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# Drejtoria e Kontrollit të NE dhe PAK ka ushtruar kontroll  në Drejtorinë 

Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Korçë dhe Njësinë Administrative Proptisht 

Drejtoria e Kontrollit të NE dhe PAK ka ushtruar në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror 

Korçë dhe Njësinë Administrative Proptisht. Qëllimi i grupit të kontrollit ka qenë verifikimi i punës së 

bërë mbi zbatimin e legjislacionit të NE, PAK dhe invalidëve të punës. Nga kontrolli në Njësinë 

Administrative Proptisht janë konstatuar pagesa në kundërshtim me legjislacionin në skemën e ndihmës 

ekonomike: 11 familje që janë trajtuar me ndihmë ekonomike që kanë gjendjen civile në këtë njësi por nuk 

banojnë me efekt 32600 lekë dhe 13 familje që janë trajtuar me NE pa marrë konfirmimet nga institucionet 

me efekt 38600 lekë. Për muajin korrik 2017, Drejtoritë Rajonale kanë kontrolluar 35 njësi vendore. Nga 

kontrollet e ushtruara janë konstatuar 30 familje që kanë përfituar në kundërshtim me aktet ligjore me 

dëm ekonomik 50084  lekë, 64 familje paguar më tepër me efekt 280912 lekë.  Në total efekti financiar për 

NE është 330996 lekë. Lidhur me kontrollin për pagesat e aftësisë së kufizuar janë konstatuar pagesa të 

parregullta për  32 persona me aftësi të kufizuar  me efekt  84.860 lekë dhe 16 invalid pune me efekt 55.200 

lekë. 

Në kuadër të shtrirjes së skemës se re të NE, dhe forcimit 

të kapaciteteve të stafeve, Specialistët e Drejtorive 

Rajonale të Shërbimit Social Shkodër, Lezhë, Vlorë dhe 

Gjirokastër ishin në Durrës për t’u njohur me proçedurat 

e sistemit dixhital të Ndihmës Ekonomike. Ky sistem, i 

cili tashmë ka mbi 3 vite që operon suksesshëm në qarqet 

pilot Durrës, Tiranë dhe Elbasan, në Shtator do të shtrijë 

efektet e tij në të gjithë Shqipërinë.  Risitë që sjell skema e 

re e NE kanë të bëjnë si me rritjen e masës së pagesës, 

ashtu edhe në transparencën për sa i përket vendimarrjes 

dhe shpërndarjes së pagesave të NE, por edhe me 

mungesën e kritereve përjashtuese për çdo qytetar që 

dëshiron të aplikojë, pasi është formula e pikëzimit që 

përcakton se kush përfiton ndihmë ekonomike. Aplikimi 

bëhet tek zyra e administratorit shoqëror në njësinë 

administrative ku qytetari banon.  

 

#Shkëmbim eksperiencash midis Drejtorive Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror 
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#Në Lezhë                                                          

  

 
  

 

 

#SHSSH vazhdon mbështetjen për stafet e IPSH-ve 

#ImPaktiSocial 

Drejtoria e Shërbimeve Sociale në SHSSH, ka zhvilluar 

një trajnim me stafin e Qendrës së Zhvillimit Vlorë 

dhe Lezhë. Qëllimi i trajnimit ka qenë forcimi i 

kapaciteteve të stafeve të IPSH-ve, në këto 2 Qendra. 

      Në fokus të trajnimit ishin temat:  

 Komunikimi me përfituesit e shërbimeve, 

 Kodi i sjelljes,  

 Të drejtat e përfituesve,  

 Ndjekja e procedurave për mbrojtjen e 

përfituesve. 

 

 

Drejtoria e Shërbimeve Sociale ka planifikuar trajnime të tjera për fuqizimin akoma më tej të stafeve të 

IPSH-ve dhe Drejtorive Rajonale në bashkëpunim me organizata të ndryshme. 

 

Në Bashkinë Kurbin, është mbledhur  tryeza  teknike 

për Hartimin e Planeve Sociale për këtë bashki. Në 

takim morën pjesë  përfaqësues të Institucioneve 

Publike (Polici, DAR, Dr.Shëndetit). Në këtë takim u 

vendos ngritja e Grupit të Punës për të hartuar  

Planin Social të Bashkisë Kurbin. Drejtoria Rajonale 

SHSSH Lezhë, vazhdon të koordinojë punën midis 

Bashkive dhe Institucioneve të tjera për vijimin e këtij 

proçesi deri në finalizimin me sukses të Hartimit të 

Planit Social në Qarkun Lezhë. Drejtoria Rajonale e 

Shërbimit Social Shtetëror Lezhë, në bashkëpunim me 

Caritas Albania, zhvilluan dialogun social me grupet 

e interesit për gjithëpërfshirjen e tyre në planin social 

që po hartohet në bashkëpunim me Bashkinë Lezhë. 
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  #Në Berat 

