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Shkurtime të përdorura:

HYRJE

BT		

Bashkia e Tiranës

NJMF		

Njësia për Mbrojtjen e Fëmijës

PMF		

Punonjësi për Mbrojtjen e Fëmijës

NJA 		

Njësia Administrative

RE		

Regjistri Elektronik

ASHDMF

Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës

MSHMS		

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

MPB		

Ministria e Punëve të Brendshme

NE		

Ndihmë Ekonomike

OJF		

Organizatë Jo-Fitimprurëse

GTN		

Grupi Teknik Ndersektorial

PIM		

Plani Individual i Veprimi

SHSSH		

Shërbimi Social Shtetëror

DNJF		

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas

VKM		

Vendimi i Këshillit të Ministrave

MF		

Mbrojtja e Fëmijës

Shqipëria si të gjitha vendet Evropiane është prekur në mënyrë domethësëse nga
kriza e shkaktuar nga pandemia e COVID-19, e cila ka përkeqësuar pabarazitë për
komunitetet më të margjinalizuara kudo, si rrjedhim edhe në Njësitë Administrative
(NJA) të Bashkisë Tiranë (BT).  Gama e çështjeve me të cilat këto komunitete janë
përballur fillon nga aksesi në shërbimet e domosdoshme shëndetësore, arsimore,
sociale dhe ligjore deri në masat për të lehtësuar dhe evituar sa të jetë e mundur
shkeljet e të drejtave të shkaktuara gjatë zbatimit të masave të Qeverisë për të
ndaluar përhapjen e virusit. Monitorimi i funksionimit të sistemit të mbrojtjes së
fëmijës në NJA-ve të Tiranës u përqendrua kryesisht në vitin 2020, si vit i vështirë
i pandemisë globale dhe si vit prove për të parë punën e strukturave të mbrojtjes
së fëmijës në BT në kushtet e jashtzakonshme, përvojë që sigurisht do të shërbejë
si eksperiencë e vyer për përmirësimin e mëtejshëm të kapaciteteve të tyre.
Studimi dhe monitorimi i bërë nga grupi i punës thekson në mënyrë evidente që
gajtë pandemisë BT’s ka ndërrmarrë një seri masash organizative dhe menaxheriale
duke riorientuar programet, projektet dhe aktivitetet veçanërisht drejt fuqizimit
të personave dhe familjeve në nevojë për të mbështetur dhe lehtësuar kushtet
e jetesës nën kufizimet e masave anti Covid-19. Dihet që masat kufizuese në
përgjigje të Pandemisë ndikuan në mënyrë disproporcionale në gëzimin e të
drejtave të grupeve specifike të popullsisë, vecanërisht te grave dhe fëmijëve të
cilët për një kohë të gjatë u gjenden para faktit të realizimit online të programeve
shkollore përmes përdorimit të teknologjisë. NJësite Administrative të BT ishin të
ndërgjegjshëm që kategoritë vulnerabël nuk mund të ecnin me të njëjtin hap si
pjesa tjetër e shoqërisë që ka mundesitë financiare të përballojnë kostot e diktuara
nga përballimi i Covid-19 për t’u pajisur me telefona smart, kompjutera personal
për të ndjekur leksionet, mesimet, trajnimet online, etj.  Sigurisht që komunitetet
edhe më vulnerabël si Romët dhe Egjyptianët u prekën në mënyrë disproporcionale
dhe të shumfishtë për aksesin dhe nevojat e tyre sociale e ligjore, përfshirë
migrantët, fëmijët në rrezik pashtetësie të cilët nuk legjitimoheshin për të aksesuar
shërbimet dhe programet sociale, viktimat e trafikimit, gratë dhe vajzat e dhunuara,
po ashtu dhe fëmijët viktima të dhunës  dhe në nevojë për mbrojtje. NjA-të dhe
NJMF-të ishin mobilizuar dhe kanë asistuar edhe pse në kushte të jashtëzakonshme
drejtpërdrejtë fëmijët dhe familjet e tyre në nevojë përmes ofrimit të shërbimeve
dhe zgjidhjeve të përshtatëshme për personat më të kanosur nga rreziqet.
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sIstemin e referimit të rasteve, si elemente përbërëse të sistemit të mbrojtjes
së fëmijës. Struktura e sistemit është renditja sipas së cilës janë organizuar si
Ministritë, Drejtoritë, Agjensitë qeveritare, Bashkitë, Njesitë Administrative, ashtu
edhe strukturat komunitare apo dhe mekanizmat e tjerë tradicionalë të komunitetit
për mbrojtjen e fëmijëve.

I. Sistemi për Mbrojtjen e Fëmijës në Shqipëri
Kujdesi për fëmijët është trajtuar në shumë akte ndërkombëtare si një përgjegjësi
shoqërore. Është e natyrshme që fëmijët janë në pamundësi të kujdesen për
vehten e tyre dhe për rrjedhojë shoqëria merr përsipër detyrimin të përkujdeset
për ta. Përkujdesja për fëmijët duhet vlerësuar më së pari si një dobi shoqërore
pasi, mënyra se si rriten fëmijët përcakton të ardhmen e shoqërisë për zhvillimin e
qëndrueshëm dhe harmonik. Të kujdesesh për fëmijët do të thotë t’u garantosh atyre
jetën, shëndetin, mirëqënien, ushtrimin e të drejtave në përputhje me zhvillimin e
personalitetit duke mundësuar që këto të drejta të mos përbëjnë një dëshirë por
një mundësi reale. Me qëllim që përkujdesja ndaj fëmijëve si një dobi shoqërore
të realizohet në mënyrë efektive, një moment i rëndësishëm është pasqyrimi i
këtij koncepti në legjislacionin përkatës të çdo vendi. Republika e Shqipërisë ka
aderuar në një numër të madh marrëveshjesh ndërkombëtare që përcaktojnë
detyrime konkrete për Shqipërinë në përgjegjësitë e saj për t’u përkujdesur për
fëmijët. Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut e Kombeve të Bashkuara ka
shpallur që fëmijët kanë të drejtë për një përkujdesje dhe përkrahje të veçantë.
Ndërsa Konventa e Kombeve të Bashkuara “Për të drejtat e fëmijës” miratuar nga
Asambleja e Përgjithshme me Rezolutën 44/25 datë 20.11.1989, në nenin 7 të saj,
kaparashikuar shprehimisht të drejtën e fëmijës për t’u regjistruar menjëherë sapo
lind, të drejtën për të patur një emër, të drejtën për të fituar njё shtetёsi dhe, brenda
mundësive, të drejtёn për të njohur prindёrit e tij dhe për të pasur kujdesin e tyre.
Shteti shqiptar ka marrë masa në vazhdimësi për të përshtatur legjislacionin në dobi
të interesave të fëmijëve edhe duke reflektuar përmbushjen e detyrimeve nga aktet
ndërkombëtare. Përkujdesja ndaj fëmijës është pasqyruar para së gjithash në ligjin
themelor. Referuar ligjit 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, “Sistemi
i integruar i mbrojtjes” është tërësia e akteve ligjore, politike dhe e shërbimeve të
nevojshme, në të gjitha fushat, veçanërisht në ato të mirëqenies sociale, edukimit,
shëndetit, sigurisë dhe drejtësisë, me qëllim parandalimin dhe përgjigjen ndaj
rreziqeve që shfaqen gjatë zbatimit të tyre. Institucionet përgjegjëse marrin masa
konkrete, me qëllim bashkëpunimin, ndarjen e përgjegjësive dhe koordinimin
ndërmjet të gjitha agjencive qeveritare, organeve të vetëqeverisjes vendore,
ofruesit e shërbimeve publike ose jopublike, grupeve të komunitetit, përfshirë
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I.1 Mekanizmat Kombëtar në funksion të mbrojtjes së fëmijës
NëShqipërimekanizmat k ëshillimorë d h e koordinues i n s titucionalë p ër t ë d r ejtat
dhe mbrojtjen e f ëmijës, në përputhje me fushën e ushtrimit të veprimtarisë
së tyre, janë në nivel qendror dhe vendor. Këto mekanizma bashkëpunojnë dhe
koordinojnë punën ndërmjet tyre dhe me organizatat jofitimprurëse për zbatimin e
legjislacionit e të politikave shtetërore për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës si dhe
për ofrimin e shërbimeve të nevojshme.

I.2 Mekanizmat këshillimorë dhe koordinues institucionalë për
mbrojtjen e fëmijës:
Këshilli Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës nё nivel qendror
ku përvec aktorëve institucionalë dhe organizata joqeveritare janë pjesë
e tryezës edhe fëmijët, që përcjellin drejtpërdrejtë zërin e tyre dhe kjo
konsiderohet arritje në fushën e respektimit e zbatimit të të drejtave të
fëmijëve në Shqipëri.
b) Grupi Teknik Ndërsektorial, GTN, në nivel bashkie apo njësie administrative
në nivel vendor.
GTN-ja në nivel bashkie apo njësie administrative është një prej
formacioneve që ligji dhe vendimi i Këshillit të Ministrave në zbatim të
tij parashikon të ngrihet e të funksionojë për menaxhimin e rasteve të
fëmijëve në nevojë për mbrojtje.
a)

I.3 Strukturat për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës në nivel qendror:
a)
a)

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, MSHMS bashkërendon
punën për çështjet e tё drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës;
Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, ASHDMF,
është person juridik në varësi të ministrisë që bashkërendon punën për
çështjet e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës;
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a)

Struktura të tjera ligjvënëse dhe ligjzbatuese si Ministria e Financave
dhe Ekonomisë, Ministria e Brendshme, Ministria për Evropën dhe
Punët e Jashtme, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e
Drejtësisë, Ministria e Kulturës, janë ministritë që janë pjesë e Këshillit
Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës dhe kanë detyrimin
ligjor të zbatojnë detyrat që dalin nga Planet Kombëtare strategjike për
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.

5.

I.4 Mekanizmat vendor të shërbimeve sociale në Bashkinë e Tiranës:
Mekanizmi kryesor në funksion të mbrojtjes së të drejatve të fëmijëve dhe familjeve
të tyre, në nivel vendor, është Drejtoria e Shërbimeve Sociale në Bashkinë Tiranë që
përbëhet nga pesë drejtori:
1. Drejtoria e Arsimit dhe Shëndetësisë, përgjegjëse për mirëadministrimin,
hartimin dhe zbatimin e politikave në nivel lokal në përputhje me
politikat qendrore në fushën arsimore dhe shëndetësore. Përgjegjëse për
koordinimin e programeve dhe shërbimeve arsimore e shëndetësore për
këtë qëllim dhe përbëhet nga 7 punonjës.
1. Drejtoria e Mbrojtjes dhe Përfshirjes Sociale, përgjegjëse për
mirëadministrimin e çdo çështje sociale të shtresave në nevojë dhe
kategorive në rrezik, për standartizimin dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve
për qytetarët e Tiranës. Përgjegjëse për zbatimin e strategjive, politikave
dhe planeve të fushës përkatëse. Kjo drejtori përbëhet nga Sektori
Përfshirjes; Sektori i Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijës dhe Sektori i Politikave
Shëndetësore dhe Personave me Aftësi të Kufizuar dhe përbëhet nga 19
punonjës.
2. Drejtoria e Strehimit Social, përgjegjëse për mirëadministrimin e strehimit
të kategorive në nevojë dhe përdorimin me efektivitet të burimeve
financiare e njerëzore në dispozicion të saj. Përgjegjëse për zbatimin e
strategjive, politikave dhe planeve të fushës përkatëse në përputhje me
parimet e ligjshmërisë dhe të transparencës. Drejtoria përbëhet nga
Sektori i Programeve të Strehimit dhe Sektori i Kontrollit e Menaxhimit të
Strehimit, i përbërë nga 13 punonjës.
3. Drejtoria e Rindërtimit, përgjegjëse për mirëadministrimin e
dokumentacioneve të rindërtimit të kategorive në nevojë të prekura nga
tërmeti, përmes Sektorit të Rindërtimit Social, i Përbërë nga 8 punonjës.
4.
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Drejtoria e Nxitjes së Punësimit, përgjegjëse për mirëadministrimin
e çështjeve që lidhen me hartimin e politikave aktive për punësimin e

plotë, produktiv dhe të zgjedhur lirisht, për bashkëpunimin me qeverinë
qëndrore, vendore dhe kompanive private. Drejtoria ofron shërbimin e
këshillimit dhe orientimit të nevojave të qytetarëve sipas tregut të punës
dhe planeve të fushës së kompetencës, përmes Sektorit të Këshillimit
të Karrierës dhe Sektorit të Nxitjes së Punësimit që përbëhen nga 11
punonjës.
Njësitë Administrative në Bashkinë e Tiranës kanë në organikë Sektorin
Social të përbërë nga 3 punonjës: përgjegjësi i sektorit, administratori
shoqëror dhe punonjësi i mbrojtjes së fëmijëve, dhe në total 27 njësitë
administrative të Tiranës kanë 81 punonjës në sektorin social. Për të
fuqizuar edhe më mirë këtë shërbim Bashkia e Tiranës ka bërë funksionale
për ofrimin e shërbimeve për grupet e ndryshme në nevojë edhe 6 qendra
komunitare që mbulojnë dhe veprojnë në në zona gjeografike të ndryshme
dhe përkatësisht:

