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#RASTE PËRFITUESISH TË DE-INSTITUCIONALIZUAR 

#ÇELET QENDRA KOMUNITARE PËR MOSHËN E TRETË PALASË 

Kjo verë nuk mund të kalonte pa pushime 

verore për përfituesit e shërbimeve tona të 

përkujdesit shoqëror.  

Gushti 2019 kulmoi me çeljen e dyerve të 

Qendrës Komunitare për Moshën e Tretë në 

Palasë, një qendër model për sa i përket 

standardit të shërbimeve që do të ofrojë.  

Të moshuarit e Shtëpisë së të Moshuarve në 

Tiranë ishin të parët për këtë vit që pushuan 

një javë në natyrën e mrekullueshme dhe 

qetësinë e fshatit të Palasës.  

Bora është birësuar përpara 10 vjetësh nga dy 

prindër të mrekullueshëm. Edhe pse familja 

jeton në Kanada, ata nuk harrojnë që çdo vit 

të kthehen në “familjen” e madhe të Borës 

pranë Shtëpisë së Foshnjës “Hannah dhe 

Rozafa”.  

Si çdo herë tjetër Bora erdhi sërish duke sjellë 

me vete shumë dhurata  për fëmijët që marrin 

shërbim aktualisht pranë familjes sonë të 

madhe.  

Bora ne të presim çdo vit me shumë kënaqësi 

dhe të urojmë vetëm bekime! 

https://ëëë.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://ëëë.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
https://ëëë.facebook.com/HASHTAG/ASED?SOURCE=FEED_TEXT
https://ëëë.facebook.com/HASHTAG/SHSSH?SOURCE=FEED_TEXT
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#Drejtoria e Kontrollit të Pagesave të NE dhe PAK 

Drejtoria e Kontrollit të Pagesave të NE dhe PAK gjatë 

muajit Gusht 2019 ka përgatitur raportin e vlerësimit të 

situatës së skemës së NE dhe ka nxjerrë raporte të veçanta 

për secilin qark, si edhe është monitoruar procesi i 

mbledhjes së Këshillave Bashkiakë për marrjen e 

vendimeve.  

Është monitoruar procesi i verifikimit automatik dhe 

vendimmarrjes për 12 Drejtoritë Rajonale të SHSSH. Janë 

monitoruar kontrollet e kryera nga Drejtoritë Rajonale sipas 

planifikimit të bërë për muajin.  

 

 

 

#Drejtoria e Shërbimeve Sociale 

Gjatë muajit Gusht 2019, Drejtoria e Shërbimeve Sociale 

ka menaxhuar 2 raste VT/VMT. Është shqyrtuar 

dokumentacioni për 3 raste të fëmijëve me AK për 

sistemimin e tyre në institucion.  

Janë menaxhuar 2 raste emergjente për sistemimin e 

fëmijëve në institucione të përkujdesit shoqëror. Është 

realizuar me efikasitet koordimimi dhe sistemimi i tyre.  

Është mbledhur Komisioni për të Moshuarit, ku janë 

shqyrtuar 19 raste dhe është marrë vendimi për 

sistemimin e 10 të moshuarve në institucion.  

Është mbledhur komisioni për Statusin e Jetimit, ku janë 

shqyrtuar dokumentat dhe janë orientuar ato raste të cilat 

kishin mungesë të dokumentacionit.  

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
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#Institucionet e Përkujdesit Shoqëror 

Vogëlushët tanë do mësojnë patjetër të 

notojnë këtë verë! 

Edhe më të vegjlit po shijojnë freskinë e ujit 

të pishinave këto ditë të nxehta vere. 

Vogëlushët e Shtëpisë së Foshnjës “Hanna 

dhe Rozafa” po argëtohen me lojrat e 

organizuara nga miqtë tanë të Shoqatës 

“Experiment Albania” dhe një grupi vajzash 

vullnetare nga Belgjika, të cilëve u jemi 

mirënjohës pafund për angazhimin dhe 

mbështetjen e pakushtëzuar që kanë ofruar 

për bebushat tanë! 

Mos harroni të vendosni komardaren dhe të 

shijoni çdo moment vogëlusha! Vera nuk ka 

mbaruar ende! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text

