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REZULTATET E MUAJIT

1. Takim me stafin e SOS Fshatrave të Fëmijëve për informim ne lidhje me aktivitetet e programit për
fuqizim te familjes dhe për referimin e rasteve për te përfituar nga shërbimet.
2. Pranimi i donacionit nga Misioni EULEXI –it në Kosovë dy (2) automjete për nevoja të drejtorisë
3. Takimi me QPS për Inicimi i procedurave për ndërtimin e objektit te ri QPS
4. Takim me LDS Charity
5. Vizita në katër Qendrat kulturore Sociale të Moshuarve lidhur me nevojat e të moshuarve
6. Takim me Ndërmarrjen Publike Lokale “Kuzhina Qendrore për paketimi të shujtave ditore
7. Pranimi i donacionit nga Natural Health Kosova 6 pako apo 490 kuti / njësi Vitamina D,
si dhe është bërë shpërndarja e tyre në katër (4) Qendrat Kulturore Sociale të Moshuarve.
8. Pranimi i donacionit nga LDS Charity 150 pako ushqimore për familjet me situatë të rënduar sociale e
ekonomike, si dhe është bërë shpërndarje e tyre për familjet në nevojë.
9. Monitorimi dhe përcjellja e aktiviteteve të Ecos Women “Vitet nuk janë te humbura” nga organizatat ë
mbështetur nga DMS .
10. Pjesëmarrje në Ditën botërore të Punës Sociale;
11. Pjesëmarrje në Ditën Botërore e personave me “Syndrome Down”;
12. Vizite ne Qendrën për trajtimin e fëmijëve ne situate rruge –për parandalimin e kërkim lëmoshës;
13. Vizite dhe monitorim renovimet në OJQ “ Komitetin e grave të verbëra”;
14. Takim e Shoqatën ”Bereqeti” ofrimi i ndihmës për familjet e cenuara;
15. Vizite në OJQ “Nëna dhe fëmijë të lumtur”;
16. Bashkëpunimi me DMS “IOM Kosova” mbjellja e dhjetra pishave si dhe rregullimi i këndit të lojërave
të Kolektivi të banesave Sociale në Hajvali;
17. Takim me përfaquesit e LGBT dhe Drejtorisë për investime kapitale – Detyra projektuese për
strehimore;
18. Vizitë në CLubHouse Dëshira – Ofrimi i shërbimeve për personat me dëmtime intelektuale;
19. Takim me EcoKosWomen dhe drejtoren e Kino ABC – Shfaqja e një filmi për të moshuarit;
20. Event me Autizimi – Shënimi i ditës ndërkombëtarë për autizëm
21.
SHËNIM: Në tabelën e lart-shënuar potencohen vetëm rezultatet apo aktivitetet e realizuara jashtë ofrimit
të shërbimeve ditore sociale, profesionale dhe administrative.