Qendra Komunitare “Të qëndrojmë së bashku”, e cila ofron shërbime për
banorët në Njësitë Administrative nr 6, 7, 14, Kashar, Ndroq, Pezë, Vaqarr
me adrese: NJ.A nr. 6, ish-Kombinati Misto Mame. Kjo qender ofron disa
grup shërbimesh:
a) Mbështetje psiko-sociale, shërbime për nxitjen e punësimit, terapi për
fëmijë e te rinj me probleme zhvillimi, këshillim të prindërve të fëmijëve  me
probleme zhvillimi,etj
b) Asistencë ligjore, shërbim ditor për të moshuarit, kujdes shëndetësor,
vizita në familje, aktivitete social-kulturore e edukative, etj.

•

Qendra Komunitare “Gonxhe Bojaxhi”, e cila ofron shërbime për banorët
në Njësitë Administrative nr. 4, 8, 11, Zall-Herr, Zall-Bastar, Shëngjergj dhe
Dajt me adresë: NJA nr. 4,  Rruga Selaudin Bekteshi, Pranë Shkollës “Ardian
Klosi” dhe ofron:
a) Identifikim, vlerësim, informim dhe këshillim psiko-mediko-social për
fëmijët, të rinjtë, individët dhe familjet në nevojë;
b) Shërbime sociale bazë si regjistrime të statusit civil, qasjen në shërbimet
shëndetësore , edukim, nxitje punësimi, strehim social, kurse arti, sporti,
muzike;
c) Terapi dhe fizioterapi për fëmijët me aftësi ndryshe, PAK, programe të
fuqizimit të familjes;
d) Mencë sociale, Vizita në familje; fushata ndërgjegjësimi dhe lobimi, etj.
•
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Qendra Komunitare Shkozë ofron shërbime për banorët në Njësitë
Administrative nr. 1, 2, 3, 13, Bërzhitë dhe Farkë me adresë: NJ.A nr. 1,
Blloku i Banesave Sociale. Kjo qendër ofron grup shërbimesh si:
a) Mbështetje psiko-sociale, shërbime për nxitjen e punësimit, terapi për
fëmijë e te rinj me probleme zhvillimi, këshillim të prindërve të fëmijëve  me
probleme zhvillimi,etj;
b) Asistencë ligjore, shërbim ditor për të moshuarit, kujdes shëndetësor,
vizita në familje, aktivitete social-kulturore e edukative, etj.

•

•

Qendra Komunitare Multidisiplinare e dedikuar per territorin e Njësive
Administrative nr. 5, 9, 10, 12, Baldushk, Petrelë,Krrabë me adresë: NJA nr.
9, Rruga “Maliq Muca” dhe ofron këto grup shërbimesh:  
a) Mbështetje psiko-sociale, shërbime për nxitjen e punësimit, terapi
për fëmijë e te rinj me probleme zhvillimi, këshillim të prindërve të
fëmijëve  me probleme zhvillimi,etj;
b) Asistencë ligjore, shërbim ditor për të moshuarit, kujdes shëndetësor,
vizita në familje, aktivitete social-kulturore e edukative, etj.

Qendra Sociale Strehëza, e dedikuar për të gjithë territorin e Bashkisë
Tiranë me qëllim:
a) Strehimin dhe ofrimin e shërbimeve më emergjente përmes ofrimit të
ushqimit, veshëmbathjeve, larje/pastrim për personat e pastrehë që
enden rrugëve me adresa: NJA nr. 1, pranë Neës 24,Orari i sherbimit :
20:00-8:00, çdo ditë;
b) Shërbimet dhe programet që ofron janë:
- Akomodim i përkohshëm (fjetje) për personat e në situatë rruge dhe
në raste emergjence;
- Sigurim i paketës së bazë: higjenë, mencë sociale, kujdes shëndetësor
e psiko-social;
- Shërbime këshilluese, ndërmjetësuese lidhur me statusin civil, strehim
social, punësim;
- Asistence ligjore për parandalim e braktisjes, e institucionalizimit dhe
trafikimit të qenieve njerëzore;
- Integrimi i individëve me probleme sociale dhe të zhvillimit dhe
fuqizimit të familjeve të tyre;
•
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•

Qendra Komunitare e Terrenit, e dedikuar për evidentimin dhe referimin e
fëmijëve/të miturve dhe të rriturve në situatë rruge dhe mbulon të gjitha
Njësite Administrative të Bashkisë Tiranë.

Në këto 6 qendra Komunitare të ngritura dhe që menaxhohen nga Bashkia Tiranë,
angazhohen ekipe punonjësish të disiplinave të ndryshme me profesionistë të
përbërë nga punonjës socialë, psikologë, animatorë, fizioterapistë, locopedistë,
mësues të profilizuar, edukatorë të specializuar për fëmijë me aftësi ndryshe,
etj. Tabela më poshtë tregon profilizimin e stafit të përbërë prej 143 punonjes të
angazhuar si specialistë dhe personel mbështetësnë këto qendra që kanë kryesisht
si funksion marrjen në mbrojtje të fëmijëve, familjeve të tyre dhe të moshuarve në
nevojë:
Specialistët e 6 Qendrave
Komunitare, të Bashkisë
Tiranë

G.
Bojaxhi”

Shkozë

Menaxher, jurist, financier

4

4

4

4

Psikolog, punonjës social

7

7

8

8

3

Terapist, fizioterapist, mjek

2

1

4

2

1

Instruktor sporti, arti,
kulture

3

Edukator/mësues/muzike

2

3

1

1

1

Ndihmës/kuzhinier

1

1

1

1

1

Sanitar,mirëmbajtje, roje

4

3

3

4

5

Recepsionist, shofer

2

Operator social, lokopedist

5

4

2

Punonjes terreni,
animatore,

2

3

4

16

26

27

26

19

Totali: 143 punonjës

25

“Të Qëndrojmë
Multi
Qe
Strehëza
së Bashku”
disiplinare Terrenit
3
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Çdo Njësi Administrative në Bashkinë e Tiranës bashkërendon, bashkëpunon dhe
komunikon me organizata jofitimprurëse të profilizuara, me qëllim menaxhimin
efektiv të rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje dhe ofrimin në kohë të
shërbimeve për fëmijë dhe familje, Bashkia Tiranë i vlerëson në mënyrë të veëantë
partneritetin dhe ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me organizata në nivel
ndërkombëtar si me UNICEF, Terre des Hommes, Ëorld Vision, Save the Children,
Prezenca e OSBE-së në Shqipëri si edhe me organizata në nivel lokal si Nisma për
Ndryshim Shoqëror, ARSIS, Plan and Go, Shkej, Alo Mik, TLAS, etj.
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II. Baza Ligjore dhe Parimet Udhëheqëse për Sistemin e
Mbrojtjes
Pas miratimit të Ligj 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës” dhe akteve
nënligjore të tij, strukturat e mbrojtjes së fëmijës dhe procedurat e menaxhimit
të rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje pësuan ndryshime thelbësore. Ligji
përcakton të drejtat dhe mbrojtjen që gëzon çdo fëmijë, mekanizmat dhe autoritetet
përgjegjëse, që garantojnë me efektivitet ushtrimin, respektimin, promovimin e
këtyre të drejtave, si dhe mbrojtjen e veçantë të fëmijës. Mbrojtja e fëmijës sigurohet
nëpërmjet plotësimit të kuadrit ligjor e institucional, në zbatim të Kushtetutës, të
Konventës së Kombeve të Bashkuara, akteve ndërkombëtare dhe të legjislacionit në
fuqi. Ligji parashikon parimet bazë ku mbështeten politikat kombëtare për të drejtat
e fëmijës, mekanizmat efikasë, autoritetet përgjegjëse në nivel qendror e vendor dhe
kompetencat e tyre në fushën e të drejtave dhe të mbrojtjes së fëmijës.
Në zbatim të ligjit 18/2017 Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës” janë miratuar
dhe veprojnë disa Vendime të rëndësishme si:
 Vendim Nr. 54, datë 31.1.2018 “Për miratimin e rregullores së funksionimit
të këshillit kombëtar për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”;
 Vendim nr. 91, datë 14.2.2018 “Për procedurat e kryerjes së kontrollit
dhe vendosjes së sanksioneve nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe
Mbrojtjen e Fëmijës”;
 Vendim nr. 148, datë 13.3 2018 “Për përcaktimin e rregullave të
bashkëpunimit ndërmjet mekanizmave këshillimorë e koordinues
institucionalë, strukturave për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës dhe
organizatave jofitimprurëse, për realizimin e politikave kombëtare e
vendore, si dhe për shërbimet e nevojshme për mbrojtjen e fëmijës”;
 Vendim Nr. 353, Datë 12.6.2018 “Për Rregullat e Funksionimit Të Grupit
Teknik, Ndërsektorial Për Mbrojtjen e Fëmijëve, pranë bashkive Dhe
njësive administrative”;
 Vendim Nr. 565, Datë 29.9.2018 “Për bashkërendimin e veprimtarisë
ndërmjet mekanizmave këshillimorë dhe koordinues institucionalë dhe
strukturave në nivel qendror e vendor, për çështjet që lidhen me të drejtat
dhe mbrojtjen e fëmijës”;
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Vendimi 578 datë 03.10.2018 “Për procedurat e referimit e të menaxhimit të
rastit, hartimin dhe përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin
e shpenzimeve për zbatimin e tij, si dhe zbatimin e masave të mbrojtjes” etj.
Vendim nr. 111, datë 6.3.2019 “Për procedurat dhe rregullat për kthimin e
riatdhesimin e fëmijës”
Vendimi 129 datë 13.03.2019 “Për identifikimin, ndihmën e mënjëhershme
dhe referimin e fëmijëve të shfrytëzuar ekonomikisht përfshirë fëmijët në
situatë rruge”;
Vendim Nr. 186, Datë 4.4.2019 “Për kriteret për punësimin e punonjësve
të strukturave për mbrojtjen e fëmijës dhe të punonjësve që punojnë me
fëmijët”;
Vendim nr. 465, datë 3.7.2019 “Për masat për mbrojtjen e fëmijëve nga
aksesi në përmbajtje të paligjshme dhe/ose të dëmshme në internet;
Vendim nr. 635, datë 25.9.2019 “Për rregullat e organizimit dhe të
funksionimit të Agjencisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e
Fëmijës”;Udhëzim Nr. 556, datë 29.7.2019 “Për mënyrën e vendosjes
në institucionet e përkujdesit shoqëror për fëmijën ndaj të cilit është
marrë masë mbrojtjeje”;Udhëzim Nr. 584, datë 31.7.2019 “Për rregullat,
procedurat dhe veprimet konkrete të autoriteteve të pushtetit qendror
ose vendor, si dhe detyrimet e personelit mjekësor ose të profesionistëve
të fushave të tjera, që lidhen me parandalimin ose trajtimin e rasteve të
braktisjes së fëmijës në institucionet e kujdesit shëndetësor”;Udhëzim i
përbashkët Nr. 650, Datë 13/09/2019 “Për përcaktimin e kritereve dhe
procedurave për përzgjedhjen e përfaqësuesve proceduralë për fëmijët
në konflikt me ligjin, fëmijët viktima dhe dëshmitarë në procesin
penal”;Udhëzim i përbashkët Nr. 651, datë 13.9.2019 “Për procedurat e
raportimit, të rasteve të fëmijëve në nevojë, për mbrojtje”;
Udhëzim i përbashkët Nr. 658, datë 23.9.2019 “Për procedurat dhe
veprimet që ndërmarrin strukturat arsimore, në bashkëpunim me
strukturat e mbrojtjes së fëmijës, në rastet kur në mjediset e institucionit
arsimor parauniversitar, publik ose privat, konstatohet se një fëmijë
është duke aksesuar në internet përmbajtje të paligjshme dhe /ose të
dëmshme për moshën e tij”;Udhëzim i përbashkët nr. 659, datë 23.9.2019
“Për rregullat dhe procedurat për mbulimin e shpenzimeve në ofrimin e
shërbimit arsimor, shëndetësor apo rehabilitues, në përputhje me nevojat
specifike, në një njësi të qeverisjes vendore të ndryshme nga ajo ku fëmija
me aftësi të kufizuara jeton”.
13

