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Shkurtesat 
  

ACRA/PPKA - Adolescent Community Reinforcement Approach/Përqasja e Përforcimit të 
Komunitetit Adoleshent 

ACT/TPD - Acceptance and Commitment Therapy/Terapia përmes Pranimit dhe Dedikimit 

CALD/RDKGj - Culturally and Linguistically Diverse Young People/Të Rinjtë Divers Kulturalisht 
dhe Gjuhësisht 

CBT/TKB - Cognitive Behaviour Therapy/Terapia Kognitive Biheviorale 

CoE/KE - Council of Europe/Këshilli i Evropës 

CSO/OShC - Civil Society Organisation/Organizata të Shoqërisë Civile 

DBT/TDB - Dialectical Behaviour Therapy/Terapia Dialektale Biheviorale 

EKCYP/QEDPR - European Knowledge Centre for Youth Policy/Qendra Evropiane e Diturisë 
për Politikat e të Rinjve  

EU/BE - European Union/Bashkimi Evropian 

FFI/IFF - Family Focused Interventions/Intervenimet e Fokusuara në Familje 

KYSAP/SPARK - Kosovo Youth Strategy and Action Plan/Strategjia dhe Plani i Aksionit të të 
Rinjve në Kosovë 

LGBTIQ-Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual and Queer 

LST/UAJ - Life Skills Training/Ushtrimi i Aftësive për Jetë 

MI/IM - Motivational Interviewing/Intervistimi Motivues 

MoU/MM - Memorandum of Understanding/Memorandum Mirëkuptimi 

NGO/OJQ - Non-Governmental Organisation/Organizatë Jo-Qeveritare 

NT/TN - Narrative Therapy/Terapi Narrative 

OARS/PDRP - Open questions, Affirming statements, Reflections, and Summaries/Pyetje të 
hapura, Deklarata afirmuese, Reflektime, dhe Përmbledhje 

SFT/TFZ - Solution Focused Therapy/Terapi e Fokusuar në Zgjidhje 

VCCT/KTKV - Voluntary Confidential Counselling and Testing/Këshillim dhe Testim 
Konfidencial dhe Vullnetarë 

WHO/OBSh - World Health Organisation/Organizata Botërore e Shëndetsisë 

YPS/ShMR - Youth Protective Service/Shërbimet Mbrojtëse për të Rinjtë 
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Udhëzimet për Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) që punojnë me fëmijët dhe të rinjtë në 
rrezik të përjashtimit social në Ballkanin Perëndimor synojnë të forcojnë OShC-të që punojnë 
me kategori të veçanta të të rinjve në rrezik, për të ofruar shërbime të standardizuara dhe me 
cilësi të lartë për të rinjtë në rrezik më të madh e përjashtimit social. 

Këto udhëzime paraqesin standardet ndërkombëtare për mbrojtjen e të rinjve në rrezik. Ato 
përfshijnë një pasqyrë të kornizës institucionale për bashkëpunim ndërsektorial në gjashtë 
vende të Ballkanit Perëndimor, parimet udhëzuese dhe vlerat për të punuar me të rinjtë në 
nevojë, një kod të sjelljes për OSHC-të dhe një kod etik për përfituesit. Ato gjithashtu 
përmbajnë një përshkrim të fazave në punën me të rinjtë e prekshëm, një përshkrim të 
detajuar të menaxhimit të rasteve - Modeli i Planifikimit të Ndihmës, modalitetet e 
bashkëpunimit dhe bashkëpunimit në nivele të ndryshëm, llojet e shërbimeve dhe ndërhyrjeve 
në dispozicion, procedurat ekzistuese të operimit dhe tendencat moderne që duhet të 
përfshihen në punën në rajon. 

Pjesëmarrja e OSHC-ve në politikat e të rinjve që adresojnë përfshirjen sociale nuk mund të 
dallohen lehtësisht nga pjesëmarrja e tyre në politikat rinore në përgjithësi. Angazhimi i të 
rinjve dhe organizatave rinore në hartimin e politikave rinore në shumë vende të Ballkanit 
Perëndimor është ende një fushë që kërkon përpjekje më proaktive nga shteti. Përkundër faktit 
që vendet e Ballkanit Perëndimor ndajnë një traditë të përbashkët në zhvillimin dhe zbatimin 
e politikave të të rinjve, të rinjtë trajtohen ndryshe nga legjislacioni dhe politikat specifike të 
sektorit në të gjithë rajonin, siç janë ligjet që lidhen me arsimin, drejtësia për të mitur dhe ligji 
i familjes. 

