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#NJË KARROCË E RE EDHE PËR GJYSH VEHBIUN 

 

 

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. 

#ELBASAN, LIDHET MARRËVESHJA E BASHKËPUNIMIT ME ICC 

 

 

NËBASHKËPUNIM ME ORGANIZATËN#ASED, 

KANËZHVILLUARNËBERATNËAMBJENTET E QENDRËS “LIRA”, 

NJËTRAJNIM ME DREJTUESIT E QENDRAVETËZHVILLIMIT. 

KYTRAJNIMVJENNËKUADËRTËPROJEKTITQËKJOORGANIZATËPOZHVIL

LONPËRNGRITJEN E ATELIEVENËINSTITUCIONET E 

TYRE.PËRMIRËSIMIISHËRBIMITNËQENDRAT E 

ZHVILLIMITDREJTPËRFSHIRJESSËPËRFITUESVENËPUNËSIPASAFTËSIV

ETËTYREËHSTËDHE 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 

AFTËSINDRYSHEPËRNJËJETËSETËPAVARURDHETËINTEGRUARNËSHO

QËRI. 

 

Më 25 Shtator, në ambjentet e Prefekturës Elbasan u firmos 

Marrëveshja e Bashkëpunimit mes Institucionit të Prefektit 

të Qarkut Elbasan, Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social 

Shtetëror Elbasan dhe International CO operative Center 

(ICC). 

Nisma për nënshkrimin e kësaj Marrëveshjeje u ndërmor 

nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Elbasan. 

Marrëveshja e bashkëpunimit u firmos në një aktivitet ku 

ishin të pranishëm Deputetët e Qarkut Elbasan, znj. Kushi, 

z. Kamami dhe z. Spaho; Kryetari i Bashkisë Elbasan z. 

Llatja; Ambasadori i Kuvajtit në Shqipëri, z. Fayez Mishari 

Al-Jassim dhe Drejtoresha e Përgjithshme e Shërbimit 

Social Shtetëror, znj. Sufali. 

Shërbimi Social Shtetëror shpreh mirënjohje të thellë për 

ndihmën e ofruar prej kohësh dhe lidhjen e kësaj 

Marrëveshjeje e cila hap rrugën për bashkëpunime të tjera 

po kaq të frytshme në të ardhmen. 

 

Gjysh Vehbiu nga Puka ndjek trajtimin e dializës në 

Spitalin Rajonal Shkodër. Përveç kësaj, ai ka probleme me 

ecjen, të cilat e vështirësojnë trajtimin e tij nga Puka në 

Shkodër. 

 

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror Shkodër 

prej një kohe të gjatë u ka ardhur në ndihmë shumë 

personave me AK në Shkodër. Këtë herë i’u mundësua 

edhe gjysh Vehbiut një karrocë për t’ia lehtësuar sado pak 

vështirësitë.  

https://ëëë.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://ëëë.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
https://ëëë.facebook.com/HASHTAG/ASED?SOURCE=FEED_TEXT
https://ëëë.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. 

 

Gjatë muajit Shtator 2019 Drejtoria e Kontrollit të Pagesave të 

NE dhe PAK ka realizuar kontrollin në Drejtorinë Rajonale të 

Shërbimit Social Shtetëror Shkodër për zbatimin e legjislacionit 

të ndihmës ekonomike. Është përgatitur raporti i vlerësimit të 

situatës së skemës së NE dhe janë nxjerrë raporte të veçanta për 

secilin qark, si edhe është monitoruar procesi i mbledhjes së 

Këshillave Bashkiakë për marrjen e vendimeve.   

Janë monitoruar kontrollet e kryera nga Drejtoritë Rajonale sipas 

planifikimit të bërë për muajin. Gjithashtu është monitoruar 

sistemi për hedhjen e familjeve ekstremisht të varfra në 12 qarqet 

e vendit.  

 

 

 

#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. 