III.1

III. Funksionimi dhe Efektiviteti i Sistemit të Mbrojtjes së
Fëmijës në Bashkinë e Tiranës
Përgjegjësitë e aktorëve të sistemit të mbrojtjes në nivel Njësie Administrative me
mision dhe prioritet mbrojtjen dhe promovimin efektiv të të drejtave të fëmijëve,
realizohen përmes ndërhyrjeve konkrete, bazuar në planifikime vjetore, në politika
vendore të hartuara posaçërisht, në programe dhe shërbime të drejtpërdrejta që
ofrohen me synim përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijëve dhe familjeve të tyre
me prioritet kategoritë në nevojë.
Nga vështrimi i përgjithshëm në të gjitha njësitë del e qartë se vëmendje e
veçantë i kushtohet nga aktorët e strukturave të mbrojtjes së fëmijës mbledhjes
së të dhënave dhe masave të marra për fëmijët në situatë vështirësie, apo të
përjashtuar e dhunuar nga sistemet përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve si ai
shëndetësor, arsimor, shërbimi social, gjendja civile, policia, por edhe organizatat
me bazë komunitare dhe familjet.
Mbrojtjes e Fëmijës , MF, mbështetet në komunikimin e bashkëpunimin e ndërsjelle,
dhe të gjithë duhet të identifikojnë, shërbejnë, referojnë dhe informojnë njëri
tjetrin për ndjekjen e zgjidhjen e rasteve:

Regjistri Elektronik Kombëtar (REK)

Mund të konsiderohet pa dyshim një hap përpara për bazën elektronike të të
dhënave të përfituesve mbajtur nga subjektet që ofrojnë shërbime dhe institucionet
përgjegjëse të kujdesit shoqëror. Çdo njësi Administrative e Bashkisë Tiranë ka
detyrimin të plotësojë në regjistër të dhënat që disponon për çdo përfitues dhe
raporton periodikisht në Shërbimin Social Shtetëror, SHSSH. Funskionimi dhe
përdorimi i REK është i parashikuar në Ligj Nr. 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit
shoqëror në Republikën e Shqipërisë” dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. Baza
e të dhënave të REK përditësohet nga Shërbimi Social Shtetëror, si institucioni
administrues, në bazë të ligjit nr. 10325, datë 23.9.2010, “Për bazat e të dhënave
shtetërore”, dhe aksesohet nga të gjitha njësitë e qeverisjes vendore në nivel
bashkie e qarku. Njesitë Administrative të Bashkisë Tiranë kanë akses dhe e përdorin
rregullisht REK i cili i ka shërbyer për të mbajtur statistika të rregullta për:
• Identifikimin, referimin dhe vlerësimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për
kujdes;
• Hartimin e planeve individuale të përkujdesjes nga njësia e vlerësimit të
nevojave ;
• Referimin e rasteve në shërbimet specifike sociale të nivelit vendor, rajonal
apo kombëtar;
• Verifikimin dhe bashkëpunimin me regjistrat e tjerë elektronikë;
• Kompjuterizimin e të dhënave statistikore të gjeneruara nga sistemi;
• Menaxhimin e planeve individuale të mbrojtjes nga strukturat përkatëse.
Nga takimet dhe konsultat rezulton se në bashkëpunim me MSHMS, në bashkinë
Tiranë janë instaluar dhe funksionojnë për këtë qëllim programet e posaçme që
duhet të aksesohen nga Punonjësit e Mbrojtjes së Fëmijës, PMF, në të 27 Njësitë
Administrative.
Secila nga 27 PMF’ të e Bashkisë Tiranë plotëson dhe përpunon të dhënat për
territorin që mbulon. Mbi këtë bazë ato raportojnë çdo tre muaj dhe një herë në fund
të Vitit , në mënyrë përmbledhëse, para Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijës (NJMF) e cila
ia përcjell zyrtarisht raportimin Agjensisë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e
Fëmijës(ASHDMF) në zbatim të Vendimit nr. 636, datë 26.10.2018 “Për përcaktimin e
llojeve, të mënyrës së shkëmbimit e të përpunimit të informacionit dhe të të dhënave
statistikore, të kërkuara nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e
Fëmijës, pranë strukturave shtetërore përgjegjëse, në nivel qendror e vendor”.
ASHDMF i mbledh të dhënat nga NjMF-të në shkallë vendi sipas formatit të formularit
të përpiluar për këtë qëllim dhe që është bashkengjitur në Aneksin e këtij Raporti.
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Per vitet 2019-2020 rezultonse sipas të dhënave të dorëzuara përmes formularëve
të miratuar nga ASHDMF, numri i rasteve të menaxhuara nga NJMF-te dhe
punonjesit e mbrojtjes së fëmijës është në total 573 raste, nga të cilët 324 janë
femra , 249 janë meshkuj , nga të cilët 171 fëmijë I përkasin komunitetit Rom dhe
Egjyptian . Duhet theksuar se mbledhja e të dhënave dhe funksionimi i data bazës
së mbajtur nga strukturat e mbrojtjes tregon si asnjeherë regjistrimin sipas rasteve
të identifikuara si raste të fëmijëve në nevojë për mbrojtje në Njësitë Administrative
të Bashkisë Tiranë , të ndara sipas nivelit të rrezikut, sipas llojit të problematikave,
me përshkrimin e mënyrës së trajtimit dhe të nderhyrjes, si dhe ku është referuar
e rekomanduar, si janë reflektuar në planet individuale të mbrojtjes, informacioni
I ndarë në takimet e mbledhjeve ad-hoc te GTN’ve, me Policinë, me Shërbimin e
Provës, me OJF’ të e ndryshme sipas specializimit për shërbime të kualifikuara ,
përshkruhen vizitat e planifikuara në familje, vizitat në institucione arsimore e
shëndetësore, rastet e paraqitura te administratori i Ndihmës Ekonomike, NE, me
qendrat komunitare sociale, etj.
Puna ndërgjegjësuese në territorin e Bashkisë Tiranë për të rritur nivelin e raportimit
të fëmijëve në nevojë për mbrojtje, është promovuar si një detyrim ligjor për cdo
profesionist në kontakt dhe i përfshirë në shërbime për mbrojtjen e të drejtave të
fëmijës, por ajo duhet të vazhdojë të konsiderohet si një proces që duhet përsosur
pa nënvleftësuar edhe të gjitha format e fushatat advokuese.
Grupi i monitorimit në NJMF-të e Bashkisë Tiranë përmes studimit të
dokumentacioneve dhe takimeve individuale me personat e strukturave të
mbrojtjes qartësisht ka evidentuar faktin se PMF’të janë të përkushtuar për të kryer
sa më mirë funksionin e menaxherit të rastit për fëmijët në nevojë për mbrojtje,
që nga momenti i identifikimit apo referimit, gjatë hartimit të Planit Individual
të Mbrojtjes(PIM) si edhe gjatë zbatimit të masës së mbrojtjes për cdo fëmijë në
nevojë e deri në përfundimin e tyre. PMF -të për të vlerësuar rastin bashkëpunojnë
rregullisht me të gjithë aktorët sipas problemit apo llojit të çështjes qofshin
institucione, individë apo OJF dhe me prindër e çdo person që ka njohje dhe dijeni
për rastin. Ndërmjet këtyre hapave, vlerësimi është konsideruar si procesi kryesor
në menaxhimin e rastit pasi në momentin e identifikimit/raportimitjo gjithmonë
zbulohen shkaqet dhe nevojat kryesore. Nëse vlerësimi është kryer i plotë vetëm
atëherë janë identifikuar arsyet e vërteta që kanë shkaktuarsituatënekzistuese të
rastit dhe si rrjedhim propozohen ndërhyrjet/shërbimet që janë në përputhshmëri
me nevojat. Në fillim PMF’të plotësojnë një vlerësim paraprakjo të plotë që e quajnë
fillestar, gjatë të cilit merren të dhënat personale, familjare, të aksesit në edukim
apo shëndetësi, dhe klasifikohet në mënyrë të shpejtë niveli i rrezikut për një
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periudhë, derisa mblidhet informacioni dhe evidence për vlerësimin përfundimtar.
Ky proces zgjat 24-48 orë dhe kondiderohet e mjaftueshme që PMF/NJMF të
vendosë nëse fëmija është në nevojë për mbrojtje apo jo. Nëse fëmija është në
nevojë për mbrojtje kalohet në fazën e vlerësimit të plotë, proces gjatë së cilit
mblidhet informacioni nga të gjithë individët, institucionet, OJF që kanë dijeni ose
janë në kontakt me rastin, vlerësohet përfundimisht niveli i rrezikut dhe hartohet
PIM. Ky proces nuk duhet të zgjas më tepër se 20 ditë, dhe gjatë kësaj periudhe
PMF-të kanë kryer të paktën një vizitë në familje ose në ambientin ku qëndron
fëmija për të shqyrtuar me kujdes nëse ambienti ku rritet fëmija e rrezikon atë dhe
nëse ndikojnë negativisht marrëdhëniet me anëtarët e tjerë të familjes. Në varësi
të llojit të rastit, procesi i përshkruar më sipër është shfrytëzuar edhe për marrjen e
miratimit të prindit ose dhe të fëmijës kur ai/ajo është mbi 14 vjeç, por ky miratim
nuk merret në rastet kur abuzuesi është prindi ose kur fëmijës i rrezikohet jeta. Me
kompletimin e procesit të vlerësimit, ai konsiderohet i gatshëm për tu ndarë me
pjesëmarrësit/ profesionistët e ftuar në GTN.

