
Ministri Veliaj: “35 dollarë për familjet n

prindër dhe fëmijë nga komuniteti rom dhe në situatë rru
fëmijët tyre, si e vetmja rrugë për integrimin e këtij komuniteti dhe daljen nga varfëria.

Në fjalën e tij ministri Veliaj theksoi se 
kohë atë, por për herë të parë në 24 vjet dhamë shpërblim si për këto familje, ashtu edhe për 
personat me aftësi të kufizuara”.

Ai falenderoi Shërbimin Social Shtetëror dhe dhj
çështjes së fëmijëve në situatë rruge, për punën e tyre të mirë. “Nëse sot nuk investojmë që 
fëmijët të shkojnë në shkollë dhe të vaksinohen, atëherë cikli i varfërisë do të vazhdojë 
pafundësisht. 

Ndaj qeveria ka vendosur të japë një pagesë shtesë prej 35 dollarësh për ato familje me ndihmë 
ekonomike që çojnë fëmijët në shkollë dhe i vaksinojnë ata”, u shpreh ministri Veliaj.
Me rastin e festës së Vitit të Ri, Sh
Caritas shpërndau dhurata për 200 fëmijë rom dhe në situatë rruge

r familjet në nevojë që shkollojnë dhe vaksinojn

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë ka zgjeruar 
spektrin e ndihmës dhe mbë
familjet dhe fëmijët në nevojë. 

Është bërë realitet fakti që familjet n
janë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike n
vaksinojnë fëmijët dhe i regjistrojnë ata në shkollë
do të përfitojnë një pagesë shtesë prej 35 dollarësh. 

Në mbyllje të vitit 2014, Ministri 
prindër dhe fëmijë nga komuniteti rom dhe në situatë rruge. Ai i nxiti prindë
fëmijët tyre, si e vetmja rrugë për integrimin e këtij komuniteti dhe daljen nga varfëria.

theksoi se “Familjet me ndihmë ekonomike jo vetëm që e morën në 
kohë atë, por për herë të parë në 24 vjet dhamë shpërblim si për këto familje, ashtu edhe për 

Ai falenderoi Shërbimin Social Shtetëror dhe dhjetra organizata që u angazhuan për trajtimin e 
çështjes së fëmijëve në situatë rruge, për punën e tyre të mirë. “Nëse sot nuk investojmë që 
fëmijët të shkojnë në shkollë dhe të vaksinohen, atëherë cikli i varfërisë do të vazhdojë 
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ekonomike që çojnë fëmijët në shkollë dhe i vaksinojnë ata”, u shpreh ministri Veliaj.
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Modelojmë shë

Këto dy shërbime të reja u vizituan nga 
Italian, Z. Gaiani. 
Shtëpia e fëmijës gjatë këtij viti është transformuar rrënjësisht. 

Të përkushtuar për të vlerësuar çdo nevojë të personave me aftësi të kufizuar

Kujdesi për personat me aftësi të kufizuara gjatë vitit 2014 ka 
marrë një dimension të ri të shoqëruar me zgjerimin e 
shërbimeve tradicionale. 

Në këtë kontekst Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social 
Shtetëror, Qarku Berat në bashkëpunim me Fondacionin 
Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 
dhe Shoqatën e Paratetraplegjik
ndarjen e 15 karrocave për personat

Plotësimi i kësaj nevoje mundëson përmirësimin e aksesit të 
tyre në jetën familjare e sociale.

ërbime që nxisin deinstitucionalizimin

Një qëndër ditore për fëmijët është një mënyrë p
parandaluar vendosjen e tyre në qëndra rezidenciale. 

Një shtëpi familje i krijon mundësitë fëmijës të jetojë 
në një ambient të ngjashëm me familjen. 

Të dyja këto shërbime janë jetësuar në Shtëpinë e 
Fëmijës në Shkodër që menaxhohet nga Shërbimi 
Social Shtetëror, përgjatë këtij viti me mbë
Projektit të IADSA.

hërbime të reja u vizituan nga Zv. ministrja e MMSR Znj. Kospiri dhe Ambasadori 

Shtëpia e fëmijës gjatë këtij viti është transformuar rrënjësisht. 

Të përkushtuar për të vlerësuar çdo nevojë të personave me aftësi të kufizuar
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 Nga ndihma ekonomike drejt punësimit

Në muajin dhjetor në Lezhë u bë diplomimi i 45 grave që kanë mbaruar 
kursin 
Kuq dega Lezhë. 
shpërndarjes së çertifikatave të njohura dhe të miratuara nga MMSR
u dhanë edhe d
dhe që aktualisht janë të punësuara. 
Përmes k
Organizata 
cilave u ndihmuan në prag të vitit të ri 25 familje në nevojë

 Një tjetër premtim i mbajtur

Një vit më parë kur diskutohej buxheti i 2014
Hallulli” i kërkuan Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erion Veliaj, 
mundësimin e ndërtimit të një fushe futbolli për tu stërvitur dhe dhe 
kaluar në mënyrë aktive kohën e lirë. 
Rezultati: Premtim i mbajtur, sepse tashmë 
funksionon falë mbeshtetjes së Expo Center. 

