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#SHËNDETI I PËRFITUESVE TË SHËRBIMEVE – PRIORITETI MË I MADH 

 

 

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. 

 

Procesi i vaksinimit kundër Covid-19 në 

Shqipëri ka nisur të kryhet me sukses për të 

gjitha grupet e rrezikuara, midis tyre dhe për 

gjyshet dhe gjyshërit e institucioneve tona. Në 

çadrën gjigande të vaksinimi ka vazhduar ky 

proces me gjyshërit e Qendrës Polivalente 

Ditore Kamëz, pa harruar edhe vaksinimin e 

stafit që punon me ta.  

 

 

#DJE DHE SOT  

 

 

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. 

 

Ju kujtohen ambientet sportive të Shtëpisë-

Familje për të Rinj 16-18 vjeç? Sot këto 

ambiente nuk kanë asnjë ngjashmëri me 

dje. Falë mbështetjes së miqve të 

përhershëm të Shërbimit Social Shtetëror, 

ky ambient është rikonstruktuar dhe 

përshtatur për të luajtur të paktën 3 lloje 

sportesh! 

 

 

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 Prill 2021 është mbledhur Komisioni 

për të Moshuarit, ku janë trajtuar 6 raste, nga të cilët 

janë sistemuar 3 dhe janë transferuar 2 raste.  

 

Në mbledhjet e tjera të komisioneve janë rinovuar 

50 libreza për statusin e jetimit. Është shqyrtuar 

dokumentacioni për sistemimin e PAK, proces nga i 

cili është bërë një pranim dhe 1 transferim.  

 

Janë ndjekur proceset gjyqësore për fëmijët në 

nevojë, konkretisht 6 seanca gjyqësore për vendosje 

në kujdestari. 

 

 

 #DREJTORIA E KONTROLLIT TË PAGESËS SË 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. 

 

Gjatë muajit Prill 2021 është ndjekur ecuria e skemës 

së NE në nivel kombëtar dhe dinamika e NE. Është 

ndjekur procesi i verifikimit automatik dhe 

vendimmarrjes për 12 Drejtoritë Rajonale, ndërsa 

verifikimi me SHKP u krye manualisht për shkak të 

problemeve të sistemit të SHKP.  

 

Është përgatitur dhe përfunduar raporti i kontrollit të 

DRSHSSH Gjirokastër, si edhe është përgatitur 

projekt-propozimi për DRSHSSH Dibër. 

 

Është kryer kontroll në komisionin e vlerësimit të 

aftësisë së kufizuar pranë QSH nr. 10, si edhe në 

KMCAP të nivelit të parë dhe Epror neurologji/para-

tetraplegji. 

 

 

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

