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#DITA E FAMILJES NË KARANTINË 

 

 

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 KOMBËTARE E JETIMËVE – 01 MAJ 2020 

 

 

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 Kombëtare e Jetimëve këtë vit ishte ndryshe 

nga vitet e tjera. Pandemia e Covid-19 ndryshoi 

jetesën e të gjithëve, përfshirë edhe atë të fëmijëve 

dhe stafeve të institucioneve të përkujdesit 

shoqëror. 

Këtë vit falenderimet në Ditën Kombëtare të 

Jetimëve shkojnë për stafet e institucioneve tona që 

janë  kurdo dashuria e përditshme e fëmijëve të 

familjes sonë të shërbimit social. 

 

15 Maji këtë vit u kalua në karantinë. Izolimi nuk na 

dha mundësinë e zhvillimit të aktiviteteve megjithatë 

shikoni pak sa bukur e shprehën vogëlushët tanë 

konceptin e tyre për familjen. 

Misioni ynë është garantimi i një strehe të ngrohtë ku 

fëmijët të rriten të shëndetshëm, gjithmonë me urimin 

që ata të kenë sa më shpejt një familje të bukur! 

 
 

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 

Maj 2020 ka monitoruar Skemën e Ndihmës Ekonomike në 

nivel kombëtar dhe dinamikën e NE. Janë përpunuar  listat e 

gjeneruara për secilën bashki. Është ndjekur procesi i 

verifikimit dhe vendimmarrjes për 12 Drejtoritë Rajonale.  

 

Janë ndjekur problematikat si pasojë e situatës së Covid-19, 

duke u dhënë Drejtorive Rajonale udhëzime me verifikimin me 

zyrat e punës. 

 

 

 

#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  Maj 2020, Drejtoria e Shërbimeve 

Sociale ka menaxhuar 5 raste VT/VMT dhe 3 raste 

dhune.  

 

Janë mbledhur komisionet për pranimet e përfituesve 

në institucionet e përkujdesit shoqëror. Janë rinovuar 

28 libreza për Statusin e Jetimit, janë trajtuar 4 raste 

fëmijësh, 1 i moshuar dhe 1 PAK për sistemim 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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Në institucionet tona të përkujdesit ofrohen shërbime 

me standarde bashkëkohore dhe ne punojmë që 

përfituesve të shërbimit të mos u mungojë asgjë. 

Ama dhuratat na bëjnë të gjithëve të ndihemi të 

përkëdhelur. 

9 të rinjtë e Shtëpisë-Familje 16-18 vjeç Shkodër 

morën dhurata shumë të bukura nga Ambasada e 

Izraelit në Shqipëri, nën kujdesin e veçantë të 

ambasadorit, z. Noah Gal Gendler. 

Në emër të të rinjve të familjes sonë të Shërbimit 

Social shprehim vlerësim dhe mirënjohje për z. 

Gendler dhe Ambasadën e Izraelit, Shqipëri. 

Kontributi juaj ka bërë më të këndshme ditët e 

karantinës në institucion. 

 

 

 

 

#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. 

 

Solidariteti me moshën e tretë vazhdon. Gjatë 

periudhës së karantinës kemi qenë pranë shtëpive të 

të moshuarve që marrin shërbime në Qendrën 

Polivalente Ditore Kamëz. 

Në pamundësi për të ofruar shërbime në qendër për 

shkak të Covid-19 po shkojmë në shtëpitë e të 

gjithë përfituesve tanë për t’i çuar ushqim. 

 

 

 

 

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

