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LISTA E SHKURTIMEVE
VKM

– Vendime të Këshillit të Ministrave

Observatori

– Observatori për të Drejtat e Fëmijëve Vlorë

ACA

- Aleanca Për Fëmijët në Shqipëri

NJDF

- Njësia për të Drejtat E fëmijëve

DAR

- Drejtorinë Arsimore Rajonale

DSHP

- Drejtorinë e Shëndetit Publik

DP

- Drejtoria e Policisë

DRSHSSH

- Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror

UNICEF

- Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë

PLM

- Shkolla për fëmijë me prapambetje të lehta mendore

QZHPAK

- Qendra e Zhvillimit të personave me aftësi të kufizuar
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Davide është një djalë 15 vjeçar, të cilit para disa vitesh i vdes ati. E ëma martohet dhe djalin
e le te të afërmit e saj, - sipas pohimeve të djalit.
Nga pamja, Davide dukej një fëmijë me zhvillim jo normal për moshën që ai ka. Gjatësia dhe
pesha e tij të japin përshtypjen e një fëmije 10 vjeçar. Ai kishte 5 vjet që nuk shkonte në
shkollë dhe e kishte braktisur atë në klasën e katërt. Davide ishte i shoqërueshëm me persona
më të rritur.
Djali largohet nga të afërmit ku e ëma e kishte lenë në një fshat të Fierit për arsye të pa
njohura. Ai vjen në Vlorë dhe një ditë i kërkon ndihmë një punonjësi të repartit të
zjarrfikëseve në Vlore; Davide i kërkon ushqim pasi kishte disa ditë pa ngrënë. Punonjësi i
zjarrfikëses i jep disa të holla për ushqim dhe duke i ardhur keq për këtë fëmijë jo të ushqyer
dhe të veshur keq e merr në shtëpinë e tij në fshatin Lapardha të komunës Kotë të rrethit të
Vlorës. E mban në shtëpi për 6 muaj por një ditë Davide sëmuret dhe shtrohet në spitalin
rajonal të Vlorës. Diagnoza e tij ishte një sëmundje midis anemisë dhe talasemisë e cila duhej
të mbahej nën kontroll me medikamente të vazhdueshme.
Në momentin e parë të shtrimit në spital zotëria i cili mbajti në shtëpi i shpjegon mjekëve
mënyrën e gjetjes së djalit dhe ndihmesën që ai i dha. Nga mjekët u njoftua policia e cila
shpalli urdhrin e mbrojtjes së menjëhershëm të mbrojtjes për këtë fëmijë i cili konsiderohej i
gjetur.
Sot më 6/12/2012 ky fëmijë është i shëruar plotësisht dhe është gati për të dalë nga spitali.
POR ku do të shkojë Davide?
Sipas legjislacionit institucionet rezidenciale ofrojnë shërbime për fëmijë të moshës 0-6 dhe
6-14vjeç.
Davide është 15 vjeç .
- Çfarë do të bëhet me këtë fëmijë? - A do të ngelet ai përsëri rrugëve?
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I - Parathënie dhe falënderime
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve është një strukturë e shoqërisë civile e ngritur dhe fuqizuar nga
UNICEF – Shqipëri dhe “Aleanca e Fëmijëve në Shqipëri”. Observatori ka filluar të funksionojë në
Mars të vitit 2009. Aktualisht Observatori ka ngritur zyrat në rang kombëtar, në të 12 qarqet e
Shqipërisë.
Në punën e tij, Observatori kërkon të ndërgjegjësojë shoqërinë shqiptare në lidhje me detyrimet e
lindura për realizimin e të drejtave të fëmijëve. Ky ndërgjegjësim , ndër të tjerash, mbështetet dhe në
raportet dhe informacionet që përcjellin analizën e të dhënave dhe të informacioneve të
ndryshme,vëzhgime të realizuara drejt për së drejti nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve në
Qarkun Vlorë. Në Qarkun e Vlorës, Observatori ushtron veprimtarinë e tij që prej Shtator të vitit
2010.
Observatori Vlorë konsiderohet tashmë si një partner i rëndësishëm në nivel lokal e rajonal. Deri më
tani janë kontaktuar një numër i konsiderueshëm njësish vendore dhe strukturash lokale e rajonale.
Që prej vitit 2010 e në vazhdim janë nënshkruar më shumë se 26 marrëveshje bashkëpunimi midis
Observatorit Vlorë dhe partnerëve lokalë; Ndërkohë Observatori bashkëpunon dhe me shumë aktore
lokalë të tjerë (me dhe pa marrëveshje të shkruar). Bashkëpunimi me njësitë vendore (komuna dhe
bashki) mund të themi që ka qenë i suksesshëm; Pas realizimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me
ta ka pasur bashkëpunim në shkëmbimin e informacioneve dhe problematikave sociale për fëmijë.
Observatori për të Drejtat e Fëmijëve ka ngritur urat e bashkëpunimit me të gjitha institucionet,
drejtoritë, strukturat vendore dhe lokale të cilat kanë në fokusin e tyre fëmijët si: Drejtorinë Arsimore
Rajonale, Drejtorinë e Shëndetit Publik, Drejtorinë e Policisë, Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social
Shtetëror etj..
Observatori Vlorë jo vetëm ka shkëmbyer informacione me institucionet dhe OJF por ka zhvilluar
dhe aktivitete të përbashkëta për informim dhe argëtim të fëmijëve (siç është aktiviteti i 20 Nëntorit ,
Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, fushatë bamirësie me qytetarë për fëmijët e shtëpisë
së foshnjës Vlorë (dhjetor2012) por edhe ka qenë prezent aktiv në aktivitetet e organizuara nga
aktorët e tjerë.
Për hartimin e këtij raporti studimor në lidhje me fëmijët jashtë kujdesit prindëror ,falënderojmë
drejtuesen e Shtëpisë së Fëmijës Sarandë znj. Ana Kushta, drejtuesen e Qendrës Rezidenciale të
Zhvillimit të Aftësisë së Kufizuar Vlorë znj. Ardiola Sinanaj, drejtuesja e Shtëpisë së foshnjës Vlorë
znj. Olta Ganaj për bashkëpunimin e pakursyer për hartimin e këtij raporti.
Një falënderim shkon dhe për stafin drejtues të projektit Observatori për të Drejtat e Fëmijëve znj.
Suzana Sakiqi (Koordinatore kombëtare –ACA), znj. Elma Tërshana (Drejtore Projekti), Znj. Mina
Mata (Administratore Kombëtare për të dhënat), Znj. Ermira Zace (Administratore dhe Financiere)
për mirëkuptimin dhe suportin që na kanë dhënë gjatë realizimit të studimit.
Dëshiroj të falënderoj angazhimin dhe pjesëmarrjen e anëtarëve të ndryshëm të komunitetit në fokus
grupet që ne realizuam për këtë studim. Falënderojmë ndihmës eksperten znj. Jonida Dhroso për
ndihmën që dha në realizimin e fokus grupeve me fëmije.
Falënderojmë punonjësen e NJDF Qarku Vlorë, znj. Xuljeta Kume për informacionet dhe
mbështetjen që na ofroi gjatë studimit.
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II - Hyrja
Qëllimi i këtij studimi është të paraqes kornizën e situatës së fëmijëve jashtë kujdesit prindëror për
vitin 2011 në qarkun e Vlorës, nëpërmjet analizës së standardeve kryesore te shërbimit të përkujdesjes
dhe zbatimit të tyre. Ky studimi evidenton disa nga problematikat që ndeshen gjatë zbatimit në
praktikë të standardeve, si dhe jep sugjerime për përmirësimin e mëtejshëm të standardeve për
sigurimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të fëmijëve jashtë kujdesit prindëror.
Realizimi i këtij studimi synon që të nxjerr në pah pothuajse të gjitha problematikat e fëmijëve që
jetojnë në institucione të përkujdesit dhe janë pa kujdes prindëror.
Objektivat e këtij studimi janë:
- Të përshkruajë dhe vlerësojë cilësinë në institucionet e kujdesit social për fëmijët jashtë
kujdesit prindëror;
- Të vlerësojë situatën e realizimit të të drejtave të fëmijëve dhe zhvillimin psiko-social të
fëmijëve që jetojnë në institucionet rezidenciale të kujdesit social;
- Të evidentojë problemet dhe bëjë rekomandime lidhur me sistemin e kujdesit social për
fëmijët jashtë kujdesit prindëror.
Ky raport studimi mund tu shërbejë Qendrave Rezidenciale për fëmijë jashtë kujdesit prindëror,
Bashkive/ Komunave përkatëse ku ndodhen këto qendra rezidenciale, si dhe të gjithë komunave dhe
bashkive në Qarkun Vlorë. Realizimi i këtij studimi do tu vijë në ndihmë Institucioneve të pushtetit
vendor për të përmirësuar kushtet dhe standardet e jetesës së fëmijëve jashtë kujdesit prindëror.
Gjithashtu, ky studim mund t’ju shërbejë dhe donatorëve të ndryshëm dhe personave të tjerë të
interesuar për të përmirësuar situatën e të drejtave të fëmijëve jashtë kujdesit prindëror , - duke synuar
integrimin e plotë të fëmijëve pa kujdes prindëror në jetën sociale.
Realizimi i studimit “Situatën e fëmijëve jashtë kujdesit prindëror”( për vitin 2011) u realizua në
Qarkun e Vlorës pasi në këtë qark janë 3 institucione rezidenciale për fëmijë jashtë kujdesit prindëror,
të cilët strehojnë dhe përkujdesen rreth 87 fëmijë, të cilët vijnë nga e gjithë Shqipëria. Në Qarkun e
Vlorës janë dhe 71 fëmijë të tjerë pa kujdes prindëror, të cilët jetojnë me të afërmit e tyre1. Në qarkun
e Vlorës, aktualisht nuk ka asnjë familje kujdestare, siç është parashikuar në ligjin për “Kujdestarisë
për të Mitur”, Neni226.
Target grupi i intervistuar në këtë studim janë fëmijë të moshës 0-18 vjeç që janë jashtë kujdesit
prindëror dhe që jetojnë si në qendra rezidenciale dhe jashtë tyre.
1. Metodologjia e studimit
Metodologjia e përdor për këtë studim është: shqyrtimi i të gjitha raporteve, dokumenteve strategjik
kombëtar dhe lokale, shqyrtimi i ligjeve në fuqi, intervista me aktorë të ndryshëm kyç të
institucioneve lokale, si dhe intervistimi i disa fëmijëve që janë pjesë e Institucioneve të përkujdesit.

