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#NGA SKEMA E NDIHMËS EKONOMIKE TEK INTEGRIMI PËRMES 

PUNËSIMIT 

# 8 MARS NË SHTËPINË E TË MOSHUARVE TIRANË 

 

8 Mars është një ditë shumë e dashur për ne. Sikundër 

çdo vit, Shërbimi Social Shtetëror  realizon një sërë 

aktivitetesh në institucionet e përkujdesit shoqëror.  

Edhe për këtë vit aktivitetet nisën nga Shtëpia e të 

Moshuarve Tiranë, aty ku së bashku me Kryetaren e 

Kuvendit znj. Nikolla shprehëm mirënjohje të thellë 

për kontributin e jashtëzakonshëm që këto gra të forta 

kanë pasur dhe kanë në shoqëri. 

Gëzuar vajzave dhe grave të jashtëzakonshme të 

Shërbimit Social Shtetëror! 

 

 

 

Në të gjitha Drejtoritë Rajonale të Shërbimit 

Social Shtetëror ka filluar një bashkëpunim 

intensiv për vlerësimin, referimin, punësimin dhe 

integrimin social të anëtarëve në moshë aktvive 

pune të cilët përfitojnë nga skema e ndihmës 

ekonomike.  

Në çdo qark janë ngritur Komisionet Rajonale në 

zbatim të Urdhrit të Përbashkët të MSHMS dhe 

MF. Çdo muaj ky komision do të zhvillojë 

takime, vlerësime dhe referime konkrete të 

qytetarëve të cilët mund të punësohen sipas 

aftësive të tyre. 

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
https://ëëë.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://ëëë.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
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#DREJTORIA E KONTROLLIT TË PAGESAVE TË NE DHE PAK 

Gjatë muajit Mars 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 

dhe hedhur në sistem projekt raporti përfundimtar 

për DRSHSSH Durrës.  

 

#DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE  

Gjatë muajit Mars 2022 Drejtoria e Shërbimeve Sociale 

ka realizuar mbledhjet e komisioneve për pranimet në 

IPSH. Nga këto komisione janë sistemuar 3 fëmijë, 2 

persona me AK  dhe 10 të moshuar. Janë transferuar 3 

të moshuar dhe 1 person me AK në IPSH të tjera. Në 

komisionin për statusin e jetimit janë trajtuar me status 

50 raste. 

 

Specialistët e shërbimeve sociale kanë marrë pjesë në 

seancat gjyqësore për marrjen e vendimit të kujdestarisë 

për 2 fëmijë.  
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