
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VITI 2016 NË FOKUS TË ANALIZËS SË SHSSH 

Përfaqësues të Drejtorisë së Përgjithshme të SHSSH, 12 

Drejtorive Rajonale të saj dhe 11 Institucioneve të 

Përkujdesit në varësi të SHSSH u mblodhën në Vlorë për 

të analizuar aktivitetin një vjecar të këtij institucioni. Në 

Analizë morri pjesë Ministri i Mirëqënies Sociale dhe 

Rinisë z. Blendi Klosi, drejtues të Institucioneve të 

Përkujdesit që menaxhohen nga Bashkitë, si dhe drejtues 

e përfaqësues të organizatave partnere të SHSSH.  

 

#Vlorë,Shkurt 2017 

“Nuk është e lehtë të analizosh në pak kohë 

akvititetin një vjeçar të një institucioni dinamik si 

Shërbimi Social Shtetëror. Dinamik për nga gjerësia 

e fushës së veprimit të tij dhe sfidues për shkak të 

kompleksitetit të vetë problemeve sociale që bartin 

familje dhe individë përfitues të këtyre shërbimeve.  

SHSSH është institucioni ku po jetësohen tre 

reformat ë rëndësishme të MMSR: ndihmës 

ekonomike, aftësisë së kufizuar dhe shërbimeve 

shoqërore”, theksoi në fillim të prezantimit të punës 

një vjeçare të SHSSH Drejtoresha e Përgjithshme e 

këtij institucioni Znj. Etleva Bisha. 

Në emër të institucionit që drejton znj. Bisha në një 

analizë krahasuese me vitin 2013 prezantoi gjerësisht 

22 arritjet e vitit 2016 në të tre drejtimet kryesore të 

punës së SHSSH, në përputhje me objektivat dhe 

aktivitetet e parashikuara në Planin e Veprimit të 2016. 

Pjesë e prezantimit të saj ishin gjithashtu edhe 

problematikat e konstatuara në secilin prej tre 

sektorëve, të cilat përbëjnë edhe sfidat në vijim për t’u 

kapërcyer nga ky institucion.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, z. Blendi Klosi, duke 

vlerësuar punën e SHSSH gjatë vitit 2016 në fjalën e tij ndër të 

tjera theksoi: “Dua të falenderoj të gjithë stafin e SHSSH për 

përkushtimin e treguar në këto 3 vjet dhe për punën e 

palodhur. Ne duam të ofrojmë shërbime cilësore për njerëzit 

më në nevojë, për më të varfërit e më të varfërve, ndaj MMRS 

është e përkushtuar për të rritur mirëqenien e shqiptarëve, dhe 

këtij angazhimi i shërbejnë paktet sociale që po nënshkruajmë 

me të gjitha bashkitë e vendit.”  

 

 

Duke artikuluar qartësisht vizionin e MMSR për 

përmbushjen e tre objektivave madhore të reformave 

të ndihmës ekonomike, aftësisë së kufizuar dhe 

shërbimeve shoqërore, Ministri Klosi theksoi se: 

 “Sfidat që kemi përpara janë të mëdha dhe kërkojnë 

angazhimin e ju të gjithëve. Reformat që kemi 

ndërmarrë për modernizimin e skemës së ndihmës 

ekonomike, pagesave të aftësisë së kufizuar apo 

shërbimeve shoqërore janë prioritet i Qeverisë 

Shqiptare dhe MMSR, dhe bashkë me Shërbimin 

Social Shtetëror do t’i implementojmë në mënyrën e 

duhur”.   

Pas diskutimeve të pjesëmarrësve u prezantuan 

objektivat dhe prioritetet e SHSSH, të cilat janë baza 

e Planit të Veprimit 2017 miratuar në muajin janar e 

që po ndiqen e zbatohen nga të gjitha institucionet e 

SHSSH.  