#SHSSH mbeshtetketeprojekt duke 
ofruargjithëmbështetjen e 
nevojshmepërriorganizimin e qendrave me 

Gjatë muajit Shtator 2019, Drejtoria e Shërbimeve 

Sociale ka shqyrtuar dokumentacionin për PAK dhe 

është marrë vendimi për pranimin e 1 PAK në Qendër 

Zhvillimi dhe për transferimin e 1 rasti tjetër.  

Është mbledhur Komisioni për Fëmijët, nga i cili janë 

kryer 7 transferime dhe është pranuar 1 rast i ri në 

institucionet e përkujdesit shoqëror. 

Është mbledhur Komisioni për të Moshuarit, ku janë 

shqyrtuar 10 raste, janë pranuar 5 raste, janë kryer 3 

transferime dhe janë refuzuar 3 prej tyre.  

Është mbledhur Komisioni për Statusin e Jetimit, ku janë 

shqyrtuar 52 raste dhe janë rinovuar 49 raste.  

Janë pritur dhe sqaruar 30 raste në institucion. 

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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Fatjoni, Aurela, Arnoldi dhe disa nga shokët e tjerë 

zgjodhën arsimin profesional! 

Edukimi i përfituesve të shërbimeve tona për ne 

është një element shumë i rëndësishëm. Këtë vit 6 

të rinj të Shtëpisë-Familje 16-18 vjeç Shkodër 

zgjodhën arsimin profesional në fushën e hoteleri-

turizmit, rrobaqepsisë, përpunim druri dhe teknikë 

pyjesh. 

Suksese të gjithëve, vit të mbarë shkollor! Jepni më 

të mirën tuaj në rrugën që keni përzgjedhur! 

 

 

#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. 

 

Pushimet mbaruan, ne i’u kthyem leximit dhe 

detyrave! 

Emocionet e ditës së parë të shkollës janë 

gjithmonë më të veçantat. Ditën e parë të shkollës 

e kaluam me fëmijët e familjes sonë të madhe të 

Zyber Hallullit. 

Ishte çdo gjë gati, çantat, librat dhe një “çantëz” të 

vogël me mjete shkollore dhuratë që ky vit 

shkollor të fillonte me energji të mira dhe 

motivim.  

Suksese përzemërsisht për këtë vit të ri shkollor, 

vit të mbarë për të gjithë nxënësit dhe mësuesit! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
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#Shërbimi social pranë familjeve të dëmtuara nga tërmeti 

 

 

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. 

 

Shërbimi Social Shtetëror është solidarizuar me 

familjet e prekura nga tërmeti i datës 21 shtator, i 

cili shkaktoi dëmtime të banesave në Tiranë, 

Durrës dhe Kavajë. Drejtoritë Rajonale të 

Shërbimit Social Shtetëror Tiranë dhe Durrës u 

gjendën pranë qytetarëve në nevojë duke ofruar 

ndihma ushqimore dhe mbështetje psiko-sociale.  

U kryen verifikimet në çdo familje për gjendjen 

pas tërmetit, me kujdes të shtuar tek të moshuarit 

dhe fëmijët.  

Po ashtu, edhe Drejtoria e Përgjithshme e 

Shërbimit Social Shtetëror ka qenë në gadishmëri 

të plotë duke kryer verifikime edhe gjatë 

fundjavës së datës 28-29 Shtator në mënyrë që 

marrja e masave të ishte e shpejtë. 

 

Ne e kemi theksuar gjithmonë që e vetmja 

zgjidhje e sigurt dhe e qëndrueshme është 

punësimi. 20 Shtatori ishte dita e parë e 

punës për zonjën Qamile dhe të bijën, 

Adelinën. Punësimi i tyre në një biznes 

fasonerie u bë i mundur përmes 

ndërmjetësimit të Drejtorisë Rajonale të 

Shërbimit Social Shtetëror Shkodër. 

Punë të mbarë Qamile dhe Adelina. Urimet 

më të mira për ju nga Shërbimi Social 

Shtetëror! 

 

#PUNËSIMI SI E VETMJA ZGJIDHJE E QËNDRUESHME 

 

 

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. 

 

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