Kriza dhe/ose problemet ose dobësitë që përjetohen gjatë adoleshencës zakonisht 
administrohen nga sistemet mbështetëse familjare, materiale, sociale dhe kulturore 
ekzistuese. Megjithatë, për një numër të rinjsh si të rinjtë në konflikt me ligjin, të rinjtë që 
përdorin drogë, të rinjtë nga familjet me histori të përdorimit të drogës dhe/ose në konflikt me 
ligjin, të rinjtë që lënë kujdesin alternativ, të rinjtë njerëzit me përvojë në rrugë dhe të rinjtë 
romë, këto sisteme mbështetëse janë të kufizuara dhe kërkojnë përgjigje të ndërhyrjes së 
hershme. 

Gjithnjë e më shumë programet dhe shërbimet për të rinjtë vlerësojnë rëndësinë e familjeve 
dhe mbështetjen jozyrtare sociale në punën me të rinjtë. Shërbimet duhet të kërkojnë të 
zhvillojnë partneritete bashkëpunuese brenda sistemit të tyre lokal të shërbimit për të siguruar 
që cilado dere personi i ri të hapë ata janë në gjendje të kenë qasje në shërbimet e 
disponueshme. Parimet duhet të informojnë punën e organizatave që ofrojnë shërbime për të 
rinjtë e pambrojtur. Këto parime duhet të përfshijnë shërbime të informuara për nevojat që 
respektojnë të drejtat e njeriut, modelet proaktive dhe fleksibile të shërbimit bazuar në dëshmi, 
matjen e rezultateve të klientëve dhe sigurimin e përmirësimit të vazhdueshëm dhe praktikën 
reflektuese përmes aktiviteteve të planifikuara mbështetëse. 
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Disa parime mund të ndihmojnë OShC-të për të zhvilluar përgjigje që kontribuojnë në 
efektivitetin e vazhdueshëm të shërbimeve të ofruara për të rinjtë dhe duhet të bazohen në 
atë që është demonstruar të punojë, përmes hulumtimeve dhe reflektimeve profesionale në 
praktikë. Përveç kësaj, të gjithë ata që punojnë me të rinjtë e pambrojtur, pavarësisht nga fusha 
ose profesioni i tyre, duhet të veprojnë brenda një kornize ligjore dhe etike të një lloji. Kjo do 
të thotë të punosh brenda kufijve të përcaktuar nga legjislacioni i zbatueshëm dhe standardet 
etike. 

Këto udhëzime ofrojnë koncepte kyçe ligjore dhe ndihmojnë praktikuesit në OShC të punojnë 
brenda një kornize etike dhe ndjekin politikat dhe procedurat. 

Për të mbështetur të rinjtë dhe familjet e tyre dhe për të parandaluar përshkallëzimin e 
problemeve, OSHC-të duhet të zbatojnë shërbimet e ndërhyrjes së hershme. Këto duhet të 
jenë një sërë ndërhyrjesh të pranuara me qëllim, të cilat punojnë së bashku në një mënyrë të 
integruar për të nxitur sigurinë, qëndrueshmërinë dhe mirëqenien për fëmijët, të rinjtë dhe 
familjet e tyre. Këshillimi, aktivitetet e aftësive prindërore, programet multi-komponentë dhe 
mentorimi janë pjesë e një përgjigje gjithëpërfshirëse dhe të koordinuar të shërbimit ndaj të 
rinjve dhe familjeve të pambrojtura. 

Mbështetja e planifikuar është një qasje për menaxhimin e rasteve që thekson katër koncepte 
kryesore: mbështetje, planifikim, bashkëpunim dhe marrëdhënie. Është një sërë parimesh që 
punonjësit e OSHC-ve i aplikojnë në punën e tyre me të rinjtë e pambrojtur me qëllim që të 
arrijnë një vetëbesim më të madh në qasjen në shërbime afatshkurtra ose afatgjata që mund 
të jenë të nevojshme. 

