
 

 
 Veliaj: “Mirënjohje për gratë e vajzat që punojnë me përkushtim në Qendrat e Përkujdesit” 

 
Në 8 Mars, Ministri Veliaj dhe Drejtoresha e Përgjithshme e SHSSH vizituan 
Qendrën e Trajtimit të Viktimave të Dhunës, që në fakt është Qendra Simbol 
e Forcës së Gruas për ta Denoncuar Dhunën dhe e Forcës për tu Ringritur e 
jetuar një jetë me dinjitet. Ministri Veliaj u informua mbi progresin e arritur 
nga Qendra në këndvështrimin e fuqizimit të grave dhe riintegrimit të tyre  
në jetën ekonomike e sociale.  
 

 
 
 

Përkujdesje e vazhdueshme për të moshuarit 
 
“Tirana Expo Center” në bashkëpunim me Qëndrën Kombëtare të Panaireve në 19 
deri 21 Mars organizoi Panairin Medikal Ekspo. Pjesë e këtij panairi u bë edhe 
Qëndra Ditore Polivalente në Kamëz. Të moshuarit e qëndrës përfituan disa lloje 
shërbime shëndetësore falas si ato dentare, ekzaminime falas për zemrën, 
kolesterolin, yndyrnat, etj.  
 

 
Me të njëjtin angazhim për të zbatuar legjislacionin për mbrojtjen sociale 

 
Kanë vijuar kontrollet në njësitë vendore mbi zbatimin e legjislacionit për ndihmën 
ekonomike dhe aftësinë e kufizuar. 38 njësi vendore janë kontrolluar nga 12 Drejtoritë 
Rajonale të SHSSH, ndërkohë që si çdo muaj administratorët kanë zhvilluar takime 
informuese me stafet e këtyre drejtorive.  
Task forca ka vazhduar kontrollin në Qarkun e Shkodrës për kontrollin e skemës së aftësisë 
së kufizuar. Në 3 njësi vendore janë rivlerësuar 342 dosje nga të cilat 222 kanë kaluar për 
rikomisionim në KMCAP-in Epror, për shkak të problemeve të konstatuara.  
 

 
 
 

Mbështesim studentët e sotëm që të jenë profesionistë nesër 
 
Në kuadër të bashkëpunimit interaktiv me Universitetet në Institucionet e 

Përkujdesit dhe strukturat administrative të SHSSH kanë filluar praktikën mësimore 

20 studentë të fakulteteve të shkencave sociale e humane. 

 



 

  Në fokus të Drejtorive Rajonale  
 
 
   Menaxhimi i rasteve të trafikimit të qënieve njerëzore, ka qenë objekti i tryezës 

së organizuar nga Caritas Albania, Koordinatori Kombëtar Antitrafik dhe Drejtoria 
Rajonale e Qarkut të Kukësit. 

 
 
 

 Një veprimtari komplekse për fenomenin e gjakmarrjes u zhvillua në Shkodër nga 
Avokati i Popullit dhe Prezenca e OSBE në Shqipëri. Në këtë auditorium Drejtoria 
Rajonale e SHSSH e Qarkut të Shkodrës solli përvojën dhe iniciativat e saj në 
mëbështetje të këtij komuniteti në nevojë. 

 
 

 Drejtoria Rajonale e SHSSH të Qarkut të Korçës solli përvojën e saj në takimin e 
zhvilluar nga Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve dhe 
përfaqësia e Këshillit të Europës në Shqipëri për riorganizimin e punës për të 
përmirësuar situatën e të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtjen e tyre nga dhuna në 
familje, shkollë e kudo.  
Qëllimi ishte evidentimi më mirë i nevojës së bashkëpunimit për të ndërtuar “ortekun 
social” të mbrojtjes në bashkëpunim me të gjithë aktorët në mënyrë që të 
përmirësohet situata. 

 
 
 Seminari me temë “Sistemi i mbrojtjes dhe shërbimeve për viktimat e trafikimit” i 

organizuar nga Drejtoria Rajonale e Qarkut Lezhë ishte me vlerë dhe në zbatim të 
synimit social për rritjen e kapaciteteve të shërbimit në Qarkun e Lezhës.  
Këtij qëllimi i shërbeu pjesëmarrja dhe përvoja e aktorëve të tjerë nga Shërbimi 
Kombëtar i Punësimit, Drejtoria e Shëndetit Publik,  etj. 

 

 
 
 
 Gra dhe vajza kanë filluar kursin e organizuar për “Kujdestare fëmijësh”. Një 

iniciativë e Drejtorisë Rajonale të SHSSH të Qarkut të Shkodrës në bashkëpunim me 
Organizatën YWCA.  
Një hap drejt mundësive të punësimit të tyre. 

 


