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#Në çdo kohë pranë qytetarëve në nevojë 

 

 

Nëbashkëpunim me organizatën#ASED, kanëzhvilluarnëBeratnëambjentet e 
Qendrës “Lira”, njëtrajnim me drejtuesit e qendravetëzhvillimit. 

Kytrajnimvjennëkuadërtëprojektitqëkjoorganizatëpozhvillonpërngritjen e 
atelievenëinstitucionet e tyre. Përmirësimi i shërbimitnëqendrat e 
zhvillimitdrejtpërfshirjessëpërfituesvenëpunësipasaftësivetëtyreëhstëdhe 
do tëmbetetnjëobjektiv i rëndësishëm i #SHSSH 

Trajnimi i stafevesocialetëqendravetëzhvillimitpërkrijimin e 
atelievenëqendrasynonfuqizimin e 
qendravenëpërmjetkrijimittëkooperativavebrendaqendrave me 
qëllimintegrimindheaftësimin e personavemëaftësindryshe. 

#SHSSH mbeshtetketeprojekt duke ofruargjithëmbështetjen e 
nevojshmepërriorganizimin e qendrave me qëllimin final 
ndihëmndajpersonave me 
aftësindryshepërnjëjetësetëpavarurdhetëintegruarnëshoqëri. 

 

Shërbimi Social Shtetëror reagon ndaj thirrjes për ndihmë të znj. F.LL, 

banore e njësisë administrative Dajt dhe nënë e 3 fëmijëve të mitur të 

cilët jetonin në kushte të mjerueshme. 

Përveç kushteve të vështira të jetesës, zonja ishte edhe viktimë e dhunës 

nga ish-bashkëshorti dhe ish-vjehrri. Pas marrjes së urdhërit të 

mbrojtjes nga gjykata zonja mbeti e pastrehë bashkë me fëmijët e saj. 

Nga verifikimi  i Drejtorisë Rajonale të SHSSH Tiranë në bashkëpunim 

me punonjëset e Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve në njësinë Dajt e 

Farkë u konstatua gjendja e rënduar socio-ekonomike dhe znj. F.LL me 

3 fëmijët u sistemuan pranë QKTE, ku po marrin të gjitha shërbimet e 

nevojshme nga një staf i përkushtuar. 

 
#Drejtoria e Kontrollit të Pagesave të NE dhe PAK 

 

 

Nëbashkëpunim me organizatën#ASED, 
kanëzhvilluarnëBeratnëambjentet e Qendrës “Lira”, njëtrajnim me 
drejtuesit e qendravetëzhvillimit. 

Kytrajnimvjennëkuadërtëprojektitqëkjoorganizatëpozhvillonpërngritj
en e atelievenëinstitucionet e tyre. Përmirësimi i shërbimitnëqendrat 
e 
zhvillimitdrejtpërfshirjessëpërfituesvenëpunësipasaftësivetëtyreëhst
ëdhe do tëmbetetnjëobjektiv i rëndësishëm i #SHSSH 

Në vijimësi të zbatimit të Planit të Kontrollit 2018, Drejtoria e  

Kontrollit të Pagesave të NE dhe PAK ka realizuar kontrollet dhe 

vizita në familjet përfituese në disa Qarqe dhe Njësi Administrative 

në vend lidhur me pagesat e NE dhe PAK.  

Në të njëjtën kohë, në kuadër të fushatës së komunikimit mbi 

Skemën e Ndihmës Ekonomike janë zhvilluar takime me 

Administratorët Shoqërorë të qarqeve Lezhë, Dibër, Kukës, Elbasan 

dhe Korçë lidhur me problematikat e aplikimit të NE dhe zbatimin e 

legjislacionit.  

 

#Tetori- Muaji i Ndërgjegjësimit kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore 

 

 

Nëbashkëpunim me organizatën#ASED, kanëzhvilluarnëBeratnëambjentet e Qendrës “Lira”, 
njëtrajnim me drejtuesit e qendravetëzhvillimit. 

Kytrajnimvjennëkuadërtëprojektitqëkjoorganizatëpozhvillonpërngritjen e 
atelievenëinstitucionet e tyre. Përmirësimi i shërbimitnëqendrat e 

zhvillimitdrejtpërfshirjessëpërfituesvenëpunësipasaftësivetëtyreëhstëdhe do 
tëmbetetnjëobjektiv i rëndësishëm i #SHSSH 

Trajnimi i stafevesocialetëqendravetëzhvillimitpërkrijimin e atelievenëqendrasynonfuqizimin e 
qendravenëpërmjetkrijimittëkooperativavebrendaqendrave me qëllimintegrimindheaftësimin e 

personavemëaftësindryshe. 

