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#SHËRBIMI SOCIAL NË PANAIRIN E KARRIERËS 2022 

#DITA BOTËRORE E FAMILJES  

Këtë vit, në Ditën  Botërore të Familjes,  një nga 

vogëlushët tanë të Shtëpisë së Foshnjës “Hanna dhe 

Rozafa” gjeti ngrohtësinë në një familje, pranë dy 

prindërve të cilët mezi kanë pritur për ta birësuar.  

 

Me strategjinë e deinstitucionalizimit, ekipet tona 

punojnë çdo ditë që të gjithë fëmijët e institucioneve të 

përkujdesit shoqëror të kenë një familje! 

Gjatë muajit Maj 2022 Shërbimi Social Shtetëror 

i’u përgjigj thirrjes së Universitetit të New Yorkut 

në Tiranë për pjesëmarrjen në Panairin e Punës 

2022. Prezantuam në panair veprimtarinë e 

institucionit, mundësitë e punësimit dhe internshipet 

në të gjithë rrjetin e institucioneve tona.  

Ky panair ishte një mundësi e shkëlqyer për të 

afruar në familjen e madhe të Shërbimit Social 

Shtetëror të sapo diplomuar të talentuar dhe të 

pasionuar për të punuar me njerëzit në nevojë. 
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#DREJTORIA E KONTROLLIT TË PAGESAVE TË NE DHE PAK 

Gjatë muajit Maj 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 kontrolli në Drejtorinë Rajonale të 

Elbasan, në kuadër të së cilës është përgatitur dhe 

hedhur në sistem projekt raporti për kontrollin e 

realizuar. 

 

#DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE  

Gjatë muajit Maj 2022 në Drejtorinë e Shërbimeve 

Sociale janë mbledhur komisionet për pranimet në 

institucionet e përkujdesit shoqëror. Në komisionin e 

fëmijëve janë transferuar 2 raste dhe janë pranuar 2 raste 

emergjente. Janë rinovuar librezat e statusit të jetimit për 

50 jetimë. Në komisionin e të moshuarve, nga 20 kërkesa 

gjithsej janë sistemuar 8 të moshuar dhe është transferuar 

1 prej tyre. 

 

Gjatë muajit është rihapur Qendra Pritëse për Personat e 

kthyer nga Siria dhe Iraku, ku është koordinuar e gjithë 

puna për hapjen dhe ka nisur trajtimi i tyre. 
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#VEPRIMTARITË E INSTITUCIONEVE TË PËRKUJDESIT 

SHOQËROR  

Në Ditën Ndërkombëtare të Muzeve, me të rinjtë tanë 

realizuam një vizitë në Muzeun Kombëtar të 

Fotografisë “Marubi” dhe në Shtëpinë-Muze të Oso 

Kukës në Shkodër.  

 

Këto dy muze në qytetin e Shkodrës na mundësojnë një 

udhëtim në kohë, rreth shekujve XVIII-XX, duke 

shpalosur para nesh shumë elementë me natyrë 

historike, artistike, kulturore dhe etnografike të kohës. 

 

Kjo vizitë është shumë e rëndësishme pasi për të qenë 

qytetarë të mirë të vendit tonë duhet së pari të jemi 

njohës të mirë të trashëgimisë sonë historike, kulturore 

e më gjerë.  
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