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REZULTATET E MUAJIT

-

Nënshkrimi i MOU për viktimat e dhunës në familje
Konferenca e Save the Children - Protokolli i shërbimeve sociale
Aktivitet ndërgjegjësues për aftësinë e kufizuar - Team Rijad
Prezantimi i hulumtimit të UP lidhur me përfituesit nga skema e ndihmës sociale
Zhvendosja e fëmijët potencial të trafikimit nga strehimorja
Inaugurimi i punimeve dhe shënimi i javës ndërkombëtare të njeriut me shkop të bardhë
Takim me përfaqësuese e EULEX rreth ngritjes së bashkëpunimit me QPS
Takim mbi dinamiken e punëve në ndërtimin e trafos elektrike për objektin e down syndrome dhe
autizëm
Takim me përfaqësues të UNDP lidhur me vlerësimin e projekteve
Takim me Shoqatën e Prindërve të Ndarë si dhe me këshilltare për kthim dhe riintegrim në
organizatën gjermane SOLWODI (Solidariteti me gratë në situatë të vështirësisë)
Takim me SIT - Draftimi i marrëveshjes për bashkëpunim
Takimi në grupo ndërministror për protokollin për viktimat e dhunës në familje
Takim me anëtarët e Komitetit për Barazi Gjinore
Takim me përfaqësuesit e UNICEF
Pjesëmarrja në trajnim -Zyra për Qeverisje të Mirë –Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me
OSEB- “Parandalimi i ngacmimeve seksuale në institucionet e administratës publike”
Pjesëmarrje me “QMGF” për të diskutuar në lidhje me draft "Protokollin Shtetëror për trajtimin e
rasteve të dhunës seksuale"
Pjesëmarrje në panelin “Decentralizimi i shërbimeve sociale” Podgoricë
Pjesëmarrja në simpoziumin e organizuar për ditën botërore të shëndetit mendor
Pjesëmarrja në grupin punues për udhëzime administrative
Pjesëmarrje në punëtori të finalizimit të “ Planit Strategjik 2023-2025, të Kolegjiumit të Shëndetësisë
dhe Mirëqenies Sociale të Asociacionit të Komunave të Kosovës “ Brezovicë
Pjesëmarrja në trajnimin e organizuar nga RAN në Sarajevë Bosnje dhe Hercegovinë
Pjesëmarrja në trajnimin e organizuar nga IOM mbajtur në Beograd
Pjesëmarrja në trajnimin organizuar nga MPB dhe TDH lidhur me trafikimin me qenie njerëzore
Pjesëmarrja ne takime të grupit punues për zhvillimin e legjislacionit sekondar nga MFPT
Pjesëmarrja në takimin punues me zyrën e nënkryetares lidhur me zhvillimin e aplikacionit EC SHLIRE
Pjesëmarrja në takimin e organizuar nga KOMF
Vendimi për ndarjen e mjeteve si subvencion për ngrohje për 100 (njëqind ) familje me asistencë
sociale (përfshirë familjet në nevojë nga Zyra për Kthim dhe Komunitete)
Vendimi për ndarjen e mjeteve si subvencion për 21 (njëzet e një ) familje nëna lehona përfituese të
skemës sociale

-

-

Vendimi për ndarjen e mjeteve si subvencion për 145(njëqind e katër dhjet e pesë) Individit apo
familjet e varfërisë së skajshme (shfrytëzues të skemës sociale); Familjeve me përkujdesje të fëmijëve
me çrregullime të përhershme shëndetësore, me fëmijë dhe persona të moshës madhore të
sëmundjeve të rënda kronike, person me aftësi të kufizuara, konstatim rrezikshmërisë dhe pagesë të
qirasë.
Shpërndarja e 25 pakove pakove ushqimore
dhe veshëmbathje për nxënësit e rasteve sociale nga Donator Shkolla "Mileniumi i Trete"
Takim Komuna e Prishtinës DMS dhe Open Data Kosovo - UNDP-së në Kosovë, lidhur me përdorimin e
aplikacionit #Ecshlirë si një zgjidhje #Dixhitale për raportimin e #Ngacmimeve Seksuale
Pranim teknik të inventarit – Qendra për rehabilitim dhe edukim special
Takim me shoqatën e të shurdhërve me nënkryetarin
Takim me KFOR
Vizitë pune në Shitoren humanitare në Prizren
Takim me TIKA për kyqjen elektroenergjetike për qendrën për rehabilitim dhe edukim special
Vizitë në Qendrën Sociale, Kulturore për të Moshuar në Tophane

SHËNIM: Në tabelën e lart-shënuar potencohen vetëm rezultatet apo aktivitetet e realizuara jashtë
ofrimit të shërbimeve ditore sociale, profesionale dhe administrative.

