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Mesazh për prindërit! 

Fëmijët tanë shpesh përballen me zgjedhje të cilat ndikojnë zhvillimin 
dhe sigurinë e tyre. Si prindër, ne bëjmë më të mirën e mundshme për ti 
edukuar fëmijët dhe për ti udhëzuar në mënyrë që ata të bëjnë zgjedhje të 
shëndetshme. Një ndër mënyrat për ta bërë këtë është thjesht, të flasim 
me ta. Disa nga temat e diskutimit janë të lehta për tu diskutuar sic janë 
sportet, notat në shkollë apo aspekte të tjera të jetës. Disa të tjera, janë 
tema më të vështira sic janë diskutimet për abuzimin e fëmijëve apo, akoma 
më shumë, tema e abuzimit seksual. Pavarësisht se sa e vështirë është të 
diskutosh abuzimin seksual me fëmijët, kjo gjë është shumë e rëndësishme. 
Studimet tregojnë se fëmijët prindërit e të cilëve u flasin për parandalimin 
e abuzimit seksual, janë më të suskseshëm për ta parandaluar dhe trajtuar 
atë. Diskutimi i kësaj teme është mbase, hapi i parë i rëndësishmën që 
prindërit ndërmarrin për të mbrojtur realisht fëmijët e tyre. Komunikimi 
i hapur midis prindërve dhe fëmijëve për çështje të tilla serioze, u jep 
sigurinë fëmijëve se sado e frikshme të jetë, prindërit e tyre janë aty 
për ti mbështetur dhe ndihmuar ata. Fatkeqësisht, një kërcënim i madh 
për sigurinë ë fëmijëve janë të rriturit që abuzojnë seksualisht fëmijët. 
Thelbësore për ti ruajtur fëmijët nga këta abuzues, është aftësia e fëmijëve 
për të kërkuar ndihmë tek të rritur të cilët ata i besojnë sa herë që ndihen 
keq, të frikësuar apo të lënduar. Prindërit janë burimi më i mirë I mundshëm 
për këtë lloj ndihme.  Është shumë e rëndësishme që fëmijët të dinë që në 
rast situate abuzive, prindërit do të dëgjojnë dhe do të përgjigjen gjithnjë 
në mënyrë mbështetëse. Prindërit shpesh shqetësohen nëse fëmijet e 
tyre mund të ngacmohen seksualisht nga dikush që jeton në komunitetin 
e tyre. Pavarësisht se çfarë mendojnë shumë njerëz, pjesa më e madhe  e 
abuzimit seksual ndaj fëmijeve kryhet nga dikush që fëmija e njeh shumë 
mirë, përfshirë kushërinjtë apo miqtë e familjes. Fëmijët dhe të rinjtë mund 
të kenë gjithashtu sjellje seksuale të dëmshme kundrejt njëri-tjetrit. Ky 
manual jep informacione të thjeshta dhe këshilla, si dhe aktivitete për t’ju 
ndihmuar të mbroni fëmijet tuaj nga abuzimi me fokus seksual. Qëllimi i tij 
është të ndihmojë prindërit të përmirësojnë aftësitë e komunikimit dhe 
sigurinë e fëmijëve.  

ËSHTË PËRGJEGJËSI E TË RRITURËVE TË KUJDESEN 
PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE!
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Përdorimi i Manualit 

Ky Manual është i ndarë në dy pjesë: I pari përmban informacion të 
përgjithshëm teorik për prindër për abuzimin e fëmijëve; I dyti, përmban 
informacion praktik për adresimin e abuzimit dhe rëndësinë e komunikimit 
efektiv me fëmijët.
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Pjesa I
Të kuptojmë abuzimin e fëmijëve

Informacion bazë për abuzimin e fëmijëve

Abuzimi apo keqtrajtimi i fëmijëve përfshin të gjitha format e keqtrajtimit 
fizik dhe/ose emocional, abuzimin seksual, lënien pas dore apo trajtimin 
neglizhues, shfrytëzimin komercial apo i ndonjë lloji tjetër që shkakton 
dëmtim aktual apo të mundshëm të shëndetit, mbijetesës, zhvillimit apo 
dinjitetit në kontekstin e një marrëdhënie përgjegjësie, besimi apo pushteti. 
Një fëmijë i abuzuar apo i neglizhuar është personi i cili është dëmtuar apo 
kërcënuar, mendërisht apo fizikisht nga veprimet ose mungesa e veprimeve 
të personave përgjegjës për kujdesin ndaj tij. Çdo fazë e abuzimit të 
fëmijëve ka format, shenjat dhe tiparet e veta. Janë disa forma të abuzimit 
të fëmijëve; abuzimi fizik, emocional, seksual dhe neglizhimi i fëmijëve.  

Më poshtë janë disa përkufizime të formave të abuzimit:

Abuzimi fizik

Abuzimi fizik i fëmijëve është dëmtimi ose lëndimi i qëllimshëm i një fëmije 
nga të rritur që janë përgjegjës për kujdesin e tij. Shpeshherë abuzimi fizik 
është rezultati i ndëshkimit të pa-arsyeshëm, ose ndëshkim i cili është shumë 
i rëndë për fëmijën.  Në disa raste, prindërit i rrahin, godasin fëmijët e tyre 
për shkak të stresit të përditshëm.  Prindër të alkolizuar apo abuzues të 
drogës kanë më shumë gjasa të abuzojnë fizikisht fëmijët e tyre.  Dëmtimet 
e abuzimit fizik përfshinë enjtjet, fryrjet, të nxirat, thyerje të kockave apo 
djegjet e fëmijëve. Përgjatë rritjes fëmijët pësojnë dëmtime të vogla gjatë 
lojës në gjunjë, apo krahë por, nëse shenjat e dëmtimeve janë të forta, të 
mëdha dhe të qëndrushme, është e mundur që fëmija të jetë i abuzuar 
fizikisht. Ndëshkimi fizik i fëmijëve në vendin tonë është vepër penale dhe 
dënohet me ligj deri në heqjen e përgjegjësisë prindërore.

Abuzimi emocional

Abuzimi emocional i fëmijëve është çdo veprim ose ngjarje që konsiston në 
përçmimin, frikësimin apo presionin sistematik të fëmijës dhe që dëmton në 
mënyre serioze zhvillimin e tij. Abuzimi emocional i fëmijëve është shumë i 
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vështirë për tu konstatuar por, është po aq i dëmshëm sa cdo formë tjetër 
abuzimi. Abuzimi emocional dëmton në mënyrë serioze zhvillimin e fëmijës, 
vetë-vlerësimin dhe vetë-besimin e tyre, imazhin pozitiv për veten, shkakton 
probleme të ndërveprimit me të tjerët, etj. Një fëmijë vuan nga abuzimi 
emocional kur prindërit janë fizikisht prezentë në ambjente me ta por, janë 
emocionalisht jo-prezentë/të shkëputur. Abuzim emocional janë aktet ndaj 
fëmijëve që shkaktojnë, ose kanë një mundësi të lartë t’i shkaktojnë, dëm të 
zhvillimit fizik, mendor, shëndetësor, moral, shpirtëror dhe social të fëmijës. 
Refuzimi i fëmijëve është një ndër format e abuzimit emocional kur fëmija 
shmanget ose largohet nga prindërit dhe ata e bëjnë atë të ndihet i pavlerë, 
i papranueshëm. Nënvlerësimi i fëmijëve kur ata kritikohen, stigmatizohen, 
i deprivohet dinjiteti, poshtërohen, apo bëhen të ndihen inferiorë ështe 
po aq problematik. Terrorizimi i fëmijëve kur ata sulmohen verbalisht nga 
prindërit, ose kërcënohen me dëm fizik ose psikologjik. Izolimi i tyre kur 
fëmijeve i privohen kontaktet sociale jashtë familjes, nuk i lejohet që të 
ketë shokë, mbahet në një hapësirë të kufizuar për periudha të gjata kohe, 
pa ndërveprim social, është po ashtu formë abuzimi. Forma të tilla si: 
plotësimi i tekave të fëmijëve si mënyrë për të fituar kohë dhe qetësi nga 
ana e prindërve, lënia për kohë të gjatë me telefon apo përpara TV, tallja 
e vazhdueshme që u bëhet fëmijëve, refuzimi i vazhdueshëm nga prindërit, 
fajësimi i vazhdueshëm apo edhe krahasimi me vëllezërit, motrat apo 
bashkëmoshatarët janë ndër format më të pranuara të abuzimit emocional. 
Ofendimi i fëmijëve, thërritja me emra apo nofka ofenduese, komunikimi 
verbal i dhunshëm me ta është po ashtu formë abuzimi. Pritshmëritë jo-
realiste të prindërve në arritjet sportive apo akademike të fëmijëve të tyre 
janë gjithashtu forma të zakonshme abuzimi nga prindërit. Kur fëmija nuk 
i përmbush këto pritshmëri ai ndjen që nuk është kurrë mjaftueshëm i 
mirë. Abuzimi emocional është pothuajse gjithnjë prezent kur identifikohen 
forma të tjera të abuzimit.

