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#1 TETOR – DITA NDËRKOMBËTARE E MOSHËS SË TRETË 

#MUAJI TETOR I NDËRGJEGJËSIMIT KUNDËR TRAFIKUT TË QENIEVE 

NJERËZORE  

Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit kundër trafikimit 

të qenieve njerëzore, të gjitha Drejtoritë Rajonale të 

Shërbimit Social Shtetëror kanë zhvilluar fushata 

informuese dhe ndërgjegjësuese në shkolla.  

 

Në fokus të takimeve me të rinjtë ka qenë shpërndarja e 

mesazheve lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore, 

përmes diskutimeve dhe shpërndarjeve të fletëpalosjeve. 

 

Informacioni është pushtet dhe përmes transmetimit të tij 

mund të bëhemi të gjithë së bashku nismëtarë për 

ç’rrënjosjen e trafikimit! 
 

1 Tetori është Dita Ndërkombëtare e Moshës së 

Tretë. Gjatë kësaj dite në institucionet tona që 

ofrjnë shërbime për moshën e tretë janë realizuar 

aktivitete të ndryshme, të cilat kanë pasur në fokus 

rritjen e ndërgjegjësimit për krijimin e një mjedisi 

dhe shoqërie që është miqësore ndaj të gjitha 

moshave. 

Ndër të tjera, përveç ndarjes së mesazheve 

kuptimplota për këtë ditë, ka pasur edhe aktivitete 

argëtuese. 
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#DREJTORIA E KONTROLLIT TË PAGESAVE TË NE DHE PAK 

Gjatë muajit Tetor 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. Janë 

përgatitur gjithashtu tabelat statistikore në lidhje me 

fondin 6% për muajin gusht. 

Është përgatitur dhe hedhur në sistem projekt 

raportimi për kontrollin e realizuar në Drejtorinë 

Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Lezhë.  

 

#RISITË E BUXHETIT TË RI TË MBROJTJES SOCIALE  

Projekt-Buxheti 2022 parashikon lajme shumë të mira për të 

gjithë sektorët e ekonomisë dhe mirëqenies së qytetarëve.  

 

Një fokus të veçantë të Buxhetit 2022 e merr mbrojtja sociale, 

si një përpjekje e qeverisë për të garantuar shpërndarje të drejtë 

të mirëqenies dhe shërbimeve për të gjithë. Familjet që 

trajtohen me Ndihmë Ekonomike do të përfitojnë rritje të 

nivelit të pagesave nga 10% deri në trefishim të NE për disa 

grupe, të tilla, si: viktimat e trafikimit, viktimat e dhunës në 

familje dhe fëmijët jetimë. 

  

Rritja e përfitimeve nga Skema e NE do të ecë paralelisht me 

përpjekjet tona për integrimin e anëtarëve madhorë të këtyre 

familjeve në tregun e punës. 
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#INSTITUCIONET E PËRKUJDESIT SHOQËROR  

Institucionet e përkujdesit shoqëror në varësi të 

Shërbimit Social Shtetëror ofrojnë një shumëllojshmëri 

shërbimesh duke filluar nga shërbimet bazike, të tilla, 

si: strehimi, kujdesi shëndetësor, veshmbathje etj., deri 

tek shërbimet e ndryshme ri-integruese në shoqëri.  

 

Në QKPVT, përveç ofrimit të një strehe të sigurt, gjatë 

kohës së rehabilitimit të VT/VMT ofrohen edhe 

shërbime edukimi sipas nevojave. Kurset profesionale 

të llojeve të ndryshme mundësojnë pasjen e një 

profesioni dhe nxitjen drejt jetesës së pavarur pas daljes 

nga qendra. 

 

 

 

 

#DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE  

Gjatë muajit Tetor 2021 Drejtoria e Shërbimeve Sociale 

ka menaxhuar 3 raste emergjente të cilat janë sistemuar 

në IPSH.  

 

Është mbledhur komisioni për të moshuarit, janë 

trajtuar 14 kërkesa, nga të cilat 6 janë sistemuar ndërsa 

1 tjetër rast është transferuar. Në komisionin për 

statusin e jetimit janë rinovuar 40 libreza për statusin e 

jetimit.  
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