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#NË SHKODËR, NË NDIHMË TË MARJETËS 

 

 

Nëbashkëpunim me organizatën#ASED, kanëzhvilluarnëBeratnëambjentet e Qendrës “Lira”, 
njëtrajnim me drejtuesit e qendravetëzhvillimit. 

Kytrajnimvjennëkuadërtëprojektitqëkjoorganizatëpozhvillonpërngritjen e 
atelievenëinstitucionet e tyre.Përmirësimiishërbimitnëqendrat e 
zhvillimitdrejtpërfshirjessëpërfituesvenëpunësipasaftësivetëtyreëhstëdhe do 
tëmbetetnjëobjektivirëndësishëmi#SHSSH 

Trajnimiistafevesocialetëqendravetëzhvillimitpërkrijimin e atelievenëqendrasynonfuqizimin e 
qendravenëpërmjetkrijimittëkooperativavebrendaqendrave me qëllimintegrimindheaftësimin 
e personavemëaftësindryshe. 

#SHSSH mbeshtetketeprojekt duke ofruargjithëmbështetjen e nevojshmepërriorganizimin e 
qendrave me qëllimin final ndihëmndajpersonave me 
aftësindryshepërnjëjetësetëpavarurdhetëintegruarnëshoqëri. 

 

#GËZUAR 1 QERSHORIN KALAMAJA! 

 

 

Nëbashkëpunim me organizatën#ASED, kanëzhvilluarnëBeratnëambjentet e Qendrës “Lira”, 
njëtrajnim me drejtuesit e qendravetëzhvillimit. 

Kytrajnimvjennëkuadërtëprojektitqëkjoorganizatëpozhvillonpërngritjen e 
atelievenëinstitucionet e tyre.Përmirësimiishërbimitnëqendrat e 

zhvillimitdrejtpërfshirjessëpërfituesvenëpunësipasaftësivetëtyreëhstëdhe do 
tëmbetetnjëobjektivirëndësishëmi#SHSSH 

Trajnimiistafevesocialetëqendravetëzhvillimitpërkrijimin e atelievenëqendrasynonfuqizimin e 
qendravenëpërmjetkrijimittëkooperativavebrendaqendrave me qëllimintegrimindheaftësimin e 

personavemëaftësindryshe. 

#SHSSH mbeshtetketeprojekt duke ofruargjithëmbështetjen e nevojshmepërriorganizimin e 
qendrave me qëllimin final ndihëmndajpersonave me 

aftësindryshepërnjëjetësetëpavarurdhetëintegruarnëshoqëri. 

 

1 Qershori është Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve. 

Çdo fëmijë ka të drejtë të gëzojë fëmijërinë e tij. 

Shërbimi Social Shtetëror dhe Ministria e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, me rastin e 1 

Qershorit, organizuan pranë Sheshit Skënderbej një 

festë për fëmijët pa kujdes prindëror. Gjatë 

aktivitetit u ndanë mesazhe lidhur me rëndësinë që 

ka për ne që fëmijët e institucioneve tona të 

përkujdesit ta gëzojnë fëmijërinë e tyre si të gjithë 

fëmijët e tjerë.  

Ky aktivitet u zhvillua me mbështetjen e partnerëve 

tanë të Fondacionit “Shpresë për Botën”, të cilët i 

falenderojmë në emër të fëmijëve për zbukurimin e 

ditës së tyre. 

 

 

Shërbimi Social Shtetëror është në gadishmëri për 

të ndihmuar qytetarët në nevojë. Marjeta nga 

Shkodra ka tashmë një punë dhe do i sjellë 

familjes së saj më tepër të ardhura! 

Falë ndërmjetësimit të Drejtorisë Rajonale 

Shkodër, Marjeta është punësuar si punonjëse 

shërbimi në një biznes privat në Shkodër.  

 

Qëllimi jonë është orientimi dhe ndërmjetësimi 

drejt skemës aktive të integrimit në tregun e 

punës, e cila siguron qëndrueshmëri afat-gjatë.  

 

Punë të mbarë Marjeta, nga Shërbimi Social! 

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
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#Drejtoria e Kontrollit të Pagesave të NE dhe PAK 

 

 

Nëbashkëpunim me organizatën#ASED, 
kanëzhvilluarnëBeratnëambjentet e Qendrës “Lira”, njëtrajnim me 
drejtuesit e qendravetëzhvillimit. 

Kytrajnimvjennëkuadërtëprojektitqëkjoorganizatëpozhvillonpërngritj
en e atelievenëinstitucionet e tyre.Përmirësimiishërbimitnëqendrat e 
zhvillimitdrejtpërfshirjessëpërfituesvenëpunësipasaftësivetëtyreëhst
ëdhe do tëmbetetnjëobjektivirëndësishëmi#SHSSH 

Trajnimiistafevesocialetëqendravetëzhvillimitpërkrijimin e 
atelievenëqendrasynonfuqizimin e 
qendravenëpërmjetkrijimittëkooperativavebrendaqendrave me 
qëllimintegrimindheaftësimin e personavemëaftësindryshe. 

