
Udhëtimi

i Imbros



Ky është Imbro. Prindërit i kanë vendosur këtë emër “I-Mbro” si për ta mbrojtur

nga një udhëtim aspak i zakontë për një fëmijë.

 

Ai është 10 vjeç dhe sapo ka përfunduar klasën e parë në shkollën 9-vjeçare

“Salo Halili” në Shkodër. Pak vite më parë, Imbro jetonte në Fushëkrujë, me

gjyshërit e tij nga babai, të cilët e patën regjistruar në gjendjen civile si djalin e

tyre. Babai dhe nëna e Imbros nuk ishin të pajisur me kartë identiteti dhe nuk

kishin bërë as kurorëzim, kur djali i tyre erdhi në jetë. Një bashkëjetesë që

brenda pak kohësh përfundoi. Vogëlushi u rrit nga gjyshërit e tij në Fushëkrujë,

të cilët nuk pranuan ta çojnë asnjëherë as në kopsht e as në çerdhe. Babai i tij

Fatmiri u zhvendos në Shkodër, ku krijoi një tjetër familje. Para katër vitesh,

Fatmiri vendos të marrë djalin e tij, në familjen e tij të re.

Imbro dhe Elezi, duke studiuar në Qendrën Komunitare Multifunksionale” Për fëmijët”

Ardhja në familjen e re, solli shumë ndryshime për djalin e vogël, i cili për disa

kohë qëndronte pas të atit, kudo që ai shkonte e punonte. Imbro sot është 10

vjeç dhe kur e pyesim se çfarë do të bëhet, ai përgjigjet me shpejtësi “hekraxhi

si babi”.

 

Imbro së bashku më vëllain e tij më të vogël Elezin, 7 vjeç kanë përfunduar

klasën e parë. Ata me krenari na thonë se dinë jo vetëm të shkruajnë por edhe

të lexojnë.



 

Marinela, është gruaja e dytë e Fatmirit, e cila tregon shumë kujdes për tre

djemtë, Altinin 12 vjeç, Imbron 10 vjeç dhe Elezin 7 vjeç.

 

E gjithë familja jeton në një barakë në periferi të Shkodrës, që nuk i mbron as

nga shiu, as nga i ftohti apo i nxehti. Brenda hapësirës ku ata jetojnë ka vetëm

dy shtretër dhe një raft. “Kushtet janë shumë të vështira, por s’kemi ku të

shkojmë”, thotë Marinela. Fatmiri është i vetmi që punon, ai çdo ditë mbledh

hekura dhe i shet. Por ato pak para që ai merr nuk na dalin as për ushqim.

Marinela,e ëma

Imbro dhe Elezi marrin një bursë mujore, që për familjen tonë janë një ndihmë e

madhe. “Pa këtë mbështetje do ta kishim shumë të vështirë t’i plotësonim të

gjitha kushtet që u duhen djemve për të shkuar në shkollë”, thotë Marinela.

 

Prindërit e tre djemve, nuk kanë shkuar kurrë në shkollë. Ata nuk dinë

as të shkruajnë dhe as të lexojnë, por sot janë të gëzuar që djemtë e tyre mund

të shkojnë në shkollë dhe të kenë të tjera mundësi për jetën e tyre.



Imbro dhe Elezi, janë pjesë e fondit social që shteti shqiptar ka parashikuar, për

fëmijët me vështirësi të mëdha ekonomike, që janë braktisës ose rrezikojnë të

braktisin shkollën. 

 

Të tre djemtë pas shkolle shkojnë në Qendrën Komunitare Multifunksionale “Për

familjen” në Shkodër, ku mund të kryejnë mësimet, dhe të ushqehen. Por nga

ana tjeter punonjësit social të qendrës në bashkëpunim me mësuesen e Imbros

po punojnë që të mbështesin psikologjikisht Imbron dhe po ndihmojnë që ai të

integrohet sa më shpejtë jo vetëm në institucionin arsimor por edhe në familjen

e tij të re.

Elezi 7 vjec, Imbro 10 vjec, Marinela e ëma, në ambjentet ku jetojnë. 

UNICEF dhe Obervatori  për të Drejtat e Femijëve dhe të Rinjve në bashkëpunim

të ngushtë më Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) kanë hartuar një

raport që tregon qartazi sesi sigurimi i bursave për fëmijët siguron integrimin e

tyre në shkollë. Pas një advokimi 6 vjeçar, të UNICEF dhe të Observatorit, MASR

ka përfshirë brenda buxhetit kombëtar mbështetjen financiare të fëmijëve

jashtë shkolle, apo të fëmijëve që janë në rrezik të braktisjes së saj.


