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#GJYSH ZEQIRI IU BASHKUA FAMILJES SË MADHE TË 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. 

#QERSHORI ËSHTË I FËMIJËVE 

 

 

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. 

 

Ky 1 Qershor u prit ndryshe nga çdo herë 

tjetër. Për të garantuar mbrojtjen e shëndetit 

të përfituesve stafet e institucioneve tona 

vazhdojnë të jenë në karantinë.  

 

Këtë 1 Qershor fëmijët krijuan së bashku me 

stafin kopështin e perimeve. E ardhmja do të 

jetë e shëndetshme. E gëzofshi çdo ditë si të 

ishte një ditë feste kalamaja! 

 

Gjysh Zeqirit iu shërbye me dashuri dhe përkushtim për 

dy javë në Qendrën Polivalente Ditore Kamëz, në pritje 

të procedurës së sistemimit në institucionet për të 

moshuar.  

 

Për të garantuar mbrojtjen e shëndetit të përfituesve, 

gjyshi u testua për Covid-19 dhe tashmë është banori më 

i ri i Shtëpisë së të Moshuarve Tiranë.  

 

Qëndrim të mbarë në shtëpinë tonë të madhe! 

 

 

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. 

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. 

 

Gjatë muajit Qershor 2020 Drejtoria e Kontrollit të Pagesave të 

NE dhe PAK 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. Janë ndjekur të gjitha problematikat në MIS dhe 

NE dhe janë raportuar për t’u zgjidhur. 

 

 

 

#DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE 

 

 

NËBASHKËPUNIM ME ORGANIZATËN#ASED, 
KANËZHVILLUARNËBERATNËAMBJENTET E QENDRËS “LIRA”, 
NJËTRAJNIM ME DREJTUESIT E QENDRAVETËZHVILLIMIT. 

KYTRAJNIMVJENNËKUADËRTËPROJEKTITQËKJOORGANIZATËPO
ZHVILLONPËRNGRITJEN E ATELIEVENËINSTITUCIONET E 
TYRE.PËRMIRËSIMIISHËRBIMITNËQENDRAT E 
ZHVILLIMITDREJTPËRFSHIRJESSËPËRFITUESVENËPUNËSIPASAF
TËSIVETËTYREËHSTËDHE DO 
TËMBETETNJËOBJEKTIVIRËNDËSISHËMI#SHSSH 

TRAJNIMIISTAFEVESOCIALETËQENDRAVETËZHVILLIMITPËRKRIJI
MIN E ATELIEVENËQENDRASYNONFUQIZIMIN E 
QENDRAVENËPËRMJETKRIJIMITTËKOOPERATIVAVEBRENDAQE
NDRAVE ME QËLLIMINTEGRIMINDHEAFTËSIMIN E 
PERSONAVEMËAFTËSINDRYSHE. 

#SHSSH MBESHTETKETEPROJEKT DUKE 
OFRUARGJITHËMBËSHTETJEN E 
NEVOJSHMEPËRRIORGANIZIMIN E QENDRAVE ME QËLLIMIN 
FINAL NDIHËMNDAJPERSONAVE ME 

Gjatë muajit  Qershor 2020, Drejtoria e Shërbimeve 

Sociale ka menaxhuar 3 raste VT/VMT dhe dhune. 

 

Janë mbledhur komisionet për pranimet e përfituesve 

në institucionet e përkujdesit shoqëror, në të cilët 

janë shqyrtuar rastet e 5 fëmijëve për sistemim. Janë 

rinovuar 30 libreza për Statusin e Jetimit. Specialistët 

kanë marrë pjesë në seanca gjyqësore për 5 raste 

fëmijësh.  

 

Është zhvilluar trajnim mbi implementimin e 

Regjistrit Elektronik të Shërbimeve Shoqërore në 

Qarkun Elbasan.  

 

 

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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Surprizëëëë! 

  
Më 25 Qershor  ishim pranë gjyshi Gjonit dhe nëna 

Sofias të cilët kishin ditëlindjen. Stafi i Qendrës 

Polivalente Ditore Kamëz i ka uruar gëzuar 

ditëlindjen përmes një surprize në shtëpitë e tyre. 

 
Gëzuar ditëlindjen gjyshër nga Shërbimi Social 

Shtetëror! 

 

 

 

 

#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. 

 

Karantinimi nuk vazhdon më, por solidariteti po. 

Gjatë muajit Qershor 2020 stafi i Qendrës 

Polivalente Ditore Kamëz ka vazhduar të qëndrojë 

pranë të moshuarve që marrin shërbime duke i 

ndihmuar me paketa ushqimore në ambientet e 

shtëpive të tyre. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
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#AKTIVITETET NË DREJTORITË RAJONALE TË 

SHËRBIMIT SOCIALE SHTETËROR 

 

 

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. 

 

Gjatë muajit Qershor Drejtoria Rajonale e 

Shërbimit Social Shtetëror Elbasan ka zhvilluar 

trajnime me punonjësit socialë dhe punonjësit e 

shërbimeve sociale të Njësive Administrative në 

shtatë Bashkitë e Qarkut Elbasan. 

 

Fokusi i trajnimeve ishte rritja e kapaciteteve të 

stafeve lidhur me implementimin e suksesshëm të 

Regjistrit Elektronik Kombëtar të Shërbimeve 

Shoqërore. Këto trajnime po zhvillohen dhe do të 

vazhdojnë edhe në vijim nga të gjitha Drejtoritë 

Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror. 

 

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

