#ImPaktiSocial

# Informojmë komunitetet për skemën e re të ndihmës ekonomike”
Berat, 22 Prill: Shërbimi Social Shtetëror po zbaton
një fushatë komunikimi në të 9 qarqet ku pritet të
shtrihet skema e re e ndihmës ekonomike. Synojmë
ti informojmë komunitetet për të gjitha proçedurat që
duhet të ndjekin për të përfituar ndihmën ekonomike,
si dhe për vizionin e ri të lidhjes së kësaj skeme me
shërbime të tjera që nxisin fuqizimin e familjeve në
nevojë. “Qytet më qytet, shtëpi më shtëpi, familje
më familje - kështu do të promovohet skema e re e
ndihmës ekonomike në të gjithë vendin”- u shpreh
Ministrja . Xhaçka në takimin me familje e drejtues
vendor në Bashkinë Berat.

Duke folur për ndyshimet ligjore znj. Xhaçka theksoi se “skema synon mbrojtjen e më të varfërit, riintegrimin e
qytetarit në nevojë nëpërmjet një skeme aktive për mirëqenien e atyre që sot kanë më shumë nevojë për të”. Skema e
re e ndihmës ekonomike dyfishon dhe trefishon masën e përfitimit për familjet që kanë marrë ndihmë të pjesshme dhe
ndihma e pjesshme nuk do të jetë më. Ndihma e re ekonomike, siguron transparencë dhe ka eleminuar totalisht
kriteret përjashtuese për aplikantët. Që prej vitit 2014 ndihmon familjet me pagesë shtesë për çdo fëmijë që ndjek
shkollën dhe që vaksinohet.
# Ministrja Xhaçka në Shtëpinë e të Moshuarve: “Është rradha jonë të kujdesemi për ju”
Ministrja e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë znj. Olta Xhaçka,
firmosi Paktin Social për ngritjen e shërbimeve sociale në
Bashkitë e Vorës dhe Rrogozhinës. Ministrja Xhaçka tha se
Pakti Social nuk është thjesht një marrëveshje, por është një hap
drejt më shumë akteve të solidaritetit dhe respektit. Pakti Social
për më shumë mirëqenie, u firmos në Shtëpinë e të moshuarve
në Tiranë. Kjo ditë, sipas Ministres Xhaçka është një ditë që
simbolizon edhe një ditë solidariteti brezash, modeli
vullnetarizmi dhe përkujdesje nga të rinjtë, pasi për të moshuarit
e kësaj qendre u përkujdesen nxënësit e arsimit profesional për
pamjen e tyre dhe drekën e shtruar. Ministrja Xhaçka u tha të
moshuarve të kësaj qendre se është rradha jonë të kujdesemi për
ju me të njëjtin respekt dhe vendosmëri, siç keni bërë ju për ne,
fëmijët tuaj, gjatë të gjithë jetës.

# Tiranë dhe Durr ës, 27-28 prill 2017: Përgatitja e administrator ëve shoqëror
thelbësore për t ë rritur cil ësinë e shërbimit
Në kuadër të shtrirjes së skemës së re të ndihmës
ekonomike, Drejtoresha e Përgjithshme e SHSSH
znj. Etleva Bisha ka qenë në Durrës në një
diskutim të gjatë me administratorët socialë të
këtij qarku. Ndryshimet ligjore për ndihmën
ekonomike, problemet e identifikuara në punën e
tyre nga grupet e kontrollit të SHSSH, së bashku
me sfidat që ata ndeshin, ishin në qendër të
diskutimit. Shumë e rëndësishme që çdo familje
dhe individ i interesuar për ndihmën ekonomike të
jetë i informuar për ndryshimet ligjore. Jo vetëm
administratorët dhe stafet e SHSSH por edhe çdo
qytetar i informuar mund të ndihmojë në këtë
proçes.
# Bashkëpunojmë me njësitë vendore për implementimin e skemave të NE dhe PAK

#Berat
Në kuadër të informimit të qytetareve për skemen e re
të Ndihmës Ekonomike dhe të proçedurave të
Komisionimit të Caktimit të Aftesisë për Punë,
Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Berat
ka vijuar takimet informuese mbi shtrirjen e
dixhitalizimit të skemës së NE, jo vetëm mbi njohjen
dhe zbatimin e detyrave të përcaktuara në ligj, por
edhe të kryerjes së këtij proçesi si një ekip me
administratorët social, kryepleqte, kryetarët e njësive
administrative, punonjësit e kadastrës, punonjësit e
zyrës së punës dhe e sekretarit të Keshillave
Bashkiakë. Implementimi i skemës së re të NE, kërkon
angazhimin e të gjithë aktorëve, pasi proçesi është
zinxhir dhe çdo hallkë është e rëndësishme, në mënyrë
që ndihma të shkojë realisht tek më të varfërit, por
edhe duke nxitur punësimin tek grupmosha aktive për
punë.

