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#TË GJITHË TË INTEGRUAR NË SHOQËRI 

 

 

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 GJITHNJË NË BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË 

CIVILE  

 

 

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. 

 

Bashkëpunimi është themeli i punës për arritjen e 

objektivave të përbashkëta, Si gjithmonë, edhe këtë 

fillim viti në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme 

të Shërbimit Social Shtetëror u mbajt një takim me 

organizatat e shoqërisë civile lidhur me Planin e 

Veprimit 2020 në fushën e shërbimeve sociale.  

 

Ky takim i shërben vazhdimësisë së bashkëpunimit 

mes Shërbimit Social dhe OJF për të çuar përpara 

objektivat për fëmijët, PAK, të moshuarit e kështu 

me radhë.  

Qëllimi i punës së përditshme të institucioneve tona 

është integrimi me sukses në shoqëri i të gjithë 

përfituesve. Tashmë, një tjetër prej përfituesve të 

shërbimeve tona ka nisur rrugëtimin për t’u integruar 

në shoqëri. Jurgeni, i cili përfiton nga shërbimet e 

Qendrës së Zhvillimit Rezidencial Durrës, nisi kursin 

profesional të kuzhinës në Qendrën Rajonale të 

Formimit Profesional Publik në Durrës. 

 

Suksese Jurgen! Presim të gatuash ushqime super të 

shijshme!  

 
 

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 Janar 2020 ka 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. Është ndjekur procesi i verifikimit 

automatik dhe vendimmarrjes për 12 Drejtoritë 

Rajonale.  

 

Është realizuar monitorimi i sistemit pilot të PAK në 

Qarkun e Tiranës. Gjatë muajit Janar 2020 janë 

vlerësuar 440 raste individësh me PAK. 

 

 

#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 

Gjatë muajit Janar 2020, Drejtoria e Shërbimeve Sociale 

ka kryer monitorimin e 3 IPSH (Qendra e Zhvillimit 

“Pëllumbat”, QKTE dhe QKTVDHF), ku është 

monitoruar zbatimi i rekomandimeve të lëna më parë dhe 

realizimi i punës në përputhje me standardet.  

 

Janë mbledhur komisionet për pranimet e përfituesve në 

institucionet e përkujdesit shoqëror. Janë trajtuar 85 

kërkesa për Statusin e Jetimit, nga të cilat janë rinovuar 

81 libreza. Janë sistemuar në institucion 3 fëmijë dhe 

është kryer 1 transferim. 

 

Në lidhje me të moshuarit janë shqyrtuar 12 dosje, nga të 

cilët janë sistemuar në institucion 6 të moshuar dhe është 

trasnferuar 1 prej tyre. 

 

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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Në Qendrën e Zhvillimit Rezidencial Durrës me miqtë 

tanë nga Amerika, të cilët vizituan qendrën dhe ndanë 

me stafin tonë eksperiencat e tyre, praktikat dhe 

modelet më të mira që përdoren në vendin e tyre në 

punën e fëmijët me aftësi ndryshe. 

Është gjithmonë shumë kënaqësi të presim miq të rinj 

që kanë shumë për të na ofruar në rrugëtimin tonë për 

t’i bërë shërbimet gjithnjë e më cilësore. 

 

 

#PRANË TË GJITHË QYTETARËVE NË NEVOJË 

 

 

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

drejtuesit e qendravetëzhvillimit. 

Kytrajnimvjennëkuadërtëprojektitqëkjoorganizatëpozhvillonpërngritj
en e atelievenëinstitucionet e tyre.Përmirësimiishërbimitnëqendrat e 
zhvillimitdrejtpërfshirjessëpërfituesvenëpunësipasaftësivetëtyreëhstë

dhe 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. 

 

Pas publikimit të rastit të familjes Pendi në media, 

Shërbimi Social Shtetëror ka reaguar në mënyrë të 

menjëhershme duke u gjendur pranë familjes. Falë 

koordinimit me Drejtorinë Rajonale të Shërbimit 

Social Shtetëror Shkodër, familja u mbështet me çdo 

gjë të nevojshme për jetesën, ushqime, veshmbathje, 

lodra dhe mjete shkollore për fëmijët, si edhe një 

karrocë për gjyshen e paralizuar. 

Mbi këtë rast u njoftua Sektori Social i Bashkisë së 

Vaut të Dejës, të cilët e ndihmuan familjen me një 

sobë druri për të kaluar ditët e ftohta të dimrit. 

Përveç ndihmës së menjëhershme, në vijim do të 

koordinohemi me Zyrën e Punës për të sistemuar në 

punë kryefamiljarin pasi mënyra më e mirë për ta 

ndihmuar familjen është t’i sigurojmë një burim të 

ardhurash të qëndrueshme. 

 

#INSTITUCIONET E PËRKUJDESIT SHOQËROR 

 

 

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

drejtuesit e qendravetëzhvillimit. 

Kytrajnimvjennëkuadërtëprojektitqëkjoorganizatëpozhvillonpërngritj
en e atelievenëinstitucionet e tyre.Përmirësimiishërbimitnëqendrat e 
zhvillimitdrejtpërfshirjessëpërfituesvenëpunësipasaftësivetëtyreëhstë

dhe 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 

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