1

Informacion i marrë nga administratorët social në komunat dhe bashkitë e Qarkut Vlorë. Më konkretisht në Bashkitë: Vlorë, Delvinë,
Sarandë, Selenicë, Orikum dhe Komunat: Qendër,Ksamil, Armen , Finiq, Kotë, Lukovë, Shushicë, Brataj,Hore Vranisht, Sevaster,
Xarre, Vergo, Markat, Novoselë (Dhjetor 2012)
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Shqyrtimi i legjislacionit dhe politikave aktuale: U realizua një analizë e politikave lokale si dhe e
kuadrit aktual ligjor që mbështetje të përkujdesin social në Shqipëri; u shqyrtua Kodi i familjes dhe
disa ligje që lidhen me birësimin dhe arsimimin.
Ligjet që u morën në shqyrtim janë: Ligji Nr. 9695, date 19. 03. 2007 “Për procedurat e birësimit dhe
Komitetin Shqiptar te Birësimeve”, VKM për Kujdestarinë fëmijë ve (VKM nr. 752, date 8.09.2010);
Strategjitë kombëtare dhe lokale, e raporte që u analizuan për qëllim të këtij studimi, kryesisht janë:
- Strategjisë kombëtare të Ministrisë së punës dhe Çështjeve Sociale për vitet 2005-2010,
- Strategjisë Sektoriale e Përfshirjes Sociale 2007-2013 dhe
- Planit te Veprimit te fundit 2012-2016.
- Strategjia Rajonale dhe Plani i Veprimit për Fëmijët 2011-2013, - Qarku Vlore
- Strategjia e Përfshirjes Sociale 2007-2013 ,Raport progresi 2008-2009 (Mars 2010) , Hartuar
nga Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe UNICEF.
- Raport i Avokatit te Popullit (viti 2012) “Për të drejtat e fëmijëve jetimë, përfshirë këtu
fëmijët e sistemuar në institucionet rezidenciale të përkujdesjes shoqërore, si dhe të fëmijëve
që shfrytëzohen për të punuar”.
Një seri takimesh u realizuan me përfaqësues të Institucioneve lokale si: Shërbimi Social Shtetëror,
Qendrat rezidenciale për fëmijë në qarkun e Vlorës. Gjithashtu pjesë e këtij studimi janë bërë dhe
shumë informacione të mbledhura nga vetë zyra e Observatorit Vlorë.
U hartua dhe u shpërnda një pyetësor drejtuar drejtues të institucioneve rezidenciale. Ky pyetësor iu
shpërnda 3 institucioneve rezidenciale dhe kishte rreth 20 pyetje. (Aneks 3 gjeni pyetësorin e
realizuar).
Pjesë e metodologjisë së këtij studimi ishte dhe realizimi i 3 vizitave vëzhguese në kopshte dhe në
institucione, të cilat frekuentohen nga disa fëmijë jashtë kujdesit prindëror.
Për të pasur një informacion sa më të gjerë dhe të plotë në lidhje me situatën, nevojat dhe problemet
që ndesh stafi i Institucioneve të përkujdesit, politik-bërësit dhe vetë fëmijët, janë realizuar dhe 1
fokus grupe me 5 punonjës të shtëpive të fëmijëve, 6 biseda me 6 fëmijë të moshës 4-6 vjeç, dhe
biseda me 23 administratorë sociale të komunave dhe bashkive të ndryshme .
Takimi me grupin e fëmijëve të Institucioneve të përkujdesit, u realizua me qëllim për të vlerësuar
zhvillimin psiko-social të fëmijëve, nëpërmjet vizatimeve dhe lojërave. Në lidhje me pyetjet më
konkrete dhe medologjinë që u ndoq në takimet me fëmijët e gjeni në Aneks 2 të këtij studimi.
Realizimi i këtij studimi, pati dhe vështirësitë dhe limitizimet e tij, kryesisht të cilat janë si vijon:
• Pamundësi e vëzhgimeve nga afër të kushteve të shtëpisë së fëmijës në Sarandë. Ky
Institucion është kontaktuar me telefon dhe me postë për arsye të mungesës së buxhetit.
• Pamundësia e zhvillimit të fokus grupeve me fëmijë të moshës 6-15 vjeç në shtëpinë e fëmijës
Sarandë, gjë e cila do të na mundësonte një tablo më të qartë të nevojave dhe problemeve të
këtyre fëmijëve.
• Pamundësia e zhvillimit të fokus grupeve me fëmijë jashtë kujdesit prindëror, por që nuk janë
pjesë e qendra rezidenciale. Këto fëmijë jetojnë me të afërmit e tyre; Kontaktimi me ta u bë i
pamundur për shkaka të refuzimit që kishin të afërmit e këtyre fëmijëve .
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•

Pamundësi e paraqitjes së një tabloje të plotë numerike të situatës së fëmijëve që jetojnë jashtë
kujdesit prindëror dhe që rrinë me të afërmit e tyre ne nivel bashkie/komune për Qarkun
Vlorë. Kjo për arsye se jo të gjithë administratorët social e disponojnë këtë informacion të
detajuar në data basen e tyre.
III - Analiza e studimit

Qarku i Vlorës pas viteve ‘90 është një nga qarqet me përqindjen më të madhe të popullsisë në
emigracion. Nga te dhënat e INSTAT popullsia banuese për vitin 2011 është rreth 184,279 banorë2,
pra rreth 50% e popullsisë janë banor dhe rezident në Qarkun Vlorë, gjysma tjetër ka migruar ose
emigruar.
Qarku i Vlorës për vitin 2011, shënon një numër popullsie prej 374,611 banorë3 dhe një numër të
përgjithshëm familjesh prej 106,691 nga të cilat 1,405 ose 1.41% janë familje të varfra dhe kanë
fëmijë (grupmosha 0-18 vjeç)4. Ndërkohë fëmijët (popullata 0-18 vjeç) përbën 23.2% të popullsisë në
nivel Qarku ose 86830 fëmijë.

Fëmijët pa kujdes prindëror janë të gjithë ata fëmijë që nuk jetojnë
me prindër e tyre për arsye se: të dy prindërit kanë vdekur; është
hequr kujdesi prindëror; janë braktisur; prindërit janë të paaftë
përkohësisht ose përherë që të kujdesen për fëmijët e tyre (janë të
sëmurë ose në burg); fëmijët kanë hyrë me vullnetin e tyre
(përkohësisht) në strukturat e kujdesit për fëmijët; fëmijët janë
vendosur në institucionet e kujdesit për fëmijët nga shërbimet
sociale; fëmijët kanë ikur prej Shqipërisë të pashoqëruar nga
prindërit e tyre; ose kanë qenë trafikuar.
Burimi: ky përkufizim është marr nga “Vlerësim i shërbimeve të
kujdesit ndaj fëmijës dhe i institucioneve për fëmijët pa kujdes
prindëror”(Raport studimor i financuar nga UNICEF, Shqipëri, tetor
2005 )
Në qarkun Vlorë ndodhen rreth 87 fëmijë në qendra rezidenciale; Ndërkohë janë dhe 71 fëmijë që
jetojnë pranë të afërmeve të tyre me lidhje gjaku, nga të cilët 10 prej tyre janë nën kujdestari me
status jetimi. Aktualisht në Qarkun Vlorë nuk kemi asnjë rast familje kujdestare.
Shndërrimet e mëdha politike, ekonomike dhe shoqërore në Shqipëri janë shoqëruar me një numër
sfidash të panjohura më parë, përfshi varfërinë , papunësinë e skajshme, mungesë te shërbimeve bazë
sociale, përfshirë arsimin dhe shëndetësinë si dhe valë masive emigracioni dhe migracioni. Këto
dukuri kanë ndikuar në shfaqjen e kategorive të reja sociale personash të rrezikuar ose në nevojë,
përfshirë këtu fëmijët jashtë kujdesit prindëror .

