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- Takim me TIKA – Objekti për rehabilitim dhe edukim special 
-  Vizitë në terren – përgatitja e paramasës për ndërtimin e trafos për objektin e rehabilitimit dhe 

edukimit special 
- Përgatitja e konceptit për Shitoren Humanitare 
- Pjesëmarrja në fillimin e zhvillimit të panit komunal të veprimit për shërbime sociale 
-  Pranimi i donacionit nga UNOCEF TV për shfaqjen e Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve  
- Takimi koordinues me USAID dhe Gjykatën Themelore në krijimin e kushteve infrastrukturore për 

klient  
- Pjesëmarrje në takimin e IPV Alumni Kvinna till Kvinna lidhur me trajtimin e rasteve të dhunës në 

familje  
- Pjesëmarrja në konferencën kundër diskriminimit racor organizuar nga ZKM 
- Takim me IKSHP – Aktiviteti fizik për të moshuar – Hulumtimi për gjendje sociale të të moshuarve 
- Takim me QPS – Renovimi i dhomave të kontaktit QPS 
- Pranim dorëzimi i aseteve të objektit për rehabilitim dhe edukim special – TIKA 
- Takim me Grupin Avokues të prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuar 
- Takim me Shoqatën sindikale të pensionistëve 
- Shënimi i Ditës Botërore të të drejtave te fëmijëve 
- Pjesëmarrja në trajnimet e Instituti të Psikologjisë 
- Prezantimi punës dhe rolit të QPS me UNHCR dhe Advancing together 
- Organizmi i 3 takimeve me Grupin për Ndihmë Direkte për dhunim seksual 
- Pjesëmarrje në planin e veprimit 
- Pjesëmarrja përmes zoom në takimin e organizuar nga BE projekti PREPARE lidhur me riatdhesim  
- Takim me Grupin Konsultativ për Investime Kapitale 
- Planifikimi i Planit të veprimit – DMS 2023; 
- Planifikimi i Investime kapitale – DMS 2023; 
- Pjese marrja në tryezën e organizuar nga DMS dhe OSCE “Të gjithë kundër dhunës në Familje e me 

bazë gjinore/ Bashkërendimi i veprimeve ndërinstitucionale”,  me rastin e fillimit të fushatës 16 Ditë të 
Aktivizimit kundër Dhunës në familje dhe me bazë gjinore. 

- Pjesëmarrja në trajnimet e Instituti të Psikologjisë 
- Pjesëmarrje ne planin e veprimit dhe strategjinë komunale kundër dhunës në familje  
- Koordinimi i aktivitete me SOS Fshatrat e Kosovës për vitin 2023 
- Monitorimi i punës së OJQ përfituese nga subvencionet e Komunës 
- Pjesëmarrje në aktivitetin (Darkë e errët) me rastin e 3 dhjetorit Ditës Ndërkombëtare të personave 

me nevoja të veçanta, organizata “You Can Do” 

- Takim me Terre Des Hommes – Lansimi I fushatës për ndërgjegjësim në kërkim lëmoshë; 



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

ofrimit të shërbimeve ditore sociale, profesionale dhe administrative. 

 

 

 

- Vizitë në qëndrimin ditor për fëmijët në situate rruge – DMS, TDH, Unicef dhe BE; 
- Përgatitja e planit te veprimit DMS 2023; 
- Koordinimi për menaxhimin e kontratave për investime kapitale; 
- Shënimi I Ditës ndërkombëtare të aftësisë se kufizuar - Presheve 
- Monitorimi i OJQ përfituese nga subvencionet e Komunës  
- Pjesëmarrja në trajnimet e Instituti të Psikologjisë 
- Pjesëmarrje ne planin e veprimit dhe strategjinë komunale kundër dhunës në familje  
- Monitorimi i punës së OJQ përfituese nga subvencionet e Komunës 
- Fillimi i fushatës 16 ditë aktivizimi kundër dhunës në familje 

 