III.2

Funksionimi dhe roli i GTN-ve në njësitë Administrative të
Tiranës

Grupi teknik ndërsektorial ka në përbërje përfaqësues të strukturave të policisë,
strukturave të shërbimeve sociale, përfaqësues të strukturave arsimore,
shëndetësore, të drejtësisë, të organizatave jofitimprurëse, si dhe çdo specialist
tjetër që ka njohuri për situatën e fëmijës ose që mund të kontribuojë në
marrjen apo zbatimin e masave për mbrojtjen e fëmijës, të cilët janë të detyruar
të marrin pjesë në mbledhjet e GTN-së. Ai thirret nga PMF pas përfundimit të
fazës së vlerësimit të plotë.
PMF u dërgon aktorëve të GTN-së ftesën së bashku me vlerësimin e plotë dhe
faktorët e rrezikut. Për rastet emergjente GTN mblidhet brenda 5 ditëve që nga
miratimi i masës. Për rastet e vlerësuara në nivel të ulët vendos PMF nëse duhet
mbledhur GTN. Në GTN aktorët mund të plotësojnë me informacion shtesë si
edhe marrin përsipër detyrat në plotësimin e nevojave të rastit në varësi të
shërbimit që ofrohet prej tyre, shërbim ky i cili ofrohet brenda një periudhe të
caktuar kohore.
Funksionimi i GTN-ve ka ardhur gjithmonë duke u përmirësuar nga viti në vit.
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Ndër aktorët më bashkëpunues do të vlerësohej Policia dhe Institucionet Arsimore.
Për sa i përket Institucioneve Shëndetësore mund të themi që ka ende nevojë për
përmirësim në fuqizimin e bashkëpunimit, vlerësuar kjo edhe nga numri i ulët i
rasteve të referuara prej tyre si edhe mungesat në GTN.
o Gjatë vitit 2018 janë realizuar 197 GTN
o Gjatë vitit 2019 janë realizuar 223 GTN
o Gjatë vitit 2020 janë realizuar 324 GTN
• Problemet, tematikat, zgjidhjet, llojet e rasteve të trajtuara nga GTN-të
Për sa i përket problematikave dhe llojeve të rasteve të trajtuar në GTN mund të
themi që janë të shumta dhe të niveleve të ndryshme të rrezikut. Janë trajtuar
fëmijë të abuzuar (psikologjiksht, fizikisht, seksualisht), fëmijë të neglizhuar
(në disa raste deri sa u rrezikohet jeta), fëmijë në situatë rruge, fëmijë viktima
të mundshme trafikimi ose viktima trafikimi si edhe fëmijë që u janë shkelur të
drejta si arsimi, shëndetësia. Për sa u përket zgjidhjeve këto ofrohen në varësi të
problematikës. Nevojat e identifikuara për ndërhyrje siç u citua edhe më sipër
ofrohen në bashkëpunim me aktorët e GTN. Zgjidhje mund të jenë regjistrimi në
kopësht/çerdhe/shkollë, regjistrimi në gjendje civile, shërbim psiko-social, shërbim
psikologjik i specializuar, asistim në intervistime në ambientet e komisariateve,
mbështetje me paketa ushqimore/higjenike, mbështetje me pagesë qiraje,
mbështetje noteriale dhe proceduriale, shërbim ligjor falas etj.
Vështirësitë që hasen dhe pengesat për zgjidhjen e problemeve edhe nga
GTN;
Ndër problematikat kryesore të trajtuara nga GTN-të mbeten kategoritë e fëmijëve
në situatë rruge dhe fëmijët në konflikt me ligjin. Për fëmijët në konflikt me
mungonngritja e një institucioni më të specializuar në trajtimin e tyre. Kjo për shkak
se për fëmijët nën moshën 14 vjeç edhe pse nuk mbajnë përgjegjësi penale sipas
ligjit penal për shkak të moshës, identifikohen duke vjedhur, shitur lëndë narkotike
apo përfshihen në aktivitete të tjera kriminale. Kjo kategori fëmijësh behët edhe
më e veshtirë për t’u trajtuar kur prindërit shprehen se e kanë të pamundur të
ushtrojnë përgjegjësitë e tyre prindërore pasi nuk kanë më fuqi/autoritet mbi
fëmijën. Edhe institucionalizimi i këtyre rasteve nuk vlerësohet pozitiv pasi nga
praktika rastet e fëmijëve që janë dërguar në institucion janë larguar duke u
arratisur nga institucioni. E njëjta situatë problematike është edhe për kategorinë e
fëmijëve në situatë rruge.
•

18

• Problemet që hasen per aksesin në drejtësi.
Për sa i përket problemeve në këtë drejtim, një nga problemet është mos informimi
i PMF/NJMF mbi ecurinë e një kallzimi të kryer prej tyre. Tjetër çështje është edhe
mungesa e ambienteve miqësore në çdo komisariat. Në Bashkinë Tiranë gjenden
5 komisariate, komisariati nr1, nr.2, nr.3, nr.4 dhe nr.6. Nje ambient miqësor
për fëmijët është ngritur vetëm në komisariatin nr.6.. Gjithashtu konstatohet se
mungesa e përkthyesve për të miturit e huaj, si edhe mungesa e interpretëve për
fëmijët që nuk shohin edhe dëgjojnë ka vonuar procesin e intervistimit dhe cilësinë
e tij.
• Propozime dhe rekomandime për forcimin e mbështetjen e GTN;
Institucionet monitoruese dhe koordinuese si ASHDMF duhet të jenë më aktivë
në marrjen e masave qofshin këto informuese ose penalizuese, për individët ose
institucionet që nuk bashkëpunojnë në identifikim/raportim/referim të rasteve
ashtu edhe në mospjesmarrjen e GTN-së.
Problemet ligjore që pengojnë përfshirjen e fëmijës dhe familjes në
programet sociale;
Një nga problemet më evidente që bëhet pengesë për përfshirjen e fëmijës dhe
familjes në programet sociale kryesisht për komunitetin Rom është regjistrimi civil.
•

•
-

-

-

Problemet konkrete për regjistrimet civile konsistojnë në:
Rregjistrimin e foshnjëve të lindur jashtë territoret të Shqipërisë (edhe
pse bonusi i bebes e ka ulur si fenomen). Pas rikthimit të nënës apo
familjes së fëmijës të paregjistruar në territorin Shqiptar, fëmija privohet
të regjistrohet në qendrën shëndetësore ku do jetojë familja  fakt që
vështërson përfitimin e shërbimeve bazë shëndetësore. Në vazhdimësi
fëmija privohet të jetë pjesë e sistemit parashkollor si në çerdhe/kopësht
dhe në atë shkollor.
Martesat e hershme (përpara moshës së lejuar për të lidhur martesë - mbi
18 vjeç) Familja e re (ligjërisht e panjohur) has pengesa në përfshirjen në
programet sociale  me qëllim mbështetjen dhe fuqizimin e saj.
Mosndarja nga trungu familjar i familjeve të reja më fëmijë të vegjël bëhet
pengesë për aplikimin e bonusit të qirasë si një nga programet mbështetëse
të fuqizimit të familjes.

Pengesë në përfshirjen efëmijëve/familjeve tekprogrametsociale bëhet edhe lëvizja
informale e familjeve të tjera me probleme të ndryshme sociale ekonomike krahas
atyre të komunitetit Rom.
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Lëvizja e familjeve nga zonat rurale të Shqipërisë veri-lindore apo jug-lindore dhe më
gjerë në zonat periferike të Tiranës si psh Shkozë, Lanabregas, Babrru, Kamëz  etj,
apo lëvizja e familjeve Rome nga qytetet e Peqinit, Elbasanit, Rrogozhinës, Kavajës,
Shkodrës, Dibrës etj. drejt Tiranës pa u regjistruar pranë njësive administrative ku
jetojnë, nuk mund të bëhen pjesë e programeve sociale dhe të mbrojtjes sociale
si bonus qiraje, kredi e butë, mosprivatizimi iI truallit apo shtëpisë së ndërtuar për
jetesë, ndihmë ekonomike, pagesa për aftësinë e kufizuar, pagesa për statusin e
jetimit etj.. Lëvizja informale e familjeve bëhet pengesë për ndjekjen e programeve
të tjera mbështetëse sociale si përshembull kurse të formimit profesional, punësim
për maxhorenëtpersonat madhorë, regjistrimi dhe ndjekja e arsimit parashkollor
dhe atij shkollor etj.
• Sigurimi i ndihmës juridike falas dhe problemet qe hasen;
Një nga pengesat më të mëdha të sigurimit të ndihmës juridike falas është mungesa e
informacionit tek familjet me nevoja të ndryshme social-ekonomike dhe mungesa e
aksesit akses në përthithjen e këtij informacioni të nevojshëm mbi shërbimin juridik
falas, për këto shkaqe: Mungesa e njohurive në të shkruar dhe lexuar; Mungesa
e aksesit në portalet online informuese për shkaqe që lidhen me mungesën e
internetit apo aksesit në median e shkruar apo audio-vizive;
- Mungesa e orinetimitnë kërkim të informacionit, mospasja dijeni se ku
mund të drejtohen apo ku mund ta gjejnë informacion lidhur me ndihmën
juridike falas;
- Të jetuarit në zonat informale periferike pa infrastrukturë të mirëfilltë
kufizon mundësinë  e levizshmërisë dhe komunikimit duke i izoluar akoma
më tepër nga burimi i informacionit.
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III.3

-

-

-

-

-

Konkluzione dhe Rekomandime per fuqizimin e mëtejshëm të
sistemit të mbrojtjes së fëmijës në Njësitë Administrative të
Bashkisë Tiranës:
Bashkia Tiranë ka zbatuar detyrimin ligjor për të vendosur të paktën një
punonjës për mbrojtjen e fëmijës për njësitë administrative që kanë mbi
3000 fëmijë por në në disa prej njësive administrative të cilat kanë një
numer të lartë të rasteve në process menaxhimi, është e nevojshme të
shtohen burimet njerëzore.
Në bashkinë Tiranë ende nuk janë ngritur Njësitë e Vlerësimit dhe Referimit
të Nevojave. Është e nevojshme në ndihmë të procesit të menaxhimit të
rasteve të ngrihen në cdo njësi administrative sipas përcaktimeve ligjore.
Rastet e fëmijëve të marrë në mbrojtje janë vendosur në institucione të
përkujdesit rezidencial. Për të shmangur institucionalizimin e fëmijëve,
është e nevojshme që të ngrihen familjet kujdestare.
Është e nevojshme një shpërndarje e shërbimeve edhe në Njësitë
Administrative të ish- komunave ku rastet të kenë lehtësi e akses në
shërbime.
Mbeshtetja ligjore parësore dhe dytësore pa pagesë është një shërbim i
cili duhet të ofrohet në vazhdimësi për kategoritë në nevojë.
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Në Rrezik të lartë, janë identifikuar dhe trajtuar 53 fëmijë për shkak se kanë qenë
subjekt i llojeve dhe formave të ndryshme dhe të vazhdueshme të abuzimit që si
pasojë shkakton ose mund të shkaktojë dëmtime të shëndetit, të personaliteteit
të fëmijës apo të paaftësisë (edhe të përhershme), duke i rrezikuar seriozisht
mirëqenien dhe të drejtat themelore, nëse nuk merren masa për t’i mbrojtur.