# Lezhë
Në kuadër të implementimit të skemës së re të Ndihmës
Ekonomike, Drejtoria Rajonale e SHSSH Lezhë ka
organizuar një trainim me administratorët shoqërorë të 7
njësive administrative të Bashkisë Mirditë, si edhe të 4
njesive administrative të Bashkisë Kurbin. Gjatë takimit
administratorët u njohën me ndryshimet e reja ligjore,
udhëzimet përkatëse dhe sfidat e ndeshura gjatë
implementimit të skemës se rë të NE. Me qëllim
zbatimin në kohë dhe cilësi të reformës së NE, takimet
dhe trainimet me administratorët do të vazhdojnë çdo
muaj.

Në terren

 Shkodër – Raste Suksesi
Jetmira, një vajzë 20-vjeçare paraplegjike gjeti
mbështetjen e Shërbimit Social Shtetëror Shkodër.
Thirrjes së familjes së vajzës për të siguruar një karrocë të
re, iu përgjigj Hysniu, babai i një tjetër vajze paraplegjike
duke dhuruar një karrocë për Jetmirën. Karroca së bashku
më disa ushqime u dërguan pranë familjes Bajrami nga
përfaqesues të Shërbimit Social Shtëtëror Shkodër dhe
dhuruesit të karrocës. Këtë herë gëzuam Jetmirën por do
të vazhdojmë akoma të gëzojmë të tjerë përsona që kanë
nevoja për karroca, falë bashkëpunimit jo vetëm me
vullnetarët, por edhe me Shoqata dhe Fondacione që
SHSSH Shkodër tashmë ka lidhur marreveshje
bashkepunimi.

 Vijojnë kontrollet për zbatimin e legjislacionit për ndihmën ekonomike dhe
shërbimet e përkujdesit

Grupi i kontrollit të D.R.SH.S.SH Kukës realizoi kontrollin e
zbatimit të legjislacionit të Ndihmës Ekonomike dhe Pagesës
së Personave me Aftësi të Kufizuar në Njesinë
Administrative Llugaj, Bashkia Tropojë. Kontrollet e
ushtruara nga Drejtoritë Rajonale të SHSSH, në përputhje me
planin vjetor synojnë jo vetëm zbatimin korrekt të ligjit nga
njësitë vendore në kryerjen e pagesave për ndihmën
ekonomike dhe aftësinë e kufizuar, por edhe sqarimin e
administratorëve shoqëror me qëllim përmirësimin e punës së
tyre.

Dritare: Jeta në qendrat e
përkujdesit
 Qendra e Zhvillimit Rezidencial Durr ës
Miqtë e Shërbimit Social vazhdojnë të na
mbështesin në përmbushjen e misionit tone në
ofrimin e shërbimeve shoqërore për fëmijët me
aftësi të veçanta. Në muajin Prill Qendra e
Zhvillimit Rezidencial Durrës është vizituar nga të
rinjtë e shkollës “Leonik Tomeo”. Falë impenjimit
dhe dashamirësisë të të rinjve dhe mesueses Etleva
Isli, fëmijët me aftësi të veçanta kaluan momente
gëzimi dhe argetimi. Kur ka deshirë, vullnet dhe
mundësi të gjitha arrihen. Mirenjohës ndaj këtyre të
rinjve që kanë cilësi dhe zemër të madhe

Në përmbushje të standarteve për shërbimet
shoqërore, Qendra e Zhvillimit Rezidencial
Durrës ka zhvilluar takim me prindërit e fëmijëve
me aftësi të kufizuara që marrin shërbim në ketë
qendrës. Në fokus të takimit ishtë forcimi i
bashkëpunimit me prindërit, për të ofruar
shërbime sa më cilësorë për fëmijët me aftësi të
kufizuara. Gjithashtu në takim u diskutua dhe për
sfidat që stafi i qendrës së bashku me prindërit
duhët të menaxhojnë së bashku. Në Qendrës e
Zhvillimit për PAK durrës, aktualisht përfitojnë
shërbim 35 fëmijë me aftësi të kufizuara.

 Fundjavë ndryshe e fëmijëve të Qendrës Kombëtarë të
Trajtimit të Viktimave në Familje.
Stafi i QKTVF ka organizuar një të dielë ndryshe për
fëmijet e qendrës. Me moton “larg telivizonit – më
afër realitetit” fëmijët kanë qenë të pranishëm tek
Cirku i Tiranës. Për rreth 60 minuta fëmijët kanë
shijuar artin, shfaqjet, spektaklin e aktorëve të cirkut.
Shërbimi Social Shtëtëror së bashku me instittucionet
në varësi synon krahas ofrimit të shërbimeve të
përkujdesit edhe organizimin e aktivitete social
kulturore për përfituesit.

