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#NË FAMILJEN E MADHE TË SHËRBIMI SOCIAL KA GJITHMONË 

ZGJIDHJE 

 

 

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. 

 

#30 KORRIK- DITA  BOTËRORE KUNDËR TRAFIKIMIT TË PERSONAVE 

 

 

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. 

 

Trafikimi është shkelje e të drejtave themelore të 

njeriut dhe çon në dëmtimin fizik, mendor e 

emocional të viktimave të trafikimit duke i kthyer 

në grupe vulnerabël të shoqërisë.  

 

Në betejën tonë të përbashkët të parandalimit të 

trafikimit duhet të informojmë, ndërgjegjësojmë, të 

lartësojmë dhe mbrojmë të drejtat e viktimave të 

trafikimit.  

 

Edhe këtë vit, Shërbimi Social Shtetëror përmes 

QKPVT shpërndau mesazhe informuese dhe 

ndërgjegjësuese kundër këtij fenomeni. Vetëm duke 

përcjellë informacion dhe duke ndërgjegjësuar 

mund të “shkulim” me rrënjë trafikimin e qenieve 

njerëzore.  

 

Tashmë e kemi kthyer në traditë sigurimin e integrimit në 

shoqëri përpara daljes nga institucionet tona të përkujdesit 

shoqëror.  

 

Shpëtimtarja është aktualisht përfituese e shërbimeve 

sociale në Shtëpinë Familje 16-18 vjeç Shkodër. Ajo 

vazhdon shkollën e mesme profesionale në Hoteleri-

Turizëm dhe përveç angazhimit shkollor është punësuar si 

ndihmës kuzhiniere në një biznes. 

 

Shpëtimtarja sapo ka mbushur moshën 18 vjeç, por dalja 

nga institucioni për të nuk do të jetë më e vështirë. Urimet 

më të mira dhe suksese nga Shërbimi Social Shtetëror. 

 

 

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. 

 

Drejtoria e Kontrollit të Pagesave të NE dhe PAK gjatë 

muajit Korrik 2020 ka realizuar programin e kontrollit në 

Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Korçë, 

ku janë shqyrtuar në sistem verifikimet automatike dhe 

janë trajtuar mospërputhjet. Është monitoruar Skema e 

Ndihmës Ekonomike në nivel kombëtar dhe dinamika e 

NE. Janë përpunuar  listat e gjeneruara për secilën bashki. 

Është ndjekur procesi i verifikimit dhe vendimmarrjes.  

 

Janë ndjekur problematikat si pasojë e situatës së Covid-

19, duke u dhënë Drejtorive Rajonale udhëzime lidhur me 

deklaratat 3 mujore. 

 

 

 
#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 Korrik 2020 Drejtoria e Shërbimeve 

Sociale ka menaxhuar 4 raste VT/VMT dhe dhune.  

 

Janë mbledhur komisionet për pranimet e përfituesve 

në institucionet e përkujdesit shoqëror ku është 

shqyrtuar dokumentacioni për sistemimin e 3 

fëmijëve dhe 1 personi me aftësi të kufizuara. 

Gjithashtu, është mbledhur Komisioni për Statusin e 

Jetimit, në të cilin janë rinovuar 35 libreza.  

 

Specialistët kanë marrë pjesë në seanca gjyqësore për 

5 raste fëmijësh, një pjesë e së cilave janë realizuar 

dhe një pjesë janë ende në proces. 

 

Është zhvilluar trajnim mbi implementimin e 

Regjistrit Elektronik të Shërbimeve Shoqërore në 

Qarkun Fier.  

 

 

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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Shqipëria ka shumë fshatra të largët, por 

Shërbimi Social gjen çdo mënyrë për të qenë 

pranë qytetarëve në nevojë. Në bashkëpunim me 

FoodBank dhe organizatën “The Door” 

shpërndamë me varkë ushqime dhe veshmbathje 

për 14 familje në nevojë në Njësinë 

Administrative Iballë, Bashkia Fushë-Arrëz .  

 

 

 

 

 

#AKTIVITETET NË DREJTORITË RAJONALE TË 

SHËRBIMIT SOCIAL 

 

 

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. 

Stafi i Qendrës Polivalente Ditore Kamëz edhe 

gjatë muajit Korrik 2020 ka vazhduar me vizitat në 

shtëpitë e gjyshërve me qëllim identifikimin e 

nevojave, mbështetjen me paketa ushqimore dhe 

ofrimin e mbështetjes psiko-sociale sipas rasteve. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

#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. 

 

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