 

Për t’u informuar në detaje mbi prezantimin e Drejtorit të Përgjithshëm të SHSSH mbi arritjet dhe problematikat e 

vitit 2016, si dhe objektivat dhe prioritetet e 2017, lutem klikoni në : 

 http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2017/03/Analiza.pdf  (Prezantimi i Analizës Vjetore 2016) 

 http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2017/03/Objektivat-2017.pdf (Objektivat dhe Prioritetet 2017) 

 

http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2017/03/Analiza.pdf
http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2017/03/Objektivat-2017.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aktivitete  nga Drejtoritë  e SHSSH 

 

Kontrollojmë zbatimin e legjislacionit për ndihmën ekonomike dhe shërbimet e përkujdesit 

# Drejtoria e Kontroll i t  të NE dhe PAK  

 

Drejtoria e Kontrollit të NE dhe PAK ka zhvilluar kontroll 

në Drejtorinë Rajonale të SHSSH Elbasan, dhe Njësinë 

Administrative Gjocaj. Qellimi i grupit të kontrollit ka 

qenë verifikimi i punës së bërë mbi zbatimin e 

legjislacionit të NE, PAK dhe invalidëve të punës për 

periudhën Janar-Dhjetor 2016. Kontrollet e ushtruara nga 

SHSSH, në përputhje me legjislacionin synojnë jo vetëm 

zbatimin korrekt të ligjit nga njësitë vendore në kryerjen e 

pagesave për ndihmën ekonomike dhe aftësinë e kufizuar, 

por edhe sqarimin e administratorëve shoqëror me qëllim 

përmirësimin e punës së tyre.    

 

Që prej vitit 2014 SHSSH përmes Drejtorisë së Përgjithshme dhe 12 Drejtorive Rajonale ka kryer kontrolle të plota 

dhe të përvitshme në çdo njësi të qeverisjes vendore duke mundësuar shmangien e abuzimeve me skemën e ndihmës 

ekonomike në masën  20% që nga viti 2013 deri në vitin 2016. SHSSH së bashku me Drejtoritë Rajonale bazuar në 

Planin e Veprimit për vitin 2017 do të vazhdojë të kontrollojnë të gjitha njësitë vendore të Shqipërisë, për të 

shmangur dëmin ekonomik, për të identifikuar problemet e hasura, dhe për të larguar të gjithë abuzuesit nga skema e 

përfitimit të NE dhe PAK. 

# Drejtoria e Monitorimit të Shërbimeve Sociale 

Tre qendra të përkujdesit social në Bashkinë Korçë u 

monitoruan nga specialist të Drejtorisë së Shërbimeve Sociale 

në SHSSH. Monitorimi u fokusua në përmbushjen e 

standarteve, në ofrimin e shërbimit në secilën prej qendrave. 

Grupet e monitorimit në përfundim të procesit zhvilluan 

trainime specifike për stafin e qendrave, duke u fokusuar në 

çështjet e identifikuara si problematike gjatë monitorimit të 

kryer. Në fokus ishin çështjet e komunikimit, kodit të sjelljes, 

të drejtat e përfituesve të bazuara në konventa dhe ndjekja e 

proçedurave për mbrojtjen e përfituesve nga abuzimi.  

Gjatë vitit 2016 janë trajnuar 337 punonjës të qendrave të përkujdesit për fëmijë, aftësi e kufizuar, të moshuar, 

ndërsa për vitin 2017 janë planifikuar trajnime të tjera për fuqizimin akoma më tej të stafeve të IPSH-ve në 

bashkëpunim me organizata të ndryshme, partnere të SHSSH. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Në terren 

 

Rrisim kapacitetet e stafeve për t ’i  bërë reformat ci lësisht të zbatueshme 

#Trainim mbi përdorimin e Regjistrit Elektronik të Shërbimeve Shoqërore 

 

Në kuadër të modernizimit të shërbimeve shoqërore 

nisën trajnimet mbi ngritjen e Sistemit të 

Informacionit për Administrimin e Integruar të 

Shërbimeve Shoqërore. Gjatë muajit Shkurt u 

organizuan trainime në të gjithë qarqet e Shqipërisë. 

