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#TETORI I NDËRGJEGJËSIMIT KUNDËR TRAFIKIMIT 

#1 TETOR ME TË MOSHUARIT  

1 Tetori është Dita Ndërkombëtare e Moshës së Tretë. 

Gjatë kësaj dite në institucionet tona që ofrjnë shërbime 

për moshën e tretë janë realizuar aktivitete të ndryshme, 

të cilat kanë pasur në fokus rritjen e ndërgjegjësimit për 

krijimin e një mjedisi dhe shoqërie që është miqësore 

ndaj të gjitha moshave. 

Këtë vit realizuam një aktivitet të veçantë me të 

moshuarit e qendrave tona në Tiranë dhe Shkodër me 

praninë e Ministres së MSHMS, znj. Ogerta Manastirliu 

dhe Drejtoreshës së Përgjithshme të SHSSH, znj. Xholi. 

Përveç ndarjes së mesazheve mbi moshimin dhe 

dashurinë që duhet të tregojmë ndaj gjyshërve, 

çertifikuam disa prej tyre për kontributin që ata kanë 

dhënë në fushat e tyre.  

Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit kundër 

trafikimit të qenieve njerëzore dhe në veçanti 18 

Tetorit si Dita Europiane kundër Trafikimit në 

Persona, u mbajt një aktivitet ndërgjegjësues në 

QKPVT.  

 

Ky aktivitet u organizua nga vetë vajzat që marrin 

shërbime në këtë qendër, të cilat ia kanë dalë të 

shpëtojnë nga trafikimi dhe na rrëfyen përmes 

punimeve të tyre copëza të rrugëtimit të dhimbshëm 

të trafikimit. 

 

Ne ia kemi dalë, jemi në rrugën e mbarë të 

rehabilitimit dhe integrimit në shoqëri. Bashkë 

bëhemi më të fortë në ç’rrënjosjen e trafikimit!  

 

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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#DITËLINDJA E 20 E QENDRËS POLIVALENTE DITORE KAMËZ 

Në datë 21 Tetor festuam me gjyshërit energjikë të 

familjes së madhe të Shërbimit Social ditëlindjen e 20 të 

Qendrës Polivalente Ditore për Moshën e Tretë. 

 

Prej 20 vitesh në Qendrën Polivalente Ditore në Kamëz 

mundësojmë çdo ditë kushtet që të moshuarit të jenë 

aktivë në grupet e tyre shoqërore dhe në komunitet në 

dimensionin social, psikologjik, kulturor etj.  

 

Jemi krenarë që puna e këtyre 20 viteve ka marrë 

gjithmonë vlerësim maksimal dhe ndihemi të motivuar 

për të bërë akoma më shumë në të ardhmen kur 

vlerësimet më të sinqerta i marrim nga gjyshër dhe 

gjyshe që janë pjesë integrale e jona prej vitesh!  

 
 

#DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE  

 

Gjatë muajit Tetor 2022 në Drejtorinë e Shërbimeve Sociale 

janë mbledhur komisionet për pranimet në institucionet e 

përkujdesit shoqëror. Janë sistemuar në institucione 4 fëmijë, 3 

nga të cilët kanë qenë raste emergjente. Është mbledhur 

komisioni për statusin e jetimit, ku janë rinovuar 45 statuse të 

jetimit.  

 

Janë kryer monitorime në Qendrëne  Zhvillimit Shkodër dhe 

Shtëpinë e Fëmijës 5-16 vjeç Shkodër dhe janë zbardhur gjetjet 

për secilin prej institucioneve.  

 

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