#SHSSH mbeshtetketeprojekt duke ofruargjithëmbështetjen e nevojshmepërriorganizimin e 
qendrave me qëllimin final ndihëmndajpersonave me 

aftësindryshepërnjëjetësetëpavarurdhetëintegruarnëshoqëri. 

 

Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit kundër trafikimit të qenieve 

njerëzore, Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror dhe 

institucionet tona të përkujdesit, kanë zhvilluar fushata ndërgjegjësimi 

mbi fenomenin e trafikimit pranë shkollave të ndryshme 9- vjeçare dhe 

të mesme.  

Motoja që ka udhëhequr fushatën ndërgjegjësuese gjatë këtij muaji e vë 

theksin mbi informimin si themel për ç’rrënjosjen e këtij fenomeni 

shoqëror shkatërrues.  

 

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
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 

 

 

Nëbashkëpunim me organizatën#ASED, 
kanëzhvilluarnëBeratnëambjentet e Qendrës 
“Lira”, njëtrajnim me drejtuesit e 
qendravetëzhvillimit. 

Kytrajnimvjennëkuadërtëprojektitqëkjoorganiz
atëpozhvillonpërngritjen e 
atelievenëinstitucionet e tyre. Përmirësimi i 
shërbimitnëqendrat e 
zhvillimitdrejtpërfshirjessëpërfituesvenëpunësi
pasaftësivetëtyreëhstëdhe do 
tëmbetetnjëobjektiv i rëndësishëm i #SHSSH 

Trajnimi i 
stafevesocialetëqendravetëzhvillimitpërkrijimi
n e atelievenëqendrasynonfuqizimin e 
qendravenëpërmjetkrijimittëkooperativavebre
ndaqendrave me 
qëllimintegrimindheaftësimin e 
personavemëaftësindryshe. 

#SHSSH mbeshtetketeprojekt duke 
ofruargjithëmbështetjen e 
nevojshmepërriorganizimin e qendrave me 
qëllimin final ndihëmndajpersonave me 
aftësindryshepërnjëjetësetëpavarurdhetëinteg
ruarnëshoqëri. 

 

#Institucionet e Përkujdesit Shoqëror 

 

 

Nëbashkëpunim me organizatën#ASED, 
kanëzhvilluarnëBeratnëambjentet e Qendrës “Lira”, 

njëtrajnim me drejtuesit e qendravetëzhvillimit. 

Kytrajnimvjennëkuadërtëprojektitqëkjoorganizatëpozhvillo
npërngritjen e atelievenëinstitucionet e tyre. Përmirësimi i 

shërbimitnëqendrat e 
zhvillimitdrejtpërfshirjessëpërfituesvenëpunësipasaftësivet

ëtyreëhstëdhe do tëmbetetnjëobjektiv i rëndësishëm i 
#SHSSH 

Trajnimi i stafevesocialetëqendravetëzhvillimitpërkrijimin e 
atelievenëqendrasynonfuqizimin e 

qendravenëpërmjetkrijimittëkooperativavebrendaqendrav
e me qëllimintegrimindheaftësimin e 

personavemëaftësindryshe. 

#SHSSH mbeshtetketeprojekt duke 
ofruargjithëmbështetjen e nevojshmepërriorganizimin e 

qendrave me qëllimin final ndihëmndajpersonave me 
aftësindryshepërnjëjetësetëpavarurdhetëintegruarnëshoqë

Qëllimi kryesor i punës së institucioneve të përkujdesit është 

ri-integrimi në shoqëri i çdo përfituesi të shërbimeve tona.  

Si rezultat i punës së shkëlqyer të stafit të Qendrës 

Rezidenciale të Zhvillimit Durrës, u bë i mundur kthimi në 

familjen biologjike i një vajze 27-vjeçare e cila prej 4 vitesh 

përfitonte shërbim pranë këtij insitucioni.  

Përgjatë muajit Tetor, Drejtoria e Shërbimeve Sociale ka 

kryer 21 vlerësime social-ekonomike të fëmijëve të 

pashoqëruar. Është vlerësuar dokumentacioni për fëmijët 

dhe janë sistemuar 16 fëmijë në IPSH dhe janë kryer 3 

transferime. Një fëmijë me AK është sistemuar në 

institucion, ndërsa një tjetër është transferuar.  

Në lidhje me të moshuarit janë shqyrtuar 39 dosje, nga të 

cilët janë sistemuar në institucion 17 të moshuar dhe 3 janë 

transferuar. 

Janë shqyrtuar dokumentacionet e aplikantëve për Statusin e 

Jetimit. Kanë përfituar këtë status 40 persona dhe janë 

rinovuar 29 libreza.  

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

