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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. 

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 

Gjatë muajit Prill 2020 është kryer monitorim i 

skemës së NE dhe dinamikës së saj në rang kombëtar, 

ku është monitoruar procedura e aplikimeve pas datës 

10 Prill.  Është ndjekur procesi i verifikimit automatik 

dhe vendimmarrjes për 12 Drejtoritë Rajonale dhe 

janë raportuar problematikat e konstatuara.  

 

 

 

#SHTËPITË TONA TË TË MOSHUARVE – ASNJË RAST I PREKUR NGA 

COVID-19 

 

 

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. 

 

Më datë 30 Prill stafet e institucioneve të përkujdesit 

shoqëror përfunduan karantinën 50 ditore, për t’u 

zëvendësuar nga punonjës të tjerë. Ajo që mund të 

thuhet me shumë siguri është se menaxhimi i situatës 

së Covid-19 në institucionet e përkujdesit ka qenë një 

sukses i vërtet sepse nuk  kemi asnjë përfitues të 

prekur.  

Fokusi më i shtuar ka qenë sigurisht mbi Shtëpitë e të 

Moshuarve duke qenë se janë kategoria më e prekur 

nga Covid-19. Që në ditët e para të pandemisë u morën 

masa të rrepta falë së cilave jemi krenarë që nuk kemi 

asnjë rast të prekur nga COVID-19. Ky rezultat është 

padyshim meritë e punonjësve tanë të institucioneve të 

përkujdesit të cilët dhanë shembullin e tyre të 

solidaritetit dhe përkujdesit ndaj atyre që kanë më 

shumë nevojë.  

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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#INSTITUCIONET E PËRKUJDESIT SHOQËROR 

 

 

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

Kytrajnimvjennëkuadërtëprojektitqëkjoorganizatëpozhvillonpër
ngritjen e atelievenëinstitucionet e 
tyre.Përmirësimiishërbimitnëqendrat e 
zhvillimitdrejtpërfshirjessëpërfituesvenëpunësipasaftësivetëtyr
eëhstëdhe 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. 

 

Aktivitet në institucionet tona të përkujdesit nuk i 

ndalon as karantina. Ne kemi gjetur mënyra 

inovative për të qenë aktivë edhe gjatë periudhës 

së izolimit.  

Në Shtëpinë Familje për të Rinjtë 16-18 vjeç 

periudha e karantinës është shfrytëzuar për të 

kryher trajnime online mbi punësimin.  Misioni 

ynë mbetet si gjithmonë garantimi jo vetëm i 

shërbimeve cilësore në qendër, por edhe i 

mundësive të qëndrueshme pas daljes nga 

institucioni.  

 

 

 

Një vullnetar, një i moshuar i vetmuar! Kjo është 

motoja jonë drejtuese! Vullnetarët do të jenë çdo 

ditë pranë të moshuarve për t’i blerë ilaçet, 

ushqimet, dërgimin e pensionit në shtëpi deri tek 

dërgimi i ushqimeve të gatuara për ata të moshuar 

që nuk mund të gatuajnë vetë. 

 

Pavlo dhe Redjoni, të cilët i shihni në foto, do 

jenë çdo ditë pranë një çifti të moshuarish. Do të 

kryejnë për ta çdo lloj shërbimi, do të gatuajnë 

dhe do të plotësojnë çdo nevojë tjetër që gjyshërit 

mund të kenë. Ju falenderojmë për kontributin 

dhe zemërgjerësinë tuaj!  

 

#NE I DUAM GJYSHËRIT 

 

 

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://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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Edhe gjatë muajit Prill Drejtoritë Rajonale të Shërbimit 

Social Shtetëror kanë punuar intensivisht për të 

ndihmuar të moshuarit e vetmuar dhe familjet në 

nevojë në të gjithë Shqipërinë.  

Kushdo që ka kërkuar ndihmë në Portalin e 

Bashkëqeverisjes, rrjetet sociale zyrtare të Shërbimit 

Social Shtetëror dhe në Linjën e Gjelbër është 

ndihmuar në mënyrë të menjëhershme me pako 

ushqimore.  

Përpos shpërndarjes së pakove ushqimore për familjet 

pa të ardhura është vijuar normalisht me patronazhimin 

e të moshuarve që nuk mund të dilnim për të bërë 

pazaret ose shërbimet të tjera vetë. 

 

#COVID19 – VEPRIMTARIA E DREJTORIVE RAJONALE TË SHËRBIMIT SOCIAL 

SHTETËROR 

 

Elbasan 

Fier 
Vlorë 


