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#EDHE ADI ËSHTË NË PUNË TASHMË 

 

 

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 NË ÇDO MOMENT PRANË KATEGORIVE NË NEVOJË 

 

 

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. 

 

Të gjtha strukturat e Shërbimit Social janë të 

përfshira në mënyrë aktive në mbështetjen e 

kategorive në nevojë. Drejtoria Rajonale e 

Shërbimit Social Shtetëror Elbasan gjatë muajit 

SHkurt, me mbështetjen e disa partnerëve tanë, 

dhuroi produkte ushqimore për bebe të moshës 0-3 

vjeç në Qendrën e Misionareve të Bamirësisë së 

Motrave të Nënë Terezës, Elbasan. 

 

Mirënjohje partnerëve tanë për kontributin e tyre të 

vazhdueshëm për fëmijët e qendrave rezidenciale 

dhe ditore. 

 

Shërbimi Social Shtetëror është angazhuar 

intensivisht në procesin e suksesshëm të de-

institucionalizimit të përfituesve të shërbimeve. Po 

vendosim si objektiv që çdo ditë për ne të regjistrojë 

një rast suksesi të ri. 

 

Adi merr shërbime në Shtëpinë e të Rinjve 16-18 vjeç 

Shkodër. Ai ndjek arsimin profesional në Hoteleri-

Turizëm dhe së fundmi u ndërmjetësua për një punë 

që përputhet me fushën e tij të studimit. Kujtojmë se 

Adi pas disa muajsh mbush 18 vjeç dhe tashmë do 

jetë gati për t’ia dalë vetë! 

 

Punë të mbarë Adi 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 

Shkurt 2020 ka realizuar kontroll mbi zbatimin e legjislacionit 

në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Vlorë, si 

edhe 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. Është 

ndjekur procesi i verifikimit automatik dhe vendimmarrjes për 

12 Drejtoritë Rajonale.  

 

Po ashtu, gjatë muajit Shkurt 2020 është kryer monitorimi i 

procesit të aplikimeve në sistemin pilot nëpërmjet raporteve të 

krijuara në sistem për aplikantët. 

 

 
#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  Shkurt 2020, Drejtoria e Shërbimeve 

Sociale ka menaxhuar 3 raste VT/VMT. Janë kryer 

monitorime në 4 IPSH (Qendra Polivalente Polican, 

Shtëpia e të Moshuarve Fier, Qendra për PAK “Horizont” 

dhe Qendra Multi-funksionale e Urës Vajgurore), lidhur 

me rekomandimet lëna më parë dhe realizimi i punës në 

përputhje me standardet.  

 

Janë mbledhur komisionet për pranimet e përfituesve në 

institucionet e përkujdesit shoqëror. Janë shqyrtuar në 

komision 53 kërkesa për Statusin e Jetimit, nga të cilat 

janë rinovuar 51 libreza. Janë sistemuar në institucion 3 

fëmijë dhe 5 të moshuar.  

 

Në lidhje personat me aftësi të kufizuar është mbledhur 

komisioni dhe është kryer transferimi i një fëmije më AK.  

 

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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Dita e zemrave erdhi me një aktivitet argëtues në 

mjedisin e Shtëpisë së të Moshuarve Tiranë. Ky 

aktivitet i organizuar nga MASR, SHKR, 

Qendra Rinore Tiranë dhe dy gjimnaze të 

Tiranës, solli në shtëpinë tonë shumë këngë, 

kërcime, recitime, ëmbëlsira dhe libra të rinj në 

bibliotekë. 

 

 

 

 

#AKTIVITETET NË 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 
aftësindryshepërnjëjetësetëpavarurdhetëintegruarnëshoqëri. 

 

Çdo ditë një rast suksesi – kjo është motoja jonë e 

re! 

Luftëtari është përfitues i shërbimeve tona pranë 

Qendrës së Zhvillimit Rezidencial Durrës. Ne kemi 

bërë një tjetër hap të sigurt për të ardhmen. 

Luftëtari filloi kursin profesional për t’u bërë 

mekanik në Qendrën e Formimit Profesional Publik 

Durrës. 

SHSSH po bën përpjekje maksimale që të gjithë 

përfituesit tanë të kenë një të ardhme më të mirë 

dhe t’i ndërmjetësojmë në tregun e punës pas 

përfundimit me sukses të kurseve profesionale. 

 

 

 

 

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