Abuzimi Seksual 

Abuzim seksual është çdo formë e përdorimit të fëmijës për qëllime ose 
kënaqësi seksuale nga të rriturit.  Abuzimi seksual ndodh kur një fëmijë nën 
moshën 18 vjeç, shfrytëzohet seksualisht nga një person tjetër. Personat 
që abuzojnë seksualisht fëmijët shpeshhere janë në marrëdhenie besimi, 
pushteti apo kontrolli me fëmijët që ata abuzojnë. 1 në 4 femra dhe 1 në 
7 meshkuj të rritur, në rang botëror, janë abuzuar seksualisht kur kanë 
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qënë fëmijë. Fëmijët abuzohen në së shumti nga persona që ata i njohin 
dhe të cilëve u besojnë. Zakonisht abuzuesit janë meshkuj por, edhe femrat 
munden dhe abuzojnë seksualisht fëmijët. Zakonisht abuzimi seksual mes 
një fëmije dhe abuzuesit ndodh më shumë se një here. Shumë rrallë fëmijët 
gënjejnë për të qënit i abuzuar – ata mund të mos kenë njohurinë dhe 
aftësitë gjuhësore për ta shprehur, por sjellja e tyre flet më shumë.  Abuzimi 
seksual i fëmijëve mund të marrë shumë forma si për shembull: ekspozimin e 
pjesëve intime të trupit; prekjen seksuale në cdo pjesë të trupit, me apo 
pa rroba, përfshirë përdorimin e një objekti; seksin penetrues, përfshirë 
penetrimin e gojës me një objekt apo pjesë të trupit; inkurajimin e fëmijes 
për t’u angazhuar në aktivitete seksuale, përfshirë akte seksuale me dikë 
tjetër; përfshirja e qëllimshme në aktivitet seksual përballë një fëmije apo 
mosmarrja e masave të duhura për të penguar ekspozimin e fëmijes ndaj 
aktivitetit seksual të të rriturve; shpërndarja, ekspozimi apo reklamimi i 
imazheve të turpshme të fëmijëve; pagimi për shërbime seksuale të një 
fëmije apo inkurajimi i tyre për t’u përfshirë në prostitucion apo pornografi; 
t’i tregosh fëmijës imazhe të aktivitetit seksual përfshirë fotografi, video 
apo nëpërmjet webkamera-ve, etj. 

Prindër, fëmijët nuk janë 
ASNJËHERË shkaktarë të 
abuzimit dhe NUK duhen 

fajësuar!
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Mite dhe Fakte rreth abuzimit seksual

Mit
Abuzimi seksual është një çështje e familjes dhe duhet trajtuar brenda familjes

FaktStudimet provojnë se një fëmijë i abuzuar që nuk merr shërbimet për të cilat ka nevojë në kohën e duhur ka më shumë gjasa të vuajë pasojat në një kohë më të gjatë.

Mit
Abuzuesit janë 

të panjohur për 

fëmijën
Fakt

Ata që abuzojnë 

me fëmijët janë 

persona të besuar/

të afërt për ta: 

prindër, kushërinj, 

mësues, miq 

të ngushtë të 

familjes.

Mit
Abuzimi seksual nuk mund të ndodhë kurrë në familjen time

Fakt
Studimet tregojnë se abuzuesit e fëmijëve janë persona brenda rrethit të besimit dhe ai mund të ndodhë kudo

Mit

Vetëm vajzat e 

vogla të bukura 

janë pre e abuzimit 

seksual

Fakt

Të dhënat tregojnë 

se viktima të 

abuzimit seksual 

janë fëmijë të 

pambrojtur qofshin 

vajza, qofshin djem.

Mit
Fëmija im do të tregonte nëse do t’i ndodhte diçka

Fakt
Një nga shenjat e abuzimit është izolimi dhe mungesa e dëshirës për të folur për sa ka ndodhur.

Mit
Të folurit rreth 

abuzimit seksual 

i tremb fëmijët, 

është më mirë të 

heshtësh
Fakt

Të folurit rreth 

abuzimit seksual 

i mëson fëmijët 

për mekanizmat 

vetëmbrojtjës 

dhe të dinë ku të 

kërkojnë ndihmë.
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Cilët janë njerëzit që abuzojnë seksualisht me fëmijë?

Është e pamundur të përshkruash një abuzues seksual tipik apo një 
pedofil.  Ata nuk duken ndryshe nga njerëzit e tjerë apo sillen në mënyra të 
ndryshme. Ata gjenden në të gjitha nivelet e shoqërisë dhe mund të vijnë 
nga çdo fushë profesionale, rracë apo fe. Ndonjëherë ata mbajnë poste me 
influencë, duke u shfaqur si anëtarë të respektuar të shoqërisë. Ata mund 
të jenë duke abuzuar fëmijet e tyre si dhe fëmijët e komunitetit. Ata të cilët 
abuzojnë fëmijët në familjet e tyre mund të përfshijë baballarët, partnerët 
që bashkëjetojnë, njerkun, të dashurit, vëllezërit, dajat, xhaxhallarët, 
kushërinjtë meshkuj, gjyshërit dhe figurat e babait. Abuzuesit mund të jenë 
po të ngjashëm përsa i përket familjarëve femrave, përfshirë mamatë. Edhe 
mësuesit apo edukatorët nuk bejnë përjashtim. 

Në kundërshtim me imazhin që mendohet, njerëzit të cilët abuzojnë 
seksualisht ndaj fëmijëve shpesh paraqiten të sjellshëm, të interesuar 
dhe të dashur ndaj fëmijëve. Kjo bën pjesë në ndërtimin e marrëdhënies 
me fëmijët, e cila i ndihmon ata të abuzojnë pa u dyshuar apo zbuluar. 
Gjithashtu, shumë prej tyre e bindin veten që nuk po e dëmtojnë fëmijën. 
Njerëzit të cilët abuzojnë seksualisht me fëmijët mund të harxhojnë shumë 
kohë për t’u afruar me fëmijët që t’i fitojnë besimin. Në familje, kjo sjellje 
mund të mos duket e pazakontë. Gjithashtu, ata i ushtrojnë një presion të 
madh fëmijës për të mbajtur sekretin e abuzimit.

Abuzuesit mund të targetojnë vetëm vajzat ose djemtë, ose të dyja gjinitë; 
ata mund të preferojnë fëmijët e një moshe të caktuar ose mund të jenë 
një kercenim për të gjithë fëmijet. Në situatë familjare ata ndonjëherë 
inkurajojnë vellëzerit dhe motrat të konkurrojnë për vëmendjen e tyre. 
Ata mund të zgjedhin një fëmijë në veçanti për vëmendje të veçantë apo 
qerasje për të krijuar mundësi që të abuzojnë. Në disa raste, fëmija i cili po 
abuzohet mund të trajtohet veçanërisht ashpër nga abuzuesi.

Pothuajse gjithmonë abuzimi mbahet në fshehtësi të madhe nga abuzuesi. 
Të rriturit e tjerë në familje ndoshta nuk do të dyshojnë që ka diçka që 
s’shkon, përfshirë prindin tjetër nëse partneri i tyre është abuzuesi. Fëmija 
gjithashtu mund të ndihet konfuz dhe mos të dijë kujt ti tregojë apo çfarë 
duhet t’i tregojë. Për të mbajtur abuzimin sekret, abuzuesi mund të përdorë 
frikërat natyrale të fëmijës, vënien në siklet ose faj për çfare ka ndodhur, si 
dhe kërcënimet për ndëshkim. Ata mund të thonë:
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•	 “Nqs tregon, babin do e marrin dhe familja do prishet.”
•	 “S’ka kuptim t’i tregosh dikujt- askush nuk do të të besojë” ose 

“Thuaj një fjalë të vetme dikujt dhe je i vdekur.”
•	 “Është mënyra sesi vajzat/djemtë e vegjël i duan baballarët e tyre” 

për të bindur fëmijën që çfarë po ndodh është normale në familje 
ose për t’i bindur mos t’i tregojnë dikujt.

Abuzuesi mund të kercënojë të dëmtojë dikë të afërt me fëmijën, psh një 
prind, kushuri madje dhe një kafshë të familjes. Shpesh ata e bëjnë fëmijën 
të besojë se ai/ajo është disi përgjegjës për abuzimin që po ndodh ose që 
po vazhdon. 

Neglizhimi
Neglizhim ndaj fëmijës është mosdhënia e kujdesit të përshtatshëm për 
fëmijën, si streha, ushqimi, veshja, arsimimi, supervizioni, ndihma mjekësore 
si dhe çdo lloj tjetër ndihme bazë, që është e domosdoshme për zhvillimin 
e kapaciteteve fizike, intelektuale dhe emocionale të fëmijës. Kur këto 
nevoja bazike mbahen në mënyrë të qëllimshme nga të rriturit të cilët janë 
përgjegjës për t’i siguruar, atëherë konsiderohet neglizhim. Shpeshherë, 
prindërit të cilët neglizhojnë fëmijët janë të tejmbushur duke u marrë me 
nevojat e tyre sa që nuk njohin dot nevojat e fëmijëve të tyre. Neglizhimi 
varet shumë nga niveli i të perceptuarit nga ana e fëmijëve dhe shoqërisë 
të sjelljes së prindërve, jo të mënyrës se si prindërit e perceptojnë vetë 
sjelljen e tyre. Dështimi prindëror për të siguruar të mirat e domosdoshme 
fëmijëve të tyre kur opsionet janë të mundshme është neglizhim i fëmijëve. 
Zakonisht varfëria është një ndër shkaqet që nuk i lejon prindërve të 
plotësojnë nevojat e fëmijëve – rrethanat dhe qëllimshmëria duhet të 
shqyrtohen përpara se sjellja e pindërve te kategorizohet si neglizhuese 
ose jo. Neglizhimi i fëmijëve është ndër format më të shpeshta të abuzimit. 
Fëmijët që lindin nga prindër në moshë shumë të re janë te ekspozuar më 
shumë ndaj neglizhimit. 

