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#Në kohë reale pranë njerzve në nevojë 

 

 

 

 
 

#Drejtoria e Kontrollit të pagesave të NE dhe PAK 

 

  

Një rast tjetër suksesi! Dy djem të mitur kishin mbetur pa kujdes 

prindëror pas arrestimit të babait dhunues ndaj nënës. Shërbimi 

Social Shtetëror morri nën kujdes të dy djemtë duke i strehuar 

në një nga qendrat e përkujdesit shoqëror. Ndërkohë që nëna po 

merr kujdes të specializuar në QSUT, ne kujdesmi që fëmijët të 

marrin mbështetjen dhe kujdesin maksimal psiko-social. Bashkë 

mundemi t’ia dalim duke qenë afër çdo personi i cili ka nevojë 

për ndihmë. Misioni ynë primar është shërbime të shpejta dhe 

efikase në shërbim të qytetarit. 

  Drejtoresha e përgjithshme në ditën e parë të shkollës dha një mesazh për fëmijët e IPSH 

 

Drejtoresha e përgjithshme nga Qendra Pritëse e 

Viktimave të Dhunës në Familje duke shoqëruar fëmijët në 

ditë e parë të shkollës dha këtë mesazh:  

Suksese në rrugën e dijes, i urojmë të gjithë fëmijëve të 

institucioneve të përkujdesit shoqëror. 

Të gjithë ne të behemi bashkë dhe të vendosemi në rolin e 

prindërve  për të gjithë ata fëmijë të cilët janë pa kujdes 

prindëror duke iu ofruar sado pak ngohtësi dhe dashuri. 

Eshtë kënaqësi të shoqëroja fëmijët e grave të dhunuara në 

ditën e parë të shkollës. 

 

Në kuadër të Planit të Kontrollit 2018, vazhdojnë 

kontrollet në të gjitha Qarqet dhe Njësitë 

Adminisitrative të vendit për pagesat NE & PAK  

këto kontrolle janë shoqëruar dhe me vizitat në 

familje.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
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 #Drejtoria e Shërbimeve Sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #Insitucionet e Përkujdesit Social  

 

 

 

#Qëndra Kombëtare Tranzitore Emergjencave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qendra Kombëtare Tranzitore e Emergjencave 

ka organizuar aktivitet social - kulturore në 

Javën Ndërkombëtare të Romëve.  

Çdo aktivitet social ka për qëllim integimin dhe 

edukimin e këtij komuniteti. 

 

Gjatë muajit Shtator janë kryer 29 vlerësime social-ekonomike për fëmijët e pashoqëruar. 

Janë rikthyer 11 fëmijë të pashoqëruar. Eshtë vlerësuar dokumentacioni për  fëmijët dhe janë 

sistemuar 5 fëmijë në IPSH dhe 4 janë transferuar.  

Gjithashtu  janë menaxhuar 4 raste VT/VMT si dhe janë shqyrtuar 35 dosje nga të cilat janë 

vendosur në institucion 17 të moshuar.  

 

Fëmijët e Qendrës Kombëtare Pritëse të Viktimave të 

Trafikimit kanë gjetur një mënyrë të veçantë për të 

shprehur mirënjohjen ndaj akteve humanitare të Nënë 

Terezës në Ditën e Shenjtërimit të saj.  

 

Punonjësit dhe fëmijët e qendrës ia kanë dedikuar 

këtë ditë zhvillimit të një aktiviteti me temë “Nga 

njerëzorja tek e shenjta, e jona dhe e mbarë botës 

Nënë Tereza” ku fëmijët kanë paraqitur 

krijueshmërinë e tyre përmes vizatimeve. 

https://www.facebook.com/SHSSHBerat/?hc_ref=ARRzf1Pf2naS9bfARZ20EmPWxmXbSGmYEpTirbYkzvlTdNHLMemE4E3cYSTltK2dTVo&fref=nf

