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1. PERMBLEDHJE E STUDIMIT:  

 

Ky  studim  paraqet “ Programin e Përkujdesjeve  Ditore ” në Shqipëri te Kishes Orthodokse 

Autoqefale te Shqiperise  ne bashkepunim me Zyren e Kordinimit te Perkujdesjeve Ditore dhe 

Zyren Diakonia Agapes, nen një vision të ri. 

 

Në sajë të: 

 Një manaxhimi më të mirë të burimeve njerëzore, personel me I motivuar dhe 

trainuar; 

 Operimit në bazë të një strategjie të qartë bazuar në  objektiva të matshme dhe 

realistike; 

 Zgjerimit të gamës së financimeve dhe mirëmanaxhimit të tyre duke përfshirë dhe 

donatorë të rinj dhe komunitetin e biznesit; 

 

Do të kemi një pamje te re të Perkujdesjeve Ditore në fund të tre viteve të ardhshme. Do te 

synohet qe për një periudhë 10-vjecare te punohet drejt pergatitjes se kushteve te një 

vetëfinancimi efektiv. 

 

Ky studim synon të evidentoje dhe te shohe me sy realitetin per një pavarësie ekonomike te11 

kopshteve që operojnë në Shqipëri dhe që janë të mbështetura finaciarisht deri me tani nga 

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqiperise dhe Programi Round Table i Keshillit Boteror te 

Kishave (WCC) me shtrirje në qytetet Tirane, Durres, Kavaje, Lushnje, Vlore, Gjirokaster, 

Sarande, Elbasan, Pogradec, Shkoder dhe Korce. 

 

Zyra Diakonia Agapes dhe Zyra Koordinuese e Përkujdesjeve Ditore si  udhëheqëse e këtij 

programi do të ndërveprojnë me projekte dhe donatorë të rinj vendes apo te huaj për 

implementimin e një programi te qartë që i përfshin këta të fundit sukseshëm. Programi do te 

fokusohet në shërbime të reja, trainim dhe informacion të bollshëm, aktivitete të ndryshme për 

një trajtim integrues të fëmijëve dhe lehtësimin e jetës së familjeve të tyre në nevojë.  

  

Qëllimi kryesor i këtij studimi është te analizoje faktoret per nje vazhdim te suksesshëm te 

operimit të Perkujdesjeve Ditore në rajonet përkatëse ne drejtim te familjeve ne nevoje, me 

një strategji “Spin-Of’ apo “dalje” nga donatori kryesor, shoqeruar me nje gjithperfshirje te 

aktoreve/donatoreve te tjere lokale vendes apo te huaj, futja e shërbimeve të reja, konsolidimi 

i një stafi ambicioz dhe i motivuar për ndryshimin dhe përmirësimin e funksionimit të 

deritanishëm pa rënduar ndjeshëm kontributin financiar të familjeve. 

 

Strategjia e ndjekur do të bëhet e efekshme së pari duke i bërë të ditur komunitetit në rajon në 

mënyrë të vecantë prindërve rolin e Perkujdesjeve Ditore në edukimin parashkollor të 

fëmijëve, trajtimit te tyre me programe bashkohore. Duke I perfshirë këta prindër në në 

aktivitetet e kopshtit do të synohet  krijimi i grupeve të vazhdimësisë. Keshtu do te krijohet 

nje tradite mire e familjeve per te regjistruar femijet e tyre prane kopshteve te Kishes pas nje 

eksperience te mire me femijen  e pare. 

 

Objektivat për realizimin e qëllimit janë: 

 




