
� Agim Rapollari, baba i 2 fëmijëve të mitur, i gjendur papritur pa 
të ardhura për të përballuar jetesën, gjeti mbështetjen e SHSSH 
nëpërmjet partneritetit me organizatën ARSIS dhe Shërbimit 
Kombëtar të Punësimit. Historia e Agimit u rrëfye nga Agon Channel 
në programin "Ça Thu?".
�� 3 fëmijë dalin nga situata e rrugës në Tiranë. Pas sinjalizimit të 
marrë për 3 fëmijë në trotuar, më i madhi 13 vjeç dhe më i vogli 3 vjeç, 
SHSSH sistemoi fëmijët në institucionet e përkujdesit deri në një 
zgjidhje afatgjatë, ndërkohë që policia dhe gjykata po veprojnë me 
prindërit e tyre për moskujdesje dhe shfrytëzim. 
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Si rezultat i kontrolleve në skemën e NE dhe PAK janë nxjerrë nga skema 10478 familje dhe 1100 
nga PAK. Janë përfunduar kontrollet në 40 njësi vendore dhe vazhdon puna sipas planit në njësitë e 
tjera.

Inbox

“Një falenderim të madh për Etleva Bishën,  drejtuesen e Shër-
bimit Social që veproi menjëherë lidhur me rastin e një fëmije 
të braktisur. Kam përshtypjen se Shërbimi Social ka filluar të 
jetë një institucion më aktiv se më parë dhe më i gjendshëm në 
raste të vështira. Këtë e kam verifikuar të paktën disa herë.” ” 

       Erion Kristo, aktivist.

Shërbimi Social Shtetëror po monitoron dhe menaxhon rast pas rasti këtë kategori fëmijësh në 
nevojë, ndërkohë që Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë po përfundon planin e ndërhyrjes për 
mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge.
�� Pas marrjes së njoftimit nga Fiks Fare të një rasti të tre fëmijëve jetimë nga nëna që jetonin në 
kushte të vështira  në një lagje në Tiranë, Shërbimi Social Shtetëror ndërmjetësoi  që vajza më e 
madhe të përfitojë pagesë kujdestarie për dy vëllezërit më të vegjël si dhe gjeti  një punë për të. 
Ndërkohë SHSSH dërgoi disa ndihma emergjente në ushqime dhe mobilje të thjeshta në banesë, si 
dhe sensibilizoi Fondacionin Mirënjohja që i dhuroi një çek 15000 lekë fëmijëve.
�� Shërbimi Social Shtetëror mori në përkujdesje Fatjonën, jetimen invalide nga Saranda, çështja 
e së cilës ishte mediatizuar. Pas nje vlerësimi të hollësishëm dhe të kujdesshëm të rastit, Fatjona është 
sistemuar në një institucion përkujdesi social ku do të marrë të gjithë ndihmën që i takon.
� Rrezet e fushatës humanitare “Shqipëria dhuron” vazhdojnë të ngrohin ende. Mjekët e Spitalit 
Amerikan realizuan falas një operacion të vështirë për Sebastianin nga Vlora.”S'do mungojë asgjë 
për fëmijët që rriten në institucionet e MMSR,” u shpreh ministri Veliaj gjatë vizitës në spital pas 
operacionit që i riktheu shikimin djalit.
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SHSSH bashkëpunoi meSHSSH bashkëpunoi me ALB_AID ne kuadrin e Programit të Veprimit ndaj Minave për të 
kryer regjistrimin e viktimave të municioneve në 6 qarqe dhe identifikimin e nevojave të tyre 
për shërbime mjekësore e sociale. Nga studimi u identifikuan 296 persona të aksidentuar 
nga municionet në qarqet Durrës, Dibër , Gjirokastër, Elbasan, Korçë dhe Berat, nga të 
cilët 22 femra. Qasja e rekomanduar për trajtimin e problemeve që lidhen me këtë grup 
është multidisiplinore duke përfshirë mjekun, psikologun, zyrat e punës dhe Shërbimin 
Social. Rreth 61% nuk janë përfshirë në programin e mbrojtjes sociale. Në Shqipëri 
numërohen rreth 1000 viktima nga municionet.numërohen rreth 1000 viktima nga municionet.

SHSSH referoi përvojën me menaxhimin e Qendrës Tranzitore të Emergjencave në tryezën 
e dialogut të lartë me BE-në për politikat e përfshirjes se komuniteteve rome e egjyptiane”. 
Qendra u ngrit në muajin tetor 2013 në përgjigje të një situatë emergjence me 53 familje 
rome të mbetura pa banesë dhe në shkurt Këshilli Administrativ i SHSSH  miratoi kthimin e 
Qendrës në Qendrën Kombëtare të Emergjencave për Kategoritë në Nevojë. Statuti dhe 
rregullorja e qendrës do të miratohen në mbledhjen pasardhëse.

Standard

Qendra e Zhvillimit Qendra e Zhvillimit Rezidencial Durres po vendos një 
standard të ri në ofrimin e shërbimeve për kategorinë e 
fëmijëve me aftësi të kufizuar. Biznese të zonës si 
"AMA&AGI", “Anisa &Noemi”,”Call Center”, “Beba 
Cosmetic”, kanë ndihmuar Qendrën me pajisje dhe 
veshmbathje ndërsa është rehabilituar dhe këndi i 
lodrave. Më herët,  Qendra  ka zhvilluar nje takim me 
prindërit e fëmijëprindërit e fëmijëve që marrin shërbim këtu. 


