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#DREJTORIA E KONTROLLIT TË NË 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 Pagesës së NE dhe PAK ka 

përgatitur dhe hedhur në sistem raportin përfundimar të 

kontrollit për Drejtorinë Rajonale të SHSSH 

Gjirokastër, si edhe ka kantrolluar zbatimin e detyrae të 

lëna për Drejtorinë Rajonale të SHSSH Dibër. 

Është përgatitur projekt-raporti për zyrën e vlerësimit 

në Spitalin e Kavajës. 

Është kryer monitorimi i skemës së ndihmës ekonomike 

në nivel kombëtar dhe dinamika e NE. Ka përfunduar 

vendimmarrja e muajit mars për të gjitha Drejtoritë 

Rajonale. 

 

 

#VAKSINIMI I STAFEVE & PËRFITUESVE  

 

 

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. 

 

Ne mbrojmë me çdo kusht shëndetin e 

stafeve dhe përfituesve të shërbimeve tona. 

Që në fillim procesi i vaksinimit ka nisur me 

të moshuarit e institucioneve të përkujdesit, 

personat me aftësi të kufizuar si edhe stafet e 

institucioneve.  

 

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 SHËRBIMEVE SOCIALE  

 

 

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. 

 

Gjatë muajit Mars 2021 janë mbledhur komisionet 

për pranimet e përfituesve në institucionet e 

përkujdesit shoqëror. Janë rinovuar 30 libreza të 

statusit të jetimit. Janë shqyrtuar 7 kërkesa në 

komisionin e të moshuarve, nga të cilat 6 raste u 

sistemuan dhe 1 është në pritje. U transferuan 2 të 

moshuar.  

 

Janë kryer 2 sistemime emergjente në IPSH. U 

mblodh komisioni për PAK, u sistemua 1 rast, 

ndërsa 2 të tjera u transferuan. 

 

 

 

 

#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. 

 

Edhe pse jemi në kushte pandemie, ne vendosim 

maskën dhe nuk i lëmë punët e mira pa bërë. Të 

moshuarve të Qendrës Polivalente Ditore Kamëz 

nuk i mungon përkujdesi në familje.  

 

Stafi ynë i Qendrës Polivalente vazhdon 

shpërndarjen e paketave ushqimore në banesë për 

të gjithë gjyshërit tanë! 

 

 

 

 

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

