
    

 
             Prill 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

#DITA NDËRKOMBËTARE E AUTIZMIT 

#PAKETA E REZISTENCËS 

Target grupet që trajtohen me përfitime nga Shërbimi Social 

Shtetëror janë pjesë e Paketës së Rezistencës për 

përballimin e vështirësive ekonomike të ardhura nga lufta 

në Ukrainë.  

 

Në mbështetje të VKM nr. 159, datë 12.3.2022 “Për 

mbështetjen financiare të disa kategorive të veçanta për 

zbutjen e efekteve të ndikuara nga lufta në Ukrainë” 

Shërbimi Social Shtetëror ka bërë kalimin e fondeve për 

mbështetjen financiare të personave që përfitojnë nga 

Skema e Ndihmës Ekonomike dhe Aftësisë së Kufizuar”.  

 

Çdo qytetar përfitues nga këto dy skema i është drejtuar 

Postës Shqiptare/Bankave të Nivelit të Dytë për të tërhequr 

pagesën prej 3000 lekësh.  

 

Në Ditën Ndërkombëtare të Ndëgjegjësimit për Autizmit 

ndoqëm me kënaqësi ekspozitën e pikturave të fëmijëve 

me ç’rregullime të spektrit të autizmit që marrin 

shërbime në Qendrat e Zhvillimit në të gjithë 

Shqipërinë. Fëmijët prezantuan punimet e tyre dhe 

teknikat e përdorura për të prodhuar krijimtaritë e tyre. 

Fëmijët që vuajnë nga çrregullime të spektrit të autizmit 

kanë nevojë çdo ditë, jo vetëm nga strukturat e 

Shërbimit Social Shtetëror, po për secilin prej nesh, për 

t’i integruar në një shoqëri gjithëpërfshirëse e të 

barabartë. 

 

Kjo ekspozitë ishte e mbushur me aq shumë ngjyra dhe 

dashuri! Fëmijët dhuruan disa prej pikturave të tyre për 

vizitorët dhe të ftuarit! 

 

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 Prill 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.  

Është realizuar kontroll për zbatimin e legjislacionit 

për Ndihmën Ekonomike dhe zbatimin e 

legjislacionit për Modelin Biopsikosocial në 

Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror 

Elbasan. 

 

#DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE  

Gjatë muajit Prill 2022 Drejtoria e Shërbimeve Sociale 

ka menaxhuar 2 raste emergjente të cilat janë sistemuar 

në IPSH.  

 

Janë mbledhur komisionet për sistemim në institucionet 

e përkujdesit shoqëror, nga të cilët janë sistemuar 2 

fëmjë, 5 të moshuar, 1 person me aftësi të kufizuara. Në 

komisionin për statusin e jetimit janë rinovuar 50 

libreza për statusin e jetimit.  

 

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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#INSTITUCIONET E PËRKUJDESIT SHOQËROR  

Lukasi  është përfitues i shërbimeve pranë Shtëpisë-

Familje për të Rinj 16-18 vjeç në Shkodër.  Rreth 6 

muaj më parë Lukasi shprehu dëshirën për të ndjekur 

një kurs profesional për lyerjen e makinave. Tashmë ai 

është çertifikuar me sukses dhe përmes ndërmjetësimit 

të strukturave tona në Shkodër kemi bërë të mundur 

punësimin e tij në një biznes të zonës. 

 

Lukasi gjatë paradites do të vazhdojë të ndjekë 

shkollën, ndërsa pasditeve do t’i dedikohet një pune që 

e pëlqen e për të cilën e arriti me mjaft pasion. 

 

Të urojmë shumë suksese Lukas! 

 

 

 

 

Muaji Prill në institucionet tona ka qenë i mbushur me 

aktivitete. Në të gjitha institucionet u zhvilluan aktivitete 

për Ditën e Tokës dhe Ditën e Librit.  

 

Në kuadër të Ditës së Tokës, edhe ne kontribuam në 

gjelbërimin e oborreve të institucioneve tona duke 

mbjellë lule dhe fidanë. Këto lule u mbollën nga duart e 

vogla të fëmijëve, të ndihmuar nga edukatorët e 

institucioneve! 

 

Për Ditën Ndërkombëtare të Librit, Shtëpinë tonë në 

Shkodër e vizitoi një mik i veçantë dhe një burim i 

jashtëzakonshëm frymëzimi për të rinjtë, autori Frrok 

Gjikolaj, i cili me gjithë kufizimet që i ka sjellë humbja e 

shikimit, ka arritur të botojë 3 libra. Përveçse diskutuan 

së bashku mbi rëndësinë e librit dhe leximit, z. Frrok 

dhuroi disa prej librave të tij duke pasuruar bibliotekën e 

shtëpisë sonë!  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
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#DREJTORITË RAJONALE TË SHËRBIMIT SOCIAL SHTETËROR  

Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror në të 

gjithë Shqipërinë janë përfshirë në mënyrë aktive për 

integrimin në tregun e punës së anëtarëve madhorë të 

familjeve me Ndihmë Ekonomike.  

 

Në zbatim të Urdhërit të Përbashkët të MSHMS dhe 

MF nr. 52, datë 26.01.2022 "Për miratimin e 

mekanizmit të referimit për punësimin dhe integrimin 

social të individëve në moshë aktive pune" Drejtoritë 

Rajonale të Shërbimit Social po vijojnë takimet me 

bashkitë dhe Zyrat e Punës për identifikimin dhe 

integrimin e suksesshëm në punë sipas aftësive. 

 

 

 

 

Në Shtëpinë e Fëmijës “Zyber Hallulli” realizuam një 

aktivitet informues me Qendrën e Parandalimit të 

Krimeve të të Miturve dhe të rinjve, me përfaqësues 

nga Shoqata e Avokatëve Penalistë, si edhe Drejtorinë e 

Ndihmës Juridike Falas. Në fokus të takimit ishte 

informimi i fëmijëve për parimet e drejtësisë penale për 

të miturit, programet parandaluese, rehabilituese dhe 

riintegruese. 

Sfida e vërtetë për ne është puna për të mundësuar 

integrimin e tyre në rrugën e duhur, të edukimit të tyre 

si qytetarë të mirë, për të parandaluar përfshirjen e tyre 

me grupe që influencojnë negativisht në komunitetin ku 

jetojnë. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
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