
Partneriteti me biznesin: Një histori suksesi në menaxhimin e emergjencave

Vendosmëri e Qeverisë për të vazhduar procesin e mbështetjes 
së familjeve të përmbytyra në Qarkun e Fierit në shkurtin e 
këtij viti. 
Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm gjatë dorëzimit për 
banorët të 680 krerë dele, të humbura gjatë përmbytjeve të 
shkurtit të këtij viti. 

Gjithashtu ai asistoi në procesin e 
shpërndarjes së pajisjeve 
elektroshtëpiake për 110 familje. 
Të gjitha këto donacione janë 
kontribut bujar dhe mbështetje 

humane e ofruar nga Kompanitë Filip Morris, Alba Call Center, Biznes 
Albania, koordinuar me sukses nga Shërbimi Social Shtetëror. 

Bashkë për t’i fuqizuar familjet në ndihmë ekonomike përmes punësimit

Një nga prioritetet kyç të Shërbimit Social Shtetëror është
fuqizimi i familjeve dhe përmbushja e këtij prioriteti kërkon 
ndërveprim të vazhdueshëm me programet e nxitjes së
punësimit. 

Në këtë logjikë dhe për të bërë sa më të mundur lidhjen 
organike të skemave të mbrojtjes sociale të njerëzve në 
nevojë me mundësinë e gjetjes së mundësive të punësimit 
të tyre, u realizua një takim konstruktiv i Drejtorëve Rajonal 
të SHSSH dhe Drejtorëve Rajonal të Shërbimit Kombëtar të 
Punësimit. 

Drejtuesit diskutuan gjerësisht mbi prioritet dhe rrugët e 
ndërveprimit mes dy institucioneve me qëllim mbështetjen 
reale të familjeve në nevojë.



Përmirësojmë modelet e shërbimit dhe nxisim deinstitucionalizimin

Deinstitucionalizimi i shërbimit për fëmijët në 
nevojë është një nga sfidat strategjike të shërbimit 
social. Në këtë kuadër në Shtëpinë e Fëmijëve 
“Zyber Hallulli” u mbajt një takim profesionistësh 
lidhur me projektin pilot të deinsitucionalizimit. 

Në takim morën pjesë përfaqësues të shoqatës 
Terre Des Hommes dhe SOS. Problematika, debate 
dhe diskutimet u përqëndruan në shumë aspekte. 
Po më shumë rendësi ishte përhapja e njohurive 
dhe praktikave të mira të punës për socializimin 
dhe kthimin e fëmijëve nga jeta në institucionet e 
përkujdesit social rezidencial pranë familjes. 

         RRISIM KAPACITETET, PËRMIRËSOJMË CILËSINË

Shërbime më cilësore për personat me aftësi të kufizuara në Qendrat tona të
Zhvillimit 
Duke u bazuar në Programin e Trainimeve për vitin 2015, 30 punonjës e specialist përfaqësues nga 
Qëndrat e Zhvillimit morën pjesë në trainimin lidhur me përmirësimin e metodave të vlerësimit të 
nevojave individuale dhe hartimit të Planeve të Ndërhyrjeve individuale. 

Fokusi i trainimit u përqëndrua me prioritet drejt mënyrës së trajtimit të të rinjve me aftësi të 
kufizuar, në vecanti të rinjve të prekur nga autizmi. 

Ky trajnim shërbeu specifikisht si përvojë me vlerë për drejtuesit dhe specialistët e qendrave në 
përmirësimin e raporteve të ndërtuara me personat me aftësi të kufizuar, si dhe për ndërtimin e 
marrëdhënieve konstante dhe përfshirëse me familjet e tyre. Trainimi u zhvillua nga specialisti 
italian i kontaktuar Prof. Dr. Francesco Nardocci, aktualisht President Kombëtar i Shoqatës së 
Neuropsikiatrisë për Fëmijë në Itali  në bashkepunim me Projektin IADSA.

NË FOKUS



Për një menxhim më efektiv të rasteve nga punonjësit social

Duke vlerësuar situatën e fëmijëve të pashoqëruar në emigracion, 
në ambjentet e SHSSH u organizua një takim me punonjësit 
socialë të 12 Drejtorive Rajonale të Shërbimeve Sociale. 

Qëllimi i takimit ishte jo vetëm njohja më e mirë e përmasave të 
këtij fenomeni social, por edhe rritja e kapaciteteve lidhur me 
vlerësimin e familjeve të fëmijëve që ndodhen jashtë vendit të 
pashoqëruar, përmirësimin e metodave dhe cilësisë së punës në 
menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë dhe mënyrat e 
menaxhimit dhe zgjidhjes së problemit të tyre.

Nxitje e punësimit për të rinjtë në Qarkun e Durrësit

Në bashkëpunim me Shërbimin Kombëtar të Punësimit në Durrës 
falë fondit që qeveria ka akorduar për nxitjen e punesimit, SHSSH 

Durrës mundesoi për disa të rinj, që sapo kanë mbaruar studimet 
universitare dhe disponojnë një diplomë kualifikimi, të provohen 
duke i dhënë mundesinë e punësimit ne formën e praktikës 
profesionale.



Ngremë kapacitetet e administratorëve socialë

Përmirësimi i punës dhe njohja e saktë e legjislacionit 
bazë mbi rrugët dhe mjetet e mundshme për 
mbështetjen e duhur të familjeve dhe individëve në 
nevojë në çdo njësi vendore, ishte objekti i takimit të
Drejtores së Përgjithshme të SHSSH, znj. Etleva Bisha me 
administratorët social të Qarkut të Fierit. Diskutimi u 
përqëndrua jo vetëm në mbështetjen që bëhet përmes 
pagesës së ndihmës ekonomike dhe aftësisë së kufizuar, 
por edhe shërbimeve te tjera që nxisin fuqizimin dhe 
integrimin social të individëve dhe familjeve. Shkëmbimi 

eksperiencës, debatet për interpretimin e ligjit dhe rasteve e bënë interaktiv dhe me vlerë këtë
event.

Informimi është hapi i parë drejt aksesit në shërbime

Në Qendrën Komunitare Ndërkulturore në Berat, u 
zhvillua një seminar me përfaqësues e qytetarë të
komunitetit Rom e Egjiptjan, për ti informuar në mënyrë
të detajuar për të drejtat dhe shërbimet sociale që 
ofrohen nga strukturat sociale të pushtetit qendror e 
vendor për këto komunitete në nevojë.
Seminari u mundësua dhe u lehtësua nga Fondacioni 
''Ndihmë për fëmijët'' - Projekti CEFA. Seminari mori 
trajtën e zgjeruar të informimit dhe dialogut, duke u 
bazuar në njohjen dhe përhapjen e mbi praktikave të mira 

e të vlefshme të shërbimeve të ofruara në komunitet, si dhe se njohjen me risitë që parashikon 
Reforma e Shërbimeve të Integruara Sociale të MMSR.
Seminare të tilla u zhvilluan gjatë prillit edhe me komunitetin rom e egjiptian në Korçë, Tiranë dhe 
Elbasan.