 Performancë e shkëlqyer e Qendrës së Zhvillimit në Durrës

Një tjetër Qëndër e transformuar rrënjësisht festoi në fundvitin që 
kaloi. E menaxhuar në m
model për shërbimet për fëmijët me aftësi të kufizuara, nuk ka 
p
Mbi të gjitha aty ka ndryshuar rr
fëmijëve me aftësi të kufizuara e shoqëruar me përmirësimin e 
dukshëm të 
rezidenciale. 

Nga ndihma ekonomike drejt punësimit

Në muajin dhjetor në Lezhë u bë diplomimi i 45 grave që kanë mbaruar 
kursin e formimit profesional për rrobaqepësi, mbështetur nga Kryqi i 
Kuq dega Lezhë. Aktiviteti i konceptuar në form
shpërndarjes së çertifikatave të njohura dhe të miratuara nga MMSR
u dhanë edhe dëshmi konkrete nga gra të cilat kan
dhe që aktualisht janë të punësuara. 
Përmes këtij aktiviteti dhe donacioneve nga Restorant Rapsodia dhe 
Organizata World Vision, u përgatitën 25 pako ushqimore përmes të 
cilave u ndihmuan në prag të vitit të ri 25 familje në nevojë

Një vit më parë kur diskutohej buxheti i 2014, fëmijët e Shtëpisë “Zyber 
Hallulli” i kërkuan Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erion Veliaj, 
mundësimin e ndërtimit të një fushe futbolli për tu stërvitur dhe dhe 
kaluar në mënyrë aktive kohën e lirë. 
Rezultati: Premtim i mbajtur, sepse tashmë 
funksionon falë mbeshtetjes së Expo Center. 

Performancë e shkëlqyer e Qendrës së Zhvillimit në Durrës

Një tjetër Qëndër e transformuar rrënjësisht festoi në fundvitin që 
kaloi. E menaxhuar në mënyrë të shkëlqyer nga Arlindi, kjo q
model për shërbimet për fëmijët me aftësi të kufizuara, nuk ka 
përmiresuar thjesht infrastrukturën e saj. 
Mbi të gjitha aty ka ndryshuar rrënjësisht koncepti për shërbimin ndaj 
fëmijëve me aftësi të kufizuara e shoqëruar me përmirësimin e 
dukshëm të cilesië së shërbimit për 42 femijët e kësaj qendre 
rezidenciale. 
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Për të dytin vit rradhazi Shërbimi Social Shtet
fushatën “Shqipëria Dhuron”. 

Përpjekja për të nxitur solidaritetin social me f
të fundvitit, u pasua nga përfshirja n
institucioneve, organizatave dhe fondacione
dhe shpesh edhe jo publike të përkujdesit, si dhe n

Këto të fundit koordinuan dhe dërguan pran
dhurata për fëmijët. 

SHSSH ka bërë publik kontributin e tyre p
adresën: www.sherbimisocial.gov.al
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nxitur solidaritetin social me familjet dhe individët në nevoj
rfshirja në këtë fushatë të  64 bizneseve, 63 individë

dhe fondacioneve, që kontribuan në rrjetin e institucioneve publike 
rkujdesit, si dhe në disa prej drejtorive rajonale t

rguan pranë familjeve më të varfëra pako ushqimore dhe 
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Në Shkodër rreth 800 fëmijë festuan dhe morën lodra e 
dhurata si dhe mbi 3000 familje në nevojë përfituan pako 
ushqimore. 

Kjo në sajë të bashkëpunimit me Fondacionin 
Lane" 

Në qarkun e Durrësit rreth 50 familje të komunave dhe 
bashkive të ndyshme si: Xhafzotaj, Gjepaj,
Shijak dhe Krujë arritën të kenë diçka
festuar si të gjithë në festat e fundvitit. 
Këto pako u mundësuan falë Fondacionit Nehemia,
Vizion dhe Vizion pa Kufi.
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Në Elbasan, t
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dhanë kuptim kësaj nisme t
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Këto pako u mundësuan nga DAR Berat,
fondacione të ndryshme.
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Ndaj në qarkun e Vlorës u dhuruan 500 pako ushqimore dhe 
dhurata  për familjet në skemën e ndihmës ekonomike.
Mbë

Në
mbështetjen e përfaqësuesve të Societe General Bank, fëmijët e 
Shtëpisë së foshnjës ‘’Lulet e Vogla ‘’ kanë gëzuar dhe festuar n
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Edhe në
Janë mbi 250 fëmijë të cilët kan
Faleminderit 

                       
Kukësi festoi falë bujarisë së F.K Kukë

U festua me fëmijët me aftësi të
e Ministrit t
Drejtoreshës së Pë

Pjesë ishin dhe miq të mirë nga shoqëria civile
Kulturore të Fëmijëve.

Institucionet e P

Dibër festuam me fëmijët në nevojë. 
anë mbi 250 fëmijë të cilët kanë marrë dhurata për festat. 

Faleminderit World vision që bëri sado pak të lumtura këto familje.
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