
 

                                  Shërbimet Sociale  

-Shërbime për inmtegrimin e kategorive Vulnerabël në tregun e Punës 

1-Me mbështetjen e “Save the Children” dhe në partneritet me organizatën ”Ndihmë për 

fëmijët” Bashkia Cërrik po zbaton projektin “Aftësimi profesional dhe personal i të rinjve në 

nevojë dhe dhënien e mundësive për të dalë nga cikli i varfërisë”. Ky projekt që zbatohet në 

periudhën 2016-2021 mbështet të rinjtë në nevojë për rritjen e aftësive sipërmarrëse, 

konceptimin, ngritjen dhe zhvillimin e nismave të tyre të sipërmarrjes/bisneseve me: 

 Trajnim dhe këshillim për konceptin e ideve të bisnesit 
 Trajnim dhe këshillim për pregatitjen e planeve praktike të bisnesit 
 Mbështetje për testimin e aftësive dhe nismave të bisnesit 
 Mbështetje financiare për idetë më të mira në ngritjen e bisnesit 
 Këshillim për zhvillimin e rritjen e mëtejshme të bisnesit 
  

 
 
2-Bashkia Cërrik  po zbaton për fuqizimin ekonomik të të rinjve dhe grave po zbaton një 

tjetër projekt që ka në fokus riintegrimin e të kthyerve nga emigracioni dhe investimin për 

ta në Shqipëri (RE-IN-VEST). Ky projekt financohet nga Ministria Federale për 

Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim të Gjermanisë, në kuadër të programit “Rikthim tek 

Mundësitë e Reja”, zbatuar nga GIZ. Projekti po zbatohet nga Ëorld Vision Albania në 

partneritet me Shoqatën Kombëtare “Edukim për Jetën” (SHKEJ) dhe Fondacionin “Fryma e 

Dashurisë”/Diakonia Agapes (FFD/DA). Në funksion të riintegrimit të familjeve të kthyera 

nga emigracioni projekti parashikon ndërhyrje përmes një plani veprimi:  

 Organizimi i trajnimeve për të kthyerit nga emigracioni (burra dhe gra) mbi 

pjesëmarrjen dhe përfshirjen qytetare; 

 Punësim lokal ose vetë-punësim 

 Pritshmëritë e projektit janë që familjeve të identifikuara të kthyera nga emigracioni 
tu ofrohen në përputhje me nevojat që kanë shërbime ligjore, psiko-sociale, mbrojtëse, 
shëndetsore, arsimore, pagesë qeraje, paisje shtëpiake, paketa higjenike, shërbime, 
përfshirje në praktikat për prindërim pozitiv, mbështetje për vetë-punësim. 

 
 

3-Projekti Youth Voice Initative 

Bashkia Cërrik në bashkëpunim me “Qëndrën Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me 

Nevoja të veçanta”mbështetur nga Qeveria Gjermane dhe implementuar nga GIZ ka 

filluar  projektin “Projekti Youth Voice Initative”.Ky projekt ka në fokus 50  të rinj të 

moshës 19-34 vjeç,të papunë të ritkhyer nga Gjermania ose vende të tjera të BE-së si dhe me 

aftësi të kufizuar dhe synon ti rris ata në mënyrë profesionale për tu integruar lehtësisht në 

tregun e punës. 



 
 
 

-Qendra ditore komunitare  

Qendra ditore “Balonat” është ngritur dhe funksionon nga një organizatë joqeveritare. Gjatë 
vitit 2018 nga shërbimet në qendër kanë përfituar 97 fëmijë që banojnë në territorin e njësisë 
administrative Cërrik. Qendra ka staf punonjës social dhe animator dhe ofron shërbimet:  

 Shkollore 
 Sherbim ambulator 
 Aktivitete kulturore 
 Takime sensibilizimi 
 Orientim professional 
 Edukim formal dhe informal 

 

 
- Qendra rezidenciale  

Qëndra rezidenciale “Bijat e dashurisë së Shën Vincensos” është ngritur dhe funksionon në 

njësinë administrative Mollas. Është shërbim rezidencial për fëmijët jetim social dhe 

biologjik. Shërbimi i ofruar për 9 fëmijë gjatë 2018 është mundësuar nga punonjëse sociale, 

psikologe dhe 3 murgesha, përveç personelit ndihmës.  