Qëllim i këtij trainimi është krijimi i aftësive të 

nevojshme nga përdoruesit e Regjistrit Elektronik të 

Shërbimeve Shoqërore.  Në këtë sistem do të kenë 

akses të gjithë aktorët publikë dhe jo publikë të cilët 

menaxhojnë dhe ofrojnë shërbime sociale për grupet 

në nevojë. 

Në trainimet e zhvilluara kanë marrë pjesë  punonjësit social të Drejtorive Rajonale të SHSSH, Administratorët 

Shoqërorë të Njësive Administrative, përfaqësues të shoqatave të ndryshme, përfaqësues të qendrave të ndryshme 

ditore ose rezidenciale që ofrojnë shërbime, si edhe përfaqësues të Njësive të Mbrojtjes së Fëmijëve. Këto trainime 

mundësohen nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në bashkëpunim me Shërbimin Social Shtetëror, dhe 

do të zhvillohen në 12 qarqet e Shqipërisë.  

#Drejtoritë Rajonale në Durrës dhe Fier trainojnë administratorët shoqëror 

 

Modernizimi i skemës së ndihmës ekonomike eshtë prioritet i Ministrisë 

së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Shërbimit Social Shtetëror. Skema 

e re e ndihmës ekonomike u pilotua me sukses në qarqet Tiranë, Durrës, 

Elbasan gjatë vitit 2014-2015, nga viti 2016 ka filluar proçesi për shtrirjen 

e saj në 9 qarqet e tjera. Në vitin 2016 janë trajnuar 480 administratorë 

shoqërorë të njësive vendore, dhe stafet e Drejtorive Rajonale të SHSSH 

mbi përdorimin e sistemit të dixhitalizuar. Në këtë kuadër Drejtoritë 

Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Durrës dhe Fier gjatë muajit shkurt 

2017 kanë organizuar takime me administratorët e qarqeve respektive për 

të diskutuar në lidhje me ndryshimet e reja ligjore për përfitimin e 

Ndihmës Ekonomike dhe të Pagesës së Aftësisë së Kufizuar.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Drejtoria Rajonale Shkodër përgatitet për arkivën dixhitale të PAK 

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror 

Shkodër gjatë muajit shkurt ka zhvilluar takim me 33 

administratorët shoqërorë të njësive administrative të 

qarkut Shkodër. Qëllimi i këtij takimi ishtë diskutimi 

mbi proçesin e inventarizimit të dosjeve të PAK në 

funksion të ngritjes së arkivës dixhitale të aftësisë së 

kufizuar. Specialistët e Drejtorisë Rajonale të SHSSH 

Shkodër sqaruan administratorët shoqërorë për të 

gjitha paqartësitë që kishin sa i përket këtij proçesi që 

ka filluar në të gjithë Shqipërinë. Modernizimi i 

skemës së aftësisë së kufizuar është një tjetër prioritet i 

Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe 

Shërbimit Social Shtetëror, për të përmirësuar cilësinë 

e shërbimit ndaj këtij grupi specifik.  

 

