
    

 
             Qershor 2022 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

#QENDRA E ZHVILLIMIT REZIDENCIAL DURRËS 

#1 QERSHORI I FËMIJËVE  

Në sheshin “Italia” i cili më 1 Qershor mirëpriti 

fëmijët në një super festë argëtuese me maskota, 

lojra dhe kërcim.  

Së bashku me Ministret Manastirliu, Kushi dhe 

Muzhaqi, si edhe me përfaqësuesin e UNICEF në 

Shqipëri z. De Bernardi,  vizituam tendat e ngritura 

për shërbimet, mjedisin dhe krijimtarinë, ku fëmijët 

ndanë me ne dëshirat e tyre për të ardhmen, ndërsa 

ne u zotuam për t’i realizuar.  

Jemi shumë të lumtur që po shkojnë drejt 

përfundimit punimet në Qendrën e Zhvillimit 

Rezidencial Durrës, ku ofrohen një sërë 

shërbimesh për fëmijët me aftësi ndryshe.  

Kjo qendër po rikonstruktohet me mbështetjen e 

Distriktit të Korpusit të Inxhinierëve të Ushtrisë 

Amerikanë në Evropë dhe do të ofrojë kushte 

bashkëkohore dhe standardet më të larta për 

përfituesit e saj.  

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 Qershor 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.  

Drejtoria e Kontrollit të Pagesave të NE dhe PAK 

ka përfunduar kontrollin në Drejtorinë Rajonale 

Elbasan, hartuar projekt raporti i kontrollit dhe 

dërguar DRSHSSH Elbasan/OSHKSH. Në kuadër 

të shtrirjes së Skemës së Vlerësimit Bio-Psiko-

Social janë ndjekur dhe monitoruar grupet e punës 

së vlerësimit të AK në Vlorë. 

 

#DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE  

Gjatë muajit Qershor 2022 në Drejtorinë e Shërbimeve 

Sociale janë mbledhur komisionet për pranimet në 

institucionet e përkujdesit shoqëror. Në komisionin e 

fëmijëve janë pranuar 5 raste dhe 3 raste emergjente. Janë 

rinovuar librezat e statusit të jetimit për 25 jetimë. Në 

komisionin e PAK janë sistemuar 2 PAK në institucione.  

 

Gjatë muajit Qershor është realizuar monitorim në 

bashkitë e qarkut Shkodër mbi planet sociale, NJVNNR, 

dhe IPSH të moshuar, 16-18 për fëmijë dhe "Madoninna 

del Grapa". 

 

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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#AKTIVITETET E INSTITUCIONEVE TË PËRKUJDESIT 

SHOQËROR  

Muajt e verës kanë nisur bukur në të gjitha 

institucionet e përkujdesit shoqëror. Me studentë 

të UNYT dhe Toptani Jungle fëmijët e Shtëpisë së 

Hanna dhe Rozafës do të argëtohen në saj të një 

mini programi veror të krijuar posaçërisht për ta.  

 

E kemi nisur me magjinë e xhunglës dhe freskinë 

e pishinave, për të vazhduar gjatë muajit me 

shumëllojshmëri aktivitetesh të tjera.  
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