Abuzimi midis bashkëmoshatarëve:
Dhuna/ngacmimi ndërmjet bashkëmoshatarëve është 
një formë e sjelljes agresive në të cilën dikush qëllimisht dhe 
në mënyrë të përsëritur i shkakton lëndim ose shqetësim 
një personi tjetër. Përafërsisht në rang global, një e treta 
e ngacmimeve seksuale kryhen nga bashkëmoshatarët 
e tjerë. Nëse fëmija juaj ju tregon për joshje, kërkesa, 

përfshirje në aktivitet seksual në formën e mashtimit nga bashkëmoshatarët, 
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atëherë kjo është formë abuzimi. Fëmijët të cilët ngacmojnë seksualisht 
fëmijë të tjerë kanë nevojë për ndihmë profesionale. Sa më parë ta marrin 
ndihmën, aq më shumë janë gjasat që të jenë plotësisht të shëndetshëm dhe 
të mos dëmtojnë të tjerë kur të rriten. Prindërit duhet të jenë në gjendje të 
njohin/dallojnë midis sjelljes normale dhe jo-normale seksuale të fëmijëve 
të tyre. Sigurisht, përgjatë rritjes të gjithë fëmijët janë kuriozë për pjesët e 
trupit dhe organet e tyre seksuale. Kur sjellja seksuale është e detyrueshme, 
kur personi që e nis atë ka më shumë pushtet mbi personin tjetër, ose kur 
sjellja seksuale nuk merr pëlqimin/miratimin e të dy partnerëve, atëherë 
ajo është abuzuese. Kur prindërit janë të shqetësuar për sjelljen seksuale të 
fëmijëve të tyre atëherë ata duhet të flasin me fëmijët, ti kuptojnë dhe të 
mundohen ti ndihmojnë.

Bulizmi – është dëmtimi i qëllimshëm i tjetrit, në mënyrë 
të përsëritur, nga dikush që është në pozita autoritetit / 
pushteti (më i forti). Sjelljet përmes të cilave shfaqet 
bullizmi përfshijnë: vënien në lojë, thumbimin, kërcënimin, 
të qëlluarin ose zhvatjen (por jo vetëm këto) prej një apo 
më shumë personave ndaj viktimës. Duhet kuptuar që 

bulizmi është abuzim, JO konflikt. Bulizmi është sjellje e pa-pranueshme jo 
sëmundje nga e cila dikush vuan apo një formë sëmundjeje.

Cilado qoftë forma e bulizmit, ai ka pasoja shkatarruese në jetën dhe 
mirqënien e fëmijëve në aspektin fizik, emocional dhe të ndërtimit të 
marrëdhënieve të shëndetshme. Bulizmi mund të ndodhë ballë për ballë, 
ose nëpëmjet mjeteve të komunikimit virtual si përmes telefonave, 
internetit ose paisjeve të tjera personale. Kërcënimi/ngacmimi virtual mund 
të jetë shumë i pakëndshëm për fëmijët dhe adoleshentët – veçanërisht për 
arsye të përmasave, shpejtësisë dhe disponueshmërisë që do të thotë se 
këto dukuri mund të ndodhin në çdo vend dhe në çdo kohë. Si të rritur të 
përgjegjshëm, bashkë me mesuesit, ju keni detyrimin për ta ndaluar bulizmin 
dhe cdo formë të shfaqjes së tij. Ju mund ti mësoni fëmijës suaj të mbrohet 
dhe se cfarë të bëjnë në rastet kuar ata përballen me bulizmin. Mbani mënd 
– në një situatë bulizmi ju nuk duhet ta nxisni fëmijën të përballet vetë dhe i 
vetëm me problemin. Puna për reduktimin e bulizmit kërkon bashkëpunimin 
tuaj, të fëmijës dhe mësuesve dhe si e tillë ajo është punë në ekip. 

Prindër, bulizmi është ABUZIM, JO KONFLIKT!
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Rreziku i abuzimit të fëmijëve online

Egzistojnë të rritur qofshin këta burra, gra apo të rinj, që e përdorin 
teknologjinë për t’i dëmtuar dhe abuzuar fëmijët. Dëmtimi apo abuzimi 
në këtë rast shfaqet në formën e dërgimit të sms-ve apo e-maileve  
abuzive dhe të turpshme, mesazheve joshëse për ti përfshirë në abuzime 
seksuale, ose përmes përdorimit të kameras së kompjuterit/telefonit për 
të shfaqur imazhe të papërshtatshme ose për të diskutuar rreth temave 
të papërshtatshme. Prindërit duhet të jenë shumë të vëmëndshëm për të 
kontrolluar faqet e internetit që hapin fëmijët e tyre, profilet e regjistruara 
të cilat mund të jenë burim trafikimi, apo cdo veprimtari tjetër të fëmijëve 
që lidhet me përdorimin e teknologjisë.

Kush janë fëmijët të cilët janë më të 
predispozuar të abuzohen?

Disa fëmijë ndodhen në situata që e shtojnë rrezikun për 
të qenë të neglizhuar dhe të abuzuar. Faktorët që rrisin 
rrezikun mund të lidhen me paragjykimet dhe diskriminimin, 
izolimin, përjashtimin social, mungesën e komunikimit dhe 
hezitimin e të rriturve nga ana e tyre  për të pranuar se 
abuzimi ka ndodhur, ose sepse neglizhimi ndaj fëmijëve ju 
duket dicka normale.

Fëmijët që kanë nevojë për vëmendje të vecantë nga aspekti i mbrojtjes dhe 
garantimit të sigurisë mund të vijnë nga këto kategori:

	Fëmijët me aftësi të kufizuara 
	Fëmijët që abuzohen sistematikisht në familje
	Fëmijët e braktisur nga prindërit (që jetojnë në institucione të 

kujdesit rezidencial) 
	Fëmijët që jetojnë në familje të përkohshme 
	Fëmijët emigrantë 
	Fëmijët që nuk ndjekin shkollën 
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	Fëmijët në familje ekstremisht të varfëra
	Fëmijë që diskriminohen dhe keqtrajtohen mbi bazën e rracës, 

etnicitetit, besimit fetar apo përkatësisë seksuale.

Cilat janë disa nga shkaqet e 
abuzimit ndaj fëmijëve?

Abuzimi ndaj fëmijëve ekziston në të gjitha shoqëritë.  Bazat ose arsyet se 
përse ai vazhdon të shfaqet, janë të ndërlikuara dhe lidhen me një numër 
faktorësh. 

Disa prej tyre mund të jenë:

• izolimi shoqëror i familjes
• mungesa e njohjes së nevojave të zhvillimit të fëmijës
• aftësitë e kufizuara fizike ose mendore të fëmijës
• prindër me të kaluar abuzuese;
• mungesë kohezioni ose mosfunksionim i marrëdhënieve brenda familjes 
• abuzimi me drogën/alkoolin nga prindi/ërit, kujdestari/ët
• prindër tërinj me mbështetje të pakët
• prind/kujdestar i vetëm
• lidhje e dobët midis prindërve dhe fëmijës
• pikëpamjet negative për fëmijën, fajësimi pa vend
• nivel i lartë i stresit tek të rriturit
• sëmundjet e shëndetit mendor tek prindërit, përfshirë depresionin
• nivelet e larta të dhunës në komunitet
• varfëria dhe situata të tjera të pafavorshme socio-ekonomike, si 

papunësia

Prindër! Askush nuk është imun ndaj cdo forme të 
abuzimit. Abuzimi mund të prekë cdo fëmijë!
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Si mund ta kuptoj nëse fëmija im është 
abuzuar?

Treguesi më i mirë i abuzimit të fëmijës është komunikimi me të nëse dikush 
e ka trembur, lënduar apo bërë që të ndihet keq. Shpeshherë fëmijët nuk 
e tregojnë abuzimin por, nëpëmjet treguesve fizikë apo sjellore ju mund 
të kuptoni nëse bëhet fjalë për një situatë abuzuese ose jo. Treguesit 
nuk evidentojnë që një fëmijë është abuzuar apo jo – ato paralajmërojnë 
prindërit që një fëmijë mund të ketë nevojë për ndihmë.

Fëmijët mund të shfaqin vetëm disa nga këto shenja!

•	 Ndryshime të menjëherëshme të humorit
•	 Probleme me gjumin: nuk fle dot / fle shumë
•	 Probleme me ushqimin : ha më shumë ose me pak se zakonisht
•	 Probleme në shkollë: probleme me disiplinën, ulje të vëmendjes, rënie 

të menjëhershme në nota ose humbje të memories
•	 Frikë nga errësira, ëndrra, makth, trauma në gjumë
•	 Frikë nga një person ose vend specifik
•	 Izolim, depresion, ankth, tentativë për vetëvrasje
•	 Përdorimi i gjuhës /fjalorit seksual jo të përshtashëm për moshën
•	 Sjellje e tepruar seksuale me të tjerët
•	 Kërkon dhe krijon kontakte të papërshtashme seksuale me fëmijë të 

tjerë
•	 Fsheh karakteristikat fizike dhe tendon të mos duket tërheqës/e
•	 Sjellje vetëshkatërruese: përplasje e kokës, dëmtim i vetes, dëmtime 

gjenitale
•	 Çrregullime dhe shqetësime në organet gjenitale, gjakrrjedhje, skuqje, 

acarim, infeksione të vazhdueshme të rrugëve urinare.
•	 Lodhje e vazhdueshme, apati / ose agresivitet i shtuar
•	 Paaftësi për të bërë shokë dhe shoqe.

Nëse dyshoj për një situatë të mundshme abuzimi seksual...

