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#KARANTINA E SHËRBIMIT SOCIAL 

 

 

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. 

 

#DITA E GRUAS PRANË SHTËPISË SË TË MOSHUARVE TIRANË 

 

 

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. 

 

Marsi është muaji i grave. Këtë 8- Mars ne 

vendosëm të ishim pranë grave të forta të Shtëpisë 

së të Moshuarve Tiranë.  

Një lule në dorë, një kafe e ngrohtë dhe shumë 

dashuri në një aktivitet të vetëm, i cili u realizua në 

bashkëpunim me Artisti Lounge, të cilët shprehën 

dëshirën për të bërë këtë 8 Mars më të bukur për 

zonjat tona.  

Paralelisht me këtë aktivitet u realizuan aktivitete të 

tjera argëtuese edhe në institucionet e tjera të 

përkujdesit që kanë gra përfituese të shërbimeve të 

tyre.  

Covid-19 për fat të keq ka mbërritur edhe në Shqipëri. 

Një sërë masash të rrepta për parandalimin e përhapjes 

së infeksionit janë marrë në të gjitha institucionet e 

përkujdesit shoqëror për fëmijët pa kujdes prindëror, 

për personat me aftësi ndryshe dhe të moshuarit e 

vetmuar. 

Një pjesë e stafit të 12 institucioneve të përkujdesit janë 

vetëkarantinuar për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve, të 

moshuarve e personave me aftësi të kufizuara. 

Punonjësit do të qëndrojnë të mbyllur së bashku me 

përfituesit e shërbimit derisa situata të ndryshojë.  

Nga karantina e Shërbimit Social ata japin për të gjithë 

mesazhin frymëzues “Unë kujdesem, ti rri në shtëpi” 

 

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 Mars 2020 Drejtoria e Kontrollit të 

Pagesave të NE dhe PAK ka përfunduar dhe dorëzuar 

projekt raportin e kontrollit të realizuar për zbatimin e 

legjislacionit në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit 

Social Vlorë.  

Është kryer monitorimi i raporteve nga moduli i 

kontrollit në sistemin e ndihmës ekonomike duke 

evidentuar dhe ndjekur rastet e mashtrimit dhe 

gabimeve. Është ndjekur procesi i verifikimit 

automatik dhe vendimmarrjes për 12 Drejtoritë 

Rajonale.  

 

 

 
#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 

Drejtoria e Shërbimeve Sociale gjatë muajit Mars 

2020 ka menaxhuar 2 raste VT/VMT dhe 4 raste 

fëmijësh të cilët kanë qenë raste emergjente për 

sistemim.  

Janë mbledhur komisionet për pranimet e 

përfituesve në institucionet e përkujdesit shoqëror. 

Janë shqyrtuar në komision 52 kërkesa për Statusin 

e Jetimit, prej të cilave 25 e kanë përfituar këtë 

status për herë të parë, ndërsa 26 libreza janë 

rinovuar, 1 është refuzuar. 

Në kuadër të Covid19 janë hartuar disa urdhra për 

mbrojtjen e përfituesve të shërbimeve sociale në 

IPSH, si edhe është krijuar një grup pune i përbërë 

nga psikologë të cilët do të japin mbështetje 

psikologjike virtuale gjatë periudhës së karantinimit. 

 

 

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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 Qytetin e Shkodrës do ta kthejmë në qytetin më 

miqësor për personat me aftësi të kufizuara. 

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror 

Shkodër në bashkëpunim me shoqatën “The 

Door” kanë dhuruar gjatë muajit Mars 20 

karroca skuter dhe me bateri për personat me 

probleme të lëvizjes. 

T’i gëzoni karrocat të gjithë e të shëtisni sa më 

lirshëm në Shkodrën e bukur. Faleminderit “The 

Door” për mbështetjen e pakushtëzuar! 

 

#DREJTORITË RAJONALE 

 

#INSTITUCIONET E PËRKUJDESIT SHOQËROR 

 

Prej kohësh në institucionet tona të përkujdesit 

shoqëror po punohet intensivisht për integrimin në 

shoqëri të përfituesve të shërbimeve. Motoja e punës 

sonë është “1 zanat për të gjithë”! 

Edhe në Qendrën e Zhvillimit Rezidencial Durrës po 

e kthejmë ditë pas dite integrimin e personave me 

aftësi të kufizuara në shoqëri në prioritetin tonë më 

madhor. Këtë herë ju prezantojmë me Sarën, një 

përfituese e shërbimeve në Qendrën e Zhvillimit 

Rezidencial Durrës, e cila filloi kursin profesional të 

parukerisë në bashkëpunim të ngushtë me Qendrën e 

Formimit Profesional Publik Durrës. 

Suksese Sara, jemi të bindur të gjithë që do bëhesh 

një parukiere shumë e zonja! 

 



    

 
             Mars 2020 

 

 

 

 

 

  

 

Si gjithmonë Shërbimi Social Shtetëror ka qëndruar 

pranë të gjithë qytetarëve në nevojë në momente të 

vështira. Edhe në luftën me armikun e padukshëm 

nuk mund të ishte ndryshe. 

Në të gjitha qytetet Drejtoritë Rajonale të Shërbimit 

Social Shtetëror kanë bashkëpunuar ngushtësisht me 

Bashkitë për shpërndarjen e ndihmave ushqimore në 

familjet që kanë nevojë.   

Stafi i Shërbimit Social ka pritur kërkesat e 

qytetarëve në të gjitha mënyrat e komunikimit dhe 

kanë referuar e ndjekur çdo rast deri në shpërndarjen 

e ndihmave tek familjet dhe të moshuarit.  

 

 

#COVID19 – SHËRBIMI SOCIAL PRANË FAMILJEVE NË NEVOJË DHE TË 

MOSHUARVE TË VETMUAR NË TË GJITHË SHQIPËRINË 

 

Durrës 

Tiranë Shkodër 


