
    

 
Gusht 2021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

#NJIHUNI ME IZETIN  

 

 

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.  

 

Izeti, djali i familjes sonë të madhe, vazhdon vitin 

e dytë të shkollës së mesme dhe gjatë stinës së 

verës është angazhuar në një kurs kuzhine për të 

ndjekur pasionin e tij.  

 

Pas marrjes së certifikimit të kursit, Izeti po kryen 

praktikën në një pastiçeri në qytetin e Shkodrës, 

ku edhe do të punësohet shumë shpejt. Me 

vullnetin dhe këmbënguljen që e karakterizon, do 

të ndjekë edhe shkollën, edhe punën.  

 

Bravo Izet dhe suksese në çdo hap që hedh! 

 

 

#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 Gusht 2021 janë mbledhur komisionet 

për sistemimet në IPSH, nga të cilët janë sistemuar 3 

raste emergjente, 2 pranime dhe 4 transferime 

fëmijësh. Është mbledhur komisioni për të moshuarit  

ku u trajtuan 14 kërkesa, u sistemuan 6 dhe 1 u 

transferua. Në mbledhjet e tjera të komisioneve janë 

rinovuar 40 libreza për statusin e jetimit.  

 

Në bashkëpunim me Drejtoritë Rajonale të SHSSH u 

përditësua harta e shërbimeve sociale në të gjithë 

vendin.  

 

 

 

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 KONTROLLIT TË 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 Gusht 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. 

 

Është përgatitur dhe hedhur në sistem projekt- raporti 

i kontrollit të DRSHSSH Berat dhe raporti 

përfundimtar për DRSHSSH Shkodër.  

 

 

 

#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. 

 

Muaji Gusht 2021 në të gjitha institucionet e 

përkujdesit shoqëror ka qenë i mbushur me aktivitete 

të  ndryshme argëtuese dhe rekreative.  

 

Fëmijët e të gjitha institucioneve i kanë kaluar ditët 

me vapë të gushtit në ambientet e pishinave ose nën 

freskinë e pemëve të parkut të liqenit artificial. Në 

shoqërinë e njëri-tjetrit dhe edukatorëve u përpoqëm 

të mësojmë notin dhe na doli frika e ujit! 

 

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

