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" Kur bëhen bilance, të gjithë duhet ta nisim nga vetja. Sot në 
Shërbimin Social Shtetëror nga 27 pozicione drejtuese, 22 dre-
jtohen nga gra. Në Drejtorinë e Pergjithshme 56% e punon-
jësve jane gra e vajza. Unë nuk jam krenare për shifrat, jam 
krenare për cilësinë e punës suaj! Për profesionalizmin dhe 
përkushtimin tuaj që po e transformon gradualisht Shërbimin 
Social drejt një shërbimi cilësor e gjithëpërfshirës. Jam e 
lumtur që po e ndaj sfidën me profesioniste të shkelqyera! 

Thellësisht mirënjohëse, 
Etleva Bisha, Drejtore e Përgjithshme. 

 Java ka nisur e mbarë për Lefterin, i cili jetonte që prej 7 
vitesh në spitalin e Përmetit. Ai ka tashmë një shtëpi ku mund 
të marrë përkujdesjen që i takon: Shtëpinë e të Moshuarve në 
Gjirokastër, falë përkushtimit të Drejtorisë Rajonale të SHSSH 
Gjirokastër dhe drejtorit të shtëpisë së të moshuarve Arianit 
Muho.
  Fundjava do të fillojë ndryshe për 12 vjeçarin që i 
kalonte ditët e netët vetëm në rrugë në mes të Bllokut 
gjysëm i zhveshur. Me skuadrën e ARSIS dhe drejtoreshën e 
Shtëpisë së Fëmijës Zyber Hallulli, Shërbimi Social Shtetëror 
mori në përkujdesje fëmijën, i cili nga dje ka një strehë dhe 
njerëz që kujdesen për të. 

 Evis Rrahmani dhe stafi i Drejtorisë Rajonale të SHSSH-së në Tiranë i kanë kthyer 
buzëqeshjen të moshuarit K.D, i cili kishte 2 javë që jetonte në trotuar në ish stacionin e fundit 
të Tiranës së Re. Drejtoresha mori kontakt me Qendrën e motrave “Nënë Tereza”, e cila u 
tregua e gatshme për ta ristrehuar zotërinë në këtë Qendër. I moshuari i braktisur nga fëmijët 
dhe pa të ardhura ekonomike, i shoqëruar nga stafi i Drejtorise Rajonale u transportua dhe u 
akomodua pranë kësaj Qendre për të marrë shërbimet e ofruara.
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Shërbimi Social Shtetëror ishte në Vjenë më 4-5 Mars me ekipin e MMSR-së në work-
shopin e Bankes Botërore për Ballkanin Perëndimor. Jemi kudo ku diskutohet për 
punësim dhe fuqizim ekonomik, sepse kjo është rruga për të ofruar mbrojtje sociale 
efikase!
15 punonjës socialë dhe edukatore që punojnë në Institucionet e Përkujdesit Social në 
Tiranë dhe Durrës, ndoqën një trajnim për aftësitë rigjeneruese të fëmijeve dhe të 
rinjve. Trajnimi u mundësua nga Shërbimi Social Ndërkombëtar në bashkëpunim me 
OJF-në hollandeze VJK.

Standard

57 buqeta me lule dhe një letër mesazh nga ana e 
Ministrit Veliaj u nisëm më 7 Mars  në drejtim të 
Shtëpive të Fëmijëve në Tiranë, Vlorë dhe Shkodër, në 
Qendrat e Zhvillimit në Tiranë, Durrës, Shkodër, Vlorë, 
Korçë dhe Berat për t'u thënë FALEMINDERIT të gjitha 
mësueseve që edukojnë fëmijët në këto institucione 
përkujdesi. Falë Arsis, Shërbimi Social Shtetëror uron: 
Gezuar 7 MaGezuar 7 Marsin!

Dita e Verës u festua me shumë ngjyra në 
Institucionet e Përkujdesit Social. Në Durrës, 
Pastiçeri Pelikan dhuroi akullore për fëmijët, 
në Elbasan, trupa e vullnetarëve shfaqi 
premierë  pjesën “Falma dashurinë”, Qendra 
e zhvillimit Pëllumbat organizoi eskursion në 
kodrat e Liqenit artificial, ndërsa fëmijët e 
shshtëpisë së fëmijës “Zyber Hallulli” në Tiranë 
dhe të QTE-së morën dhurata nga Unioni i 
Shefave e Kuzhinës.


