
Shtepia e fëmijës 6-18 vjec Zyber Hallulli - Tiranë 

                    

Në dt  13.09.2016  u realizua monitorim i aktivitetit të ditës dhe takim me punonjësit 

e sektorit social në Shtëpinë e fëmijës 6-18 vjeç  Zyber Hallulli me përfaqësues nga 

SHSSH  Drejtorin e Përgjithshëm  Znj. Etleva Bisha. Si përfundim nga konkluzionet e 

nxjera të diskutimeve të  punonjësve të sektorit social u lanë rekomandime për zbatimi 

si më poshtë: 

 Të merren masa për dizifektimin e ambienteve dhe lyerjen e apartamenteve. 

 Të administrohen më mirë puna e kujdestareve dhe edukatoreve dhe të hartohen grafikët e 

turneve sipas nevojave për shërbim më efektiv. 

 Të dërgohet për komisionim në SHSSH, dosja e fëmijës të pranuar vetëm me urdhër 

pranimi.  

 Të realizohen trajnime, pune grupi me kujdestare dhe edukatoret  nga sektori social dhe 

drejtuesi për menaxhimin me te mire te punës dhe përmirësimin e shërbimit ndaj fëmijëve 

sipas standardeve.  

 Të respektohet dhe zbatohet me përgjegjësi rregullorja e brendshme e institucionit nga i 

gjithë stafi si dhe te ndiqen me prioritet detyrat sipas përshkrimit te punës duke 

respektuar hierarkinë. 

 Edukatorët të punojnë me plane dhe programe pune çdo ditë dhe të rrisin efektivitetin në 

punë në lidhje me edukimin e fëmijëve dhe rritjen e rezultateve në shkollë. 

 Fëmija i cili është pranuar me Vendim Komisioni ne muajin Prill 2016 dhe kërkohet nga 

prindërit  për tu vendosur pas 6 muajve në institucion, duhet të paraqesë kërkesën përsëri 

për sistemim në SHSSH pasi të bëhen  vlerësime më të fundit sociale –ekonomike dhe 

shëndetësore.   

 Kujdestaret  të punojnë për kujdesin ndaj fëmijëve dhe ambientin e apartamenteve si dhe 

të nxisin shprehitë e duhura  të kujdesit tek fëmijët. Të përfshijnë fëmijët në aktivitete të 

dobishme sipas nevojave dhe grupmoshës për të kaluar kohën në mënyrë aktive. 

 Kujdestaret duhet të hartojnë plane pune në përputhej me modulet e standardeve të 

përcaktuara në RVNE për çdo fëmijë me qëllim ofrimin e një rutine të parashikueshme 

për fëmijën duke kontribuar në ecurinë dhe zhvillimin e tyre. 

 Kryekujdestarja të monitorojë punën e kujdestareve në turne të ndryshme dhe të 

përgatisë raporte me shkrim. Problematikat e identifikuara të raportohen menjëherë. 

Gjithashtu të mbështesë dhe të ofrojë asistencën e duhur kujdestareve.  

 Grupi multidisiplinar të mbështesë punën e kujdestareve dhe edukatorëve përmes 

seancave këshilluese apo trajnimeve e udhëzimeve  të vazhdueshme.  

 Drejtuesi, përgjegjësi i sektorit social, kryekujdestarja të monitorojnë punën e çdo 

punonjësi, të lehtësojnë dhe bashkëpunojnë për zgjidhjen e problematikave të konstatuara 

në lidhje me komunikimin, ndarjen e detyrave dhe përgjegjësive si dhe marrjen e masave 



për çdo punonjës nëse nuk realizon detyrat dhe përgjegjësitë sipas rregullores dhe kodit të 

punës. 

 

  

 