2

Burimi I të dhënave INSTAT (ëëë.instat.gov.al)
Burimi i informacionit është Ministria e Brendshme , Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile Tiranë 2012
4
Burimi I informacionit DRSHSSH Vlorë
7
3

Modelet aktuale në përkujdes dhe mbrojtje të fëmijëve të institucionalizuar janë: përkujdesi për këto
fëmijë nga të afërmit e tyre (një model jo zyrtar) si dhe kujdesi institucional i tipit rezidencial pranë
institucioneve publike apo jo publike të përkujdesjes.
Përkujdesja nga të afërmit për fëmijët që mbesin pa prindër vazhdon të jetë një zakon dhe formë jo
zyrtare, dhe kjo dhe për inerci të rregullave e traditave të trashëguara brez pas brezi. Kjo formë
përkujdesje është paksa e vështirë për tu matur e vlerësuar, pasi ka mungesë informacioni në Zyrat
Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror, si dhe në zyrat e bashkive dhe komunave të qarkut Vlorë .
Institucionet e përkujdesjes për fëmijë jashtë kujdesit prindëror sipas legjislacionit shqiptar kanë
statusin e personave juridikë që zhvillojnë veprimtari jofitimprurëse nën administrimin e Shërbimit
Social Shtetëror dhe Këshillit të komunës/bashkisë ku ndodhen këto institucione.
Në varësi të llojit të shërbimit social të ofruar këto institucione mund të jenë :
1. Institucione të përkujdesit rezidenciale;
2. Institucione të përkujdesit komunitare, i cili ofrohet në qendra ditore shtëpitë e individëve,
apo në familjen kujdestare sipas nevojave të grupit.
Institucionet e përkujdesjes sipas mënyrës së financimit mund të jenë:
1. Institucione publike rezidenciale të përkujdesjes;
2. Institucione private rezidenciale të përkujdesjes.
Në qarkun e Vlorës përgjatë vitit 2011 kanë funksionuar katër institucione që trajtojnë fëmijë jashtë
kujdesit prindëror, të cilat janë :
1. Shtëpia e Fëmijës 0-6 vjeç Vlorë, - kjo shtëpi është ndërtuar rreth viteve 1970 dhe që prej
atëherë ka funksionuar si shtëpi foshnje.
2. Qendra rezidenciale e zhvillimit të aftësisë së kufizuar Vlorë, - Kjo Qendër është hapur në
vitin 1964 dhe deri më vitin 2001 ka funksionuar si shtëpi fëmije; dhe më pas Qendra
ndryshoi destinacion dhe u bë “Qendër Rezidenciale për Zhvillimin të Personave me Aftësi të
Kufizuar”.
3. Shtëpia e Fëmijës 6-14 vjeç Sarandë, është themeluar më vitin 1947; Që nga viti 1960
ndodhet në ndërtesën ku është dhe sot.
4. Qendra Ditore për Fëmijët të moshës 6-14 vjeç në Sarandë, - Kjo Qendër është hapur në
vitin 2011 dhe funksionon me financimin e Bashkisë Sarandë.
Në këto institucione trajtohen fëmijë jetim biologjik, fëmijë jetim social dhe fëmijë me aftësi të
kufizuar. Numri i fëmijëve në total në këto institucione për vitin 2011 është 87 fëmijë nga të cilët: 28
fëmijë janë të moshës 0-6 vjeç, 43 fëmijë të moshës 6-14 vjeç dhe 16 fëmijë të moshës 14-18 vjeç5.
Tabela 1: Numri i fëmijëve në qendra rezidenciale për vitin 2011 në Qarkun Vlorë
Burimi: Institucionet rezidenciale në Qarkun Vlorë (Nëntor 2012)
Grupmosha
Shtëpia e
QZHPAK Vlorë
Shtëpia e
Qendra
fëmijës 0-6 vjeç
fëmijës 6-14
Ditore për
Vlorë
vjeç Sarandë
fëmijë në
Sarandë
0-6 vjeç
25
0
1
2
5
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6-14 vjeç
14-18 vjeç
Mbi 18 vjeç
Meshkuj
Femra
Rom/ egjiptian
Jetim social
Jetim biologjik

Nuk kemi info
Nuk kemi info
3
Nuk kemi info
Nuk kemi info

3
12
11
18
8
2
11
15

31
3
21
14
12
27
8

9
1
7
5
2
11
1

Nga diskutimet e realizuara me fokus grupet e këtij studimi, identifikojmë se pse kemi fëmijë
jashtë kujdesit prindëror /braktisje janë:
1. Problemet social dhe ekonomike të familjes;
2. Divorcet e prindërve dhe mospranimi i fëmijës nga asnjë prej prindërve ose pamundësia
e mbajtjes së fëmijëve nga njëri prind;
3. Vdekja e prindërve ose e njërit nga prindërit dhe pamundësia financiare e mbajtjes se
fëmijëve nga prindi tjetër;
4. Papunësia dhe vështirësitë tepër të mëdha ekonomike të prindërve për tu kujdesur për
fëmijët;
5. Papërgjegjshmëria e prindërve për tu kujdesur për fëmijën e tyre;
6. Mungesa e strehimit;
7. Dhuna ne familje;
8. Numri i madh i fëmijëve në familje;
9. Paaftësia fizike apo mendore që mund të ketë fëmija;
10. Shtatzënitë e hershme të vajzave të cilat nuk mund ti mbulojnë shpenzimet e rritjes së
fëmijës apo për arsye të mentalitetit detyrohen ti braktisin.
Si të gjithë fëmijët edhe këta fëmijë kanë të drejta, dhe disa nga të drejtat e tyre janë :
 Fëmijët mund të vendosen në këto institucione vetëm nëse kjo zgjedhje përkon me plotësimin
e të drejtave dhe nevojave të tyre,
 Këtyre fëmijëve, edhe pse janë larguar nga prindërit e tyre, duhet t’u sigurohen kontakte të
rregullta me familjet e tyre.
 Fëmijët jashtë kujdesit prindëror, të cilët janë motra dhe vëllezër, kanë të drejtë të
qëndrojnë bashkë në të njëjtin institucion dhe nëse nuk është e mundur të sigurohen
kontaktet e rregullta midis tyre.
 Të drejtën për t’u respektuar dinjiteti i tyre.
 Të drejtën për respektim të përkatësisë etnike, kulturore, fetare dhe gjuhësore.
 Të drejtën për respektim të jetës private, dhe intimitetit të tyre gjatë jetesës në institucion.
 Të drejtën për një përkujdesje shëndetësore cilësore.
 Të drejtën për mundësi të barabarta arsimi, përkujdesje shëndetësor, kualifikimi profesional
etj gjatë jetesës së tyre kolektive.
 Të drejtën për të pasur qasje në të gjitha llojet e shkollimit, trajnimit apo kualifikimit
profesional.
 Të drejtën e pjesëmarrjes në vendimmarrjet lidhur me kushtet e jetesës së tij në institucion.
 Të drejtën për t’u informuar lidhur me të drejtat që ai ka dhe rregullat në institucionet e
përkujdesjes.
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Të drejtën për t’u përgatitur për jetesën e pavarur apo kalimin në një formë tjetër
përkujdesjeje.
Të drejtën për t’u ankuar tek një organ i pavarur dhe i përcaktuar për të siguruar
respektimin e të drejtave të tij themelore.

