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#3 DHJETOR – DITA NDËRKOMBËTARE E PAK 

#28 FESTA NË 28 INSTITUCIONE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR  

 

Edhe këtë fundvit ka vijuar tradita “Festat duan 

Dashuri”. Në 28 institucionet e përkujdesit shoqëror 

në të gjithë Shqipërinë janë zhvilluar 28 festa me 

pjesëmarrjen e personave të ftuar dhe aktivitete të 

shumta argëtuese. 

Gëzuar Vitin e Ri 2022 të gjithëve! Ardhtë ky vit i 

mbarë dhe i bardhë! 

Mes emocionesh të panumërta zhvilluam festimet për 

Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të 

Kufizuara. Kjo ditë është dita kulmore e vitit lidhur me 

punën e palodhshme që bëhet çdo ditë për përmirësimin 

e cilësisë së jetës së personave me aftësi ndryshe dhe 

krijimin e mundësive për integrimin e tyre në shoqëri.  

 

Këtë vit lançuam Nismën “Më jep një shans” ku fëmijët 

me aftësi ndryshe të 9 Qendrave të Zhvillimit në 

Shqipëri hapën përpara nesh të gjithë botën e tyre me 

ngjyra në një panair të dedikuar për punimet e tyre.  

 

Një falenderim shumë të veçantë për stafet tona të 

shërbimeve sociale të cilët bëjnë një punë të 

mrekullueshme me fëmijët, MSHMS, Organizatës 

“Shpresë për Botën” dhe organizatave të tjera partnere. 

 

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 Dhjetor 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 kontroll në Drejtorinë Rajonale të 

SHSSH Fier dhe është hedhur në sistem projekt 

raportimi për kontrollin e realizuar në Drejtorinë 

Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror Kukës.  

Është përgatitur raporti përfundimtar për kontrollin 

e realizuar tek komisioni i PAK pranë Iranianit. 

#DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE  

Gjatë muajit Dhjetor 2021 Drejtoria e Shërbimeve 

Sociale ka menaxhuar 3 raste emergjente. 

 

Është mbledhur komisioni për statusin e jetimit nga i 

cili kanë përfituar statusin e jetimit 58 persona. Është 

mbledhur komisioni për PAK ku është trajtuar dhe 

sistemuar 1 rast.  

 

Është ndjekur seanca gjyqësore për  një fëmijë dhe 

është përfunduar vendimmarrja mbi këtë rast. 

Gjithashtu janë realizuar 8 prezantime në bashkitë 

kryesore lidhur me protokollin e shërbimit në banesë 

për moshën e tretë.  
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