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#SHKËLZENI U KTHYE NË SHTËPI 

 

 

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. 

 

#VAPA E GUSHTIT, POR MASKËN MOS E HARRO 

 

 

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. 

 

Stafi i Shërbimit Social Shtetëror i është 

bashkuar apelit të mjekëve infeksionistë dhe 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

për parandalimin e përhapjes së Covid-19.  

 

Që prej fillimit të pandemisë Shërbimi Social 

Shtetëror ka marrë të gjithë masat për 

parandalimin e përhapjes së Covid-19 të tilla, si: 

ruajtja e distancimit social për stafin dhe 

qytetarët, mbajtja e maskave, paisja me 

disifektantë në të gjitha ambientet e institucionit, 

vendosja e pullave sinjalizuese e kështu me 

radhë.  

 

Mos harro asnjëherë se maska jote më mbron 

mua, ndërsa maska ime të mbron ty. 

 

Përfunduam me sukses rikthimin e Shkëlzenit në gjirin e 

familjes. Shkëlzeni është 17 vjeç dhe përgjatë 6 viteve të 

qëndrimit të tij në Qendrën e Zhvillimit Rezidencial Durrës 

ka marrë të gjitha shërbimet shëndetësore dhe psiko-

sociale.  

 

Familja është e shenjtë, ndaj punojmë çdo ditë për ta 

fuqizuar atë. Shumë urime për bashkimin me familjen 

Shkëlzen! 

 

 

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 Gusht 2020 ka përgatitur raportin e kontrollit të 

Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Korçë. 

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 Gusht 2020 Drejtoria e Shërbimeve 

Sociale ka menaxhuar 3 raste VT/VMT dhe 2 raste 

viktimash të dhunës në familje.  

 

Janë mbledhur komisionet për pranimet e përfituesve 

në institucionet e përkujdesit shoqëror ku është 

shqyrtuar dokumentacioni për sistemimin e 5 

fëmijëve dhe 1 personi me aftësi të kufizuara. Është 

mbledhur Komisioni për Statusin e Jetimit, në të cilin 

janë rinovuar 60 libreza.  

 

Specialistët janë njohur me 5 raste fëmijësh, për të 

cilët është bërë njohja me rastet dhe përgatitja për 

seancat gjyqësore. 

 

Është zhvilluar terapi online për lehtësimin e 

ngarkesës emocionale të stafeve të institucioneve të 

cilat ishin në karantinë. 

 

 

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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Nëna Zenepja nga Shkodra jeton e vetme dhe Shërbimi 

Social Shtetëror Shkodër është gjendur gjithnjë pranë saj.  

 

Përveç ndihmës gjatë periudhës së pandemisë, nënës iu 

sigurua një dyshek spitalor i përshtatur për nevojat e 

personave që nuk ecin, si edhe karrocë dhe ndihma të tjera.  

 

Kjo është realizuar me ndihmën e vyer të “the Door” që prej 

kohësh është pranë familjeve në nevojë në Shkodër.  

Nënë Zenepja tashmë do të shëtisë dhe do marrë ajër në 

oborrin e shtëpisë së saj!  

 

 

#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. 

 

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