Fëmijët e ndodhur ne institucione rezidenciale duhet të gëzojnë të gjitha të drejtat si çdo fëmijë tjetër
që jeton në familje biologjike,por fatkeqësisht këto të drejta nuk zbatohen njëlloj në një pjesë të
madhe rastesh. Si rezultat i disa studimeve në këtë drejtim, fëmijët në këto institucione rrezikohen të
abuzohet emocionalisht, shfrytëzohen e keqtrajtohen . Por dhe nga vëzhgimet dhe opinionet e
mbledhrua nga fokus grupet e organizuara (për qëllim të këtij studimi), u përmend që ka shkelje të të
drejtave të këtij grupi fëmijësh, të cilat mund të vinë nga një sërë faktorësh që janë :
- Largimi nga përkujdesja në moshë të hershme (14-vjeç) dhe mungesa totale e shërbimeve
mbështetëse për këta fëmijë.
- Mungesa e shërbimeve sociale në shtrirje gjeografike më të gjerë (që të mundësoj
akomodimin e fëmijëve në qendra sa më pranë familjes së tij/ saj);
- Mungesa e shërbimeve sociale të ngritura mbi bazë komuniteti, qendra ditore.
- Model të papërshtatshëm përkujdesi për arsye se u duhet të lëvizin në disa qendra gjatë
rritjes së tyre duke u shkëputur kështu nga të afërmit apo motra vëllezër që mund të kenë
në qendër.
- Për arsye se stigmatizohen nga shoqëria. Ky është një nga grupet që stigmatizohet që në
moshë të vogël dhe derisa ata rriten, pothuajse përgjatë gjithë jetës.
- Mungesë e mbështetjes nga aktorët lokal;
- Mungesave e kushteve në qendra rezidenciale.
Rasti i një djali në bashkinë Selenicë:
Kristo një dalë 12 vjeç të cilit i ka vdekur babai, nëna e tij është e pa aftë mendërisht (me
dosje). Mamaja e tij Albana është e pa aftë për rritjen dhe edukimin e tij, gjithashtu ka sjellë
në jetë një fëmijë(vajzë) pa atësi, 3 fëmijët e tjerë (djem) bashkia i ka sistemuar në Shtëpinë
e fëmijës Sarandë. Kristo nuk shkoi pranë shtëpisë së fëmijës sepse e mbajti gjyshja POR
gjyshja vdiq dhe djali ka filluar të bëhet shumë agresiv, konsumon pije alkoolike, nuk
frekuenton shkollën dhe përbën rrezik abuzimi dhe shfrytëzimi nga të rriturit.
Bashkia Selenicë ka bërë shumë përpjekje për sistemimin e tij pranë vëllezërve të tij në
Shtëpinë e Fëmijës Sarandë,e cila u ka kthyer një përgjigje se nuk disponon vende. Nga
Shërbimi Social Vlorë i është kërkuar bashkisë të plotësojnë dokumentacionin përkatës.
Periudha që u desh për plotësimin e dokumentacionit-sipas administratores sociale , është
më shumë se 6 muaj . Në momentin kur u pranua akomodimi i këtij fëmije në qendër ...ai
kishte shkuar çoban në male.
Aktualisht Kristo është punësuar në një nga stanet e fshatrave përreth po se ku nuk dihet !

Pranimi dhe vendosja e fëmijëve në institucionet e përkujdes-it kryhet sipas kritereve të përcaktuara
nga Këshilli i Ministrave. 6 Në rastet e fëmijëve në rrezik të lartë, fëmijë që gjenden në rrugë apo kanë

Sipas Ligjit Nr. 8153, datë 31.10.1996 dhe VKM Nr. 209,datë 12.04.2006 “Për përcaktimin e kritereve dhe të dokumentacionit të
nevojshëm për pranimin në institucionet rezidenciale,publike dhe private të përkujdesit shoqëror”.
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humbur prindërit në ndonjë tragjedi7 akomodohen fëmijët me një herë në këto qendra rezidenciale
dhe pastaj behet dokumentacioni përkatës. Në raste të tjera duhet te plotësohet dokumentacioni i
nevojshëm pastaj të behet transferimi i fëmijës. Sipas administratoreve social plotësimi me
dokumentacionin përkatës është një procedurë qe zgjat dhe ka raste kur fëmijët janë ne rrezik te
larte. Sipas tyre ka shume burokracira ligjore ne dokumentacion, ka dhe raste kur ka mos pranimi
nga shtëpitë e fëmijëve për arsye tejmbushjeje, por dhe mungesës së qendrave ditore dhe shtrirje e
kufizuar e qendrave rezidenciale.
Tabela 2: Kapaciteti akomodues për qendrat rezidenciale për fëmijë pakujdes prindëror.
Burimi: Institucionet rezidenciale në Qarkun Vlorë (Nëntor 2012)
Kapaciteti akomodues Numri i fëmijëve të trajtuar
për vitin 2011
Shtëpia e fëmijës 0-6 vjeç Vlorë
30 shtretër
25
QZHPAK
24 shtretër
25
Shtëpia e fëmijës6-14 vjeç Sarandë
40 shtretër
35
Shohim që numri i fëmijëve në qendrën rezidenciale të zhvillimit po funksionon mbi kapacitetin
mormal. Për sa i përket qendrës ditore ajo ofron shërbimin e saj vetëm për bashkinë Sarandë
ndërkohë që dhe bashkia Vlorë ka nevojë për qendër ditore. Janë rreth 15 fëmijë jashtë kujdesit
prindëror të cilëve do tu nevojitej ky shërbim; Këto fëmijë aktualisht po jetojnë me të afërmit e tyre
dhe prania e një qendre ditore do te lehtësonte familjet e fëmijëve.
Tabela 3: Hyrje të reja të fëmijëve në qendra gjatë vitit 2011
Burimi: Institucionet rezidenciale në Qarkun Vlorë (Nëntor 2012)
Numri i fëmijëve të hyre për 2011
Shtëpia e fëmijës 0-6 vjeç Vlorë
- 9
QZHPAK
- 3
Shtëpia e fëmijës6-14 vjeç Sarandë
- 6
Në të gjitha institucionet e përkujdesit, ka dosje për çdo fëmijë me vlerësimin e nevojës përkatëse,
planin e përkujdesjes si dhe me dokumentacionin përkatës sipas Ligjeve në fuqi8.
Fëmijët e braktisur social në këto institucione përbëjnë rreth 67% e fëmijëve që ndodhen në qendrat
rezidenciale. Kjo tregon që një përqindje e madhe e familjeve nuk mund ti mbajnë dot fëmijët e tyre
për arsye ekonomike apo të ndonjë paaftësie fizike apo mendore që mund të ketë ose njëri nga
prindërit ose vetë fëmija. Prindërit e fëmijëve të braktisur social janë të detyruar ti vizitojnë shpesh
fëmijët, dhe kjo bazuar në kontratën që ata kanë nënshkruar në momentin e lënies së fëmijës në këtë
institucion. Por problemet sociale të këtyre familjeve i bëjnë të rralla takimet me këta fëmijë. Nga ana
e stafit të Institucioneve të përkujdesit, bëhet e pamundura që fëmijët të kenë kontakte permanente me
prindërit e tyre, duke i kontaktuar nëpërmjet telefonit, apo edhe mundësojnë ardhjen e këtyre
prindërve në qendër. Për ditë feste apo gëzime familjare, prindërit vijnë dhe i marrin fëmijët e tyre.
7

Si është rasti I 2 fëmijëve në dhjetor 2012 I ati vret të ëmën në Bashkinë Orikum , në momentin e parë pas tragjedisë të dy vajzat 7
dhe 4 vjeç akomodohen pranë shtëpisë së foshnjës në Vlorë dhe pas një muaji ato vendosen në fshatin SOS. Pas akomodimit në
shtëpinë e foshnjës u bë ekzaminimi shëndetësor I fëmijëve dhe pastaj u nis puna e plotësimit me dokumentacionin përkatës të dosjes së
vajzave.
8
Ligji Nr. 8153, datë 31.10.1996; VKM Nr. 209,datë 12.04.2006 “Për përcaktimin e kritereve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për
pranimin në institucionet rezidenciale,publike dhe private të përkujdesjes shoqërore”.
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Në qendrën e zhvillimit të aftësisë së kufizuar nga 9 fëmijë jetim social vetëm 2 prej tyre shkojnë
rregullisht në familje. Për 7 fëmijët e tjerë interesimi nga ana e prindërve të tyre është, por janë tepër
të rralla.
Një moment tjetër me rëndësi është dhe përgatitja e fëmijëve për largimin nga qendra . Për çdo fëmijë
që do të largohet nga qendra për të shkuar te familja birësuese apo te familja biologjike përgatitet
plani individual i largimit nga qendra. Ri-integrimi i fëmijës në familjen biologjike, familjen
birësuese apo jeta e pavarur varet shumë nga përgatitja paraprake e fëmijës në këtë periudhë. Kjo
është një procedurë shumë e rëndësishme ku punonjësit e qendrave japin kontributin e tyre në
maksimum që ky fëmijë të ndihet sa më mirë në momentin e largimit.
Fëmija largohet nga institucioni kur ai kthehet në familjen
biologjike , birësohet apo kur mbush moshën 14-18 vjeç.
Tabela 4: Largimet nga institucionet për vitin 2011 për Institucionet e Përkujdesit, Qarku Vlorë
Burimi: Institucionet rezidenciale në Qarkun Vlorë (Nëntor 2012)
Numri i fëmijëve të larguar
Shtëpia e fëmijës 0-6 vjeç Vlorë
9
QZHPAK Vlorë
0
Shtëpia e fëmijës 6-14 vjeç Sarandë
8
Arsyet e largimit të një pjese të fëmijëve nga shtëpia e fëmijës 0-6 vjeç Vlorë, gjatë vitit 2011, janë :
- 4 fëmijë u birësuan (2 nga familje shqiptare dhe 2 nga familje të huaja);
- 3 fëmijë u transferuan në qendrën e zhvillimit të personave me aftësitë kufizuar për arsye
të paaftësisë që ata kishin;
- 2 fëmijë u kthyen në familjen e tyre biologjike.
Arsyet e largimit të fëmijëve përgjatë vitin 2011 nga shtëpia e fëmijës Sarandë janë:
- 3 fëmijë u akomoduan në qendër rezidenciale OJF për të vazhduar shkollën e mesme9.
- 3 fëmijë kthyen në klientë ditore pranë kësaj qendre;
- 2 fëmijë u rikthyen në familjen e tyre biologjike.
Ajo që është problematike dhe sjell ndikimet e saja dhe në të ardhmen është çfarë ndodh me këta
fëmijë pas mbushjes së moshës 14 vjeç?
- Në momentin kur mbushin moshën 14 vjeç këta fëmijë akomodohen pranë konvikteve të
shkollave të mesme. Në përgjithësi konviktet në Shqipëri nuk kanë një infrastrukturë të
mirë . Këta fëmijë kanë mungesa të shumta financiare , përkrahje institucionale por dhe
stigmatizohen nga komuniteti përreth.
Në vitin 2010, në konviktin e Shkollës Industriale Vlorë kanë jetuar 2 jetim të cilët ndiqnin shkollën
profesionale. Aktualisht nuk dihet se ku kanë shkuar këta jetim, nga stafi i konviktit nuk dihet nëse
këta jetime mbaruan shkollën apo se ku po jetojnë aktualisht.10 Këto fëmijë në shkollë kishin
rezultate tepër të ulta.

