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#DITA NDËRKOMBËTARE E FËMIJËVE 

#BËJE BOTËN PORTOKALLI  

 

Stafi i Shërbimit Social Shtetëror i’u bashkua aktiviteteve 

të 16 Ditëve të Aktivizimit Kundër Dhunës ndaj Grave 

dhe Vajzave. Së bashku me stafin e MSHMS, të rinj, 

aktiviste të shoqësisë civile, psikologë e punonjës socialë 

dhe partnerët tanë të Kombeve të Bashkuara, u bëmë 

pjesë e “Bus Tour” për të rritur ndërgjegjësimin për 

luftën kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave. 

 

Të gjithë bashkë do të jemi në çdo komunitet, në 16 ditët 

e aktivizmit kundër dhunës, për të mbërritur tek çdo grua, 

për t’u thënë se nuk janë vetëm, se ka një zgjidhje drejt 

lirisë dhe fitores ndaj dhunës me bazë gjinore. 

 

“Një e ardhme më e mirë për çdo fëmijë” 

 

Kjo është tema e Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve 

2021, e cila festohet çdo vit në datë 20 Nëntor.  

 

Edhe këtë vit theksi vihet mbi rolin që kemi ne si 

shoqëri në promovimin e të drejtave të fëmijëve, 

sigurinë e tyre, si edhe mbrojtjen nga shfrytëzimi 

dhe diskriminimi.  

 

Në foto fëmijët e Shtëpisë së Foshnjës “Hanna dhe 

Rozafa”, të cilët sot kanë prehur me piktura të 

drejtat e tyre.  

 

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 PAGESAVE TË NE DHE PAK 

Gjatë muajit Nëntor 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 realizuar kontrolli në Drejtorinë Rajonale të 

SHSSH Kukës, si edhe është përgatitur dhe hedhur 

në sistem projekt raportimi për kontrollin e 

realizuar në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social 

Shtetëror Lezhë dhe Kukës.  

 

#DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE  

Gjatë muajit Nëntor 2021 në Drejtorinë e Shërbimeve 

Sociale janë mbledhur komisionet për pranimet në 

institucionet e përkujdesit shoqëror. Në komisionin e 

fëmijëve janë transferuar 6 raste dhe është pranuar 1 rast i 

ri. Janë rinovuar librezat e statusit të jetimit për 60 jetimë. 

Në komisionin e të moshuarve, nga 14 kërkesa gjithsej 

janë sistemuar 5 të moshuar dhe janë transferuar 2 prej 

tyre. 

 

Gjatë muajit janë kryer përgatitjet për aktivitetin “Më jep 

një shans”, si edhe është realizuar një takim me Bashkitë 

e Qarkut Korçë për implementimin e planeve sociale. 

 

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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#VEPRIMTARITË E DREJTORIVE RAJONALE  

Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror 

Shkodër ka organizuar një tryezë diskutimi në Bashkinë 

Vau i Dejës. Fokusi i diskutimeve është i lidhur me 

mundësitë e punësimit për anëtarët madhorë të 

familjeve me ndihmë ekonomike. Në takim ka qenë i 

pranishëm Kryetari i Bashkisë Vau i Dejës, 

administratorët shoqërorë të kësaj bashkie, si edhe 

Drejtoresha e Zyrës së Punës Shkodër.  

 

Takime të tilla bashkëpunimi do të zhvillohen me 

iniciativën e DRSHSSH Shkodër në të gjitha bashkitë e 

Qarkut Shkodër. 
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