          

  

         
  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

      #Në Vlorë 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror, Berat në 

bashkëpunim me stafin e Qendrës së Zhvillimit “Unë 

jam si Ju”, ka organizuar tryezën teknike të grupit 

multidisiplinar. Qëllimi i këtij takimi ishtë përcaktimi i 

planeve 6-mujore të zhvillimit për përfituesit e kësaj 

qendre. Gjatë takimit u diskutua për hartimin e planeve 

të kujdesit social për çdo përfitues në Qendrën e 

Zhvillimit, duke pasur paraysh interesin më të lartë të 

fëmijës për zhvillimin psiko-social të tij.  

 

Për herë të parë, nën drejtimin e Drejtorive 

Rajonale të Sherbimit Social Shtetëror, Qarku Vlorë 

me mbështetjen e Save the Children, u nënshkrua 

marrëveshja e bashkëpunimit dhe bashkërendimit 

ndërmjet aktorëvë kryesorë lokal, që ofrojnë 

shërbime për fëmijët me aftësi të kufizuara në 

Qarkun e Vlorës. 

Institucionet nënshkruese të kësaj marrëveshje janë: 

Drejtoria Rajonale Arsimore, Drejtoria Rajonale e 

Shëndetësisë, Zyra Rajonale e Punësimit, 

Inspektoriati Rajonal i Punës, organizata World 

Vision në Shqipëri (zyra Vlorë), si dhe qendra  e 

Shërbimeve me Bazë Komunitare për Fëmijët me 

Aftësi të Kufizuara, e ngritur dhe e mbeshtetur nga 

Save the Children. 

 

 

 

Bazuar në këtë marrëveshje, ky rrjet ofrues i 

shërbimeve do të ketë takime periodike të 

koordinuara nga Bashkia Vlorë, me synimin për të 

garantuar që shërbimet për Fëmijët me Aftësi të 

Kufizuara, në nivel qarku, të jenë 

gjithëpërfshirëse, multidisiplinare dhe të 

bashkërenduara. 

 

Me mbështetjen e vazhdueshme ligjore dhe profesionale të punonjësve socialë të Drejtorisë Rajonale të 

Shërbimit Social Shtetëror Berat, stafi i qendrës po përgatit planet e kujdesit për të ofruar shërbime 

cilësorë sipas standarteve për përfituesit.  Shërbimi Social Shtetëror kryen në vazhdimësi monitorime në 

Institucionet e Përkujdesit Social, duke ofruar gjithashtu mbështetje për forcimin e kapaciteteve të stafeve 

të këtyre institucioneve. 
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“Nuk shihet mirë përveç se me zemër” 

#Shoqata “Konsujt e Nderit Shqipëri” mbështesin artistët e vegjël të Shtëpisë 

së Fëmijës “Zyber Hallulli”. 

Shoqata "Konsujt e Nderit në Shqipëri", në 

bashkëpunim me Shtëpinë e Fëmijës "Zyber 

Hallulli" dhe Galerinë Kombëtare të Arteve u 

kanë dhuruar 20 fëmijëve një kurs 6 mujor 

pikture. Në këtë kurs pjesmarrës kanë qënë 

fëmijë të grup-moshave 5-9 vjeç dhe 10-14 vjeç. 

Qëllimi i këtij programi ka qënë t'i formojë 

fëmijët për të kuptuar artin figurativ duke u 

shprehur nëpërmjet tij, duke i pajisur me njohuri 

për bazën materiale, proceset dhe teknikat, në 

realizimin e një pune artistike në përshtatje me 

këtë nivel. Në përfundim të kësaj nisme, 

punimet e fëmijëve u ekspozuan në një nga 

ambientet e Galerisë Kombëtare të Arteve. 

 

Falë bashkëpunimit të Qendrës së Zhvillimit 

Rezidencial Durrës me Shkollën “Beqir Cela”, 

ambjenti i jashtëm i qendrës do jëtë akoma më i 

bukur. Nxënësti e shkollës të cilët kanë zgjedhur 

arsimin profesional për të studiuar kanë përgatituar 

për përfituesit me aftësi të kufizuara të qendrës, stola 

me ngjyra të ndryshme të vendosur në oborrin e 

jashtëm.  

Miqte e Shërbimit Social Shtetëror janë përhërë pranë 

përfituesve të shërbimeve sociale në institucione për 

të kontribuar në ofrimin e shërbimeve sipas 

standarteve të përcaktuara. 

"Nuk shihet mire përveç se me zemer"; ky ishte mesazhi i miqve nga Italia që lyen ambjentet e 

brendshme te Qendrës së Zhvillimit Rezidencial Durrës. 