Parandalimi i  trafikimit të qenieve njerëzore, prioritet për SHSSH 

#Drejtoria Rajonale Korçë 

 Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Korçë në 

bashkëpunim me organizatën “Tjetër Vizion” dhe Sektorin për 

Hetimin e Trafikut të Paligjshëm, organizuan një takim 

informues me 100 studentë të Fakultetit Ekonomik të 

Universitetit “Fan Noli” të Korçës. Qëllimi i takimit ishte 

shkëmbimi i informacionit me studentët mbi fenomenin e 

trafikimit të qenieve njerëzore, identifikimin e rasteve dhe rolin 

qe çdo qytetar duhet të luajë për ta parandaluar atë. Specialistët e 

SHSSH Korçë ndanë me studentët informacion mbi proçedurat 

standarte që ndiqen në rastet kur referohet një viktimë e 

mundshme trafikimi. Drejtoria Rajonale e SHSSH Korçë, si edhe 

drejtoritë e tjera rajonale në gjithë Shqipërinë janë pjesë e 

Komiteteve Rajonale të Luftës Kundër Trafikimit të Qenieve 

Njerëzore, për identifikimin, referimin, dhe menaxhimin e 

rasteve të ndryshme që dyshohen si viktima të mundshme të 

trafikimit. Të gjitha Drejtoritë Rajonale të SHSSH, në Planet e 

Veprimit për vitin 2017, kanë të parashikuar organizimin e 

aktiviteteve sensibilizuese për përfshirjen e komunitetit në luftën 

kundër trafikimit të qenieve njerëzore. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 # Drejtoria Rajonale Kukës 

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror 

Kukës në bashkëpunim me organizatën “D&A” ka 

organizuar një trainim me 15 nxënës  të 

përzgjedhur nga shkolla të Bashkisë Kukës. Qarku 

Kukës është një ndër 4 qarqet e përzgjedhura për 

zbatimin e projektit “Fuqizimi i të rinjve për 

sensibilizimin ndaj luftës kundër trafikimit”. Të 

rinjtë janë trajnuar për përgatitjen e sloganeve, 

banerave, fletëpalosjeve dhe materialeve 

identifikuese të grupit të të rinjve.  

Gjatë 3 muajve në vazhdim të rinjtë, me mbështetjen e SHSSH Kukës, Prefekturës, Bashkisë Kukës, DAR, do të 

organizojnë 10 aktivitete sensibilizuese në të gjitha fshatrat e rrethit Kukës. Ky trainim është pjesë e takimeve që 

SHSSH Kukës organizon në kuadër të aktiviteteve për sensibilizimin dhe përfshirjen e komunitetit në luftën kundër 

trafikimit të qenieve njerëzore. 

 

Shërbimi Social Shtetëror i konsideron organizatat, shoqatat dhe 

qytetarë të ndryshëm partnerë në përmbushjen e misionit për 

mbrojtjen sociale të shtresave në nevojë. Përfaqësues të tyre 

mbështesin vazhdimisht me aktivitete, donacione qendrat tona të 

përkujdesit. Në kuadër të përmbushjes së këtij misioni të 

përbashkët, nxënës të shkollës “ 1 Maji”,  të rinj vullnetarë të 

Organizatës “IYF” nga Korea e Jugut dhe Medreseja e Tiranës  

gjatë muajit Shkurt kanë vizituar përfituesit e institucionit. Të rinjtë 

kanë organizuar aktivitete, shfaqje,  lojëra, duke kaluar disa orë në 

shoqëri me të moshuarit. Solidarizimi me të moshuarit në Shtepinë 

e të Moshuarve Tiranë, vazhdon çdo muaj, ku organizata, donatorë, 

grupe të ndryshme vizitojnë qendrën. 

 

 

 

 

Miqtë e Shërbimit Social vazhdojnë të na mbështesin në 

përmbushjen e misionit tone në ofrimin e shërbimeve 

shoqërore për fëmijët me aftësi të kufizuara. Këtë muaj 

Qendra e Zhvillimit Rezidencial Durrës është vizituar nga 

nxënës të Qendrës së Formimit Profesional të qytetit. Të 

rinjtë kanë kaluar disa orë të këndshme nën shoqërinë e 

përfituesve të qendrës, duke i shoqëruar ata gjatë drekës së 

shtruar në qendër. Bashkëpunimi me Qendrën e Formimit 

Profesional është i vazhdueshëm, pasi nuk është hera e parë 

që nxënësit e vizitojnë Qendrën e Zhvillimit Rezidencial 

Durrës.  