-Programe  Mbështetës 

-Bashkimi Europian ka financuar projektin “Fuqizimi i mekanizmave lokal mbështetës të 
komunietit rom dhe egjiptian” që po zbatohet nga organizatat “Nisma për Ndryshim 

Shoqëror” ARSIS sipas skemës së nëngranteve të projektit “Fuqizimi i Organizatave të 
Shoqërisë Civile për Integrimin e Romëve”dhe Albanian National Training and Technical 
Assistance Resource Centre (ANTTARC) në bashkëpunim me Bashkinë Cërrik. 
Ky projekt ka në fokus ofrimin e shërbimeve mbështetëse për grupet e margjinalizuara si 
fëmijë,të rinjtë dhe familjet e tyre nëpërmjet bashkëpunimit të ngushtë me strukturën e 
mbrotjes së fëmijë.  Një nga komponentët e këtij programi që do të zbatohet deri në vitin 
2020 është edhe mbrojtjen e fëmijëve të identifikuar në rrezik dhe fuqizimi i familjes 
nëpërmjet modeleve dhe praktikave pozitive të shërbimeve shoqërore.  
 

 

Shërbimet për viktimat e dhunës në familje 

1. Bashkia Cërrik ka bërë publik një numër telefoni dhe faqen online ku mund të 

denoncohen rastet e dhunës apo kërkohet mbështetje përmes këshillimit dhe referimit tek 

shërbimet e kujdesit shoqëror. Ky numër ka funksionuar përmes një projekti bashkëpunimi 

dhe tashmë bashkia synon të vijoj me këtë shërbim duke e financuar me të ardhurat e 

Bashkisë.  

2. Me mbështetjen e USAID përgjatë viteve 2018-2020 Bashkia Cërrik po zbaton projektin 

“Gratë, Paqja dhe Siguria” që synon rritje kapacitetesh e fuqizim të të rinjve dhe grave, 



përfshirë ata në nevojë. Projekti do të mundësojë që gratë të kenë një zë aktiv në komunitetet 

e tyre, duke ofruar mbështetje për nëpunësit e çështjeve gjinore në bashki dhe që nevojat e 

grave të përfaqësohen në proceset vendore, përfshirë këtu edhe punësimin. Projekti fokusohet 

edhe në nxitjen e zhvillimit ekonomik të grave me anë të trajnimeve, seminareve, dhe 

ndihmës së mundshme financiare në përpjekje për të mundësuar hapjen/forcimin e bizneseve 

të tyre. Mbrojtja e grave dhe vajzave nga faktorë që dëmtojnë potencialin e tyre, siç është 

dhuna me bazë gjinore është gjithashtu pjesë e këtij projekti. Në këtë drejtim, projekti synon 

të forcojë mekanizmat e referimit që funksionojnë aktualisht në bashki dhe do të ofrojë 

trajnime për burrat dhe djemtë. 

- Shoqata “Filizat” 

-Shoqata “Filizat” ofron shërbim ditor për personat me aftësi të kufizuara. Shërbimi është 

ngritur dhe funksionon në njësinë administrative Gostimë. Gjatë vitit 2018 ky shërbim është 

mundësuar për 20 fëmijë me aftësi të kufizuara. 

Të tjera shërbime të ofruara janë:  

 Shërbime didaktike, edukative mbështetëse për PAK 
 Kurse mesimore-edukative 
 Aktivitete kulturore 
 Takime sensibilizimi 
 Sherbime mbështetëse passhkollore 
 Kurse kërcimi 
 Kurse të gjuhëve të huaja 
 Takime me të rinjtë 
 Animacione  

Shërbimet mundësohen nga një staf i përbërë nga dy psikolog, një logoped dhe 5 animatorë 

socialë vullnetarë. 

-Qëndër “Motër  Imelda” ndodhet në Njësinë adminstrative Gostimë dhe ofron; 

 
Shërbimi në familje (vizita, ushqim në shëpi, larja e të moshuarve dhe të sëmurëve, mbulimi 
me ilaçe) 
- Aktivitete për personat me AK (të dielave, 2 orë) 
- Kamp veror 2 javor, në Gusht 
 

Stafi përbëhet nga 3 murgesha dhe një roje. 

 


