
  Qëndra Polivalente  për të Moshuar – Kamëz  

 

Në zbatim të planit të monitorimit Nr.2110 Prot, datë 03.10.2016 dhe në mbështetje të 

Ligjit Nr. 9355, datë. 10.03.2005 “Për ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore” VKM Nr. 816 dt. 

16.11.2011 “Për miratimin e statusit të Shërbimit Social Shtetëror”, pika (g)“Monitorimi i 

Standardeve të Shërbimeve Sociale në Nivel Kombëtar”, dhe VKM Nr 823, datë 06.12.2006 “Për 

standardet e Shërbimeve Shoqërore të Përkujdesit Social për të moshuarit në qendrat ditore”, u 

realizua në datën 17.10.2016 monitorimi i Qendrës Ditore për të Moshuar Kamëz. 

 
Konkluzion.  
 
Në qendrën polivalente për të moshuar ofrohet shërbim për të moshuar me problem 

social- ekonomike. Numri i të moshuarve në qendër është 27 , 4 femra dhe 23 meshkuj  

(kapaciteti 30). Frekuentimi i të  moshuarve varion çdo ditë me 23-25 të moshuar. 

Ambjentet e qendrës plotësojnë kushtet në përputhje me qëllimin.  

Nga monitorimi u konstatua se rregullorja e institucionit ka nevojë për t’ju përshtatur 

tipologjisë së shërbimit ditor për moshën e tretë. Në qendër duhet të investohet për 

rregullimin e hapësirës mbrapa godinës për kalimin e kohës së lirë për të moshuarit. Të 

përforcohet puna për bashkëpunimin me njësitë vendore për sensibilizimin  dhe 

frekuentimin në vazhdim të qendrës nga mosha e tretë.  

 

Detyra të lëna për plotësim:  
 
1-Të dërgohen sugjerimet në SHSSH mbi rregulloren e brendshme të institucionit në 
përputhje me tipologjinë e shërbimit ditor për moshën e tretë. 

                     
Afati:  Menjëherë 

Përgjegjës: Përgjegjësit e  sektorit social dhe i administratës  
 

2-Të merren masa për rregullimin dhe gjelbërimin e ambientit të jashtëm mbrapa 
godinës të institucionit në shërbim të të moshuarve për kalimin e kohës së lirë. 
 

Afati: Në vazhdim 
     Përgjegjës: Përgjegjësi i sektorit të administratës 

 
3-Të vazhdojë puna për plotësimin e dosjeve të të gjithë të moshuarve me formularin tip 
të vlerësimit social-ekonomik nga administratorët shoqëror. 

Afati:  Menjëherë 
  Përgjegjës: Përgjegjësi i sektorit social 

 
4-Të hartohet nga punonjësi social  RNVE  jo në të njëjtin formular por ndryshimet të 
pasqyrohen  çdo vit në formular të ri sipas standardeve të miratuara. 

Afati:  Menjëherë 
  Përgjegjës: Përgjegjësi i sektorit social 

 