9

Akomoduar në Marikaj ,afër Vorës.
Kontakt dhjetor 2012 me përfaqësues të konviktit.
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Pasi mbushin moshën 18 vjeç këta jetim janë të pavarur POR të pa përgatitur për jetën. Atyre nuk u
sigurohet strehim dhe punë ; megjithëse në ligjin Nr. 8153, datë 31.20.1996 “Për Statusin e Jetimit”
në 22 nenet e tij, përcaktohen qartë se cilat janë përparësitë e fëmijëve jetim, por ato nuk gjejnë
zbatim.
Trajtimi me ndihmë ekonomike, në rast papunësie, për kategorinë e jetimëve mbi moshën 18 vjeç,
ku ato përfshirë në skemën e përfitimit të ndihmës ekonomike, - mendoj se nuk është e përshtatshme
me plotësimin e plotë të nevojave të tyre materiale. Ata janë të pa strehë dhe me një nivel të ulët
arsimi. Këto faktorë bëjnë që ky grup të bëhet një grup vulnerabel dhe më i prekur nga problemet
sociale si varfëria, shëndet të dobët, në jo më pak raste bëhen preh e trafikimeve apo abuzimeve si
dhe preh e përdorimit të substancave të ndaluara.
Nga intervistat që u zhvilluan me drejtues, punonjës por dhe nga vëzhgimet tona në institucionet
rezidenciale kemi vënë re që kushtet e këtyre qendrave janë disi të mira. Në sajë të investimeve nga
Bashkia Vlorë dhe nga donatorë të tjerë (shoqata Zviceriane A.S.E), kushtet janë përmirësuar
ndjeshëm në “Shtëpinë e foshnjës Vlorë” dhe në “Qendrën e Zhvillimit të Aftësisë së Kufizuar.
Nga vizitat qe realizuam në terren evidetuam që qendrave rezidenciale, numri i fëmijëve për dhomë
është brenda standardeve ; Megjithatë këto qendra kishin disa probleme, si:
- Shtëpia e fëmijës Vlorë kishte probleme me rrjetin elektrik, rrjet i cili ishte teje i amortizuar
dhe kishte probleme me soletën e godinës e cila mbante lagështi.
- Qendra Rezidenciale e zhvillimit të handikapit Vlorë është një qendër me kushtet më të
mira në Shqipëri. I vetmi problem në këtë qendër është mungesa e një rampe apo një mini
ashensori për të lejuar fëmijët tetra plegjik ta aksesonin katin e dytë.
- Shtëpia e Fëmijës Sarandë/qendra ditore për fëmijë ne nevojë, ka pasur një rikonstruksion i
pjesshëm që prej vitit 2004. Në këtë qendër ambiente janë të amortizuara dhe të pa sigurta për
fëmijët. Pjesa më e madhe e godinës, në zonën ku ndodhen tualetet, dushet dhe rrobaqepësia
janë shkatërruar nga lagështia. Instalimet elektrike dhe hidraulike janë tejet të amortizuara.
Ambientet e brendshme të dhomave të gjumit nuk të japin përshtypjen e një dhome gjumi,
krevate tejet të vjetër dhe të amortizuar, shumë pak dollap dhe jo të mirëmbajtur; ka mungesa
perdesh, tapetesh dhe mungesë ndriçimi nëpër dhoma. Në këtë qendër nuk ka asnjë vend të
sigurt ku këta fëmijë të mbajnë mjetet e tyre personale. Ka mungesë të një kuzhine me
standartet e duhura, ku dhe soba e gatimit mungon. Lavanteria e Qendrës nuk funksionon. Ka
mungesë ambientesh argëtimi për këta fëmijë. Oborri i qendrës është i dëmtuar dhe këndi i
lojërave thuajse nuk ekziston.
Tabela 5: Numri i fëmijëve për dhomë në qendra rezidenciale
Burimi: Institucionet rezidenciale në Qarkun Vlorë (Nëntor 2012)
Numri i fëmijëve për dhomë
5
4-5
2-4

Shtëpia e foshnjes Vlorë
QZHPAK
Shtëpia e fëmijës Sarandë

E drejta e kujdesit shëndetësor
Në të gjitha qendrat ka një plan individual për çdo fëmijë për kujdesin shëndetësor që nga lindja,
ecuritë e sëmundjeve dhe alergjive të ndryshme. Fëmijët e marrin shërbimin shëndetësorë pranë
13

