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#FLOGERTA DHE ARMANDO U BASHKUAN ME FAMILJEN 

 

 

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 E PARË E SHKOLLËS 

 

 

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. 

 

Me shumë emocione, fëmijët dhe të rinjtë e 

familjes sonë të madhe dhe të bukur nisën vitin e 

ri shkollor ‘20-‘21. 

Ky vit shkollor është i pazakontë, por ne do të 

përshtatemi me normalitetin e ri sepse dëshira 

jonë për dije është më e madhe se çdo gjë tjetër. 

Së bashku me kujdestaret, fëmijët përgatitën 

çantat e shkollës, librat, fletoret dhe sigurisht 

maskat, të cilat do të jenë shoqërueset tona këtë 

vit. 

Suksese fëmijë! Bota e madhe e dijes ju pret, 

mësoni shumë që të na bëni krenarë. 

 

Flogerta dhe Armando, pas një qëndrimi 2 vjeçar në 

Qendrën e Zhvillimit Rezidencial Durrës, ku morën të 

gjitha shërbimet sipas nevojave të tyre, iu bashkuan më 

në fund familjes së tyre biologjike. 

Realizuam edhe njëherë me sukses de-

institucionalizimin, si një nga prioritet tona në fushën e 

shërbimeve. Më në fund, Flogerta dhe Armando do të 

jenë në gjirin e ngrohtë të familjes! Urime dhe qofshi 

gjithmonë kaq të buzëqeshur sa në foto!  

 

 

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 Shtator 2020 ka monitoruar Skemën e Ndihmës 

Ekonomike në nivel kombëtar dhe dinamikën e NE. 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. Gjithashtu po ndiqet procesi i 

reformimit të sistemit të aftësisë së kufizuar, ku është 

diskutuar mbi rishikimin e metodologjisë së kontrollit të 

PAK pilot dhe janë nxjerrë urdhrat për indeksimin e 

aftësisë së kufizuar. 

 

 

 
#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 Shtator 2020 Drejtoria e Shërbimeve 

Sociale ka realizuar komisionimet për sistemimet 

në institucionet e përkujdesit shoqëror, nga të cilat 

janë sistemuar 2 fëmijë, 3 PAK dhe 22 të moshuar, 

si edhe janë transferuar 16 fëmijë dhe 1 i moshuar.  

 

Është mbledhur Komisioni për Statusin e Jetimit, 

në të cilin kanë përfituar status 36 persona. 

 

Janë ndjekur seancat gjyqësore për vendosje 

kujdestarie për 6 fëmijë dhe në tërësi gjatë muajit 

janë menaxhuar 20 raste në nevojë. 

 

 

 

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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#SHËRBIMI SOCIAL PRANË GRUPEVE NË NEVOJË 

 

 

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. 

 

Duam të ndajmë me ju kënaqësinë e dhurimit të një motorri 

Skuter për Agimin nga Tirana. Shërbimi Social u njoh me 

rastin e Agimit nga një kronikë lajmesh në televizion, ku 

Agimi kishte dalë me shpresën se do të dëgjohej apeli i tij 

për t’i siguruar një motorr të ri. Motorri që Agimi kishte në 

momentin e daljes në media ishte i krijuar prej tij dhe 

rregullimi i tij sa herë paraqiste defekte ishte shumë i 

vështirë.  

Me gjithë dëshirën për ta ndihmuar Agimin, bashkëpunuam 

menjëherë me partnerin tonë të vyer, organizatën “The 

Door” me qëllim që Agimit t’i vihej sa më shpejt në 

dispozicion motorri.  

Motorrat janë të llojeve të ndryshme, ndaj me Drejtuesin e 

organizatës “The Door”, z. Kastriot, i dhamë mundësinë 

Agimit që të zgjidhte motorrin që ai dëshironte dhe që 

përputhej më mirë me nevojat e tij.  

Mos harroni, nga sot, Agimin në qytet do ta shihni me një 

motorr të ri fringooo! 

 

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

