
FUQIA E SOLIDARITETIT!

Përmbytjet e shkurtit u shoqëruan me reagimin e gjërë human, social e solidar me banorët. Ministria e 
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë inicioi dhe organizoi në bashkëpunim të ngushtë me biznesin, bankat dhe 
donatorë, ngritjen e "Rrjeti i Solidaritetit". 

Qëllimi ishte i qartë: Një strukturë kompakte e solide e kujdesit të shtetit bashkë me biznesin për të ndihmuar në
mënyrë të menjëherëshme banorët e zonave të përmbytyra në Qarqet Vlorë, Fier, Berat dhe Gjirokastër. 

Veprim kompakt dhe i menjëherëshëm për të organizuar, menaxhuar dhe administruar sa më mirë ndihmat dhe 
donacionet e ofruara nga biznesi, shoqëria civile dhe individë të ndryshëm. Shërbimi Social Shtetëror u angazhua 
drejtpërdrejtë përmes veprimtarisë intensive të Drejtorisë së Përgjithshme dhe Drejtorive Rajonale Vlorë, Fier, 
Berat dhe Gjirokastër.

Përgjatë dy javëve mbi 50 biznese, organizata, institucione dhe qindra vullnetarë të koordinuar nga Shërbimi 
Social Shtetëror dhuruan jo vetëm ushqime, por edhe pajisje për shtëpitë e familjeve të përmbytura në të katër 
qarqet e vendit. 



KUJDES PËR ÇDO RAST, SI KURRË MË PARË

Vlorë

Vetëm 24 orë pas takimit të Kryeministrit Rama me bizneset, 12 biznese dhuruan ushqime, pajisje për shtëpitë, 
veshje, ushqim për bagëtinë etj, në familjet e përmbytura në 6 fshatra të Komunës Novoselë. Mobilizim dhe 
koordinim shembullor i Emergjencave Civile, Shërbimit Social, Ushtrisë Shqiptare, Policisë së Shtetit, Prefekturës, 
Pushtetit vendor. 

Një rrjet i admirueshëm vullnetarësh të përkushtuar punuan pa orar për magazinimin dhe shpërndarja e 
ndihmave shtëpi më shtëpi.

Pas fazës së parë të emergjencës në Novoselë AMC dhuroi 64 soba dhe 67 frigoriferë. Firma Salillari dhe Biznes 
Albania dhuruan 74 krevate dhe dyshek. Firmat Selmanaj dhe Stela dhuruan 60 ton ushqim për bagëtinë, 
Komuniteti Mysliman dhuroi 300 pako ushqimore.



JA REZULTATET E PARA KONKRETE PAS EMERGJENCËS

Në shtëpinë e re të Dhora Gjonit, e cila po ndërtohet nga e para pasi banesa para përmbytjes ishte në gjendje 
krejt të mjeruar. Ndihma, aty ku duhet.



Fier

I njëjti angazhim intensiv edhe në zonat e përmbytura në Qarkun e Fierit. Që ditën e parë 11 biznese nën 
koordinimin e z. Luan Bregasi dhuruan ushqime, detergjentë, veshje, jorgane për 864 familje të 16 fshatrave të
prekura nga përmbytjet. U dhurua edhe ushqim për bagëtitë nga Miell Tirana. 

Me shumë vlerë ndihmat e ofruara nga Kompanitë si 
Agna Grup, Eurofish, KMY, Fiol, Harri Lena, Mulliri i artë, 
Primo, Kastrati, Lufra, Ajka, Erzeni të cilat ofruan qindra 
pako ushqimore, dhe sasira të konsiderueshme me 
miell, vaj, sheqer, sallam, lëngje frutash, ujë, bulmet, 
veshje, ushqim për kafshët etj.

Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile pjesë e 
Shqipëria Solidare dhuroi 7 ton ushqime  në këto zona.
Transporti u mbështet nga Biznes Albania.

Gjirokastër

Solidariteti u shfaq edhe në Gjirokastër ku Kompania Birra Tirana dhe Fi Bank kontribuoi me bazë ushqimore për 
bagetinë. 



Berat

Soba nga firma Iseni dhe nga Maqedonia për familjet e prekura nga përmbytjet në qarkun Berat. Kryegjyshata 
dhe Fi Bank dhuruan në Berat. Lavatriçe dhe Frigorifer nga Neptun. Kryegjyshata, OJF dhe shkolla, pjesë e 
solidaritetit në Berat. Përveç ushqimeve u dhuruan paisje elektroshtepiake, krevat, dyshek, çarçaf, jorgan dhe 
tapete. Mbresëlënës solidariteti i nxënësve dhe mësuesve të shkollave të qarkut. Kontribut me ndihma modeste 
por shumë domethënëse.

Dërgesa me ndihma në Urën Vajgurore nga Kompani e Donatorë si Banfi, Business Albania, Sprint, Ajka, Lufra, 
Fibank, SFI, etj, të cilat dhuruan krevatë, dyshekë, batanie, çarçaf, bulmet, paketa ushqimore, ushqim për 
kafshët, etj.

SOLIDARITET I SINQERTË

Edhe Qarku i Shkodrës dërgoi kontributet e veta materiale në shenjë solidariteti me 
familjet e përmbytura në Komunën Ferras të Fierit. Falë organizatave Gruaja te Gruaja, 
Eko Mendje, CATI Foundation, Zyra e Punësimit, Administrata e PMNZH Shkodër dhe 
Pukë si dhe Qëndrës së Keshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike, bënë të mundur 
krijimin e pakove ushqimore me 30 kg sende ushqimore.