ambulancave të lagjeve apo qendrave shëndetësore në të cilat ndodhen por dhe në raste emergjente në
spitalin pediatrik apo në laboratorët jo publik11.
Fëmijët e qendrave rezidenciale kryejnë rregullisht vizitat mjekësore pranë qendrave shëndetësore si
dhe vaksinimin e rregullt sipas grupmoshave. E vetmja vaksinë që nuk kryhet është ajo e gripit sepse
është kundrejt pagesës. Sëmundshmëritë më të shpeshta te këta fëmijë përveç rasteve kur jane me
nevoja të vecanta, 12 ata mund të kenë virozat stinore , bronkitët , bajamet si dhe problemet okulistike
dhe dentare. Ajo që mund të quhet problematike është mungesa e një stafi mjekësor në ambientet e
shtëpive të fëmijëve në Vlorë dhe Sarandë , gjithashtu dhe mungesa e një mjeti transporti në
dispozicion të këtyre qendrave bën që rastet emergjente të angazhohen punonjës apo të afërm të
punonjësve për transportin e fëmijëve. Pranë qendrës së zhvillimit të handikapit ndodhet një
infermiere e cila mbulon dhe farmacinë në këtë qendër.
Fëmijët me më shumë problematika të lëkurës apo të parazitëve janë fëmijët e shtëpisë së fëmijës në
Sarandë sepse aty ka probleme me tualetet të cilat janë jo funksional dhe me shtretërit të cilët janë në
formë bauleje pa ajrosje nga poshtë dhe bëhen mbartës të mikrobeve dhe aspak higjenik.
E drejta për tu ushqyer
Këta fëmijë në momentin që bëhen pjesë e qendrave rezidenciale gëzojnë të drejtën e ushqimit sipas
nevojave të tyre dietike dhe shëndetësore. Nga të tre drejtueset e qendra në qarkun e Vlorës, jemi
informuar se vaktet e fëmijëve janë të pasura me ushqime organike dhe dietë të pasur, dhe se në
varësi të nevojave të tyre dietike ofrohen suplimenta shoqërues për çdo fëmijë. Në secilën qendër
rezidenciale, ushqimi përgatitet në kuzhinat përkatëse në kushte të përshtatshme higjieno-sanitare dhe
shërbehet në dhomën e caktuar si mensë për këta fëmijë. Menyja ditore përcaktohet në bazë të
kuotave ushqimore për këta fëmijë sipas vendimit 114 dt 31.01.2007 në të cilën përcaktohet se kuota
ditore për ushqim për fëmijë është 330 lekë. Por problemet janë prezente në raste kur nuk mbulohen
dot kërkesat ushqimore të fëmijëve për shkak të pamjaftueshmërisë së fondeve.
E drejta për arsim
Të gjitha institucionet rezidenciale duhet të respektojnë të drejtat e fëmijëve për arsim.
Fëmijët e shtëpisë të foshnjës Vlorë shkojnë në një nga kopshtet jopublikë të qytetit të Vlorës, kopshti
“Binjakët”. Ky kopesht ka pranuar të marrë 9 nga këta fëmijë për një qëndrim ditor në këtë kopësht.
Këta fëmijë kishin mësuar shumë gjëra aty, ata ishin njëlloj si fëmijët e tjerë në këtë kopsht dhe
shkonin me shumë dëshirë. Fëmijët pranoheshin dhe duheshin dhe nga fëmijët e tjerë të kopshtit.
Transporti bëhej nëpërmjet fugonit të qendrës së zhvillimit të handikapit Vlorë.
Shtatë nga fëmijët e qendrës së zhvillimit të handikapit frekuentojnë shkollën PLM (shkolla për
fëmijë me prapambetje të lehta mendore). Në këtë shkollë këta fëmijë aftësohen në shkrim e këndim
por dhe në përdorimin e kompjuterit dhe ne mësimin e gjuhëve të huaja. Fëmijët në këtë shkollë
vazhdojnë derisa mbarojnë klasën e nëntë, ku marrin dhe dëftesën për mbarimin e arsimit 9-vjeçar.
Fëmijët e shtëpisë së fëmijës në Sarandë frekuentojnë shkollën 9-vjeçare “Adem Sheme”, shkollën
jopublike “Dea 2001” dhe kopshtin Nr. 2. Këta fëmijë shoqërohen pranë ambienteve të shkollave nga
një kujdestare e shtëpisë . Në ambientet e klasës këta fëmijë stigmatizohen për arsye të statusit të tyre
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Në disa raste është dashur që analizat apo kontrolle shëndetësore të fëmijëve ti bëjmë dhe në laboratorët privatë të qytetit u shpreh
drejtuesja e shtëpisë së fëmijës në Sarandë.
12
Në rastin e fëmijëve që gjenden pranë qendrës së zhvillimit të handikapit Vlorë
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, për rezultatet jo të mira , por dhe për mënyrën si ata vishen13.Shpesh herë këta fëmijë janë
problematikë me sjelljen e tyre në klasë , shfaqin shenja dhune dhe agresiviteti. Edhe pse stafi
pedagogjik i shkollave përpiqen për integrimin e fëmijëve dhe për të shmangura më shumë stigmat .
Tabela 6: Numri i fëmijëve që frekuentojnë kopsht/shkollën për vitin 2011
Burimi: Institucionet rezidenciale në Qarkun Vlorë (Nëntor 2012)
Frekuentojnë kopshte
Frekuentojnë shkollë
Shtëpia e fëmijës Vlore
9
14
QZHPAK
7
Shtëpia e fëmijës Sarandë15
3
43
Në secilën nga institucionet ka dhoma studimi ose klasa edukative ku këta fëmijë mund të bëjnë
detyrat apo dhe të mësojnë me ndihmën e edukatoreve. Koha e lirë nga këta fëmijë organizohet
nëpërmjet lojërave psiko social (MOVE,TDH) , lojëra didaktike argëtuese si dhe ekskursione, lexime,
diskutime mbi çështje problematike për ta por dhe duke bërë punime në mini atelietë që kanë këto
qendra.
Në momentin kur këta fëmijë mbarojnë arsimin e detyruar 9-vjeçar transferohen në konvikte të
shkollave të mesme ku aty zhvillojnë dhe arsimin e mesëm.
Burimet e financimit të institucioneve publike dhe kostoja për fëmijë
Burimi kryesor i financimit të institucioneve rezidenciale është buxheti i shtetit .Ky buxhet është
vjetor dhe akordohet në fillim të vitit. Institucionet publike gjithashtu administrohen nga bashkitë/
komunat nën të cilat ato ushtrojnë veprimtarinë e tyre sipas vendimit Nr. 336 datë 31.05.2006 për
“Transferimin ne pronësi të bashkive të pronave të cilat janë përgjegjësi administrative të drejtorisë së
Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror, dhe për disa ndryshime në vendimin Nr.60 , datë 1.2.2006
të Këshillit të Ministrave për “Miratimin e Listës së Inventarit të Pronave Shtetërore, të cilat kalojnë
në Përgjegjësi Administrimi Drejtorisë së përgjithshme të Shërbimit social Shtetëror”.
Këto institucione marrin gjithashtu grante e dhurime të ndryshme nga fondacione të huaja, persona
privatë apo biznese.
Tabela 7: Mënyrat e financimit për institucionet publike për fëmijë jashtë kujdesit prindëror
Burimi: Institucionet rezidenciale në Qarkun Vlorë (Nëntor 2012)
Financim nga buxheti i
Financim nga Bashkitë
shtetit
Përkatëse
Shtëpia e fëmijës 0-6vjec
+
+
Vlorë
QZHPAK Vlorë
+
+
Shtëpia e fëmijës 6-14 vjeç
+
Sarandë
Qendra Ditore Sarandë
+

Informacion i marrë nga drejtuesi I shkollës “Adem Sheme”,nga një kontakt që në kemi pasme të në 25.04.2012 gjatë një vizite në
Sarandë.
14
QZHPAK qendra e zhvillimit të personave me aftësi të kufizuar
15
Bëhet fjalë për 34 fëmijët rezidencial dhe 12 fëmijët e qendrës ditore
15
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Nëse do të bënim një llogaritje të kostos mujore për vitin 2011 për një fëmijë do të ishte
70,822 lekë16. Në këtë shumë përfshihen dhe shpenzime për administratën të cilat zënë 50%80% të shpenzimit total mujor. Kuota ditore për ushqim shkon sipas ligjit 330 (treqind e
tridhjetë) lekë në ditë.
Tabela 8:Buxheti për institucionet për fëmijë jashtë kujdesit prindëror për vitin 2011
Burimi: Institucionet rezidenciale në Qarkun Vlorë (Nëntor 2012)
Institucionet
Fonde nga Buxheti Fonde nga buxheti i Nga donatorë
rezidenciale
i shtetit (në lekë)
Bashkive
Shtëpia e fëmijës 028,000,000
17,000,000
Nuk kemi info
6vjec Vlorë
QZHPAK Vlorë
15,464,759
4,044,478
54,120
Shtëpia e fëmijës
18,379,000
60,00017
Sarandë
Qendra Ditore
399,000
Nuk kemi info
Sarandë
Në fondet vjetore përfshihen dhe këto shpenzime pagat dhe sigurimet shoqërore, shpenzimet për
ushqim, veshmbathje, kujdes shëndetësor etj. Individë të ndryshëm më së shumti të huaj, financojnë
një përqindje të vogël të fëmijëve që banojnë në institucione rezidenciale. Po kështu familje shqiptare
dhe personeli i institucioneve Shqiptare zakonisht në raste festash bëjnë donacione për këta fëmijë.
Sipas vendimit Nr. 114,datë 31.01.2007 për “Përcaktimin e masës së Kontributeve të Personave që
vendosen në Institucionet Rezidenciale të përkujdesjes Shoqërore” është përcaktuar që individëve në
këto institucione u jepet një shumë të hollash në dorë . Përkatësisht për fëmijët 2-5 vjec 300 (treqind)
lekë në muaj , për fëmijët 6-14 vjeç 1000 (një mijë ) lekë në muaj dhe për personat në qendrat
zhvillimit 500 lekë në muaj. Këto të holla përdoren nga individët për shpenzime personale.
Stafi i institucioneve shprehet që buxheti është i pamjaftueshëm për mbulimin e të gjitha
shpenzimeve për këta fëmijë. Është e pamundur që me këto buxhete të kryhen dhe mirëmbajtja dhe
mirërritja e fëmijëve. Mungesa në buxhet kanë ndikim të madhe mbi shkeljen e respektimit të të
drejtave të fëmijëve.
Personeli në institucionet rezidenciale
Struktura e personelit. Numri i personelit të punësuar varet nga madhësia dhe tipi i institucionit. Janë
tri grupe të mëdha:
- personeli administrativ,
- personeli profesional dhe
- personeli mbështetës.
Struktura administrative në institucionet rezidenciale publike është si më poshë:
- Personeli administrativ përfshin: drejtorin, financierin
- Personeli profesional përfshin: mësuesit, kujdestarët/kujdestarët e turnit të natës , punonjësit
socialë dhe infermier.
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Kjo shumë u llogarit si raport I buxhetit total për një vit (Buxheti I shtetit+Buxheti bashkisë)me numrin e fëmijëve në total për 1 muaj
kalendarik.
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Organizata “Shpresë për Botën” dhuron nga 5000 lekë për çdo muaj .
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- Personeli mbështetës përfshin: pastruesit, kuzhinierët, punonjësit e mirëmbajtjes,
punonjësit e lavanderisë dhe shoferin/rojën e institucionit.
Shpenzimet e një pjese të personelit sigurohet nga fondet e buxhetit ka dhe raste kur disa punonjës
mbulohen nga fondet e bashkive. Jo të gjithë punonjësit janë me arsim të lartë.
Tabela 9:Numri i punonjësve sipas institucioneve
Burimi: Institucionet rezidenciale në Qarkun Vlorë (Nëntor 2012)
Personeli
Edukatore
Kujdestar
18
Shtëpia e fëmijës
26
5
8
Vlorë
QZHPAK
7
5
Shtëpia e fëmijës
20
6
4
Sarandë
Në të gjitha institucionet ka mungesa të stafit të specializuar si dhe në plotësimin e standardeve për
raportin staf për fëmijë.
Në qendrën e zhvillimit të personave me aftësi të kufizuar nuk ka terapist okupacional, terapist për të
folurin dhe funksionin e fizioterapistit e kryen infermierja e kësaj qendre. Shërbimet psikiatrike këta
fëmijë i kryejnë pranë Spitalit Psikiatrik Vlorë.
Në shtëpinë e fëmijës Sarandë ka mungesë të një punonjësi social në organikë por këtë pozicion e
mbulon një nga edukatoret e kësaj qendre. Gjithashtu nuk ka psikologe por dhe shërbimet e
infermierisë dhe mjekut të përgjithshëm nuk ofrohen në qendër. Në këtë qendër ka 4 kujdestarë për
fëmijët të cilët kryejnë dhe detyra të tjera brenda qendrës. Një nga kujdestaret është dhe punonjësja e
magazinës dhe shoqëron fëmijët në kopshte dhe në shkolla. Në këtë qendër për mungesë të fondeve
nuk ka rroje nate.
Tabela 10: Numri i punonjësve për institucion , raporti i punonjësve për fëmijë dhe Standardet
Burimi: Institucionet rezidenciale në Qarkun Vlorë (Nëntor 2012)
Shtëpia Raporti QZHPAK Raporti Shtëpia e
e fëmijës punonjës
punonjës fëmijës
Vlorë
/fëmijë
për
Sarandë
fëmijë
Punonjës
social
Psikologe
Edukatore
Kujdestare
infermiere
pediatër
Mjek i
përgjithshëm
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Raporti
punonjës
për
fëmijë