Abuzimi seksual i fëmijëve në çdo formë, nga kushdo, është i papranueshëm. 
Nuk është e pazakontë për një fëmijë që të mohojë se kjo gjë është e 
gabuar, pasi kjo është një mënyrë e natyrshme për t’u përballur kur diçka 
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mund të jetë e pakalueshme.  Në disa raste fëmijët  mund të tregojnë vetë 
që janë abuzuar seksualisht, por më pas e tërheqin deklaratën duke thënë 
se nuk ka ndodhur. Kjo mund të ndodhë veçanërisht nëqoftë se ka një 
pasojë negative apo përgjigje negative nga ana e prindërve, si psh dënimi i 
fëmijës ose ndarja nga familja. 

Nëse ju keni dyshime për një situatë të mundshme abuzimi:

• Jeni të vëmendshëm për ndonjë shenjë paralajmëruese që mund të 
tregojë se një fëmijë është duke përjetuar ose është në rrezik të 
abuzimit.

• Vëzhgoni fëmijën dhe bëni shënime me shkrim në momentin e parë 
që ju të filloni të keni shqetësime - kushtoi vëmendje sinjaleve të 
trupit të tilla si ndryshimet në sjelljen e tyre, idetë, ndjenjat dhe 
fjalët që ata përdorin.

• Diskutim i butë dhe jo-gjykues me fëmijën – shprehja e shqetësimit 
tuaj se fëmija duket i trishtuar apo i sëmurë mund të rezultojë në 
dhënien e informacioneve shpjeguese

• Mos i bëni presion një fëmije për t’u përgjigjur dhe mos bëni pyetje 
të forta dhe shumë të drejt-përdrejta.

• Jepi sigurinë fëmijës që të mund të vijë dhe të flasë kur ka nevojë, 
dhe do ta dëgjoni plotësisht kur ai/ajo do. 

• Mos harroni se abuzimi i fëmijëve nuk shkon larg dhe zakonisht 
bëhet edhe më serioz me kalimin e kohës.

• Mos harroni se mos dhënia e shpjegimeve apo dyshimeve tuaja 
mund të çojë në një abuzim të mëtejshëm.

Abuzimi i fëmijëve në shoqëri

Abuzimi i fëmijëve ndërpret potencialin e fëmijës për të shijuar jetën 
dhe për të kontribuar për jetën dhe komunitetin. Ai dëmton funksionet 
e familjes, bazën e saj të shëndoshë si dhe mundësitë për zhvillimin 
e familjes. Fëmijët e abuzuar dhe të patrajtuar mund të viktimizohen 
edhe si të rritur nëpëmjet përdorimit te substancave abuzuese si dhe 
të angazhohen në aktivitete kriminale. Si indivitë të rritur, ata mund të 
abuzojnë individë të tjerë, qofshin ata edhe fëmijë. Përdorimi i abuzimit 
të fëmijëve themelon dhunën dhe e shndërron atë si formë normale/të 
pranueshme të ndërveprimit njerëzor. 
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Përvojat negative gjatë fëmijërisë...

Prindër, vini re! Një fëmijë i cili gjatë fëmijërisë përjeton dhunë 
(dretjpërsëdrejti apo si dëshmitar i saj); neglizhohet si qënie 
njerëzore në nevojat që ka; abuzohet fizikisht, emocionalisht 
apo seksualisht; si i rritur mund:

	) Të ketë besim dhe vlerësim të ulët të vetes

	) Depresion, ankth dhe tendencë për vetvrasje

	) Përdorues i duhanit, alkolit, drogës

	) Sjellje seksuale të rrezikshme

	) Agresiv, i dhunshëm, me sjellje kriminale

	) Të ketë pritshmëri shumë të ulëta të jetës

	) Papunësi, i pa-aftë për të ndërtuar marrëdhënie.
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PJESA II
Të adresojmë abuzimin e fëmijëve 

Si mund ta mbroj fëmijën tim nga abuzimi 
seksual?

Ndihmoni fëmijën tuaj të kuptojë mbi seksin - mbi pjesët e tij të 
trupit dhe çfarë është seksualisht e shëndetshme. Të flasësh për këtë 
temë mund të jetë pak e vështirë në fillim, por mund të luajë një rol 
të rëndësishëm në mbrojtjen e fëmijës tuaj nga abuzimi dhe të zhvillojë 
marrëdhënien me fëmijën tuaj. Psh, fëmija juaj ka nevojë të kuptojë për 
pjesët private të trupit të tij, në mënyrë që të kuptojë cilat janë prekjet 
e përshtatshme dhe cilat jo.

Jini sa më pozitiv të jetë e mundshme – fëmijët duhet të ndihen 
krenarë për trupin e tyre dhe jo të turpëruar.  Ata gjithashtu duhet të 
dinë që trupat e tyre u perkasin vetëm atyre. Këto biseda janë normale 
në proçesin e të qënit prind.

Flisni me fëmijën tuaj për çështjët seksuale - shumë shpejt fëmijët 
nisin të marrin informacion seksual nga fëmijët e tjerë kur nisin shkollën. 
Shpesh, ky informacion është i pasaktë dhe i shprehur në një gjuhë të 
papërshtatshme. Kështu që mund të jetë ide e mirë t’ia thoni ju fëmijës të 
parët, në cilëndo moshë që ai ose ajo fillon të bëjë pyetje, ose më herët në 
qoftë se ju e mendoni të përshtatshme. Për më tepër, ju mund ta keni më të 
lehtë të flisni me fëmijën tuaj në këtë moshë sesa kur të jenë më të rritur, 
sidomos kur u afrohen adoleshencës. Është e rëndësishme gjithashtu, që ju 
vetë të dini çfarë është sjellje seksuale e përshtatshme ndërkohë që fëmijët 
rriten dhe bëhen adoleshentë.

Ndihmoni me edukimin seksual - të flasësh për temat seksuale është 
normale, por nëse ju ndiheni në siklet, mund të kërkoni informacion nga 
mësuesit, doktorët, interneti dhe nga prindër të tjerë. Gjithashtu, në 
librari mund të ketë libra të mirë edukativë të autorëve të ditëve të sotme. 
Ndërtoni një marrëdhënie besimi dhe të hapur me fëmijët - që kur ata janë të 
vegjël. Gjithmonë dëgjoni me kujdes frikërat dhe shqetësimet e tyre dhe 
përgjigjuni me ndjeshmëri. Ata ndoshta po perpiqen të kuptojnë per cfarë 
gjërash mund të flasin me ju.



19

MANUAL: Mbrojtja e Fëmijëve nga Abuzimi me fokus abuzimin seksual

Shpjegoni ndryshimin mbi sekrete e mira dhe sekrete e këqija - 
ndihmojeni fëmijën tuaj të kuptojë qe është në rregull të mbajë një sekret 
për një festë surprizë ditëlindje,  por jo për gjëra që e bëjnë atë të ndihet i 
palumtur apo në siklet, i parehatshëm apo konfuz.

Duke folur më shumë për abuzimin seksual 
të fëmijëve...

Pranimi i abuzimit seksual të fëmijëve është ndër eksperiencat më traumatike 
të fëmijës dhe familjes. Shpesh njerëzit kanë më të lehtë  të hedhin poshtë 
shqetësimet e tyre ose të shmangin mendimet në lidhje me mundësinë që 
një fëmijë mund të jetë abuzuar. Kjo mund të lërë një fëmijë të pambrojtur 
dhe të lejojë vazhdimin e abuzimit. Abuzimi seksual ka një ndikim të madh 
shkatërrues tek fëmijët për pjesën tjetër të jetës së tyre.

Si prind, ju duhet të thyeni heshtjen në lidhje me abuzimin seksual të 
fëmijëve. Çdo fëmijë ka të drejtë të jetë i mbrojtur nga kujdesi i duhur 
dhe i shëndetshëm i të rriturve. Nëse nuk veproni në lidhje me një situatë 
të mundshme abuzimi ju jeni duke bërë një shkelje ligjore dhe të hiqni 
mundësitë e mëtejshme të një fëmije për integrim dhe rehabilitim. Nëse 

Më e rëndësishmja nga të gjitha!
Mësojeni fëmijën tuaj që ai ka të drejtën të 

refuzojë / të thotë “JO” për çdo gjë që e bën 
të mos ndihet mirë apo që e frikëson atë! 

Theksojeni se ata duhet të mos hezitojnë t’ju 
tregojnë ju apo një të rrituri tjetër tek i cili ata 
kanë besim, në qoftë se ndodh diçka që atyre 

nuk u pëlqen.
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ju dyshoni se një fëmijë ka qenë i abuzuar seksualisht apo mund të jetë, ju 
duhet ta raportoni atë, edhe nëse ju nuk jeni të sigurt. Nëse ju raportoni një 
abuzim seksual, fëmija do të kujtohet gjithmonë që dikush pati guximin për 
të folur dhe për të bërë diçka për t’i mbrojtur atë. Nëse ju nuk ndërmerrni 
veprime kur ju dyshoni se një fëmijë është abuzuar seksualisht, ju mund 
të vendosni fëmijën në një rrezik serioz të abuzimit të vazhdueshëm dhe 
ndalimin e familjes së fëmijës nga marrja e ndihmës që u nevojitet.

