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#NDIHMA EKONOMIKE DYFISHOHET SI PËRGJIGJE NDAJ SITUATËS SË 

COVID19 

 

 

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. 

 

#ÇDO FËMIJË MERITON NJË FAMILJE  

 

 

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. 

 

Edhe pse jemi në kohën e pazakontë të Covid-19, 

puna jonë për t’i dhënë një familje të bukur 

bebushave tanë pa kujdes prindëror nuk ndalet.  

Pas qëndrimit 1 vit e gjysëm në Shtëpinë e Foshnjës 

“Hanna dhe Rozafa” i uruam mbarësi, shëndet dhe 

lumturi në familjen e re vogëlushit tonë A. 

Do të na mungosh, por më e rëndësishme se çdo gjë 

për ne është që ti të rritesh i lumtur në mjedisin e 

familjes! 

 

 

Për shkak të vështirësive ekonomike të shkaktuara 

nga pandemia e Covid-19 u vendos për herë të dytë 

dyfishimi i ndihmës ekonomike brenda një periudhe 

me pak se 1 vjeçare. 

Dyfishimi i NE këtë herë do të jetë për një periudhë 

më të zgjatur prej 6 muajsh, duke i filluar efektet 

financiare që nga muaji Janar 2021-Qershor 2021.  

Qëllimi i këtij ndryshimi është lehtësimi i efekteve të 

pandemisë së Covid-19 në familjet në nevojë që 

trajtohen nga Skema e Ndihmës Elonomike. 

 
 

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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#SHËNDETI I PËRFITUESVE I PARI 

 

 

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. 

 

Shëndeti i përfituesve të shërbimeve sociale ka qenë 

parësor që në fillimet e pandemisë së Covid-19 ku 

kujtojmë se stafet tona u karantinuan bashkë me 

përfituesit.  

 

Tashmë kemi nisur vaksinimin e të moshuarve në të 

gjithë Shtëpitë e të Moshuarve në Shqipëri në mënyrë 

që rezultatet tona në garantimin e shëndetit të mirë të 

përfituesve të vazhdojnë të jenë maksimale.  

 

#INSTITUCIONET E PËRKUJDESIT SHOQËROR  

 

 

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. 

 

Pasioni, puna dhe vullneti drejt vetë-aktualizimit 

mundësuan çertifikimin e përfitueses së shërbimeve 

në QKTVDHF në kursin profesional 6 mujor të 

parukerisë dhe estetikës. 

Kualifikimet profesionale janë një mënyrë efikase 

për të qenë gjithmonë të përgatitur për sfidat e së 

ardhmes dhe një hap për integrimin në shoqëri. 

Kjo u mundësua në sajë të marrëveshjes së 

bashkëpunimit midis MSHMS, SHSSH, "Nisma për 

Ndryshim Shoqëror Arsis" dhe QKTVDHF. 

 

 

 

 

 

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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Gëzimi 12 vjeçar, i cili prej 6 vjetësh merr 

shërbime në Qendrën e Zhvillimit Durrës, falë 

punës së palodhshme të specialistes ortofoniste ka 

arritur të kuptojë shkronjat e para dhe të njohë 

tingujt e kafshëve. 

Gëzimi ka një përmirësim të konsiderueshëm të 

gjendjes së tij krahasuar me gjendjen fillestare në 

momentin e sistemimit në qendër.  

 

 

 

 

 


