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#STREHË E NGROHTË, ARSIMIM DHE INTEGRIM PËR PËRFITUESIT TANË 

# NJË TJETËR VOGËLUSHE NË NJË FAMILJE TË RE 

 

Lumturia më e madhe në familjen e Shërbimit Social 

Shtetëror është momenti kur mund t’i japim një familje 

të bukur çdo fëmije pa kujdes prindëror. Pas qëndrimit 

dhe kujdesit nga nënat e Shtëpisë së bukur të 

Foshnjave në Tiranë, përcollëm me festë një prej 

vogëlusheve tona e cila do t’i bashkohet familjes së saj 

të re! 

Lamtumirat nuk janë kurrë të bukura, por kur ato 

lidhen me nisjen e një rrugëtimi të ri dhe të mbarë 

bëhen të tilla! 

 

 

Të urojmë vetëm mbarësi dhe lumturi pranë dy 

njerëzve që të bënë pjesë të zemrës së tyre! 

 

Bekime nga familja jonë e madhe! 

Antonio tashmë 18-vjeçar nisi rrugëtimin e tij të 

jetës duke lënë Shtëpinë tonë të të rinjve në 

Shkodër dhe duke u mirëpritur në "Shtëpinë e 

mundësive" HOP, për të rinj 18-25 vjeç në 

Elbasan, pikërisht në qytetin e tij. E falenderojmë 

këtë qendër për mikpritjen e të riut tonë, ku 

Antonio do ketë mundësi më shumë për edukim, 

aftësi për jetën, punësim dhe mirëqenie. 

 

I gjithë stafi i uron Antonios shumë mbarësi e 

suksese! 
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#DREJTORIA E KONTROLLIT TË PAGESAVE TË NE DHE PAK 

Gjatë muajit Shkurt 2022 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%. 

Është realizuar kontroll në Drejtorinë Rajonale të 

Shërbimit Social Shtetëror Durrës, është përgatitur 

projekt raporti për DRSHSSH Durrës. Janë 

realizuar kontrolle në sistem për Modelin 

Biopsikosocial në Durrës. 

 

#DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE  

Gjatë muajit Shkurt 2022 Drejtoria e Shërbimeve 

Sociale ka realizuar mbledhjet e komisioneve për 

pranimet në IPSH, nga të cilat është sistemuar 1 fëmijë, 

9 të moshuar dhe 2 të moshuar të transferuar, 1 

sistemim emergjent në QKTE, si edhe rinovim i statusit 

të jetimit për 50 qytetarë.  

 

Specialistët e shërbimeve sociale kanë marrë pjesë në 

seancat gjyqësore për marrjen e vendimit të kujdestarisë 

për 3 fëmijë. Është kryer monitorim i ofrimit të 

shërbimeve në Qendrat e financuara nga Fondi Social 

në Qarkun  Elbasan, Tiranë si dhe Durrës, Lushnje dhe 

Gjirokastër. 
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