1

1/25

1

1/26

0

0

0
5
8
0
0

0
1/5
1/3

0
7
5
1

0
1/4
1/5
1/26

0
6
4
0

0
1/6
1/9

Standardi
: numri i
fëmijëve
për 1
punonjës19
1-10

0

Shpenzimet për 20 punonjës mbulohen nga buxheti I shtetit dhe për 6 punonjës nga bashkia Vlore
Standarde të vendosura për Qendrat Rezidenciale nga Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.
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19

1-10
1-5
1-5
1-10
1-20
1-20

fizioterapisë
Terapist për
të folurin
Neurolog apo
neuropsikiatër

0
0

1-10
1-10

0

1-20

Në tabelën e mësipërme shohim raportet punonjës për fëmijë sipas standardeve dhe si janë realisht
.Sipas standardeve duhet një punonjës social për 1deri në 10 fëmijë por në fakt kemi një punonjës
social për më shumë se 20 fëmijë.
Punonjësit e qendrës së zhvillimit të aftësisë së kufizuar shfaqin interes për zhvillimin e tyre
profesional ata sipas një plani vjetor kërkojnë trajnime të vazhdueshme nga aktorë lokalë OJF që kanë
në fokus fëmijët
Ka shumë pak vullnetarizëm në ofrimin e shërbimeve për fëmijët jashtë kujdesit prindëror. Numri i
qytetarëve banues në Qarkun e Vlorës që kontribuojnë me fonde, ose kryejnë veprimtari në përfitim
të fëmijëve në institucione publike është i vogël. Në bashkinë Vlorë ka një mungesë të vullnetarëve.
Një grup studentësh të Universitetit të Vlorës së degës së Pedagogjisë së specializuar kalojnë disa orë
pranë shtëpisë së fëmijës Vlorë gjithashtu dhe një grup murgeshash shkojnë dhe argëtojnë fëmijët.
Në ambientet e QZHPAK zhvillohen dhe praktikat dhe mësimi i degës së Pedagogjisë së Specializuar
në Universitetin e Vlorës.
Në nivel qarku bashkie komune nuk ka politika apo strategji për këtë target grup. Janë pjesë e
Strategjisë dhe Planit të veprimit për Fëmijë 2011-2013, Qarku Vlorë.

IV - Prezantimi I gjetjeve kryesore dhe Rekomandime
Në Shqipëri, për fëmijët jashtë kujdesit prindëror kemi këto alternativa :
- Institucioni rezidencial
- Birësimi
- dhe janë bere përpjekje për kujdestarinë e fëmijëve,në familje kujdestare.
Nuk mohohen përpjekjet e viteve të fundit në përmirësim të dhënies së shërbimeve, vendosjes së
standardeve, përmirësimit të strukturës stafit dhe futja e rolit te punonjësit social dhe psikologut ne
institucione; megjithatë fëmijët që rriten në qendrat rezidenciale kanë një sërë problemesh. Birësimi
është një zgjidhje e përhershme shumë e mirë.
Në zbatim të ligjit për kujdestarinë dhe për ti garantuar fëmijës një jetë të sigurt dhe të shëndetshme,
duhen fuqizuar praktika e zbatimit për kujdestarinë e fëmijë. Rruga për kujdestarinë është shtruar me
vendime, procedura qeverie por ajo duhet te gjejë rrugën e zbatimit. Fëmija jashtë kujdesit prindëror
duhet te vendoset në kujdestari dhe jo në institucione.
Më poshtë janë të paraqitura disa rekomandime që kanë dal gjatë hartimit të këtij raporti:
1. Ka mungesa të programeve dhe shërbimeve për fëmijët që jetojnë në institucionet
rezidenciale. Qëndrimi në institucione rezidenciale fëmijëve ju sjell probleme si : mungesa e
konceptit te familjes/ka mungese të dashurisë prindërore, institucionalizimi, nuk u sigurohet e
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ardhmja, paragjykohen dhe diskriminohen gjithmonë. Eksperienca ka treguar qe këta fëmije
kanë qenë preh e trafikimit/ keqtrajtimit/ kriminalitetit kur këta fëmijë largohen nga qendra
rezidenciale. Jetesa ne grupe të mëdha sjell mundësi të pakta gëzimi për lodra veshje apo
ushqim bën qe këta fëmije te jene paksa rebel.
Me qëllim që të përmirësohen shërbimet sociale rekomandohet që të ngrihen qendrat dhe
shërbimet te reja si :
 Qendra të kujdesit ditor, të cilat do të japin trajtim mbështetës dhe psiko-social,
arsimim dhe këshillim për fëmijët që ndodhen në këto qendra rezidenciale.
 Qendra “shtëpi familja” në mënyrë që këta fëmijë të rriten në grupe më të vogla dhe të
kenë mundësi të rrinë më gjatë nën kontrollin e një njeriu të përkushtuar për ta. Qendra
të kujdesit ditor, të cilat do t'i shtrijnë shërbimet e tyre në fëmijë me paaftësi ose jetimë
që janë larguar nga institucione rezidenciale të kujdesit social dhe në fëmijë prej
familjesh me probleme sociale.
 Qendra për këshillim ligjor, të cilat do të trajtojnë çështje ligjore që kanë të bëjnë me
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve jetimë ose të fëmijëve me probleme sociale.
 Qendra shumë funksionale, të cilat ofrojnë një spektër të gjerë shërbimesh, përfshirë
këshillimin ligjor, mbështetjen psiko-sociale, asistencën nëpër familje dhe kurse të
trajnimit profesional, gjithashtu dhe informacion lidhur me asistencën që jepet në raste
të situatave të jashtëzakonshme ku përfshihet edhe një shkallë jo e vogël rreziku.
2. Për arsye të buxheteve që janë gjithmonë jo të mjaftueshme për të mbuluar të gjitha shpenzimet
e qendrave rezidenciale, ka gjithmonë nevoja të pa plotësuara dhe të drejta të shkelura. Ajo që
mund të rekomandojmë është ofrimi i mbështetjes nga aktorë lokalë për ushqime dhe
veshmbathje , por dhe nga OJF si dhe mirë menaxhim të fondeve.
3. Pjesë e rëndësishme është dhe trajnimi i stafit, ka nevoja të vazhdueshme që të rritet
kualifikimi i stafit .
Rekomandohet të bëhen trajnime të vazhdueshme për stafin e qendrave rezidenciale nga
aktorë lokal dhe OJF.
4. Kushtet aspak të mira të Shtëpisë së Fëmijës në Sarandë të çojnë drejt një rekomandimi ku
duhet të ndërhyhet sa më shpejtë në përmirësimin e kushteve të kësaj shtëpie . Ka nevojë për
një rikonstruksion tërësor.
5. Nga fokus grupet me fëmijë u vu re se: Fëmijë të moshës 4-6 vjeç kishin mungesë përqendrimi
të theksuar për gjërat dhe më të thjeshta, zhvillimi i motorikes fine ishte jo në stadin e duhur
(kishte fëmijë të moshës 6-7 vjeç të cilët nuk mbanin dot lapsin në dorë), zhvillim i vonshëm
kognitiv , kreativiteti i fëmijëve ishte zero po kështu dhe perceptimi, probleme me kujtesën afat
gjatë (nuk mbanin mend emra dhe vjersha apo numra të cilat i kishin mësuar ditë më parë,
kishin varësi nga njeri-tjetri, posesiv në gjërat që ata i quanin të tyre apo që ishin të
përbashkëta për grupin (mania që çdo gjë është e imja).
Ajo çka mund të rekomandojmë për këto gjetje është : është e nevojshme që të ketë një mësues
të specializuar që të zhvilloj ushtrime me fëmijët për përforëcimin e përqendrimit
6. Rritja e numrit të stafit dhe plotësimi i institucioneve me staf sipas standardeve të vendosura
nga Ministria e Punës Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.
7. Sigurimi i bashkëpunimin ndërinstitucional në nivel qendror e lokal, me synim
ngritjen e efektshmërisë institucionale;
8. Ngritja e një sistemi modern të bazës së të dhënave, ku mund të gjejmë informacion për
sistemin informal dhe formal të jetesës së fëmijëve jashtë kujdesit prindëror
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9. Rritja e ndërgjegjësimit të opinionit publik për respektimin e të drejtave të këtij target grupi por
dhe rritja e vullnetarizmit.
10. Ngritja e institucioneve mbështetëse për këta jetimë për moshën mbi 15 vjeç.
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ANEKS 1: Pyetësori drejtuar punonjës të institucioneve rezidenciale në Qarkun Vlorë , NëntorDhjetor 2012
1. Cilat janë arsyet e braktisjes, lënies së fëmijëve jashtë kujdesit prindëror?
Cilat janë ato probleme sociale qe çojnë drejt braktisjes/daljes se fëmijëve jashtë kujdesit
prindëror?
2. Sa i lehte është pranimi ne institucione te përkujdesjes?
3. Cilat janë problemet që u sjell qëndrimi në qendra rezidenciale fëmijëve? Çfarë u siguron
qendra fëmijëve?
4. Cilat janë problemet sociale qe u sjell qëndrimi ne institucione rezidenciale këtyre fëmijëve?
A do të isha unë i lumtur të isha një fëmije në këtë qendër rezidenciale ?
A do të isha i lumtur që fëmija im ose fëmija i një të afërmi ose shoku te rritej ne këtë shtëpi?
Pse Jo?
Çfarë duhet te bej unë për të ndryshuar përgjigjen time ?
5. Cilat janë kushtet e qendrës tuaj rezidenciale,problematikat e kësaj qendre ?
6. Cilat janë alternativat me te mira se qendra rezidenciale?
7. Çfarë mund të bëjnë aktorët lokal për këta fëmijë ?
8. Çfarë mund te behet me shume ne lidhje me përfshirjen sociale për këta fëmijë?

