Ky takim u zhvillua në kuadër të menaxhimit 

të sistemit të ri elektronik të NE, si dhe kontrolleve 

efikase të zbatimit të legjislacionit. Në takim u 

diskutua për problematikat e hasura gjatë hedhjes së 

të dhënave të aplikimeve të qytetarëve për Ndihmë Ekonomike me Sistemin e Pikëzimit dhe adresimin e 

tyre drejt zgjidhjes. Në këtë takim fokusi kryesor ishte përpjekja e përbashkët për menaxhimin cilësor të 

implementimit të skemës së re të Ndihmës Ekonomike që po shtrihet në 12 qarqet e vendit.  

 
 
 
 
 
Drejtoria e Shërbimeve Sociale ka si detyrë të saj monitorimin e IPSH dhe komisionimet për personat që 

shprehin interes të përfitojnë shërbim në 11 Institucionet e Përkujdesit Social në varësi të SHSSH. Gjatë 

muajit maj kanë qenë 30 rastet të cilave u janë adresuar problematika. Në varësi të nevojave të secilës 

kategori është realizuar koordinimi dhe referimi për zgjidhjen e problematikave. Gjithashtu: 

 1 fëmijë me aftësi të kufizuara është sistemuar në IPSH, ndërsa 2 fëmijë të tjerë me AK janë 

transferuar. 

 Janë sistemuar në IPSH 9 fëmijë jetimë, janë transferuar 4 fëmijë dhe  janë rikthyer 3 fëmijë të 

pashoqëruar.  

 Janë kryer 8 vlerësime social-ekonomike për fëmijët e pashoqëruar. Gjithashtu janë rinovuar 28 

libreza të statusit të jetimit. 

Drejtoria e Kontrollit të Pagesave të NE dhe PAK takim me administratorët 

shoqërorë në Shkodër 

Drejtoria e Shërbimeve Sociale në krye të detyrës për monitorimet e IPSH dhe 

komisionimet 

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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Drejtoria e Shërbimeve Sociale kryen çdo muaj monitorime dhe komisionime duke synuar vazhdimisht 

rritjen e përformancë së stafeve në ofrimin e shërbimeve sociale për përfituesit në nevojë. 

  
 

 

 

 

 

Aktorja e mirënjohur e skenës shqiptare Mariana 

Kondi ka dhënë një shfaqje për përfituesit e 

Shtëpisë së të Moshuarve Tiranë. Në Shtëpinë e të 

Moshuave Tiranë u luajt drama “Hënat e 

Fundme”, me regji të Milto Kutalit, me 

performancën e shkëlqyer të aktorëve Mariana 

Kondi, Bajram Dosti dhe Klajdi Zeqaj. Një pjesë 

teatrale e mrekullueshme që përcolli shumë 

emocione. Të tilla aktivitete janë të vazhdueshme 

në Shtëpinë e të Moshuarve. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aktorja e mirënjohur Mariana Kondi jep shfaqje në Shtëpinë e të Moshuarve, 

Tiranë 

https://www.facebook.com/SHSSHBerat/?hc_ref=ARRzf1Pf2naS9bfARZ20EmPWxmXbSGmYEpTirbYkzvlTdNHLMemE4E3cYSTltK2dTVo&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text