Punonjësit e OSHC-ve dhe vullnetarët angazhojnë të rinjtë dhe ose ofrojnë intervenime ose 
lehtësojnë dhënien e ndërhyrjeve në mjediset e komunitetit. Kjo bëhet përmes aktiviteteve në 
terren/aktivitetet e rastit dhe ditës, në njësitë stacionare afatshkurtra si një strehë ose në një 
njësi stacionare afatgjatë, siç janë strehimi i mbështetur. Secila nga këto modalitete siguron 
një kontekst që formon procesin e përfshirjes aktive të të rinjve dhe familjeve/kujdestarëve të 
tyre. 

Bashkëpunimi me ofruesit e tjerë të shërbimeve, si dhe me familjen dhe komunitetin është 
jetësore për të mbështetur të rinjtë në situata komplekse. Arsyeja më e rëndësishme për 
partneritete efektive në shërbimet njerëzore është për të përmirësuar përvojën e njerëzve për 
të hyrë në mbështetjen që kanë nevojë, kur ata kanë nevojë për të. Për të krijuar dhe 
mbështetur partneritetin, të gjithë anëtarët duhet t'i përmbahen filozofisë kryesore të një 
qasjeje të përqendruar te personi. 

OSHC-të duhet të kenë sisteme në vend për të monitoruar praktikën. Forma të ndryshme të 
mbikëqyrjes do të sigurojnë përmbushjen e misionit dhe qëllimeve të organizatës dhe arritjen 
e rezultateve pozitive për fëmijët, të rinjtë dhe familjet përmes ofrimit të shërbimeve 
kompetente, të ndjeshme dhe me kohë. 

Së fundi, këto udhëzime synojnë të informojnë punën e OSHC-ve në mënyrë që shërbimet 
për të rinjtë e pambrojtur të ofrohen në një mënyrë që i mbështet këta të rinj për të arritur të 
njëjtat rezultate që kërkohen për të gjithë të rinjtë, domethënë ata kanë një ndjenjë të fortë të 
mirëqenies dhe janë pozitive për të ardhmen e tyre. Udhëzimet i referohen edhe personave 
që kanë çdo ditë kontakt profesional me të rinjtë e prekshëm dhe që rrjedhimisht kanë 
ndjeshmëri dhe ndjeshmëri të veçantë për nevojat e tyre. 
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Qëllimi 
Udhëzimet për Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) që punojnë me fëmijët dhe të rinjtë në 
rrezik të përjashtimit social në Ballkanin Perëndimor (më poshtë referuar si Udhëzimet) synon 
të forcojë OSHC-të që punojnë me kategori të veçanta të të rinjve në rrezik1 në Ballkanin 
Perëndimor2, në mënyrë që të ofrojë shërbime të standardizuara dhe me cilësi të lartë për të 
rinjtë në rrezik më të madh të përjashtimit social. 

Konteksti dhe Sfondi 
Udhëzimet u zhvilluan si pjesë e projektit Rreziku i Rëndësimit Social Rinor (në tekstin e 
mëtejmë Projekti). Projekti financohet nga Bashkimi Evropian (BE), 3  i përfaqësuar nga 
Komisioni Evropian dhe po koordinohet nga OJQ Juventas4 dhe zbatohet nga OShC-të në 
gjashtë vende të Ballkanit Perëndimor.5 

Projekti filloi në vitin 2016 dhe po zbatohet për një kohëzgjatje prej 45 muajsh.6 Ajo synon 
OSHC-të dhe autoritetet përkatëse shtetërore, aktorët ndërkombëtarë, mediat, mjediset e 
arsimit, zyrat e punësimit, sektori i biznesit, gjyqësori, të rinjtë (kryesisht të rinj) dhe prindërit. 

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në arritjen e përfshirjes sociale të të rinjve 
më në rrezik në rajon duke forcuar kapacitetet e OSHC-ve, bashkëpunimin rajonal dhe 
kombëtar dhe veprimet e avokimit. Synimi i tij specifik është të mbështesë aksesin e barabartë 
në arsim, punësim, drejtësi dhe fusha të tjera të lidhura me të rinjtë më të rrezikuar në gjashtë 
vendet e Ballkanit Perëndimor, duke nxitur nivelin e pjesëmarrjes aktive dhe përfshirjen e 
OSHC-ve që përfaqësojnë të rinjtë në vendimmarrje dhe reformave. 