Nëse personi përgjegjës është një fëmijë apo adoleshent, duke biseduar 
ju mundësoni dhënien e ndihmës  për të adresuar sjelljen e tyre seksuale. 
Nëse një fëmijë është abuzuar seksualisht, është e rëndësishme për familjen 
të kërkojë ndihmë dhe jo të mbyllet në vetvete . Ka burime në komunitet 
që mund të ofrojnë shërbime për të ndihmuar fëmijët dhe familjet. Merrni 
pak kohë për të gjetur se çfarë është në dispozicion në komunitetin tuaj. 
Punonjësi i Mbrojtjes së Fëmijëve në Bashkinë tuaj është personi i parë më 
i afërt. Komunitetet duhet ta adresojnë abuzimin seksual të fëmijëve. Të 
qëndrojnë së bashku, të jenë të fortë dhe të thyejnë heshtjen.

Ndaloni mbrojtjen e autorëve të abuzimit seksual, edhe në rastet kur ata janë 
familjarët tuaj, dhe flisni kundër abuzimit seksual! 

Çfarë të bëni nëse fëmija ju tregon që e kanë abuzuar?

•	 Besojini fëmijës
•	 Ruani qetesinë – mos hyni në panik ose të mbireagoni nga informacioni 

që ju thotë fëmija
•	 Sigurojeni fëmijën: Nuk është faji yt! Bëre shumë mirë që ma tregove!
•	 Jini mbështetës – respektoni privatësinë e fëmijës dhe shkoni në një 

vënd të qetë ku mund të flisni plotësisht në qetësi. 
•	 Kontaktoni Punonjësin për Mbrojtjen e Fëmijëve në Bashkinë pranë 

zonës ku banoni. Inkurajojeni fëmijën të flasë me autoritetet por 
shmangni intervistat e përsëritura nga profesionistët dhe ri-viktimizimin 
e fëmijës.

Më tej...

•	 Thelloni njohuritë mbi pasojat e abuzimit dhe trajtimin e tij
•	 Ndihmoni që fëmija të ndërtojë lidhje të shëndetshme me fëmijët e 

tjerë, familjen
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•	 Lejoni fëmijet të perjetojnë ndenjat e tyre. Mësojini atyre se si t’i 
përshkruajnë ndjenjat e tyre dhe t’i shprehin

•	 Qëndroni kosistent! Nese ju thoni fëmijës qe do qëndroni me të, 
atëherë, qëndroni me të! Konsistenca është faktori kryesor në 
ndërtimin e besimit mes jush dhe fëmijës. 

•	 Qëndroni të durueshëm – reagimet e fëmijëve varen nga traumat që 
ata përjetojnë

•	 Shprehni mbështetjen tuaj! Shpreheni dashurinë dhe mbështetjen për 
fëmijen tuaj si fizikisht ashtu edhe verbalisht. 

Rëndësia e të mësuarit e Aftësive Personale 
të Sigurisë

Të gjithë fëmijët duhet të mësojne aftësi personale të sigurisë në të njejtën 
mënyrë si mësojnë mbi sigurinë në ujë apo në trafik/rrugë. Fëmijët të cilët 
janë paralajmëruar specifikisht mbi abuzimin seksual dhe kanë një “plan 
veprimi” për të ndjekur në rast se lind një situatë potencialisht abuzive kanë 
më pak gjasa të viktimizohen. Fëmijët të cilët janë të sigurt, me besim në 
vete dhe të informuar kanë më shumë gjasa të refuzojnë të përdoret trupi 
i tyre, edhe nëse është nga dikush që ata i duan dhe i besojnë. Të mësuarit 
mbi abuzimin seksual dhe si ta parandalosh atë të ndodhë duhet të arrihet 
në një mënyrë të qetë, pozitive dhe me fakte. Taktikat për të trembur apo 
frikësuar fëmijët nuk janë të këshillueshme apo efektive.

Fëmijët duhet të dijnë si të veprojnë në rast se ndihen të pasigurt me një 
njeri tjetër, ashtu si duhet të dijnë çfarë të bëjnë në rast zjarri apo nëse 
humbasin. Vendosni disa rregulla të thjeshta sigurie si psh. Ata nuk mund 
të shkojne asgjëkundi me një person tjetër pa dijeninë tuaj. Inkurajojeni 
fëmijën tuaj të largohet nga çdo njeri që e bën të mos ndihet rehat (psh, kur 
u krijohet ndjenja e “pështirosjes”) dhe të gjejnë një njeri të besueshëm:

•	 Bërtit “JO!”
•	 Largohu me vrap prej tij/asaj
•	 Tregoji një njeriu të besueshëm
•	 Vazhdo trego derisa dikush të të dëgjojë
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Mesazhe thelbësore që cdo prind duhet tja 
japë fëmijës së vet!

1. Është trupi yt dhe ti je i zoti i tij
 Që në moshë shumë të vogël fëmijët duhet të mësojnë që trupi i tyre u 
përket atyre. Të gjithë fëmijët duhet të dinë që trupi i tyre është special dhe 
unik dhe ata duhet të mësojnë ta duan atë ashtu siç është. Mos harroni, sa 
më shumë fëmijët ta vlerësojnë trupin e tyre, aq më shumë ata do kujdesen 
dhe do mbrojnë veten nga dëmtimet. Fëmijëve u duhen mësuar emrat 
përkatës për të gjitha pjesët e trupit, përfshirë pjesët private (psh penis, 
testikuj, vaginë, gjinj dhe thithka). Kjo mund të ndihmojë në reduktimin e 
sikletit dhe ndihmon komunikimin nëse ndonjëherë ata do kenë nevojë të 
shpjegojnë diçka për trupin e tyre. Ndërkohë që ata rriten, fëmijët duhet 
të mësojnë që pjesët e tyre private të trupit (psh. pjesët e mbuluara nga 
rrobat e banjës) duhet të mbahen private.

2. Jo të gjithë të rriturit janë njerëz të besueshëm
Fëmijët duhet të dinë që jo të gjithë të rriturit (apo adoleshentët) janë njerëz 
të besueshëm dhe që janë disa njerez “të praptë” që i thyejnë rregullat dhe 
nuk dinë të sillen ashtu siç duhet. Fëmijët duhet të dinë që nuk duhet t’i 
binden një të rrituri ose një njeriu më të madh në moshë, i cili u krijon atyre 
ndjenja të pasigurta ose i lëndon apo i tremb ata.

Prekja

Fëmijët duhet të mësojnë kur dhe si njerëzit mund t’i prekin ata; dhe kur 
dhe si ata mund t’i prekin të tjerët. Ata duhet të dinë ndryshimin midis 
të të prekurit me dashuri/të sigurtë dhe prekjes të pështirë/të pasigurtë. 
Fëmijëve u duhet dhënë e drejta të vendosin kur dhe me kë ata ndajnë 
trupin e tyre për përqafime dhe prekje të tjera të mira. Ata duhet të dinë 
që nuk ka gjë të gabuar ti thonë dikujt ( edhe një të rrituri i cili atyre u 
intereson) që ata nuk duan të preken.

Rregullat  e prekjes për fëmijët

•	 Nuk do të prek pjeset private të njerëzve të tjerë
•	 Nuk do të lë asnjë të prekë pjesët e mia private, perveç doktorit ose 

nëse kam ndonjë dëmtim.
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•	 Unë do të prek pjesët e mia private, privatisht
•	 Nëse dikush përpiqet të më bëje t’i prek ata ose do të më prekë mua 

do të them “jo largohu, mos i luaj këto lojëra të pështira!”
•	 Nëse dikush më prek në një mënyrë të pështirë, të pasigurtë atëherë 

do t’i them një personi të besueshëm çfarë ndodhi.

3. Surpriza të mira dhe sekrete të këqija
Fëmijët duhet të mësojnë që jo të  gjitha sekretet janë të mira. Mësojeni 
fëmijën tuaj që ata nuk duhet të mbajnë asnjë sekret që i lëndon, tremb, 
shqetëson apo i konfuzon ata. Në mënyrë që fëmijët të tregojnë sekretet, 
ata duhet të jenë të bindur që ju do i besoni ata, do i dëgjoni dhe ata nuk 
do të ndëshkohen për çfarë ju thanë. Shumë fëmijë janë të frikësuar të 
tregojnë mbi abuzimin seksual sepse ata mendojnë se është faji i tyre dhe 
se do futen në telashe. Sigurojeni fëmijën tuaj se ju do e besoni atë dhe se 
është në rregull të tregojnë edhe nëse e kanë mbajtur sekret për një kohë 
të gjatë. 

4. Ti mund të flasësh me mua në cdo kohë, për cdo gjë!

Komunikimi i hapur prind-fëmijë është celësi i suksesit të kësaj marrëdhënieje 
si dhe mund të parandalojë në mënyrë të ndjeshme çdo formë të abuzimit 
të fëmijëve. Nga përdorimi i fjalëve që tregojnë ndjeshmëri, ndershmëri 
dhe respekt, ju mund të fitoni bashkëpunimin e fëmijës dhe do ta keni 
derën të hapur për një komunikim më të mirë në marrëdhëniet tuaja.

Kur fëmijëve u plotësohet nevoja thelbësore për dashuri, kujdes 
dhe e përkatësisë brënda familjes, rreziku i abuzimit ulet! 
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Disa këshilla për përmirësimin e 
komunikimit prind - fëmijë 

Jepni komanda të qarta dhe specifike

Prindërit shpesh u japin fëmijeve udhëzime të tilla si “Ji i mirë”’, “Sillu si duhet”, 
“Qëndro jashtë trubullirave” ose “Mos ma bëj mua këtë’·. Këto komanda 
janë të vagëta, abstrakte dhe shpesh krijojnë konfuzion të fëmijët. Bëni që 
komandat tuaja të tingëllojnë të qarta dhe specifike. Thoni fjali të shkurtra 
dhe përdorni fjalor të thjeshtë - shpjegoni ndonjë fjalë që fëmija juaj nuk 
e njeh.  Ju mund ti kërkoni fëmijës që të përsërisë komandën tuaj. Kjo 
është një mënyrë që i ndihmon fëmijët e vegjël të kuptojnë komandën dhe 
ta kujtojnë atë. Fëmijët në cdo moshë shpenzojnë një periudhë të gjatë 
të kohës së tyre duke u përpjekur të kënaqin të rriturit. Duke i dhënë 
fëmijës udhëzime specifike, ju do ta ndihmoni atë të shmange sjelljen e 
papërshtatshme dhe të fitojë aprovimin tuaj.

