
    

 
             Janar 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

#SOLIDARITETI MES NESH 

 

 

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. 

 

#AJO ËSHTË...NJË HISTORI SUKSESI  

 

 

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. 

 

Ajo është E. H, një vajzë e qetë dhe e zgjuar, por me një 

histori të dhimbshme. Gjatë qëndrimit në Qendrën 

Kombëtare Pritëse të Viktimave të Trafikimit zhvilloi 

potencialin e saj individual përmes shërbimeve të ofruara 

dhe aktiviteteve me karakter psiko-social, okupacional, 

argëtues, sportive e krijues. 

Në moshën 18-vjeçare pasi mori çdo shërbim të 

nevojshëm në qendër, u referua për riintegrim në qendrat 

partnere. Falë bashkëpunimit të Drejtorinë Rajonale të 

Formimit Profesional nr.4 ndoqi dhe u çertifikua me 

sukses në kursin e kuzhinës, si edhe në bashkëpunim me 

Shërbimin Kombëtar të Punësimit u ndërmjetësua për 

punë në sektorin privat të shërbimeve. 

Sot, E. H është shkëputur nga rrjeti i trafikimit dhe është 

riintegruar plotësisht në shoqëri! 

 

Qendra Polivalente Ditore Kamëz është qendër ditore 

e cila ofron shërbime ditore për të moshuar në 

nevojë. Përveç shërbimeve të ofruara në ambientet e 

qendrës, ne vijojmë me traditën e ngritur gjatë 

karantinës, atë të ofrimit të shërbimeve në banesë.  

 

Gjatë këtij muaji kemi vazhduar shpërndarjen e 

paketave ushqimore për të moshuarit përfitues në 

mjedisin e banesave të tyre. 

 
 

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 Janar 2021 ka përfunduar, hedhur në sistem dhe 

dërguar raportin e monitorimit për Drejtorinë Rajonale 

të SHSSH Kukës.  

 

Është ndjekur procesi i verifikimit automatik dhe 

vendimmarrjes për 12 Drejtoritë Rajonale, shtimin e 

rasteve të reja dhe problematika të tjera. Janë miratuar 

planet e NE 2021 për Drejtoritë Rajonale.  

 

 

#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 Janar 2021, Drejtoria e Shërbimeve Sociale 

ka kryer monitorim në “Shtëpinë e Përbashkët” Berat si 

edhe 5 shërbime sociale të financuara nga Fondi Social në 

Qarkun Tiranë. 

 

Janë mbledhur komisionet për pranimet e përfituesve në 

institucionet e përkujdesit shoqëror. Janë rinovuar 51 

libreza të statusit të jetimit. Janë shqyrtuar 10 kërkesa dhe 

janë sistemuar 7 të moshuar në IPSH. Janë kryer 7 

sistemime emergjente në IPSH për fëmijë dhe është 

menaxhuar 1 rast dhune në familje. 

 

 

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