IV. Klasifikimi sipas nivelit të rrezikut të fëmijëve në nevojë
për mbrojtje
Sipas të dhënave të NJMF-ve në 27 Njësitë Administrative të Bashkisë Tiranë,
rezulton se gjatë dy viteve 2019-2020, fëmijët në nevojë për masa të mbrojtjes
klasifikohen si më poshtë:
Në Rrezik të menjëhershëm ose emergjent, NJMF’të kanë identifikuar dhe trajtuar
19 raste sepse situata në të cilën janë gjendur këta fëmijë rrezikonte shëndetin dhe
jetën e tyre, janë dhunuar fizikisht e psikologjikisht, ose janë abuzuar seksualisht,
ose janë në rrezik trafikimi dhe nuk kanë patur aftësi vetëmbrojtëse. Këta fëmijë
janë bërë objekt i diskutimit në GTN-të, ku është përcaktuar dhe miratuar plani
i mbrojtjes ose përmes kujdesit shëndetësor, shërbimit social, shërbimit ligjor
falas për rastet që kanë patur nevojë të përfaqësohen në gjykatë e organe të
administratësadministratë në mënyrë që të sigurohet largimi i tyre nga situata e
rrezikut. Rast nga praktika e GTN:
Në takimin e GTN, NJ.8, punonjësi i NJMF kishte nevojë për Urdhër Mbrojtje
për EK, nënën e 2 femijëve të mitur respektivisht 12 vjec dhe 10 vjec. Këtë grua
e dhunonte bashkëshorti fizikisht bashkë me fëmijët duke krijuar trauma, me
pasoja të rënda vecanërisht tek fëmijët. Nga ana tjetër kjo nënë vazhdonte
prej vitesh të duronte një situatë të tillë me pasoja të rënda për pesonalitetin
e fëmijëve, sepse nuk kishte asnjë mundësi ekonomike për të patur një avokat
dhe për të paguar shpenzimet gjyqësorepër të finalizuar proçesin gjyqësor. Veç
kësaj duhet të sigurontetë ardhura edhe për strehiminalternativ se në kushtet
ekzistuese dhuna dhe terrorri do ishte i pashmangshëm. Plani Individual i
Mbrojtjes përcaktoi dy detyra emergjente: Një për Drejtorinë e Strehimit për
të siguruar strehim të përkohshëm përmes bonusit të qerasë dhe tjetra për
shërbimin ligjor falas. TLAS u ofrua të i përfaqësojë cëshjten e divorcit në
gjykatë si dhe mbulimin e shpenzimeve gjyqësore në funksion të interesit më
të lartë të fëmijëve.
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GTN e NJ.4 u mblodh për të vendosur që fëmija BV i moshës 8 vjeç, të vihej
nën mbrojtje me Urdhër të posacëm të lëshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor
Tiranë, sepse nëna e fëmijësnuk kujdesej për të, e neglizhonte dhe e keqtrajtonte
në mënyrë të përsëritur. Babai e kishte braktisur fëmijën që në lindje. Të gjithë
antaret e GTN’s u dakordësuan se çështja duhej dërguar në gjykatë jo vetëm
për të siguruar urdhërin e mbrojtjes, por edhe për heqjen e përgjegjësisë
prinderore për nënën si dhe dhe të fillonte plotësimi i dokumentacionit dhe
procedurave për të sistemuar 8-vjeçarin në institucionin rezidencial ‘Zyber
Hallulli’, si e vetmja alternativë deri sa një mundësi tjetër kujdestarie të mund
të sigurohej. U theksua që roli i psikologut në këtë rast është i rëndësishëm dhe
delikat sepse duhejtë bërë një vlerësim i saktë si për gjendjen e fëmijës ashtu
dhe për tiparet depresive të nënës, shkalla e agresivitet të lartë që e pengonte
të ushtrojnte funksionine perkujdesjes ndaj femijës. Raste të ngjajshme
që konvergjojnë në keqtratimin dhe dhunimin e neglizhimin e fëmijës, janë
diskutuar rregullisht në GTN-të e njësive administrative të bashkisë Tiranë dhe
vlerësohen si raste suksesi në interesin më të lartë të fëmijës.
Në rrezik të mesëm, janë identifikuar dhe klasifikuar si të tillë 257 fëmijë
në territorin e Bashkisë së Tiranës, një numër i konsiderueshëm, i gjendur në
këtë situatë për mbrojtje, dhe është gjykuar konkluduar se marrja e masave të
menjehërshme do të shmangte dëmtimet e pritshme, në ndonjë rast edhe të
rënda, për arsye potenciale të abuzimit në forma të ndryshme. Por përfshishrja
e tyre e menjëhershme në shërbime të domosdoshme sociale dhe edukuese ka
parandaluar rreziqet dhe ka ndihmuar integrimin shoqëror.
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Njësia Administrative nr.1 identifikoni se duhet të zgjidhej çështja e regjistrimit
të lindjes së fëmijës me inicialet KP, i gjinisë mashkull, në moshën 16-muajsh.
Arsyeja e mosregjistrimit deri ne ketë moment të jetës së fëmijës kishte ardhur
sepse nëna e fëmijës nuk kishte dokument identifikimi. Edhe pse në pamje të
parë dukej një pengese e papërfisllshme, pasojat e mos regjistrimit të lindjes
së fëmijës ishin dhunim i drejtpërdrejtë i të drejtës themelore të fëmijës për t’u
identifikuar, e drejtë nga e cila burojnë të gjitha të drejtat e tjera, si aksesimi
falas i institucioneve edukuese, shëndetësore, programeve sociale të ndihmës
ekonomike, e shume të drejta të tjera të lidhura me to. Një pagesë prej 1500
lekësh për të blerë kuponin që mundëson aplikimin për kartë identiteti të
nënës, i kishte mohuar fëmijës dhe familjes një zinxhir të tërë shërbimesh e
aksesi praktik në to. Edhe pse ky konsiderohet një rast me rrezik të mësëm,
mostrajtimi në kohë mund ta kthejë atë në një rast më rrezik të lartë pasi
mungesa e identifikimit, mund ta vendosë fëmijën në një rrezik potëncial
abuzimi, trafikimi apo viktimë të formave edhe më të rënda të dhunës.
Fëmijë në rrezik të ulët, përbëjnë grupin e katërt të madh prej 244 fëmijësh në
nevojë për mbrojtje të cilët sa më shpejt të trajtohen, aq më shpejt mbrohen në
fazat e hershme dhe luajnë rol shumë pozitiv masat parandaluese të marra në
kohë për të evituar fazat pasardhëse në rritje të nivelit të rrezikut. Kjo kategori e
përkufiuzuar si me rrezik të ulët në territorin e Bashkisë së Tiranës, të vlerësuara
nga NJMF-të si potencial për rritjen e faktorëve të rrezikut, i nënshtrohen PIMeve
të hartuara sipas veçorisë së rastit për ndërhyrje të shpejta përmes përfshirjes në
programe të posacme supervizimi, ushqimi, edukimi, mjekimi, etj, në varësi të
nevojës.
E mitura B.Y. 1 vjeç jeton së bashku me nënën e saj, motrën, si dhe me anëtarët
e tjerë të familjes në zonën e Mëzez-Fushës. Rasti u referua më 29.11.2020 nga
skuadra e terrenit të Qendrës Komunitare të Terrenit, QKT, si rast i identifikuar
për herë të parë në situatë rruge. Menjëherë pas referimit, u realizua një vizitë
në familje për të vlerësuar situatën e familjes dhe kushtet në të cilat fëmija
jeton. Familja jeton në një banesë me shumë anëtarë, në një dhomë e cila nuk
plotëson kushtet minimale për jetesë. U vlerësua se kushtet ekonomike në të
cilën familja ndodhej ishin shume të vështira. Nëna e fëmijës ishte në nevojë
për mbështetje për punësim, strehim dhe transferimin e gjendjes civile nga
Njesia Administrative Vaqar në Njësinë Administrative Kashar, ku mundësitë
për punësim ishin më të favorizuara, në mënyrë që të kujdesej për fëmijën e
saj si nënë e vetme e pamartuar.
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Një pamje e përmbledhur e identifikimit të rasteve të fëmijëve në nevojë për
mbrojtje në Njësitë Administrative të Tiranës gjatë 2019-2020, jepet në tabelën
më poshtë:
NR Bashkia Tiranë

Për masa
2019Me nivel të
Me nivel të
Me nivel të
Emergjente të
2020 ulët të rrezikut mesem të rrezikut lartë të rrezikut
mbrojtjes

1

Nj.A 1

32

11

19

2

Nj.A 2

20

10

10

1

3

Nj.A 3

11

5

3

3

4

Nj.A 4

93

30

46

17

5

Nj.A 5

14

7

6

1

6

Nj.A 6

71

54

8

3

6

7

Nj.A 7

18

7

2

1

8

8

Nj.A 8

35

26

7

2

9

Nj.A 9

25

5

17

2

10 Nj.A 10

10

9

11 Nj.A 11

25

2

21

12 Nj.A 12

17

8

9

13 Nj.A 13

21

12

14 Nj.A 14

21

15 Nj.A Petrelë

9

9

0

16 Nj.A Farkë

20

6

13

1

17 Nj.A Dajt

13

8

0

5

1
1

1

7

2

20

1

18 Nj.A Zall Bastar

3

2

1

19 Nj.A Bërzhitë

13

12

1

20 Nj.A Krrabë

19

11

6

2

21 Nj.A Baldushk

10

2

5

2

22 Nj.A Shëngjergj

7

23 Nj.A Vaqarr

13

12

1

24 Nj.A Kashar

26

12

9

5

25 Nj.A Pezë

3

2

1

1

1

7

26 Nj.A Ndroq

9

6

3

27 Nj.A Zall-Herr

15

11

3

1

573

244

257

53

Total

1
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Ose e shprehur në diagramat si më poshtë:

25

26

27

Për fëmijët në situatë rruge: Në kuadër të marrjes e masave që fëmijët të mos
qëndrojnë më në rruge, Bashkia Tiranë ka ngritur Sektorin për Mbrojtjen e Fëmijëve,
miratuar me Urdhër të Kryetari nr. 1042 datë 09.01.2018 , një nga arritjet më të
rëndësishme për identifikimin, ndihmën e mënjëhershme dhe referimin e fëmijëve
të shfrytëzuar ekonomikisht përfshirë fëmijët në situatë rruge, për integrimin
përmes rritjes së cilësisë së shërbimit të drejtpërdrejetë për fëmijët:
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a.

Ngritja e sektorit të mbrojtjes së fëmijëve u shoqërua me rritjen e numrit
të burimeve njerëzore, krijimin e3 lagjeve te reja Nr.12, 13 dhe 14, me
rritjen e shërbimeve më pranë fëmijës dhe familjes, me rritjen e numrit të
punonjësve për mbrojten e fëmijëve nga 24 PMF në 27 PMF;

b.

Krijimi i Qendrës Komunitare e Terrenit, QKT, në zbatim të Vendimit të
Këshillit Bashkiak  “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Qendrës
Komunitare të Terrenit”, synon parandalimin dhe reduktimin e fenomenit
të rasteve të fëmijëve dhe të rriturve në situatë rruge. QKT, ofron dhe
koordinon shërbime të përkujdesit dhe mbrojtjes sociale përmes
identifikimit proaktiv, vlerësimit të shpejtë të nevojave, informimit,
këshillimit, ndërmjetësimit dhe shoqërimit e referimit të rasteve pranë
shërbimeve të specializuara. Ndër të tjëra QKT ka mision dhe sensibilizimin
e komunitetit dhe aktorëve lokalë për referimin e rasteve, organizimin
e aktiviteteve trajnuese me bashkëpunëtorët, planifikimin e vizitave në
familjet e synuara, etj.

c.

Për këtë qëllim Bashkia e Tiranës ka rimodeluar dhe fuqizuar shërbimet
sociale ekzistuese pranë 5 Qendrave Komunitare Multifunksionale,
QKM, të përmenduara më sipër dhe që financohen nga buxheti i
Bashkisë. Buxheti i Bashkisë mbështetet gjithashtu funksionimin dhe
ofrimin shërbimeve në 5 qendra të tjera ditore jopublike për fëmijë që
menaxhohen nga organizatat e shoqërisë civile. Në të gjitha QKM-te për
fëmijët ofrohen: aktiviteteve argëtuese, rekreative, programe edukuese,
asistencë për detyrat shkollore të shtëpisë, vakte ushqimi, veshmbathje,
materiale higjenike si edhe mbështetje e këshillim psikosocial e psikologjik.
Vëmendje e posaçme i kushtohet bashkëpunimit me familjen me qëllim
parandalimin e shfrytëzimit ekonomik dhe fuqizimin e fëmijeve dhe
familjeve në nevojë.

d.