Përdorni gjuhën e trupit, efektivisht

Gjuha e trupit tuaj është një pjesë e rëndësishme e mesazhit që i jepni 
fëmijës. Nëqoftëse ju dëshironi të bëni një deklaratë të fortë ose të jepni 
një komandë, sigurohuni që trupi juaj të jetë në harmoni me fjalët që do të 
thoni.  Në cdo kohë që fjalët dhe gjuha e trupit tuaj nuk përputhen, edhe 
mesazhi i dalë nga kjo mospërputhje është mesazh miks dhe i paqartë. Një 
mesazh miks është jo i drejtëpërdrejtë dhe konfuz, gjë që nënkupton se 
fëmija juaj ka pak të ngjarë të ndalojë sjelljen e papërshtatshme. Së pari, 
përpiquni të flisni me fëmijën tuaj drejtpërsëdrejti; shiheni atë në sy kur 
flisni. Qëndroni drejt! Vendosni duart tuaja në mes ose shënoni me gisht. 
Përpiquni të lëvizni duart ose gishtat në mënyrë të tillë që të tërhiqni 
vëmëndjen e plotë të fëmijës suaj. Duke mbajtur gjuhën e trupit në 
përputhje të qëndrueshme me fjalët tuaja, do të përcillni të fëmija mesazhe 
të qarta dhe të sakta

Bisedoni me fëmijën tuaj qetësisht

Prindërit të bisedojnë me fëmijët e tyre në qetësi, në mënyrë jo të dhunshme. 
Kjo nënkupton që nëqoftëse jeni shumë i zemëruar rreth dickaje që ka 
bërë femija juaj, ju duhet të përfitoni kohë për tu bërë gjakftohtë dhe 
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për t’u qetësuar. Trupi juaj duhet të jetë i qetësuar dhe jo i stresuar, në 
harmoni me fjalët tuaja. Flisni ngadalë dhe zgjidhini fjalët me shumë kujdes.  
Nëqoftëse fjalët tuaja do ta sulmojnë fëmijën në një farë mënyre, ai do 
të ndihet i prekur dhe i nxehur, i zemëruar, mbrojtës dhe ndofta edhe 
rebelues. Nga ana tjetër, nëqoftëse bisedoni në qetësi, në mënyrë jo të 
dhunshme,ju do ta inkurajoni fëmijën tuaj të besojë te ju, t’ju dëgjojë dhe 
të bashkëpunojë me ju në të ardhmen. Flisni me fëmijën tuaj sikurse do t’ju 
pëlqente që edhe ai të fliste me ju. Mos ofendoni (ofendimi është gjithnjë i 
rëndë dhe i dhunshëm për fëmijën). Shmangni gjithnjë thirrjen me emrin e 
shkurtuar ose përkëdhelës. Gjithashtu, kur bisedoni me fëmijën rreth sjelljes 
së tij të papërshtatshme, në vend që ta filloni fjalinë tuaj me :ju”, përpiquni 
të përdorni “unë”. Psh, në vend që të thoni “Ju e keni bërë dhomën si kosh 
plehrash” ose “Ju jeni një vajzë e keqe sepse keni goditur vëllain”, përpiquni 
t’i filloni fjalitë me “unë”: “Unë realisht u ndjeva e dëshpëruar kur pashë 
dhomën tuaj sot në mëngjes, mendoj që duhet ta mbajmë shtëpinë tonë 
të pastër”. Biseda është pjesa më e rëndësishme e procesit të disiplinës. 
Nga përdorimi i fjalëve që tregojnë ndjeshmëri, ndershmëri dhe respekt, ju 
mund të fitoni bashkëpunimin e fëmijës dhe do ta keni derën të hapur për 
një komunikim më të mirë në marrëdhëniet tuaja.

Jini një dëgjues i mirë

Në qoftë se fëmija juaj është aq i rritur sa të mund të bisedoni lirshëm 
me të rreth sjelljes së tij të papërshtatshme, mundohuni ta dëgjoni sa 
më shumë. Përpiquni të kuptoni se çfarë ndjen fëmija juaj në brendësi. 
Natyrisht, kjo gjë shpesh është mjaft e vështirë. Kjo nënkupton që ju 
duhet ta vini në dispozicion kohën tuaj dhe t’ i kushtoni fëmijës vëmendje 
të plotë. Mundohuni të jeni për pak çaste në nivelin e fëmijës dhe të uleni 
së bashku. Vendosni një kontakt të mire shikimi me sy. Mos e ndërprisni 
fëmijën, ndërsa është duke folur. Jepini fëmijës tuaj lirinë e duhur për të 
biseduar rreth ndjenjave të tij. Edhe pse jeni ose nuk jeni dakord me faktin 
se si ndihet fëmija juaj, njihni të drejtën që ka ai për të pasur atë ndjenjë. 
Ndjenjat janë të mira, është vetë sjellja - mënyra se si fëmija juaj vë në 
veprim ndjenja të caktuara – që mund të jetë e papërshtatshme.
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Përpiquni të zgjidhni problemin

Disa herë sjellja e papërshtatshme e fëmijës buron nga një situatë që nuk 
funksionon: atje është një problem që duhet zgjidhur. Meqënëse ju jeni 
më i rntur dhe më me eksperiencë, duhet të ndihmoni. Këtu përshkruhet 
një proces prej 3 hapash që mund të përdoret për zgjidhjen e shumë 
problemeve të sjelljes.

Shënim: Përpara se të filloni, sigurohuni të jeni të qetë dhe duke 
menduar qartë. Asnjëherë mos u përpiqni të zgjidhni një problem 
serioz në kulmin e betejës apo të luftës me fëmijën tuaj.

Hapi i parë: Përcaktimi i problemit - Përcaktoni 
problemin në qartësi dhe në terma të thjeshta. Përqendrohuni 
në një problem në një kohë.

Hapi i dytë: Bëjini pyetje fëmijës - Mendoni një numër të 
zgjidhjeve të mundshme të problemit. Në qoftë se fëmija juaj 
është mjaft i rritur për të marrë pjesë në këtë zgjidhje, uluni 
së bashku dhe pyeteni atë. Kjo do t’ju ndihmojë të shkruani 
apo të krijoni idetë tuaja në letër ose në mendje. Merrni në 
konsideratë avantazhet dhe dis-avantazhet e secilit vendim.

Hapi i tretë: Jepni një zgjidhje - Përpiquni t’i jepni fëmijës 
aq kontroll sa është e mundur për arritjen e një zgjidhjeje. Ai 
ose ajo ka të ngjarë të bashkëpunojë shumë më tepër në këtë 
mënyrë. Shpesh kritika ose dënimi i një fëmije për sjelljen e 
tij nuk janë mjaft; prindërit gjithashtu nevojitet të pyesin: “Cili 
është problemi? dhe “Si mund të ndihmoj unë?”. 
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Materiale burimore ligjore për mbrojtjen e 
fëmijëve në vendin tone

Anex I
Kuadri ligjor dhe nënligjor për mbrojtjen e fëmijëve 
nga abuzimi në vendin tonë 

Ligji 10347, datë 4.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës”

Udhëzimi Katër-Ministror, datë 25.2.2015, “Për mënyrën, format 
dhe procedurat e ndërhyrjes në ndihmë të fëmijëve në rrezik” 
përcakton qartë përgjegjësitë e shkollave në identifikimin dhe referimin e 
rasteve të fëmijëve në rrezik dhune, apo subjekt dhune, si dhe përgjegjësinë 
e shkollave në rehabilitimin e fëmijëve që kanë qenë subjekt i dhunës. Në 
përmbushje të politikave të saj arsimore për përmirësimin e cilësisë së 
punës dhe jetës në shkollë dhe sigurimin e mirëqenies fizike, sociale dhe 
emocionale për çdo nxënës, Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS) ka 
ndërmarrë nismën “Për eliminimin e dhunës në institucionet  arsimore”. 
Kjo nismë duhet konsideruar si një aksion kombëtar i koordinuar që nxit 
angazhimin e shkollës, familjeve, komunitetit, institucioneve shtetërore 
dhe organizatave civile për parandalimin dhe trajtimin e rasteve të dhunës 
në shkollë, mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, zgjidhjen paqësore të 
konflikteve.

