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Fuqizojmë stafet në bashkëpunim me organizatat dhe partnerët strategjik 

Vizitë në qëndrën Lira në Berat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Drejtoresha e Përgjithshme Luneda Sufali vizitoi 

qendrën Lira në Berat ku përfitues të kësaj qendre 

janë persona me aftësi ndryshe. Gjatë këtij takimi 

drejtoresha u shpreh: “Shumë mirënjohje për punën 

fantastike të stafit të qendrës “Lira” në Berat. Është 

për t’u vlerësuar përkushtimi i stafit ndaj personave 

me aftësi ndryshe që marrin shërbime këtu. Zhvillimi 

dhe integrimi i tyre është i dukshëm teksa ata 

përfshihen në punët e përditshme të qendrës si 

mirëmbajtja e kopshtit apo mbjellja e perimeve, duke 

synuar jetesën e pavarur nëpërmjet aftësimit të tyre. 

Jo vetëm ambjentet e brendshme por edhe organizimi 

i përditshëm i punës janë modele të mira për stafet e 

institucioneve tona të përkujdesjes sociale.  SHSSH 

mbështet ngritjen e sa më shumë qendrave ditore 

përkujdesjeje nga bashkitë gjithnjë e më pranë 

komunitetit ku jetojnë. 

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text


    

 

                                                                                     Prill  2018 

 

Në bashkëpunim me organizatën ASED, kanë zhvilluar në Berat në ambjentet e Qendrës “Lira”, një trajnim me 

drejtuesit e qendrave të zhvillimit. Ky trajnim vjen në kuadër të projektit që kjo organizatë po zhvillon për ngritjen e 

atelieve në institucionet e tyre. Përmirësimi i shërbimit në qendrat e zhvillimit drejt përfshirjes së përfituesve në punë 

sipas aftësive të tyre është dhe do të mbetet një objektiv i rëndësishëm. Trajnimi i stafeve sociale të qendrave të 

zhvillimit për krijimin e atelieve në qendra synon fuqizimin e qendrave nëpërmjet krijimit të kooperativave brenda 

qendrave me qëllim integrimin dhe aftësimin e personave më aftësi ndryshe .SHSSH mbështet këtë projekt duke 

ofruar gjithë mbështetjen e nevojshme për riorganizimin e qendrave me qëllimin final “Ndihmë ndaj personave me 

aftësi ndryshe për një jetese të pavarur dhe të integruar në shoqëri”. 

     
      #Elbasan, Muaji i Autizmit 

Gjatë muajit Prill mbahen aktivitete të ndryshme 

lidhur me javën që i dedikohet Autizmit dhe 

sensibilizimin për ndërgjegjësimin e njerëzve 

lidhur me këtë spektër. Drejtoresha e 

Përgjithshme ishte e pranishme në Elbasan në 

Panairin ndërgjegjësues për Autizmin. Ky  ishte 

një nga shumë aktivitetet që u organizuan në të 

gjithë Shqipërinë gjatë muajit Prill, që njihet dhe 

si Muaji i Ndërgjegjësimit mbi Autizmin. 

Drejtoresha e Përgjithshme shprehu kënaqësinë 

dhe mbështetjen e saj lidhur me këtë aktivitet dhe 

vizitoi disa nga qëndrat të cilat operojnë në këtë 

qark për këtë kategori personash. Panairi ishte 

organizuar nga Bashkia Elbasan në bashkëpunim me institucione publike, jo publike apo qendra të ndryshme. Ishte 

një mundësi e mirë për t’i falenderuar nga afër për punën fantastike që bëjnë çdo ditë të vitit në shërbim të personave 

të prekur nga çrregullime të spektrit autik, dhe dashurinë që u ofrojnë atyre. 

Elbasani është një nga qarqet me më shumë qendra zhvillimi private dhe publike për personat e prekur nga 

çrregullime të spektrit autik, duke u bërë model për t’u ndjekur nga kushdo që i është bashkuar kauzës në shërbim të 

personave me çrregullime të spektrit autik.  

SHSSH do të vazhdojë bashkëpunimin me bashkitë e vendit, organizatat jo-fitimprurësë në mbështetje të personave 

me çrregullime të spektrit autik për fuqizimin e tyre drejt një jetese të pavarur. 

#Drejtoria e Kontrollit të Pagesës NE & PAK 

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/SHSSHBerat/?hc_ref=ARRzf1Pf2naS9bfARZ20EmPWxmXbSGmYEpTirbYkzvlTdNHLMemE4E3cYSTltK2dTVo&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
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Gjatë këtij muaji janë pritur dhe sqaruar  50 qytetar të cilët kishin ankesa të ndryshme lidhur me ndihmën ekonomike. 

Qytetarët janë njohur me ligjin dhe janë informuar për mënyrën e përfitimit. Gjithashtu rastet janë deleguar dhe në 

Drejtoritë Rajonale të SHSSH, pranë Bashkisë apo Zyrave të Punës. 

#Drejtoria e Shërbimeve Sociale  

Gjatë këtij muaji në këtë drejtori kanë marr shërbim: 8 të moshuar të cilët janë sitemuar në IPSH. Janë rinovuar 35 

statuse për jetim. Kanë përfituar statusin e jetimit 47 persona. Janë realizuar 22 vlerësime për fëmijët e pashoqëruar. 

Janë rikthyer 14 fëmijë të pashoqëruar. 7 raste VT/VMT. Dhe 31 raste të  menaxhuara me sukses. 

 

#Shtëpia e të Moshuarve, Shkodër 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në Drejorinë Rajonale, Gjirokastër me mbështetjen e 

organizatës Rom “ Active Albania”, gjatë muajit Prill 

u mbajt një takim në kuadër të Ditëve të Kulturës 

Rome. Takimi kishte për qëllim  informimin  e 

banorëve të komunitetit rom për  probleme të skemës 

së ndihmës ekonomike, problematikat e tyre, dhe 

mundësitë për integriminin social të tyre, nëpërmjet 

programeve të punësimit dhe arsimimit profesional. 

Takimi u organizua në Qëndrën Komunitare që 

menaxhohet nga Bashkia Gjirokastër dhe RAA. Të 

ftuar ishin edhe përfaqësues të Bashkisë Gjirokastër, 

Drejtorisë Rajonale të Punësimit,  Drejtorisë 

Rajonale të Formimit Profesional, etj. 

 

Gjatë muajit Prill në ambientet e “Shtëpisë të të 

Moshuave Shkodër” u zhvillua një konsult dentare 

për të gjithë përfituesit. Nga ky kontroll dentar u 

dhanë këshilla dhe orientim për një kujdes në 

vazhdim për higjenën dentare. Shërbimi Social do të 

jetë gjithmonë krahë inistucioneve të varësisë për 

një cilësi jete sa më të mirë të përfituesve. 

 

Fuqizojmë komunitetin rom  
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 #Qëndra Kombëtare Tranzitore Emergjencave 

  

  
Qendra Kombëtare Tranzitore e Emergjencave ka 

organizuar aktivitet social - kulturore në Javën 

Ndërkombëtare të Romëve. Çdo aktivitet social ka për 

qëllim integimin dhe edukimin e këtij komuniteti. 

 