Bashkia ka ngritur dhe fuqizuar dy shërbime emergjence për fëmijët në
bashkëpunimim me organizatat të shoqërisë civile.

e.

Vëmendje të veçantë Bashkia i ka kushtuar forcimit të bashkëpunimit dhe
kordinimit të veprimeve me strukturat lokale të Policisë së Shtetit dhe
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Drejtorinë e Shërbimit të Provës sipas planeve të përbashkëta të masave
për parandalimin e fenomenit te shfrytëzimit dhe për fëmijët në konflikt
me ligjin.

Fëmijë i moshës 12 vjec i paregjistruar në gjendjen civile:
Prindërit e fëmijës VM u referuan në zyrën ë Shërbimit Ligjor Falas Tiranë,
TLAS, nga punonjësja e Gjendjes Civile, NJ.A.2. Prindërit ishin munduar për të
regjistruar vajzën e tyre që kishte lindur që në 2008, në kohën kur ata punonin
si emigrantë të paligjshëm në Athinë, Greqi, por kishin mangësi në saktësinë
e dokumentave që dispononin. Si të dëbuar nga ai shtet, prinderit nuk kishin
më të drejtë të hynin në territorin grek. Nga ana tjetër kostot e udhëtimit,
hotelit, shpenzimet shëndetsësore që i detyroheshin shtetit grek, përkthimet e
noterimet, etj. ishin të papërballueshme për familjen. Për punonjësit e zyrave
të gjendjes civile kudo që janë në vendin tonë është dhënë informacioni që
rastet e fëmijëve apo personave pa identitet, që janë në kushtet e pamundësisë
financiare për të mbuluar shpenzimet e avokatit privat, ato gjyqësore e
administrative apo ekspertziën e kërkuar nga gjykata siç është analiza e andsë, etj. Ato rekomandohen drejtpërdrejtë në shërbimin ligjor falas. Vajza ishte
12 vjec në 2020, në momentin kur u regjistrua në gjendjen civile. E drejta e
identitetit ështe një e drejtë themelore dhe bazë për të gëzuar të gjitha të
drejtat që burojnë nga ajo: e drejta për jetën, për shëndetin, për arsimin, për
punësimin, për të votuar, për të mos u diskriminuar dhe abuzuar, shrytëzuar
e shumë e shumë të drejta të tjera.

Për fëmijët e dhunuar fizikisht, seksualisht dhe të trafikuar, nisur nga burimet e
ndryshme të raportimeve, pranë Punonjësve për Mbrojtjen e Fëmijës kanë luajtur
rol të rëndësishëm identifikimet e para të raportuara fillimisht nga Policia vendore,
Komisariatet, Policia Bashkiake, Institucionet arsimore dhe shëndetësore; nuk
kanë munguar raportimet edhe nga prindër, skuadra e terrenit dhe organizatat jo
qeveritare.
Fëmijë të paregjistruar në zyrat e gjendjes civile: Rastet e identifikuara nga NJMFtë e fëmijëve të paregjistruar në zyrat e gjendjes civile gjatë vitit 2020 kanë qënë
vetëm 4 dhe përkatësisht nga Njësia Administrative nr.8, ajo e Zall- Herrit dhe
Vaqarrit. Nisur nga fakti qe NJMF-të raportojnë në ASHDMF vetëm 4 raste në vitin
2020 të fëmijëve të paregjistruar në gjendjen civile flet për nevojën e njohjes më të
mirë të realitetit por edhe të kordinimit të punës me hallkat e tjera të strukturave
të vetë NjA-ve.
Në territorin qe mbulon Bashkia e Tiranës gjatë vitit 2020, që ka qënë dhe viti i
vështirë i shkaktuar nga Pandemia e COVID-19, janë adresuar në TLAS 79 raste të
fëmijëve të paregjistruar në gjendjen civile, të moshave nga 1-17 vjeç, të referuara
nga NjA-të e Tiranës, nga punonjësit e gjendjes civile, shërbimit social apo edhe
vetë PMF të njësive 2, 3, 4, 6, 7 , etj. Njeri prej tyre eshte rasti:

Ështe e qartë që të gjithë fëmijët e paregjistruar në gjendjen civile, kanë nevojë
për mbrojtje nga rreziqet që i kanosen, se regjistrimi i lindjes lidhet më thelbësisht
me vetë ekzistencën e fëmijës në pikëpamje ligjore. Lidhur me këtë çështje duhet
theksuar se punonjësit e gjendjes civile në të 27 Njësitë Admnistrative janë personat
përgjegjës për identifikimin e rasteve sepse qytetarët paraqiten në këto sportele për
të realizuar regjistrimin. Theksojme se Ligji Nr. 18/ 2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen
e fëmijës”, ndër të tjera, ka për qëllim “parashikimin e mekanizmave efektivë dhe
funksionimin e institucioneve të ngarkuara me marrjen e masave konkrete për
promovimin, respektimin e mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”. Zgjerimi që i bëjnë
amendimet Ligjit Nr. 69/2018, “ Për Gjendjen Civile”, subjekteve të deklarimit
të lindjes, duke parashikuar si deklarues edhe NJMF-të ka rritur mundësinë e
ndërhyrjes publike në procedurën e regjistrimit të lindjeve në rastet e mosveprimit
të prindërve. Sipas udhëzimit nr 284, 11/03/2019, PMFtë duhet të bashkëpunojë
me punonjësin e gjendjes civile për çdo fëmijë të evidentuar si i paregjistruar në
regjistrin e përkohshëm1 (shiko për më shumë informacion në Aneksin e Raportit).
1
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Udhëzimi 285, 11.03.2019 i Ligjit Nr. 69/2018, “ Për Gjendjen Civile”lidhur me Regjistrin e
Përkohshëm
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Themelimi i një Regjistri të Përkohshëm në funksion të kontrollit më të plotë të
regjistrimit të lindjeve, përbën edhe risinë më të rëndësishme për angazhimin dhe
rolin publik që marrin NJMF-të, për regjistrimin e lindjes së fëmijëve në rastet e
mospërmbushjes së detyrimeve të prindërve për të deklaruar lindjen e fëmijës.
Punonjësit e gjendjes civile në rastet kur dokumentacioni i paraqitur nga prindërit
apo të afërmit e fëmijës nuk është sipas kërkesës së ligjit nuk e kryejnë procedurën
e regjistrimit të lindjes, por mbajnë shënime në regjistrin e përkohshëm dhe kane
detyrimin ligjor të informojnë NJMF-në.
Për fëmijët në konflikt me ligjin: Pas miratimit të Kodit të Drejtësisë Penale për
të Mitur, Punonjësit për Mbrojtjen e Fëmijës kanë patur gjatë 2020 në fokus edhe
menaxhimin e 15 rasteve të fëmijëve në konflikt me ligjin, të cilët i kanë menaxhuar
në bashkëpunim me Shërbimin e Provës, qendrat komunitare dhe oganizata jo
qeveritare.
Gjetje dhe sugjerime për menaxhimin e rastit:
a) Pavarësisht ofrimit të shërbimeve për 573 rastet e fëmijëve në nevojë për
mbrojtje, të përshkruara më sipër, identifikimi, referimi si fazë paraprake e
menaxhimit të rasteve mbetet një element, që duhet të konsolidohet sepse është
ende larg të qenit plotësisht funksional. PMF-të trajtojnë rastet e identifikuara,
por një pjesë e konsiderueshme e rasteve nuk raportohet, për shkak se jo të gjithë
receptorët2 e sistemit të mbrojtjes informojnë. Këtë vërteton praktika e rasteve
ekstreme të fëmijëve të abuzuar të cilët ose nuk janë raportuar fare ose janë
raportuar në fazën kur fëmija ka pësuar dëmtime të rënda dhe shumë të rënda.
b) Vlerësimi i rasteve dhe PIM-et e hartuara në përputhje me problematikat e
rastit është pa dyshim një nga arritjet e punës së NJMF-ve, por shpesh në këtë
fazë hasen vështirësi të realizimit të planeve për arsye moskoordinimi të hallkave
dhe pamundësisë së mbulimit të kostove që diktojnë zgjidhjen finale të rastit.
Në këto situata procedurat zvarriten, mbeten tejet burokratike por çdo vonesë
rëndon gjendjen e fëmijës në nevojë për mbrojtje. Përmirësimi i bashkëpunimit,
partneriteteve dhe taktikat e kordinimit midis vetë strukturave shtetërore qe
duhet të sigurojnë mbrojtjen por edhe organizatave jo qeveritare të specializuara
për shërbime është dhe mbetët domosdoshmëri. Ndonjëherëzinxhiri i pengesave
ndërpritet edhe pse një tarife të vogël, “nuk i del për zot asnjë subjekt”, mungesa
e kësaj hallke ndërpret në mes procesin, dhe shkalla e dëmtimit të të drejtave të
fëmijës vjen duke u rritur cdo ditë, cdo javë, cdo muaj edhe më tepër.
2

Institucionet arsimore, shëndetësore, prindërit, OJF’të
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•

Numri i fëmijëve për të cilët është marrë masë mbrojtje sipas llojit të
masës në 2020:

Siç edhe është përmendur më sipër “Mbrojtje e fëmijës” është parandalimi dhe
përgjigjja ndaj dhunës, keqtrajtimit, shfrytëzimit dhe neglizhimit të fëmijës, përfshirë
rrëmbimin, shfrytëzimin seksual, trafikimin dhe punën e fëmijës. Për garantimin e
mbrojtjes së fëmijës dhe interesin më më të lartë të tij, PMF-të e Bashkisë Tiranë
kanë aplikuar gjatë 2020 këto masa mbrojtjeje:
a) 6 masa emergjente e mbrojtjes, si masë e përkohshme për largimin e
fëmijës nga familja dhe vendosjen në përkujdesje alternative;
b) masa e mbrojtjes për vendosjen e fëmijës në përkujdesje alternative;
c) masa e mbrojtjes për mbikëqyrje të specializuar të fëmijës në mjedisin
familjar.
Në total gjatë vitit 2020 ka patur 6 masa mbrojtjeje të cilat i përkasin kategorisë
“Masa emergjente për largimin e fëmijës nga familja dhe vendosje në përkujdesje
alternative” prej të cilave 6 janë miratuar nga Drejtori i Shërbimeve Shoqërore në
Bashki dhe 5 janë konfirmuar nga Gjykata.

Procedurat që ndjek PMF-ja për të 6 rastet e marra në mbrojtje të menjëhershme
që janë vlerësuar në rrezik të lartë dhe emergjent si pasojë e abuzimit, shfrytëzimit
dhe neglizhimit nga kujdestarët ligjorë janë shumë impenjative, delikate dhe me
përgjegjësi, hapat që ata ndjekin për të realizuar të gjithë procesin në bazë të
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ligjit janë detajuar në Aneksin e raportit, si një vlerësim për punën e PMF-ve dhe
ngarkesën fizike e psikologjike që ata mbajnë në punën e tyre . Masat emergjente
për 6 fëmijët janë konfirmuar me vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe
fëmijët janë vendosur në institucione të përkujdesit rezidencial për fëmijë, një rast
në shelter që ofron shërbime për viktimat e trafikimit në përputhje me tipologjinë
e rastit.
•

Masa e mbrojtjes për vendosjen në përkujdesje alternative

Masa e mbrojtjes për vendosjen në përkujdesje alternative është marrë nga NJA-të
e Bashkisë Tiranë për 12 fëmijë, si një masë e përkohshme mbrojtjeje për atafëmijë
që janë gjendur pa përkujdesje prindërore dhe në nevojë për strehim, këto të
miratuara të 12-ta nga ana e Drejtorit të Shërbimeve Shoqërore në Bashki dhe të
konfirmuara me vendim gjyqësor gjatë vitit 2020.

