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REZULTATET E MUAJIT

1. Shënimi i ditës ndërkombëtarë të fëmijëve;
2. Takim me LDS Charity – Prezantim i projektit për qasje komunale për personat me aftësi të kufizuar;
3. Takim me Humanity First dhe Kuzhina Qendore – Pranim/dorëzimi i donacionit – mish vici për familjet
në nevojë;
4. Takim me YMCA – Metodologjia për punonjësit social dhe fëmijët;
5. Vizite ne strehimoren e fëmijëve – Shpresa dhe shtëpitë e lumtura të Kosovës;
6. Vizite ne strehimoren për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve;
7. Takim me OSCE – Diskutim për MoU ne strehim të viktimave të dhunës në familje;
8. Takim me Humanity First – Prezantim i projektit për qasje komunale për personat me aftësi të kufizuar
9. Përcaktimin e procedurave të shpalljes të thirrjes publike si dhe përgatitja e formularëve të nevojshëm të
paraparë sipas rregullores dhe manualit për implementimin e saj
10. Shpalljen për thirrje publike për mbështetje financiare të projekteve të OJQ-ve për shërbime direkte
sociale, të publikuara në faqen zyrtare të Komunës së Prishtinës dhe në linkun e shpalljeve të DMS-ës
11. Organizmi i sesionit informues me OJQ lidhur me thirrjen e shpallur nga Komuna
12. Pjesëmarrja në ngjarjen e organizuar në Shkup nga RAN lidhur me ekstremizmin e krahut të djathtë .
13. Pjesëmarrja në sesionit trajnues për viktimat e dhunës në familje organizuar nga CRPK dhe Ambasada e
Çekisë
14. Shfaqja teatrale për të moshuarit
15. Draftimi i strategjisë dhe ndarja e prioriteteve për vitin 2022-24 për QPS-së
16. Përpilim i strategjisë për të ardhmen e shërbimeve sociale
17. Vlerësimi i Planit të Veprimit për Aftësinë e Kufizuar
18. Takim nga delegacioni i Këshilli i Bankës Evropianë për Zhvillim (CEB) ne bashkëpunim me
Ministrinë e Mjedisit dhe planifikimit hapësinor dhe përfaqësuesit nga Komuna e Prishtinës, me rastin
e finalizimit të “Studim Fizibilitetit për programin e Banimit Social Adekuat në Kosovë”
19.

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