ANEKS 2: Organizimi i takimeve me fëmijë në Institucionet e përkujdesjes, Vlorë
(Dhjetor 2012)
Takimi me grupin e fëmijëve të Institucioneve të përkujdesjes, u realizua me qëllim për të vlerësuar
zhvillimin psiko-social të fëmijëve, nëpërmjet vizatimeve dhe lojërave. Në ambientet e kopshtit që
këta fëmijë frekuentonin u zhvillua fokus grupime fëmijë të moshës 4-6vjec. Ky takim nisi me
prezantimin e fëmijëve. Fëmijët e prezantonin veten e tyre me emrin, kurse moshën e kishin të
vështirë ta tregonin,një pjesë prej tyre nuk e mbanin mend. Më pas fëmijët na recituan disa vjersha,
ata tregonin se ishin shumë të gëzuar që shkonin në kopsht dhe që kalonin ditën me fëmijë të tjerë.
Fëmijëve ju kërkua të vizatonin në fleta të bardha çfarë ata të dëshironin, më vonë ju kërkua disa prej
fëmijëve të vizatoni diellin,lule,një familje, një shtëpi etj.
Më pas fëmijëve ju dhanë vizatime për të ngjyrosur. Nga edukatorja e kopshtit na u ofruan dhe
dosjet personale të punëve të secilit fëmijë. Aty dukej qartë ecuria e aftësimit të fëmijëve pas
ardhjes në kopsht.

ANEKS 3: Pyetësori i përdorur gjatë takimeve me drejtues /punonjës në Institucionet e
përkujdesjes, Vlorë (Nëntor-Dhjetor 2012)
Pyetje që përmblidhen ne pyetësorin qe do të zhvillohet me drejtuesit e institucioneve
rezidenciale :
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(këto pyetje janë hartuar duke u bazuar në Standardet e shërbimeve te përkujdeset Shoqëror
për fëmijë në institucione rezidenciale)
Emri i institucionit :
Drejtuesi:
Vendndodhja:
Nr kontakti :

Datë:

1. Çfarë lloj institucioni është ?
..................................................................................................
2. Sa është numri i fëmijëve që trajtohen në këtë institucion për vitin 2011 :
Sipas grupmoshës
Rezidencial
Ditor
0-3 vjeç
3-6 vjeç
6-14 vjeç
Mbi 14 vjeç
Sipas gjinisë
Meshkuj
Femra
Rom/ Egjiptas
Sipas Statusit:
I Braktisur
Jetim
Etj (specifiko)
Sipas Kohëzgjatjes në
institucion :
-më pak se 1 vit
-1-2 vjet
-me shume se 10 vjet
Sipas Vendlindjes
1 Vlore
2
3
4
5
6 te huaj
3. A ka dosje për çdo nga këta fëmijë me vlerësimin e nevojës përkatëse,planin e përkujdesjes,
dosje personale me dokumentet përkatëse sipas ligjit?
.............................................................................................................................................
4. Sa është numri I fëmijëve të larguar nga këto qendra rezidenciale për vitin 2011?
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Sipas : - Grupmoshës
-Arsyes së largimit
A interesohen prindërit e fëmijëve shpesh pranë institucionit tuaj ?
A janë prindërit e fëmijëve të interesuar dhe bashkëpunues në zhvillimin e tyre
intelektual?Cilat janë politikat qe ndjek institucioni juaj për afrimin e fëmijëve me prindërit
e tyre ?
6.
A mbështeten e përgatiten këta fëmije për tu larguar nga qendra?
A behet monitorimi vazhdueshme pasi fëmija largohet nga përkujdesa?
7. A marrin fëmijët ushqime e lëngje sipas nevojave të tyre dietike e te moshës?
A është ky ushqimi shëndetshëm e higjenik?Stafi dhe fëmijët a i hane vaktet se bashku ?
8. A përfshihen fëmijët në marrjen e vendimeve për veshjen ,prerjen e flokëve ?
9. A këshillohen fëmijët në lidhje me përdorimin e tualetit, higjienën e tyre personale,si të përdorin
produktet kozmetike etj...?
10. A ka një plan individual për secilin fëmije për kujdesin shëndetësor që nga lindja, ecurinë e
sëmundjeve ,alergjitë etj? A kanë akses te shërbimet e specializuara për AK ? A bëhen vizita
mjekësore periodike për këta fëmije ? Ku vizitohen këta fëmijë ?
A ka shërbim
mjekësor të vendosur ne këtë qendër? Cilat janë problematikat shëndetësore të cilat prekin më
shume Fëmijët ? Vaksinohen rregullisht Fëmijët ?
11. A nxitet edukimi te fëmijët? A ka mjedis studimi, biblioteke ? A kanë këta fëmijë materialet e
nevojshme shkollore? Sa nga këta fëmijë frekuentojnë shkollën ?
Në cilën shkollë shkojnë ? Si janë rezultatet në mësime të këtyre nxënësve ?
A pranohen lehtësisht këta fëmijë në klasë nga mësuesit dhe shokët ? PSE JO ?
12. Si organizohet koha e lire për këta fëmijë? A organizohen lodra , diskutime me tema edukative
etj?
13. A pranohet nga ana e stafit ankesa, sugjerime nga këta fëmijë ?cilat kane qene sugjerimet e
fundit nga fëmijët?
14. A ka një kod sjelle sipas të cilit duhet të jetë trajnuar personeli?
15. A ofron shtëpia kushtet e saj të përshtatshme për këta fëmijë ?
A është e zbukuruar?
A ka lehtësi në përdorimin e mjediseve të saja ?
A janë mobilet e përshtatshme për fëmijët?
Sa është numri i fëmijëve në një dhomë?
A ka krevate të përshtatshëm?
Perde ?
Ndriçim
Tapeta
Sistem ngrohje
Dollap
Vend të sigurt për gjerat personale
Si janë kushtet e tualeteve ?
16. Cili është viti i ndërtimit të kësaj qendre?
Cili është viti i fundit që kjo qendër është ri-konstruktuar?
5.
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17. Çfarë ndodh me këta fëmijë pas moshës 14 vjeç ?
Çfarë lehtësimi social i ofrohet nga institucioni juaj ?
Sa mbështeten këta fëmijë nga institucionet lokale ?
18. Ndjehen te barabarte ne ambientet publike, shëndetësore etj këta fëmijë ?
Sa të përfshire janë në aktivitete dhe veprimtari të ndryshme?
19. Çfarë mund te behet me shume ne lidhje me përfshirjen sociale për këta fëmijë?
20. Sa është Buxheti i shpenzuar në nivel lokal për vitin 2011 për Fëmijët jashtë kujdesit Prindëror?
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