Nr

Njësia Administrative

Nr

Femra

Meshkuj

1

Pmf në Njësinë Administrative nr 1

7

4

3

Në zbatim

2

Pmf në Njësinë Administrative nr 3

2

1

1

Në zbatim

3

Pmf në Njësinë Administrative nr 5

3

2

1

Në zbatim

4

Pmf në Njësinë Administrative nr 6

3

2

1

Në zbatim

5

Pmf në Njësinë Administrative nr 11

3

2

1

Në zbatim

6

Pmf Lagje 12

2

1

1

Në zbatim

7

Pmf Lagje 13

4

2

2

Në zbatim

8

Pmf Farkë

2

0

2

Në zbatim

9

Pmf Dajt

1

0

1

Në zbatim

10

Pmf Krrabë

2

2

0

Në zbatim

29

16

13

Total

•

Statusi

Masa e mbrojtjes për mbikëqyrje të specializuar në mjedisin familjar

Gjatë vitit 2020, janë marrë 29 masa mbrojtjeje që i përkasin kategorisë “Masa e
mbrojtjes për mbikqyrje të specializuar të fëmijës në mjedisin familjar” të cilat janë
miratuar në bazë të ligjit vetëm nga Drejtori i Shërbimeve Shoqërore në Bashki. Dhe
në total janë marrë 47 masa mbrojtëse të propozuara nga PMF-të.
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ANEKSE
Formulari i raportimit periodik të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijës
(të dhëna në shifra)
Bashkia_____________________________
(e detyrueshme të plotësohet)
1

Numri i rasteve të menaxhuara në total

2

Numri i rasteve të reja

Tremujori tetor-dhjetor
2020

Viti
2020

4

Rastet e reja specifikojini sipas:
•

Numri i rasteve të fëmijëve të identifikuar/
referuar nga: (referohuni Nr. të rasteve të
reja)
•
NJMF
•

Policia

•

OJF

•

Prindi

•

Fëmija

•

Institucione arsimore

•

Institucione shëndetësore

•

Administratori i NE

•

Të tjerë (specifiko) _____________

Numri rasteve të mbyllura
Rastet e mbyllyra specifikojini sipas arsyes:

Grupmoshës 0-3 vjeç

•

fëmija është mbi 18 vjeç

4-6 vjeç

•

është reduktuar niveli i rrezikut, në
rrezik të ulët/mungesë rreziku
fëmija jashtë rrezikut dhe nuk ka
më gjasa të kthehet përpara se të
mbushë 18 vjeç
fëmija vdes

7-9 vjeç

•

10-12 vjeç
13-15 vjeç

•

16-18 vjeç
•

Gjinisë

Meshkuj
•

5

Etnisë Rom
Egjiptian

•

i ulët

Popullsi maxhoritare
(Shqiptare)
Fëmijë me shtetësi të
huaj

•

i mesëm

•

i lartë

•

emergjent

6
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fëmija është transferuar në një
vendbanim tjetër
Numri i rasteve të menaxhuara sipas nivelit
të rrezikut: (referohuni Nr. të rasteve në total)
•

Femra

Numri i vizitave të kryera në familje
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7

Numri i rasteve të fëmijëve në ndjekje sipas
problematikave (referohuni Nr. të rasteve në
total)
•

dhunë fizike

•

dhunë seksuale

•

dhunë psikologjike

•

trafikim

•

fëmijë në situatë rruge

•

neglizhim

•

probleme social-ekonomike

•

aftësi e kufizuar

•

mosregjistrim në gjendjen civile

•

fëmijë në konflikt me ligjin

•

Tjetër
(specifiko)__________________

B-Formulari i raportimit periodik të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijës
Tremujori tetor-dhjetor 2020 (informacion narrativ)

Bashkia ___________________
1.

Për çdo rast të ri për tremujorin tetor-dhjetor 2020, përshkruani
problematikën dhe masat e marra. Nëse ka, të shënohet informacioni për
masat e mbrojtjes bazuar në Ligjin e ri nr. 18/2017 (shtoni faqe të tjera nëse
është e nevojshme)

Tremujori tetor-dhjetor 2020

(Psh:Bullizëm, sjellje delinkuente, abuzim
online, martesa e hershme, gjakmarrje etj.)
8

Numri i fëmijëve për të cilët është marrë
masë mbrojtjeje sipas llojit të masës

a

Masa emergjente për largimin e fëmijës
nga familja dhe vendosjen në përkujdesje
alternative (total)
•
Miratuar nga drejtori i shërbimeve
shoqërore në bashki
•
Konfirmuar nga gjykata

b

•
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Tremujori tetor-dhjetor 2020

Masa e mbrojtjes për vendosjen e fëmijës në
përkujdesje alternative (total)
•

c

2. Përshkruan vizitat në familje, qëllimin dhe periodicitetin e tyre (shtoni faqe të
tjera nëse është e nevojshme)

Miratuar nga drejtori drejtori
shërbimeve shoqërore në bashki
Konfirmuar nga gjykata

Masa e mbrojtjes për mbikëqyrje të
specializuar të fëmijës në mjedisin familjar
(Kjo masë miratohet vetëm nga drejtori
shërbimeve shoqërore në bashki, nuk ka
nevojë për konfirmim nga gjykata)
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3. Përshkruani funksionimin e Grupit Teknik Multidisiplinar në lidhje me:
•
Funksionimin dhe pjesëmarrjen e aktorëve
•
Periodicitetin e takimeve
•
Problematikat
(shtoni faqe të tjera nëse është e nevojshme)
Tremujori tetor-dhjetor 2020

5. Plotësoni të dhënat më poshtë:
Të dhënat kërkohen të përditësuara për Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijës (NJMF)
në bashki dhe të çdo Punonjësi të Mbrojtjes së Fëmijës (PMF) në njësitë
administrative brenda territorit të bashkisë.
Emri/ Mbiemri i
punonjësit të NJMF/
PMF

Telefon /Cel:

Email:

Data e emërimit
në punë si NJMF/
PMF

Emër/Mbiemër
i drejtuesit të
NJMF/ PMF

NJMF
PMF
PMF

4. Cilat janë tematika e trajnimeve, praktikat e reja të fituara dhe ndarjen e
eksperiencave (shtoni faqe të tjera nëse është e nevojshme)
Tremujori tetor-dhjetor 2020
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Udhëzim 284 për Regjistrin e përkohshëm

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E BRENDSHME
MINISTRI
UDHËZIM
NR. 284, DATË 11.03. 2019
PËR
PROCEDURËN E MBAJTJES SË AKTIT TË LINDJES TË FËMIJËVE, NË RASTET KUR
NUK ËSHTË RESPEKTUAR AFATI KOHOR I REGJISTRIMIT TË TYRE, BRENDA 60
DITËVE NGA DATA E LINDJES
Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të
nenit 40, pika 3 dhe të nenit 41/1, të ligjit nr. 10129, datë 11.05.2009 “Për Gjendjen
Civile”, të ndryshuar, me propozim të Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile,

U D H Ë Z O J:
1. Objekt i këtij udhëzimi është përcaktimi i rregullave të hollësishme dhe procedurës
administrative, që zbatohet nga zyrat e gjendjes civile dhe njësia për mbrojtjen e
fëmijës në bashki, në rastin kur nuk është bërë regjistrimi i fëmijës në Regjistrin
Kombëtar të Gjendjes Civile të vitit 2010 (në vijim Regjistri Kombëtar), brenda 60
ditëve, nga data e lindjes.
2. Kur nëpunësi i gjendjes civile konstaton se, nuk është kryer regjistrimi i fëmijës
së lindur në Regjistrin Kombëtar, brenda 60 ditëve nga data e lindjes, njofton me
shkresë zyrtare për këtë fakt, drejtuesin e strukturës përgjegjëse për shërbimet
shoqërore në bashki, duke bashkëlidhur të gjithë dokumentacionin përkatës.
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3. Drejtuesi i strukturës përgjegjëse për shërbimet shoqërore në bashki, dërgon për
trajtim shkresën pranë njësisë për mbrojtjen e fëmijës, brenda 24 orëve nga paraqitja
e saj. Në rastin e Bashkisë Tiranë, shkresa i dërgohet çdo njësie administrative, që
ka njësi të veçantë të mbrojtjes së fëmijës.
4. Punonjësi për mbrojtjen e fëmijës, pranë njësisë për mbrojtjen e fëmijës, (në vijim
punonjësi për mbrojtjen e fëmijës) administron shkresën dhe dokumentacionin e
dërguar nga nëpunësi i gjendjes civile, si dhe çdo akt tjetër që nxjerr sipas këtij
udhëzimi, duke krijuar dosje të veçantë për çdo fëmijë të paregjistruar.
5. Punonjësi për mbrojtjen e fëmijës, ka të drejtë të kërkojë informacion shtesë nga
nëpunësi i gjendjes civile, i cili duhet të përgjigjet brenda 24 orëve nga paraqitja e
kërkesës.
6. Punonjësi për mbrojtjen e fëmijës, kontakton menjëherë me prindin/prindërit
e fëmijës të paregjistruar në Regjistrin Kombëtar dhe në pamundësi të kontaktit
me ta, kontakton me çdo person, që mund të deklarojë lindjen e fëmijës, sipas
parashikimeve të pikës 1, të nenit 40, të ligjit nr. 10129, datë 11.5.2009, “Për
gjendjen civile”, i ndryshuar dhe në pamundësi për të kontaktuar edhe me këta
persona, i drejtohet subjekteve të përcaktuara në pikën 2, të po këtij neni.
7. Punonjësi për mbrojtjen e fëmijës, informon personin e kontaktit përcaktuar në
pikën 6, të këtij udhëzimi:
a) për detyrimin për regjistrimin e fëmijës në gjendjen civile sipas legjislacionit
në fuqi;
b) për përfitimet dhe domosdoshmërinë e regjistrimit të fëmijës;
c) se në rast se fëmija nuk regjistrohet brenda 60 ditëve nga data e lindjes,
procedura e regjistrimit të fëmijës kryhet nga njësia për mbrojtjen e
fëmijës.
Për takimin e zhvilluar mbahet procesverbal, i cili nënshkruhet nga të pranishmit
dhe nëse refuzohet nënshkrimi, evidentohet ky fakt. Procesverbali bëhet pjesë e
dosjes së fëmijës së paregjistruar.
8. Punonjësi për mbrojtjen e fëmijës, cakton një afat prej 10 ditësh nga zhvillimi i
takimit sipas pikës 7, me qëllim që personi i kontaktuar sipas pikës 6, të regjistrojë
fëmijën në Regjistrin Kombëtar.
9. Pas kalimit të afatit të përcaktuar në pikën 8, të këtij udhëzimi, punonjësi për
mbrojtjen e fëmijës, verifikon në zyrën e gjendjes civile, nëse janë paraqitur
personat sipas pikës 6, të këtij udhëzimi, për mbajtjen e aktit të lindjes dhe sipas
rastit, kryen veprimet e mëposhtme:
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a)

nëse fëmija është regjistruar, punonjësi për mbrojtjen e fëmijës harton
raportin përmbledhës për veprimet e kryera, pjesë e të cilit është edhe
konkluzioni për mbylljen e dosjes;

b) nëse fëmija nuk është regjistruar, punonjësi për mbrojtjen e fëmijës, në
bashkëpunim me nëpunësin e zyrës së gjendjes civile, përcaktojnë emrin
e fëmijës, hartojnë aktin e lindjes dhe e nënshkruajnë atë.

Udhëzim nr.285 për njësinë për mbrojtjen e fëmijëve

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRI I BRENDSHËM
Emri i fëmijës, së regjistruar sipas kësaj procedure, është “i përkohshëm” dhe mund
të ndryshojë vetëm me kërkesë të personave dhe sipas procedurës, të përcaktuar
sipas dispozitave përkatëse të ligjit nr. 10129, datë 11.5.2009, “Për gjendjen civile”,
të ndryshuar, për këtë rubrikë dhe vetëm në këto raste.

