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#E MBYLLËM ME SUKSES VITIN SHKOLLOR  

 

 

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. 

 

#URIME GJYSH SMAJLI!  

 

 

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. 

 

Gjysh Smajli nga Malësia e Madhe është 

një nga përfituesit e shërbimeve në 

Shtëpinë e të Moshuarve Shkodër. Gjatë 

të gjithë jetës ka ushtruar profesionin e 

mësuesit dhe tani pavarësisht se ka 

mbushur plot 80 vjeç vazhdon të shkruajë 

poezi.  

 

Me mbështetjen e miqve tanë u bë i 

mundur botimi i librit të tij të dytë, të 

titulluar “Dashuri dhe Lot”. 

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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Të gjithë përfituesit e shërbimeve tona ndjekin 

arsimin e detyruar ose profesional. Përfitueset e 

QKPVT kanë mbyllur me sukses vitin shkollor 

2020-2021 së bashku me provimet e klasës së 9-të. 

 
Pavarësisht strehimit në qendër dhe vështirësive të 

të qenurit një VT, vajzat kanë ndjekur shkollën si 

të gjithë fëmijët e tjerë, duke zbatuar kështu 

standardin e gjithëpërfshirjes. 

#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 Korrik 2021 janë mbledhur komisionet 

për sistemimet në IPSH, nga të cilët janë sistemuar 6 

raste emergjente fëmijësh, është sistemuar dhe 

transferuar 1 PAK. 

 

Në mbledhjen e Komisionit për Statusin e Jetimit 

janë rinovuar 60 libreza për statusin e jetimit.  

 

Janë ndjekur 3 seanca gjyqësore për fëmijë në nevojë 

dhe për përfitim status jetimi. 

 

 

 

#DREJTORIA E KONTROLLIT TË PAGESËS SË NE DHE PAK  

 

 

Nëbashkëpunim me organizatën#ASED, kanëzhvilluarnëBeratnëambjentet e 

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
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Gjatë muajit Korrik 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. 

 

Është përgatitur dhe hedhur në sistem projekt- raporti 

i kontrollit të DRSHSSH Shkodër si edhe është 

zhvilluar kontroll në DRSHSSH Berat. 

 

Është përgatitur raporti i kontrollit në Zyrën e 

Komisionit Biopsikosocial në Kombinat si edhe është 

zhvilluar kontroll në sistem. 

 

 

#VEPRIMTARIA E DREJTORIVE RAJONALE  

 

 

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. 

 

Nazarino dhe Lediona janë dy të rinj që banojnë në 

qytetin e Shkodrës. Drejtoria Rajonale e Shërbimit 

Social Shtetëror Shkodër në bashkëpunim me 

Qendrën Yea i dhuruan dy të rinjve kompjutera të 

rinj.  

 

Ti gëzoni dhe urojmë t’ju ndihmojnë në kryerjen e 

detyrave, por edhe në argëtim! 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text

