
Shërbimi i përkujdesit për të moshuarit në fokus të Shërbimit Social

Në vazhdim të ndërtimit të partneriteteve që
shërbejnë për përmirësimin e shërbimeve sociale 
për njerëzit në nevojë në Shkodër u zhvillua 
seminari me temë: "Shërbimet ndaj personave
me aftësi të veçanta dhe profilet profesionale 
sipas standarteve evropiane”. Në këtë seminar
morën pjesë drejtues, punonjës social e 
specialistë të Drejtorive Rajonale të ShSSh, 
institucioneve të përkujdesit social, OJF-ve, etj. 
Në qëndër të seminarit ishte jo vetëm njohja me 
modelin e shërbimeve të decentralizuara të
rajonit të Toskanës, por nevoja e vlerësimit të
përgatitjes dhe kualifikimit të “figurave të
ndërmjetme” të domosdoshme për organizimin e 

shërbimit kujdestar. Aktiviteti u mundësua nën kujdesin e Ambasadës Italiane në Shqipëri në
bashkëpunim me SHSSH .

Gjithnjë e më shumë hapësirë për shërbimin e kujdestarisë

Duke qënë se alternativa e shërbimit të kujdestarisë për fëmijë
në nevojë është jo vetëm në interesin më të mirë të fëmijës, por 
edhe një nga rrugët për të bërë realitetit deinstitucionalizimin, 
në 29 maj në Shtëpinë e Fëmijëve Parashkollorë në Shkodër u 
zhvillua trajnimi i familjeve kujdestare që do jenë ofruese të
shërbimit të kujdestarisë për fëmijët që janë rezidentë në këtë
institucion. 
Janë katër familje që do të çertifikohen si familje kujdestare dhe 
pas përfundimit të procedurës gjyqësore do të ofrojnë kujdestari 
për fëmijët e kësaj qëndre. 



Histori suksesi

Punë e sukseshme në menaxhimin e rasteve

Sa më shumë kohë kalon, aq më shumë bindemi se është me vlera sociale shtrirja e modelit të 
menaxhimit të rastit si mënyra e duhur dhe praktika më e mirë e punës për parandalimin e 
institucionalizimit të personave me nevoja specifike. 
Qytetarja A. D. një nënë e re, e ndodhur në kushte të vështira social-ekonomike kërkoi nga 
ShSSh që fëmijën e saj 1 muajsh ta vendoste në Institucionet Rezidenciale për Fëmijë. 
Specialistët e Drejtorisë së Monitorimit në ShSSh e vlerësuan rastin me synimin pozitiv për të 
bërë gjithçka duhej për parandalimin e institucionalizimit të fëmijës. Me veprim emergjence, në 
përputhje me vlerësimin e detajuar të nevojave të nënës dhe fëmijës u dha mbështetje 
psikologjike, u sigurua pagesa ekonomike për 6 muaj, qumësht të përshtatshëm për ushqimin e 
fëmijës bashkë me paketa ushqimore për familjen, veshmbathje, asistencë ligjore, shërbim 
shëndetësor. 
Në veprimin afatgjatë nënës i është sygjeruar gjetja e rrugës së duhur për kapërcimin e 
situatës, si regjistrimi në Qëndrat e Formimit Profesional dhe Zyrën e Punës, rregjistrimi i 
fëmijës në çerdhe. Rasti do vazhdojë të monitorohet.

Objektivi i Qëndrave të Zhvillimit: Aftësim dhe integrim social për personat me 
aftësi të kufizuara

Aleksi ka shprehur deshirën për të mësuar një zanat, 
për të qënë i kompletuar, i dobishëm në shoqëri dhe 
për ta patur më të lehtë në të ardhmen që të bëhet i 
aftë për punë.
Qendra e Zhvillimit Rezidencial Durrës në bashkëpunim 
me Qëndrën Rajonale të Formimit Profesional Publik 
bën të mundur regjistrimin në kursin për kuzhinë dhe 
marrjen e çertifikatës së vlefshme për të hyrë në
tregun e punës. Synimi më i përgjithshëm: Aftësimi i 
Aleksit dhe fëmijëve të tjerë për të qënë më të sigurt 
për të ardhmen e tyre.



 Bashkëpunime të frutshme

Qëndra Ditore Polivalente për të moshuar në Kamëz e ka bërë 
të vazhdueshme traditën e lidhjes me aktorë e partnerë
komunitarë, që kontribuojnë me aktivitete të larmishme për 
argëtimin dhe socializimin e të moshuarve të qëndrës. Në 
këtë kontekst nxënësit e Shkollës "Ibrahim Rugova" ofruan 
veprimtarinë “Një ditë ndryshe për të moshuarit”, shoqëruar
me dhurata, ngrohtësi dhe buzeqeshjen e tyre rinore.

 Ambient për shlodhje, argëtim e socializim

Në sajë të kujdesit të vazhduar për përmirësimin e kushteve 
femijët dhe familjet e strehuar përkohësisht në Qendrën 
Kombëtare Tranzitore të Emergjencave,  tani kanë në
dispozicion sallën e re të shlodhjes dhe argëtimit. Prindërit 
dhe femijët e tyre mund të kalojnë në mënyrë të organizuar 
kohën e lirë. Fëmijët me lojra, ndërsa prindërit mund të
shlodhen duke biseduar apo ndjekur emisione televizive.

 Informim dhe ndërgjegjësim qytetar

Në objektivat e punës dhe programet e mbrojtjes dhe 
përfshirjes sociale të ShSSh bën pjesë edhe puna e veçantë 
për ndërgjegjësimin e komunitetit rom, për të qënë të 
informuar dhe orientuar për shërbimet që ofrohen, mënyrën 
si ata mund të përfitojnë nga programet sociale.
Në këtë kuadër përfaqësues të SHSSH në Njësinë Bashkiake 
Nr. 5 informuan qytetarët për bazën ligjore, mënyrat e 
përfitimit duke bashkëbiseduar dhe dialoguar me një grup të 
komunitetit rom. Ky aktivitet u realizua në bashkëpunim me 
organizatën joqeveritare “Ndihmë Për Fëmijet” që zhvillon 
aktivitetin në Tiranë.