MINISTRI

UDHËZIM

10. Nëpunësi i zyrës së gjendjes civile dhe punonjësi për mbrojtjen e fëmijës njofton
zyrtarisht personin me të cilin ka kontaktuar, sipas pikës 6, të këtij udhëzimi, për
regjistrimin e fëmijës, modalitetet e regjistrimit, si dhe i dërgon kopje të aktit të
lindjes.

Nr. 285, datë 11/03/ 2019

11. Dokumentacioni për regjistrimin e fëmijës, sipas procedurës së parashikuar në
këtë udhëzim, hartohet dhe protokollohet në dy kopje, një kopje pranë njësisë për
mbrojtjen e fëmijës dhe një kopje në zyrën e gjendjes civile ku është bërë regjistrimi.

PËR

12. Për zbatimin e këtij udhëzimi, ngarkohen, Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes
Civile, zyrat e gjendjes civile dhe njësia për mbrojtjen e fëmijës në bashki.
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

MINISTRI

KRIJIMIN, ADMINISTRIMIN DHE PËRDITËSIMIN E REGJISTRIT TË PËRKOHSHËM
PËR LINDJET E RAPORTUARA
Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 
dhe të  pikës 2, të nenit 41/1, të  ligjit nr. 10129, datë 11.05.2009 “Për gjendjen
civile” të ndryshuar, me propozim të Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile,

Sandër LLESHAJ
U D H Ë Z O J:
1. Regjistri i Përkohshëm në zbatim të përcaktimeve të bëra në pikën 2, të nenit
41/1 të ligjit nr. 10129, datë 11.05.2009 “Për gjendjen civile”, të ndryshuar, është një
modul elektronik, në të cilin do të pasqyrohen të dhënat vetëm për rastet e lindjeve
të raportuara dhe të paregjistruara në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile.
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2. Regjistri i Përkohshëm, këtu e në vijim i përmendur si “moduli”, do të jetë i
integruar në të njëjtin mjedis ku është i integruar Rregjistri Kombëtar i Gjendjes
Civile, pra portal ëeb.
3. Mirëmbajtja dhe zhvillimi i këtij moduli do të realizohet nga subjekti që mirëmban
dhe zhvillon portalin ëeb të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile.
4. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile është  institucioni përgjegjës për
krijimin, mbajtjen dhe administrimin e të dhënave që ruhen në këtë modul.
Përditësimi i të dhënave bëhet nga nëpunësit e zyrave të gjendjes civile të njësive
administrative.
5. Në këtë modul pasqyrohen të dhënat për gjithë të lindurit e paregjistruar, të
cilët prezumohet se kanë shtetësinë shqiptare, pavarësisht faktit se kanë lindur
brenda apo jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, pavarësisht se kanë lindur
në institucione spitalore publike/jo publike apo jashtë tyre, sipas përcaktimeve të
pikës 6, të këtij udhëzimi.
6. Nëpunësi i zyrës së gjendjes civile në njësinë administrative pasqyron në këtë
modul të dhënat:
a) për të gjithë fëmijët e lindur në institucione spitalore, për të cilët ka marrë
njoftimin prej këtyre institucioneve dhe ndërkohë personat që kanë të
drejtën dhe detyrimin e deklarimit nuk janë paraqitur para nëpunësit për
të mbajtur aktin e lindjes;
b) për të gjithë të lindurit, për të cilët nëpunësi i gjendjes civile, pasi është
njohur me kërkesën e deklaruesit konstaton se nuk mund të mbajë akt
lindje, për shkak se dokumenti «asistencë në lindje» ose raporti mjeksor
është me pasaktësi ose ka rubrika të paplotësuara;
c) për të gjitha rastet kur deklaruesi nuk ka dokument që vërteton lindjen;
ç) për rastet kur akti i lindjes i mbajtur jashtë vendit ka pasaktësi ose është i
paplotë në rubrikat e tij;
d) si dhe çdo rast tjetër që konstatohet i paregjistruar, për të cilin nuk mund
të mbahet akt lindje në momentin e konstatimit/deklarimit.
7. Të dhënat e pasqyruara në modul, do të qëndrojnë aty, deri sa rasti të zgjidhet.
Zgjidhja mund të jetë nëpërmjet rrugës gjyqësore ose rrugës adimistrative dhe
nëpunësi të ketë mundësinë e mbajtjes së aktit të lindjes, ose të pasqyrimit të aktit
të lindjes të mbajtur jashtë vendit.
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8. Të dhënat që përmban moduli janë si më poshtë:
•

emri/mbiemri i personit të pa regjistruar;

•

emri i babait & numri personal i babait, (nëse ka);

•

emri i nënës & numri personal i nënës;

•

datëlindja;

•

vendlindja;

•

gjinia;

•

adresa e banimit dhe numri i kontaktit;

•

Arsyeja e mosregjistrimit;

•

Dokumentat e paraqitura që mund të jenë:
i)

Raportimi nga institucionet e shërbimit spitalor
shtetëror, publik ose privat;

ii)

Raportime nga institucione të ndryshme;

iii)

Raportim nga vetë shtetasit;

•

Data e regjistrimit në Regjistrin e Përkohshëm;

•

Data e zgjidhjes së rastit/regjistrimi në Regjistrin Kombëtar të
Gjendjes Civile.

9. Moduli përmban edhe opsionin e njoftimit të nëpunësit të gjendjes civile, në
rastin kur kalohet afati 60 ditor, nga data e lindjes.
Me kalimin e afatit 60 ditor të përmendur më lart, nëpunësi i zyrës së gjendjes
civile, kryen këto veprime:
a) kontrollon nëse të dhënat e regjistruara për lindjen dhe/ose regjistrimin, janë
regjistruar përfundimisht në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile. Në rast se
është bërë regjistrimi i të dhënave për personin në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes
Civile atëherë nëpunësi i gjendjes civile vendos në modul shënimin, “E zgjidhur”.
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b) në rast se nëpunësi i gjendjes civile konstaton se, fëmija nuk është regjistruar ende
në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile atëherë kryen veprimet e përcaktuara në
Udhëzimin e Ministrit të Brendshëm, “Për procedurën e mbajtjes së aktit të lindjes
të fëmijëve, në rastet kur nuk është respektuar afati kohor i regjistrimit të tyre,
brenda 60 ditëve nga data e lindjes”.
10. Nëpunësi i zyrës së gjendjes civile, në bazë të të dhënave të modulit lëshon
vërtetim, sipas modelit bashkëlidhur këtij udhëzimi, pjesë përbërëse e tij.
Vërtetimi i lëshuar nga nëpunësi i zyrës së gjendjes civile, i jepet të interesuarit
për plotësimin e të drejtave të tij për arsim, trajtim shëndetësor ose përfitimin
e shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, apo në çdo aspekt tjetër për të cilin ka
interes të ligjshëm.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA __________________
NJESIA ADMINISTRATIVE_________________,
ZYRA E GJENDJES CIVILE
Nr._________,prot, Datë____,____,________
VËRTETIM

11. Ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile dhe nëpunësit e zyrave të
gjendjes civile për zbatimin e këtij udhëzimi.

(Emri/mbiemri i personit)__________________________

Ky Udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

datëlindje, ________________,
vendlindje, ________________,
emri i babait,________________________________, numër personal dhe,

MINISTRI
Sandër LLESHAJ

emri i nënës,_________________________________, numër personal,
është i regjistruar në Regjistrin e Përkohshëm të Zyrës së Gjendjes Civile të Njësisë
Administrative_________________.
Ky dokument lëshohet për efekt __________________________
Nëpunësi i Zyrës së Gjendjes Civile
Emër / mbiemër vula
Shënim:
Ky vërtetim ka burimin dhe gjenerohet nga Rregjistri i Përkohshëm që mbahet nga
zyra e Gjendjes Civile.
Ky vërtetim ka vlerë juridike dhe lejohet të përdoret deri në momentin që personi
rregjistrohet në Rregjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile.
Ky vërtetim është i vlefshëm vetëm për realizimin e të drejtave të ligjshme të
personit të tilla si arsimin, përkujdesje shoqërore, trajtim shëndëtsor, etj.
Të dhënat që përmban ky Vërtetim nuk janë dokument identiteti për personin dhe
të dhënat e pasqyrura janë vetëm në bazë të deklarimeve të bëra nga vetë personi/
kërkuesi në momentin e rregjistrimit në Rregjistrin e Përkohshëm.
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Street Law në NJA’ve të Bashkisë Tiranë
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Video: NJA punon për mbrojtjen sociale të fëmijëve vulnerabël
https://drive.google.com/file/d/1JQzzCNvd0U1I0EOyyFtmxx0hkhjgp0rn/
vieë?usp=sharing
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KONTAKTE
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1.

Qendra Komunitare Multidisiplinare
Adresa: NJA nr. 9, Rruga “Maliq Muca”
Orari i sherbimit : 8:00-20:00, e Hene – e Shtune
Kontakte: Matilda Zizolli / 0692182590 / matilda.zizolli@gmail.com

2.

Qendra Komunitare Shkozë
Adresa: NJA nr. 1, Blloku i Banesave Sociale
Orari i sherbimit : 8:00-20:00, e Hene – e Shtune
Kontakte: Ervis Rahmani / 672170092 / evisrahmani@gmail.com

3.

Qendra Sociale “Streha Tiranë”
Adresa: NJA nr. 1, Godina UPNA, prane “Neës 24”
Orari i sherbimit : 20:00-8:00, cdo dite
Kontakte: Arlinda Bilali / 692203490 / arlinda.bilali@gmail.com

4.

Qendra Komunitare “Të Qëndrojmë Së Bashku”
Adresa: NJA nr. 6 Pas ish-Kombinatit Misto Mame
Orari i sherbimit : 8:00-20:00, e Hene e Shtune
Kontakte: Egla Laze / 693493213 egla_laze@yahoo.com

5.

Qendra Komunitare “Gonxhe Bojaxhi”
Adresa: NJA nr. 4, Rruga Selaudin Bekteshi Prane Shkolles “Ardian
Klosi”
Orari i sherbimit : 8:00-20:00, e Hene - e Shtune
Kontakte: Elta Islani / 672003696 / eltaislami@yahoo.com

6.

Qendra Komunitare e Terrenit
Adresa: NJA nr. 9, Rruga “Maliq Muca”
Orari i sherbimit : 24 H e Hene – e Djele
Kontakte: Aida Pambuku / 0693130288 / aida.pambuku@gmail.com
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TLAS (Shërbimi Ligjor Falas Tiranë) është një nga organizatat që luan rol aktiv në trajtimin, mbështetjen
dhe ofrimin e shërbimeve ligjore falas për personat në nevojë dhe familjet e tyre. Misioni i TLAS është
përmbushja e nevojave ligjore dhe sociale e të varfërve, edukimi dhe sensibilizimi i shoqërisë shqiptare mbi
sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut, ndërmarrja e nismave për përmirësimin e sistemit ligjor, zhvillimin e
komunitetit dhe forcimin e demokracisë në Shqipëri.
Objektivat e TLAS janë:
• Ofrimi i shërbimeve ligjore për njerëzit dhe grupet në nevojë;
• Ndërgjegjësimi i shtresave në nevoje dhe publikimi i informacioneve për çështje të rëndësishme ligjore dhe
të të drejtave të njeriut;
• Ndërmarrja e nismave për përmirësime të legjislacionit, për rritjen e aksesit në drejtësi dhe përfshirjen
sociale të njerëzve në nevojë.
Adresa e TLAS:
Bulevardi “Bajram Curri”, p. “Agimi”, shk. 18, ap.322, Tiranë, Shqipëri.
Tel: +355 04 258442;
Cel; 0692093731;
email: tlas@tlas.org.al.

