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“Ne“Ne nisëm tre muaj më parë përmes fushatës “Shqipëria dhuron” një bashkëpunim frymëzues 
me 350 biznese në të gjithë Shqipërinë dhe me mijëra individë e vullnetarë që iu bashkuan 
nismës sonë, tha zj Bisha. “ Sot duam të shkojmë më tej: të nisim  një program konkret  bash-
këpunimi pa datë skadence , të koordinuar dhe të bazuar në vullnetin e mirë të tre paleve: 
shtetit, biznesit dhe shoqërisë civile për për të rritur cilësinë e shërbimeve në institucionet që 
trajtojnë grupet më në nevojë: të moshuarit, fëmijët, persona me aftësi të kufizuar, viktima të 
trafikimit dhe dhunës në familje.”  Ministri I Mirëqënies Sociale dhe Rinisë Erion Veliaj për-
shëndeti pjesëmarrësit dhe shpërndau Çertifikatat e Mirënjohjes për disa biznese e organizata 
që dhanë kontribut të veçantë gjatë fushatës “Shqipëria Dhuron”.

Shërbimi Social Shtetëror prezantoi më 25 mars në 
prani të përfaqësuesve të biznesit, organizatave 
ndërkombëtare dhe partnerëve lokalë nismën më 
të re të titulluar “Miqtë e Shërbimit Social.”  Dre-
jtoresha e Përgjithshme e SHSSH-së, zj Etleva Bisha 
tha se kjo nismë synon të bashkojë në një aks të 
gjithë përpjekjet për një Shqipëri solidare.

Inbox

“Takimi me "Miqtë e Shërbimit Social" shumë interesant - 
një mendësi dhe qasje e re për të cilën jam shumë e 
kënaqur dhe mirënjohëse per ata që e inicuan! ”

Elga Mitre, 
oficere programesh, 

AmAmbasada Hollandeze në Tiranë

� Drejtoria Rajonale e SHSSH Lezhë njofton se pas shumë shtyrjeve të seancave gjyqe-
sore u bë e mundur që ditën e martë më 25 mars të merrej urdhri i mbrojtjes për një vit për 
një grua të dhunuar.
� Drejtoria Rajonale e SHSSH në Berat  në bashkëpunim me Observatorin e Fëmijeve në 
Këshillin e Qarkut, mundësoi ekzaminimin falas të nje gruaje dhe të një vajze 15 vjeç  të 
komunitetit egjiptian  në kushte shumë të veshtira social-ekonomike, në Kliniken private AKS 
Berat. Mirenjohje per Administratoren e kesaj klinike zj. Aferdita Zere, dhe Dr. Adrianin.
� Dy denoncime të reja për administratorët socialë në komunën Remas të Fierit dhe 
Gruemirë të Shkodrës  janë depozituar në Prokurori  pas kontrolleve për zbatimin e legjisla-
cionit për ndihmën ekonomike dhe pagesat e aftësisë së kufizuar.  Dëmi ekonomik I konstat-
uar është përkatësisht 4,783,300 lekë në Remas dhe 5 196 000 lekë në Gruemirë.

� 20 karrocat e para lëvizëse janë shpërndarë në 
Qarkun e Durrësit në kuadër të një bashkëpunimi mes 
SHSSH-së dhe  Fondacionit Shqiptar për të Drejtat e Per-
sonave me Aftësi të Kufizuar . 120 karrocat e tjera do të 
shpërndahen për persona paraplegjikë e tetraplegjikë në 
rajonet e Vlorës, Gjirokastrës, Lezhës, Kukësit, Fierit dhe 
Korçës (20 në çdo rajon).Deri tani ka përfunduar vlerë-
simi në rajonin e Korçës dhe këtë javë ka nisur vlerësimi 
në rajonin e Gjirokastrës. Sipas parashikimeve  të 
FSHDPAK, vlerësimi dhe shpërndarja e karrigeve me 
rrota do të përfundojë në fund të muajit maj. 



� Drejtoresha e përgjithshme e  SHSSH-së  
Etleva Bisha  prezantoi  në Kosovë  rolin e Shërbi-
mit Social në adresimin e nevojave të viktimave 
të trafikimit në një konferencë dypalëshe  që 
synonte arritjen e një bashkëpunimi më efektiv 
ndërkufitar mes Kosovës dhe Shqipërisë në këtë 
fushë.

� Në Lezhë, Drejtoria rajonale e SHSSH është pjesë e  projektit 4 mujor mes Drejtorisë 
arsimore dhe World Vision me qëllim forcimin e rrjetit të bashkëpunimit mes aktorëve të 
fushës sociale në gjithë qarkun për mbrojtjen e fëmijëve. Workshopi i parë u krye me 27 mars 
dhe në të morën pjesë 46 psikologë  e punonjës socialë të qendrave që ofrojnë shërbime sho-
qërore në Qark. Në workshop u trajtuan tema si: ligji për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve, 
njohja me sistemin antitrafik, njohja me rolin e NJDF dhe NJMF-ve, demonstrim menaxhim 
rasti nga SHSSH-ja dhe nga psikologet e shkollave, etj
 
� Në Vlorë, SHSSH ishte pjesë e fushatës sensibilizuese për të drejtat e personave me sin-
dromën Down në ditën e tyre ndërkombëtare 21 mars. Një poster gjigand u vendos në rrugën 
kryesore të qytetit si dhe u organizua një aktivitet i përbashkët me forumin e të rinjve. 
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Standard

MbiMbi 5000 Euro ishte fondi i mbledhur nga ambasada 
italiane gjatë sfilatës së bamirësisë në Tiranë për 
shtëpinë e foshnjës në Durrës. Kjo shumë do të shërbeje 
si bazë për fillimin e një projekti në bashkëpunim me 
Bashkinë e Durrësit për riparimin e godinës ku streho-
hen foshnjat.
Me iniciativën e studentit të Universitetit Ndërkombëtar 
të Tiranës, Ariol Greca, studentët e Universitetit në 
praninë e shumë personaliteteve të fushave të 
ndryshme, si art, muzikë, letërsi, gazetari etj, organizuan 
një festë madhështore për ditëlindjet e fëmijëve të 
lindur në mars. 

Faleminderit të gjithëve!


