
 

 

 

SHËNIM: Në tabelën e lart-shënuar potencohen vetëm rezultatet apo aktivitetet e realizuara jashtë ofrimit 

të shërbimeve ditore sociale, profesionale dhe administrative. 

 

 

 

 

 

DREJTORIA Drejtoria për Mirëqenie Sociale/Qendra për Punë 

Sociale 

JAVA Korrik, 2022 

RAPORT JAVOR 

REZULTATET E MUAJIT 

 

1. Raportimi i matricës për MAPL-ën, përmes Zyrës për Integrim Evropian të plotësuar nga DMS dhe 

QPS,sa i përket përmbushjes së Obligimeve të Agjendës Evropiane për periudhën Janar –Qershor 2022. 

2. Publikimi në faqen zyrtare të Komunës së Prishtinës dhe në linkun e shpalljeve të DMS-ës , Listën e 

kërkesave  për mbështetje financiare përfituese  dhe jo përfituese. 

3. DMS ka pranuar donacion nga  Shoqata KIF “Liria” nga Suedia, aparaturë medicinale, material 

shpenzues medicinal si dhe paisje tjera për punëtorët shëndetësore dhe përsonat me aftësi të kufizuara,si 

dhe është bërë shpërndarje e tyre për shoqatën HANDIKOS.  

4. Pjesëmarrja në sesionit e organizuar nga EULEX dhe presidenca  për viktimat  dhunimit seksuale   

5. Shpërndarja e pakove për 300 familje përfituese nga Skema e Ndihmës Sociale  

6. Takim me Shoqatën e Shurdhërve në Prishtinë lidhur me objektivat dhe strategjinë DMS në përfshirjen 

e personave të shurdhër në qasjen komunale, në vendimarje dhe orientime të tjera programative 

7. Është bërë shpërndarja e mishit për 100 familje në skemën e ndihmës sociale nga shoqata Amaneti 

8. Pjesëmarrja në grupin punues për zhvillimin e udhëzimit administrativ për përcaktimin e llojeve të 

shërbimeve që mund të blihen dhe rregullimi i procedurave e organizuar nga MFPT 

9. Pjesëmarrja në grupin punues nga Ministria e Drejtësisë për udhëzimin administrativ për ushtruesit e 

dhunës në familje 

10. Pjesëmarrja në grupin punues mes KOMF, MFPT dhe QPS lidhur me hartimin e planit 6 mujor për 

shërbime sociale 

11. Pjesëmarrje në punëtorinë organizuar nga Instituti i Psikologjisë dhe CARITAS lidhur me trajtimin e 

rasteve të riatdhesimit, azilkërkuesve dhe refugjatë 

12. Vizita në shtëpinë për të moshuar 

13. Fillimi i punimeve nga UNDP për renovimin e objektit të QPS Prishtinë 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


