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#DITA NDËRKOMBËTARE E FAMILJES  

 

 

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. 

 

15 Maji trokiti edhe në familjen e madhe të 

Shërbimit Social Shtetëror, ku bashkë me gocat 

edhe çunat tanë sapo kemi nisur festën.  

Ne jemi familja e madhe e shumë fëmijëve pa 

kujdes prindëror të cilët çdo ditë japin dhe marrin 

shumë dashuri dhe përkujdes nga stafet e 

institucioneve tona.  

Kjo ditë i shërben rritjes së ndërgjegjësimit për 

çështjet e ndryshme demografike, ekonomike dhe 

sociale që prekin institucionin e familjes, duke e 

vendosur theksin në programet dhe politikat që 

mundësojnë kapërcimin e problemeve dhe 

zhvillimin e familjeve të shëndosha.  

Sot na është bashkuar edhe familja birësuese e 

vogëlushit A, të cilët tregojnë qartazi përpjekjet 

tona që çdo fëmijë të ketë një familje të shëndoshë 

e të bukur! 

 

 

#20 MAJ- DITA KOMBËTARE E JETIMËVE  

 

 

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. 

 

Në Ditën e Jetimëve kujtojmë sërish se çdo 

përpjekje e jona është në drejtim të 

rikthimit në gjirin e familjes biologjike ose 

pranë familjeve birësuese e kujdestare.  

Kjo ditë u shoqërua me festime dhe 

aktivitete në të gjitha institucionet e 

përkujdesit shoqëror. 

 

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 Maj 2021 janë mbledhur komisionet 

për sistemimet në IPSH, nga të cilët janë sistemuar 

2 raste emergjente, janë sistemuar 6 të moshuar, 

ndërsa 2 janë në pritje për mungesë kapacitetesh. 

 

Në mbledhjet e tjera të komisioneve janë rinovuar 

40 libreza për statusin e jetimit. Është shqyrtuar 

dokumentacioni për sistemimin e PAK, proces nga i 

cili është bërë 1 pranim dhe 1 transferim.  

 

Janë ndjekur 4 procese gjyqësore për vendosje në 

kujdestari të fëmijëve. 

 

 

 

#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 Maj 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 Dibër, si edhe është zhvilluar kontroll në 

Drejtorinë Rajonale të SHSSH Tiranë.  

 

Është kryer kontroll fizik në komisionin e vlerësimit 

të aftësisë së kufizuar pranë QSH nr. 10. 

 

 

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