Ligji Nr.69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në 
Republikën e Shqipërisë”, i amenduar Ligj Nr. 56/2015, garanton dhe 
mbron të drejtat dhe liritë e fëmijëve dhe njeriut në përgjithësi, si dhe siguron 
mbrojtje në  rastet e përdorimit të dhunës dhe keqtrajtimeve. Në Nenin 
6 të këtij ligji, pika 2 dhe 3 shprehimisht thuhet: “…në sistemin arsimor 
parauniversitar respektohen, mbrohen dhe promovohen të drejtat e liritë 
e njeriut në përgjithësi dhe të drejtat e fëmijëve në veçanti. Në sistemin 
arsimor parauniversitar, nxënësve dhe punonjësve u ofrohet mbrojtje nga 
çdo formë veprimi ose mosveprimi që mund t’u shkaktojë diskriminim, 
dhunë, keqtrajtim ose dëm moral”. Akte të tjera nënligjore si Dispozitat 
Normative për Arsimin parauniversitar mbështesin respektimin dhe 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve, si dhe sigurojnë ngritjen dhe 
funksionimin e mekanizmave institucionalë për parandalimin dhe trajtimin 
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e rasteve të dhunës në shkollë dhe zgjidhjen paqësore të konflikteve dhe 
bashkëpunimin me institucione dhe organizma të tjerë jashtë shkollës. 
Në nenin 40 të këtij dokumenti cilësohet “...punonjësi arsimor e ka të 
ndaluar: a) të ushtrojë dhunë fizike ose psikologjike ndaj nxënësve ose 
kolegëve;”. Shërbimi psiko-social në shkollë planifikon e realizon shërbime 
të përshtatshme që ndihmojnë në zhvillimin arsimor, social dhe personal 
të nxënësit. Në nenin 44 të Dispozitave Normative mbi “Funksionet 
e shërbimit psiko-social në institucionet arsimore” dhe nenin 46 mbi  
“Detyrat kryesore të psikologut/punonjësit social në institucionin arsimor” 
përcaktohen qartë rolet që përmbush ky shërbim “...Shërbimi psiko-social 
...në bashkëpunim me mësuesit, drejtuesit e institucioneve arsimore dhe 
prindërit, planifikon e realizon shërbime të përshtatshme që ndihmojnë 
në zhvillimin arsimor, social dhe personal të nxënësit”; Psikologu/punonjësi 
social në bashkëpunim me mësuesit dhe prindërit; a) Identifikon e vlerëson, 
sa më herët, nxënësit me probleme të sjelljes ose me vështirësi në të 
nxënë, dhe harton e zbaton për këta nxënës plane individuale parandaluese 
ose rehabilituese; b) Ndihmon punonjësit arsimorë, prindërit dhe nxënësit 
në parandalimin ose eliminimin e abuzimeve të punonjësve arsimorë ndaj 
nxënësve, të nxënësve ndaj nxënësve dhe abuzimeve të vetë nxënësve nga 
duhani, alkooli, droga etj; c) Informon, nëpërmjet bisedave apo leksioneve, 
punonjësit e institucioneve arsimore për zhvillimet moshore tipike të 
nxënësve dhe problemet tipike që nxënësit hasin gjatë të mësuarit dhe 
të nxënit; ……..ë) Raporton me shkrim te drejtuesi i njësisë së shërbimit 
psiko-social çdo fakt  për  abuzim të nxënësve nga punonjës arsimor dhe 
prindër të nxënësit. Nene të tjera të këtij akti nënligjor parashikojnë 
dhe garantojnë trajtimin e rasteve të dhunë dhe konflikteve në shkollë. 
Komisioni i Etikës dhe sjelljes dhe Komisioni i Disiplinës janë dy 
ndër organizmat në shkollë të cilët ndihmojnë për përmirësimin e etikës 
dhe sjelljes në institucionin arsimor, në shqyrtimin e ankesave të nxënësve, 
të prindërve e të punonjësve të institucionit ndaj shkeljeve të normave të 
etikës dhe të sjelljes.

Me vendim Nr. 63 date 26.11.2013 Kuvendi i Shqiperise ka miratuar 
Rezolutën “Për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të 
fëmijëve në Shqipëri”. Sipas kesaj rezolute Kuvendi vlereson si shume te 
rendesishem detyrimin e shtetit per te mbrojtur, respektuar dhe promovuar 
te drejtat e femijes, qe burojne nga Konventa per te Drejtat e Femijes e 
OKB-se, konventat e Keshillit te Evropes, aktet e tjera nderkombetare 
te ratifikuara nga Kuvendi i Shqiperise dhe nga legjislacioni i brendshem. 
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Deputetet e Kuvendit te Shqiperise angazhohen per te permiresuar 
legjislacionin ne mbrojtje te femijeve, per te nxitur dhe monitoruar qeverine, 
veprimtarine e institucioneve dhe mekanizmave te zbatimit te ligjit, qe 
bejne te mundur mbrojtjen dhe respektimin e te drejtave te femijeve. Në 
nëntor të vitit 2014, nje grup parlamentaresh kane krijuar dhe Grupin 
e Parlamentarëve Miq të Fëmijëve, te cilet do te kene ne fokus te 
drejtat e femijeve.

Konventa e Këshillit të Evropës për “Parandalimin dhe luftën 
kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje” 6 ka si qellim 
mbrojtjen e te gjitha grave, perfshire vajzat nen 18 vjec nga te gjitha format 
e dhunes dhe parandalimin, ndjekjen penale dhe eliminimin e dhunes kunder 
grave dhe dhunes ne familje. Ajo synon hartimin e nje kuadri gjitheperfshires 
politikash dhe masash per mbrojtjen dhe ndihmen per te gjitha viktimat e 
dhunes kunder grave dhe dhunes ne familje. Konventa nuk zbatohet vetem 
ne rastet e dhunes me baze gjinore, por perfshin ne menyre te qarte dhunen 
ne familje, dhe ofron mbrojtje per te gjitha viktimat e akteve te dhunes, qe 
ndodhin brenda familjes duke perfshire femijet.

Ndryshimet e miratuara se fundi në Kodin Penal me ligjin Nr. 
144/2013, dt. 20.5.2013, ofrojne garanci per mbrojtjen adekuate te 
femijeve nga krimet seksuale dhe shfrytezimi ekonomik. Keto ndryshime e 
sjellin legjislacionin penal shqiptar ne linje me legjislacionin nderkombetar, 
ne vecanti me Konventen e Keshillit te Evropes (Lanzarote) “Për mbrojtjen 
e fëmijëve nga shfrytëzimi seksual dhe abuzimi seksual” Nder ndryshimet 
esenciale qe mund te permendim eshte Neni 1, ku shtohen fjalet “të 
mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijëve,”. Gjithashtu ne Nenin 50, behen 
keto ndryshime: “e/1) kryerja e veprës penale gjatë ose pas dhënies së urdhrave 
gjyqësorë të mbrojtjes nga dhuna në familje;”. Ligjvenesi nder te tjera, ka 
vendosur qe te forcoje masen e denimit per krimin e dhunes seksuale ndaj 
femijeve, veper e cila nga 15 vjet burg tashme denohet me 25 vjet burg. Ne 
Kod eshte shtuar edhe nje veper e re penale Neni 107, qe ka te beje me 
dhunen me natyre seksuale, nderkohe qe Neni 108 eshte ndryshuar i gjithi 
per te ofruar nje mbrojtje nga krimet seksuale per femijet e moshes 14-18 
vjec. Po ne kete veper penale eshte perfshire edhe tentativa per te takuar 
femijen per te patur marredhenie seksuale me te. Nje shtese tjeter ne Kod 
eshte edhe ngacmimi seksual, perfshi edhe femijet, ne paragrafin e ri C te 
Nenit 108 te KP. Nje rregullim te plote ligjor ka pesuar edhe pornografia 
e femijeve ne Nenin 117 te Kodit Penal, i cili ne ndryshimet e tij te fundit, 
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e konsideron edhe posedimin, rekrutimin e nje sere formash te tjera te 
pornografise se femijeve si nje krim. Po ashtu nje zgjidhje adekuate eshte 
gjetur edhe per mbrojtjen e femijeve nga shfrytezimi ekonomik. Neni 124, 
paragrafi C i Kodit, eshte permiresuar, duke perfshire te gjithe format e 
shfrytezimit te femijeve. Neni i ri thote: “Detyrimi, shfrytëzimi, shtytja ose 
përdorimi i të miturit për të punuar, për të siguruar të ardhura, për të lypur 
apo për të kryer veprime që dëmtojnë zhvillimin e tij mendor dhe/ose fizik, apo 
arsimimin e tij, dënohet me burgim nga dy deri në pesë vjet.”

Se fundmi eshte miratuar ngritja e Seksionit për të Miturit pranë 
institucionit të Avokatit të Popullit nepermjet Ligjit Nr. 155/2014 “Per 
disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 8454, date 4.2.1999, “Per Avokatin 
e Popullit”. Ky eshte nje lajm mjaft pozitiv ne garantimin e te drejtave te 
femijeve ne Shqiperi, pasi me ne fund edhe vendi yne ka nje zyre te vecante 
prane Avokatit te Popullit, qe do te mund te prese ankesat per te drejtat e 
femijeve dhe te beje monitorim te pavarur mbi shkeljet e ketyre te drejtave.