#SHSSH mbeshtetketeprojekt duke ofruargjithëmbështetjen e 
nevojshmepërriorganizimin e qendrave me qëllimin final 
ndihëmndajpersonave me 
aftësindryshepërnjëjetësetëpavarurdhetëintegruarnëshoqëri. 

 

Drejtoria e Kontrollit të Pagesave të NE dhe PAK gjatë 

muajit Qershor ka kryer kontroll në Drejtorinë Rajonale të 

Shërbimit Social Shtetëror Lezhë lidhur me zbatimin e 

legjislacionit për Ndihmën Ekonomike për periudhën Prill 

2018-Prill 2019.  

Për 12 Drejtoritë Rajonale është monitoruar procesi i 

verifikimit automatik dhe vendimmarrjes. Janë monitoruar 

kontrollet e kryera nga Drejtoritë Rajonale sipas 

planifikimit të bërë për muajin.  

Është përgatitur raporti i vlerësimit të situatës së skemës së 

NE dhe janë nxjerrë raporte të veçanta për secilin qark dhe 

është monitoruar procesi i mbledhjes së Këshillave 

Bashkiakë për marrjen e vendimeve.  

 

 

 

#Drejtoria e Shërbimeve Sociale 

 

 

Nëbashkëpunim me organizatën#ASED, 
kanëzhvilluarnëBeratnëambjentet e Qendrës 
“Lira”, njëtrajnim me drejtuesit e 
qendravetëzhvillimit. 

Kytrajnimvjennëkuadërtëprojektitqëkjoorganiz
atëpozhvillonpërngritjen e 
atelievenëinstitucionet e 
tyre.Përmirësimiishërbimitnëqendrat e 
zhvillimitdrejtpërfshirjessëpërfituesvenëpunësi
pasaftësivetëtyreëhstëdhe do 
tëmbetetnjëobjektivirëndësishëmi#SHSSH 

Trajnimiistafevesocialetëqendravetëzhvillimitp
ërkrijimin e atelievenëqendrasynonfuqizimin e 
qendravenëpërmjetkrijimittëkooperativavebre
ndaqendrave me 
qëllimintegrimindheaftësimin e 
personavemëaftësindryshe. 

Gjatë muajit Qershor, Drejtoria e Shërbimeve Sociale ka 

menaxhuar 5 raste VT/VMT dhe është koordinuar puna 

për pritjen e një rasti në kufi. 

Komisioni për Fëmijët ka marrë vendim për sistemimin e 

7 fëmijëve në institucionet e përkujdesit.  

Komisioni për të Moshuarit ka shqyrtuar 12 raste të 

moshuarish për  t’u sistemuar në IPSH.  

Është mbledhur Komisioni për Statusin e Jetimit, ku 

është shqyrtuar dokumentacioni dhe do të trajtohen 70 

raste. 

Është monitoruar plotësimi i rekomandimeve të lëna në 3 

IPSH që ofrojnë shërbime për fëmijë dhe të moshuar.  

 

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
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#Institucionet e Përkujdesit Shoqëror 

 

 

Nëbashkëpunim me organizatën#ASED, 
kanëzhvilluarnëBeratnëambjentet e Qendrës “Lira”, 

njëtrajnim me drejtuesit e qendravetëzhvillimit. 

Kytrajnimvjennëkuadërtëprojektitqëkjoorganizatëpozhvillo
npërngritjen e atelievenëinstitucionet e 
tyre.Përmirësimiishërbimitnëqendrat e 

zhvillimitdrejtpërfshirjessëpërfituesvenëpunësipasaftësivet
ëtyreëhstëdhe do 

tëmbetetnjëobjektivirëndësishëmi#SHSSH 

Trajnimiistafevesocialetëqendravetëzhvillimitpërkrijimin e 
atelievenëqendrasynonfuqizimin e 

qendravenëpërmjetkrijimittëkooperativavebrendaqendrav
e me qëllimintegrimindheaftësimin e 

personavemëaftësindryshe. 

#SHSSH mbeshtetketeprojekt duke 
ofruargjithëmbështetjen e nevojshmepërriorganizimin e 

qendrave me qëllimin final ndihëmndajpersonave me 
aftësindryshepërnjëjetësetëpavarurdhetëintegruarnëshoqë

ri. 

 

Miqtë e Shërbimit Social Shtetëror janë 

gjithmonë pranë përfituesve të shërbimeve 

tona! 

Në qershor mirëpritëm në Qendrën e 

Zhvillimit “Pëllumbat” miqtë tanë të Big 

Market, të cilët ofruan të gjithë dashurinë e 

tyre për fëmijët në një festë të organizuar 

posaçërisht për ta. 

 

Në u jemi mirënjohës të gjithë miqve të 

“Rrjetit tanë të miqve të Shërbimit Social” të 

cilët e shprehin përgjegjësinë e tyre sociale 

duke u qëndruar afër njerëzve në nevojë! 

 

 

 

 

 

 

 

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