NË FOKUS

VULLNETARË TË GATSHËM

Në përgjigje të thirrjes së Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe 
Rinisë dhe Shërbimit Social Shtetëror, kanë qënë të shumtë 
qytetarët që shfaqën dëshirë dhe gatishmëri për të qënë pjesë e 
rrjetit të vullnetarëve që punuan natë e ditë në terren dhe pranë 
banorëve të zonave të përmbytura. 

Gatishmeria u përkthye në detyra konkrete për paketimin e 
ushqimeve si dhe për të ndihmuar konkretisht familjet për 
stabilizimin e situatës materiale në shtëpitë e tyre.

 Vijojmë të punojmë për zbatimin e legjislacionit të NE-së dhe PAK-së
Vazhdon kontrolli për zbatimin e legjislacionit të N.E-së dhe pagesave për PAK. Drejtoritë Rajonale të SHSSH 
realizuan gjatë muajit janar 26 kontrolle të pushtetit vendor për zbatimin e legjislacionit. Janë larguar nga 
skema e N.E. 232 familje me efekt financiar 61.796.033 lekë dhe 13 persona me AK me efekt financiar 242.854 
lekë. Në shkurt janë kontrolluar 33 njësi të pushtetit vendor.
Task Forca e P.A.K. vazhdon kontrollin e dosjeve të përfitimit të pagesës së aftësisë së kufizuar në Qarqet 
Shkodër, Korçë.

 Standarte të Përmbushura në ofrimin e Shërbimeve Sociale
Monitorimi i standarteve dhe cilësia e shërbimit në Qëndrën e Zhvillimit Vlorë, Shtëpinë e Fëmijëve “Zyber 
Hallulli” dhe Shtëpia e të Moshuarve në Fier kanë qenë objekt i punës së Drejtorisë së Monitorimit të
Standarteve në SHSSH përgjatë muajit shkurt për të vlerësuar performancën e institucioneve dhe nivelin e 
kënaqësisë së përfituesve të shërbimit të ofruar në këto institucione.

 Në fokus aftësia e kufizuar
Kujdesi për personat me aftësi të kufizuara dhe plotësimi sa më mirë i nevojave të tyre 
është një nga prioritetet e  Drejtorisë së Përgjithshme të ShSSh dhe nga Drejtoritë 
Rajonale të saj. 
Sipas Marrëveshjes të nënshkruar midis I.S.SH.EL dhe SH.S.SH.EL, për pajisjen me karroca 
për personat me aftësi të kufizuara, nisi shpërndarja e tyre në Qark, sipas kërkesave të 
bëra dhe nevojave të identifikuara.  



 Vullnetarë, për të mbështetur, për të rritur kapacitetet

Këtë muaj një grup vullnetarësh të Drejtorisë Rajonale të ShSSh në Lezhë udhëtoi drejt Dibrës për një seminar
pune dhe shkëmbimi idesh me organizatën “Changing the Future”. Bashkë me grupin "Vizioni Rinor” ishin dhe të
rinjtë e Kishës Ungjillore Lezhë & Milot, nën mbështetjen e “World Vision in Albania and Kosovo”.
Ata patën mundësinë të shohin arritjet e organizatës "Changing The Future" gjatë këtyre 4 viteve të aktivitetit të

tyre, por edhe u njohën me grupe të tjera vullnetarësh që
ishin në seminar.
Ishte një fundjavë shumë produktive dhe shpresëdhënëse 
për të gjithë ne që mendojmë të japim një kontribut për 
vendin ku jetojmë. 
Aktivizmi qytetar dhe vullnetar është një synim strategjik i
ShSSh por dhe vlerë për shoqërinë, kapital social që duhet 
promovuar për të mirën e përbashkët.

 Proaktiv në adresimin e problemeve të trafikimit të qënieve njerëzore

Përfaqësuesit e D.R.Sh.S.Sh. morën pjesë në workshopin me temë “Forcimi i kapaciteteve të strukturave 
shtetërore në mbrojtje të viktimave të trafikimit të personave”.
Ky aktivitet u realizua nga Zyra e Koordinatorit Kombëtar Antitrafikim në bashkëpunim me Institucionin e 
Prefektit dhe Caritas Shqiptar, financuar nga Zyra mbi Trafikimin e Personave (J-TIP) të Departamentit të Shtetit 
pranë Qeverisë së SHBA dhe CRS me pjesëmarrjen e të gjithë anëtarëve të KRAT dhe tryezës teknike.



Menaxhime dhe zgjidhje të rasteve të familjeve në nevojë

Në Bashkinë Krujë rasti i familjes me 5 anëtarë të Xhemal B. nga të cilët 3 prej tyre me aftësi të kufizuara të 
evidentuar nga TV ORA NEWS u vlerësua menjëherë nga SHSSH dhe menaxhimi i rastit u krye në terren bashkë 
me gazetarin e televizionit. Mbledhja e ekipit multidisiplinar dhe kujdesi i ShSSh, bëri të mundur punën për 
bërjen e dokumeneteve për rikomisionim në KMCAP të 3 pjestarëve të familjes dhe sigurimin e kujdestarisë.

Po punohet edhe për përmirësimin e kushteve të shtëpisë së Xhemalit.  Bashkia ka marrë një rol aktiv për ta 
mbështetur familjen. 

Rasti i familjes në nevojë dhe me 5 fëmijë në Bashkinë e Gjirokastrës u menaxhua në bashkëpunim me Drejtorinë 
Rajonale të ShSSh, të cilët asistuan menjëherë nënën e pesë fëmijëve të përgatis dokumentacionin për të 
përfituar statusin e PAK, ndërsa bashkëshorti i saj u ndihmua për të aplikuar për përfitim të ndihmës ekonomike. 
Rasti vijon të mbështetet nga Drejtoria Rajonale.