Ligji Nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedures Penale se Republikes 
se Shqiperise”, i ndryshuar
Ligji Nr. 8116, datë 29.3.1996 “Kodi i Procedures Civile se Republikes 
se Shqiperise”, i ndryshuar
Ligji Nr. 9062, datë 8.5.2003 “Kodi i Familjes”
Kodi i Punës; Ligji Nr. 7961 date 12.07.1995, ndryshuar me Ligjin 8085 
date 13.3.1996, dhe Ligjin 9125 date 29.7.2003
Ligji Nr. 23/2012 “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin Nr. 7895, date 
27.1.1995 “Kodi Penal i Republikes se Shqiperise”, i ndryshuar.
Ligji Nr. 7952, datë 21.6.1995 “Per Sistemin Arsimor Parauniversitar 
dhe Udhezimi i Ministrit te Arsimit “Per Eliminimin e Dhunes ne Shkolla”
Ligji Nr. 7939, datë 25.5.1995 “Per migracionin”, i ndryshuar
Ligji Nr. 8328, datë 16.4.1998 “Per te drejtat dhe trajtimin e te denuarve 
me burgim”, i ndryshuar
Ligji Nr. 8331, datë 21.4.1998 “Per ekzekutimin e vendimeve penale”, I 
ndryshuar
Ligji Nr. 8528, datë 23.9.1999 “Per nxitjen dhe mbrojtjen e ushqimit 
me gji”
Ligji Nr. 8153, datë 31.10.1996 “Per statusin e jetimit”
Ligji Nr. 8872, datë 29.3.2002 “Per arsimin dhe formimin profesional ne 
Republiken e Shqiperise”, i ndryshuar
Ligji Nr. 8876, datë 4.4.2002 “Per shendetin riprodhues”, i ndryshuar
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Ligji Nr. 9355 datë 10.03.2005 “Per Ndihmen dhe Sherbimet Sociale”, 
I ndryshuar
Ligj Nr. 9518, datë 18.4.2006 “ Per mbrojtjen e te miturve nga perdorimi 
I alkoolit”
Ligji Nr9669, datë 18.12.2006 “Per masa ndaj dhunes ne marredheniet 
familjare ”
Ligji Nr. 9695, datë 19.3.2007 “Per procedurat e biresimit dhe Komitetin
Shqiptar te biresimit 
Ligji Nr. 9952, datë 14.7.2008 “Per parandalimin dhe kontrollin e HIV/
AIDS-it”
Ligji Nr. 10039, datë 22.12.2008 “Per ndihmen juridike”
Ligji Nr. 10173, datë 22.10.2009 “Per mbrojtjen e deshmitareve dhe te 
bashkepunetoreve te drejtesise”
Ligji Nr10221 datë 4.2.2010 “Per mbrojtjen nga diskriminimi”
Ligji Nr10237 datë 18.2.2010 “Per sigurine dhe shendetin ne pune”, i 
ndryshuar
Ligji Nr10347 datë 4.11.2010 “Per mbrojtjen e te drejtave te femijeve”
Ligji Nr. 69/2012 “Per sistemin arsimor parauniversitar ne Republiken e 
Shqiperise”
Udhëzimi Nr. 29, datë 02.08.2013, “Për procedurat e ndjekjes së 
arsimit bazë me kohe të pjesshme.
Udhëzimi Nr. 31, datë 02.08.2013 “Për procedurat e ndjekjes së 
arsimit bazë
për nxënësit që nuk kanë ndjekur të paktën dy klasë të arsimit 
bazë.
Urdhrin Nr. 344, date 19. 08.2013 “Për ngritjen e njësisë së 
shërbimit psikosocial”
Ligji Nr. 10454 datë 21.7.2011 “Per transplantimin e indeve, te qelizave 
dhe te organeve ne republiken e Shqiperise”
Ligji Nr. 44/2012 “Per shendetin mendor”
Ligji Nr. 93/2014 “Per perfshirjen dhe aksesueshmerine e personave me 
aftesi te kufizuara”
VKM Nr. 658 datë 17.10.2005 “Per Standardet e Sherbimeve Shoqerore”;
VKM Nr. 659 datë 17.10.2005 “Standardet e Sherbimeve te Perkujdesit 
Shoqeror per femijet ne institucione rezidenciale”
VKM, Nr. 195, datë 11.04. 2007 “Standardet e Sherbimeve te Perkujdesit
Shoqeror per personat e trafikuar ose ne rrezik trafikimi ne qendrat 
rezidenciale”
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Dekret Nr. 6218, datë 7.7.2009 “Per krijimin e seksioneve penale per 
gjykimin e te miturve prane gjykatave te rretheve gjyqesore”
VKM Nr. 142, datë 23.2.2011”Per miratimin e “planit kombetar 
te veprimit per luften kunder trafikimit te qenieve njerezore” dhe te 
dokumentit plotesues “plani i veprimit per luften kunder trafikimit te 
femijeve dhe mbrojtjen e femijeve, viktima te trafikimit”
VKM Nr. 582, datë 27.7.2011 Per miratimin e procedurave standarde te 
veprimit
per identifikimin dhe referimin e viktimave/viktimave te mundshme te 
trafikimit”.
VKM Nr. 263, datë 12.04.2012 “Per percaktimin e rregullave te 
hollesishme, per bashkepunimin midis mekanizmave institucionale dhe 
organizatave jofitimprurese, per realizimin e politikave vendore per 
mbrojtjen e te drejtave te femijeve”.
VKM Nr. 264, datë 12.04.2012 “Per procedurat e kryerjes se kontrollit 
dhe vendosjes se sanksionit nga Agjencia Shteterore per Mbrojtjen e te 
Drejtave te
Femijeve”
VKM Nr. 265, datë 12.04.2012 “Per krijimin dhe funksionimin e 
mekanizmit te bashkerendimit te punes ndermjet autoriteteve shteterore 
pergjegjese per referimin e rasteve te femijeve ne rrezik, si dhe menyren e 
procedimit te tij”
VKM Nr. 266, datë 12.04.2012 Per Bashkerendimin e mekanizmave ne 
nivel
qendror dhe vendor per ceshtjet qe lidhen me mbrojtjen e drejtave te 
femijeve”
VKM Nr. 267, datë 12.04.2012 “Per Llojet, Menyren e Shkembimit te 
Informacionit dhe te Dhenave Statistikore te Kerkuara nga Agjencia e nga
Strukturat Shteterore Pergjegjese, ne Nivel Qendror dhe Vendor“
VKM Nr. 89, datë 26.1.2012 “Per percaktimin e kritereve, te 
dokumentacionit dhe te procedures se sherbimit te kujdestarise”
VKM Nr. 904, datë 12.12.2012 “Per percaktimin e kritereve, te 
procedurave dhe dokumentacionit te perfitimit te ndihmes ekonomike, ne 
zonat pilot”
VKM Nr. 376, datë 11.6.2014 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin 
Nr. 787, date 14.12.2005 “Per percaktimin e kritereve, te procedurave dhe 
te mases se ndihmes ekonomike”, te ndryshuar
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Aneks II
Institucionet përgjegjëse dhe mekanizma 
institucionalë për mbrojtjen e fëmijëve

Institucionet dhe strukturat kryesore, sipas rolit dhe rëndësisë në 
bashkërendimin e punës për mbrojtjen e fëmijës janë:

a) Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijëve / Punonjësit e Mbrojtjes së Fëmijëve 
ne Bashki

b) Strukturat e Policisë së Shtetit
c) Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror
d) Drejtoritë Rajonale të Arsimit/ Zyrat Arsimore dhe Shkollat
e) Drejtoritë e shëndetit (specialistët e shëndetit, mjeku i familjes)
f) Komiteti Drejtues në Qark
g) Njësitë e të Drejtave të Fëmijëve në Qark
h) Bashkitë / Komunat
i) Ofruesit e shërbimeve për fëmijë, publikë dhe privatë
j) Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës

Aneks III
Përgjegjësitë ligjore të Njësisë së Mbrojtjes së 
Fëmijëve në Bashki

• Identifikimin e fëmijëve në rrezik nëpërmjet informacioneve të 
siguruara nga vetë NJMF, marrjes së referimeve nga institucionet 
e tjera, organizata, anëtarët e komunitetit, publiku, vetë  fëmija/ët 
dhe media.

• Menaxhimin e rasteve emergjente të fëmijëve në bashkëpunim me 
policinë, SHSSH dhe aktorë të tjerë të nevojshëm, edhe jashtë 
orarit zyrtar te punës.

• Ndërmarrjen e vlerësimit fillestar për të gjithë rastet fëmijëve të 
referuar në Njësinë për Mbrojtjen e Fëmijës.

• Organizimin e vlerësimeve të thella e të plota për fëmijët e referuar.
• Koordinimin dhe lehtësimin e Takimit të Grupit Teknik Multidisiplinar 

për të diskutuar për çdo fëmijë të konsideruar në rrezik.
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• Zhvillimin dhe shqyrtimin e planeve individualë të fëmijëve në rrezik 
dhe monitorimin e zbatimit derisa rasti të mbyllet.

• Denoncimin në polici të rasteve të abuzimit të ndodhur apo 
supozuar, në mënyrë që të mbrohen fëmijët.

• Organizimin e punës së drejtpërdrejtë me fëmijët dhe familjet 
(përfshirë këshillimin dhe mbështetjen).

• Të veprojë si Menaxher Rasti dhe të jetë përgjegjës për 
implementimin dhe monitorimin e Planit Individual të Mbrojtjes dhe 
të Përkujdesit; edhe në rastet kur fëmija është në një institucion 
rezidencial ose në çfarëdo lloji strehimi të përkohshëm.

• Mbajtjen e të dhënave të sakta dhe faktike për të gjithë rastet e 
menaxhuara dhe referuara të fëmijëve pranë Njësisë së Mbrojtjes 
së Fëmijëve.

• Ofrimin e të dhënave për procese të tjera, përfshirë hartimin e 
raporteve mbi situatën e fëmijëve në zonën gjeografike të mbuluar; 
hartëzimin e situatës së fëmijëve, ofruesit e shërbimeve dhe 
nevojat e fëmijëve brenda zonës gjeografike ku ata punojnë; dhe 
promovimin aktiv të të drejtave të fëmijës përmes aktiviteteve dhe 
fushatave publike sensibilizuese.

• Paraqet periodikisht pranë Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Fëmijës të dhënat statistikore që ka përpunuar si edhe 
informacione për situatën e mbrojtjes së fëmijëve në territorin e 
bashkisë/komunës.
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