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#SHËRBIMI SOCIAL PRANË QYTETARËVE 

#PAK ART N’PEDONALE  

Gjatë datave 29-31 Gusht 2022 Shërbimi Social Shtetëror 

organizoi aktivitetin tri ditor “PAK Art n’Pedonale”, në 

të cilin u promovuan punimet e fëmijëve me aftësi 

ndryshe  nga Qendrat e Zhvillimit në Shqipëri.  

PAK Art n’Pedonale u mbajt në pedonalet e Tiranës, 

Durrësit, Shkodrës, Vlorës dhe Beratit. Qëllimi i 

aktivitetit ishtë promovimi dhe shitja e artit të fëmijëve. 

Të ardhurat e mbledhura do të përdoren për blerjen e 

mjeteve të domosdoshme për të punuar në vijim në 

atelietë e qendrave. 

Nëse je i/e pamundur të vish pranë Shërbimit 

Social, Shërbimi Social mund të vijë pranë teje. 

Gjatë muajit Gusht 2022, Drejtoresha e 

Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror, znj. 

Xholi, ka vizituar në banesë një zonjë nga Saranda 

dhe një zotëri nga Dibra. Qëllimi i vizitës ka qenë 

komisionimi në banesë duke qenë se qytetarët e 

kishin të pamundur për shkak të gjendjes 

shëndetësore që të shkonin pranë komisioneve. Në 

këtë mënyrë komisioni shkoi pranë tyre.  

Gatishmëria për t’i shërbyer qytetarëve derë më 

derë për vlerësimin e gjendjes së atyre që janë të 

pamundur është ndër prioritetet kyçe të Shërbimit 

Social sot! 

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 Gusht 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 përgatitur raporti përfundimtar i kontrollit për 

Qendrën Shëndetësorë nr. 1 Sarandë. Është 

realizuar kontrolli në Drejtori Rajonale dhe është 

përfunduar projekt raporti për Bashkinë  Delvinë. 

 

#DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE  

Gjatë muajit Gusht 2022 në Drejtorinë e Shërbimeve 

Sociale janë mbledhur komisionet për pranimet në 

institucionet e përkujdesit shoqëror. Në komisionin e 

fëmijëve janë menaxhuar 5 raste dhe pranuar 3 raste 

emergjente. Janë rinovuar librezat e statusit të jetimit për 

30 jetimë.  

 

Në datat 29-31 Gusht 2022 u realizua aktiviteti “PAK Art 

n’Pedonale” gjatë të cilit u koordinua puna në secilën prej 

pedonaleve ku u prezantuan punimet e fëmijëve me aftësi 

ndryshe. 

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

