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Gjatë këtij muaji garantuam  një shërbim të suksesshëm dhe shumë të 

nevojshëm për moshën e tretë.  

Ky shërbim ishte një paketë e plotë shërbimesh social-shëndetësore për 

të moshuarit në institucionet tona. 

Drejtoresha e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror znj. Luneda 

Sufali bashkë me ministren znj.Manastirliu prezantuan programin e 

kujdesit shëndetësor për të moshuarit që jetojnë në institucionet e 

përkujdesit në Shqipëri. Në të gjitha qendrat e përkujdesit u bënë vizita 

okulistike për  të moshuarit dhe u vendosën syze falas për ata që kishin 

nevojë. 

#Shërbimet Sociale 

Gjatë muajit Korrik u mbajt takimi lidhur me “drejtësinë për të 

mitur” e cila është pjesë e rëndësishme e Reformës në sistemin e 

drejtësisë dhe shërbimeve sociale. Slogani i Konferencës ishte 

“drejtësi miqësore për të gjithë të miturit në konflikt me ligjin, 

qofshin ata autorë, viktima apo dëshmitarë”. Pikërisht ky problem u 

trajtua në mënyrë të integruar dhe nga shumë aktorë në konferencën 

me temë: “Forcimi i kapaciteteve të profesionistëve të drejtësisë për 

të mitur. 

Në debatet dhe diskutimet e zhvilluara edhe ShSSh si pjesë e 

kësaj reforme, solli përvojën e institucioneve të përkujdesit për 

fëmijë dhe rolin aktiv të Drejtorive Rajonale të ShSSh në trajtimin 

dhe menaxhimin e rasteve të fëmijëve në konflikt me ligjin.  

 

#Rrisim standartet, përmirësojmë cilësinë e 

ambienteve dhe kushtet për fëmijët 

 

 

Shtëpia e pushimit në Velipojë, tashmë është gati për të pritur 

fëmijët e inistucioneve të përkujdesit nga i gjithë vendi. Kujdesemi 

që çdo fëmijë të jetë i lumtur dhe i shëndetshëm duke përmirësuar 

standartet e qendrave tona dhe cilësinë e jetës së çdo fëmije ashtu 

siç e meriton.  

 

#Bashkë në çdo sfidë në të mirë të përfituesve tanë! 

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 pagesës NE & PAK 

Gjatë këtij muaji grupi i kontrollit ishte në Qarkun Fier në njësitë administrative Karbunar, Bashkia Lushnjë. 

Në kontrollet e ushtruara janë kryer 5 verifikime social ekonomike në familjet përfituese të ndihmës ekonomike, nga 

të cilat, 3 prej  këtyre familjeve i është hequr e drejta për NE për deklarim të rreme.  

Gjithashtu gjatë këtij muaji ka përfunduar procesi i vendimarrjes në të gjitha drejtoritë rajonale për muajin Korrik. 

 

 #Insitucionet e Përkujdesit Social                                         

                                                                                        

Fëmijët e qendrës sonë të varësisë janë përfshirë në kampin 

veror të organizuar nga Global Care.  

 

Ata kanë zhvilluar aktivitete të ndryshme psiko-sociale.  

Këto aktivitete i japin dinamizëm ditës dhe jetës së këtyre 

fëmijëve. 

Loja zhvillon kujdesin mbi ndjenjat dhe mirëqënien e fëmijëve 

dhe në këtë mënyrë ata mësojnë të ballafaqohen me sfidat.  

 

Lojërat e fëmijëve janë çelësi i fëmijërisë së lumtur! 

                         

 

https://www.facebook.com/SHSSHBerat/?hc_ref=ARRzf1Pf2naS9bfARZ20EmPWxmXbSGmYEpTirbYkzvlTdNHLMemE4E3cYSTltK2dTVo&fref=nf