Zhvillimi i Udhëzimeve 
Udhëzimet janë rezultat i punës dhe përkushtimit të përfaqësuesve të OSHC-ve, të cilët 
formuan Rrjetin për Rritjen e Fuqisë Sociale në Rrezik (këtu e tutje referuar si Rrjeti). Ai u bazua 

 
1 Përfituesit më të rëndësishëm të projektit janë: të rinjtë në konflikt me ligjin, të rinjtë që përdorin drogë, të rinjtë 
nga familjet me histori të përdorimit të drogës dhe/ose konfliktet me ligjin, të rinjtë që lënë kujdes alternativ, të 
rinjtë me përvojën e rrugës dhe të rinjtë romë. 
2 Termi "rajoni" ka të bëjë me gjashtë vendet e mëposhtme në rajonin e Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Bosnja 
dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia. 
3 Buxheti për projektin është 918,056 € (865,786 € nga BE). 
4 Informacione dhe burime të tjera janë në dispozicion në www.juventas.co.me/index.php/en/. 
5 OSHC-të që implementojnë projektin janë: ARSIS nga Shqipëria, Shoqata Margina nga Bosnja dhe Hercegovina, 
OJQ Labyrinth nga Kosova, HOPS nga Maqedonia, OJQ Juventas nga Mali i Zi, Parandalimi nga Serbia dhe 
Fondacioni SHL. 
6 Kohëzgjatja e projektit është 45 muaj nga 1 janari 2016 deri më 30 shtator 2019. 
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në hulumtimin7 mbi pozitën shoqërore të të rinjve në rrezik, i cili identifikoi problemet dhe 
shkaqet e tyre të mundshme, përcaktoi shërbimet e disponueshme dhe bëri rekomandime të 
cilat duhet të adresojnë përjashtimin e tyre social. Nëpërmjet partneritetit dhe me një 
kontribut të palëve të interesit, këto OShC-të krijuan standarde të përbashkëta në ofrimin e 
shërbimeve sociale për OShC-të që punojnë me të rinjtë në rrezik. 

Ky dokument është autorizuar nga OJQ Juventas si koordinator i Projektit dhe ka kaluar nëpër 
një proces të jashtëm dhe të brendshëm të shqyrtimit, i cili synonte një gamë të gjerë aktorësh 
përfshirë anëtarët e institucioneve përkatëse të kujdesit për fëmijët dhe të kujdesit social, 
ekspertët në këtë fushë, konsulentët ndërkombëtarë dhe ekipi i projektit. 

Struktura e Udhëzimeve 
Udhëzimet përcaktojnë standardet ndërkombëtare për mbrojtjen e të rinjve në rrezik. Ato japin 
një pasqyrë nëse korniza institucionale për bashkëpunimin ndërsektorial në Ballkanin 
Perëndimor, parimet dhe vlerat udhëheqëse, një kod të sjelljes për OSHC-të dhe një kod etik 
për përfituesit. Ato gjithashtu përmbajnë një përshkrim të fazave në punën me të rinjtë e 
prekshëm, një përshkrim të detajuar të menaxhimit të rasteve dhe modelin e planifikuar të 
mbështetjes, modalitetet e bashkëpunimit dhe bashkëpunimit në nivele të ndryshëm, llojet e 
shërbimeve dhe ndërhyrjeve në dispozicion, procedurat ekzistuese operative dhe trendet 
moderne që duhet të përfshihen në punën në rajon. 

Përdorimi i Udhëzimeve 
Udhëzimet janë në përputhje me standardet për OSHC-të që punojnë me të rinjtë në rrezik të 
përjashtimit social8 dhe gjashtë udhëzimet e mbetura për ofrimin e shërbimeve për grupet e 
synuara të Projektit. Ato kanë për qëllim të informojnë punën e OShC-ve në mënyrë që 
shërbimet për të rinjtë në nevojë të ofrohen në një mënyrë që i mbështet ata për të arritur të 
njëjtat rezultate që kërkohen për të gjithë të rinjtë - që ata të kenë një ndjenjë të mirë të 
mirëqenies dhe janë pozitive të ardhmen e tyre. Ata gjithashtu u referohen njerëzve që kanë 
çdo ditë kontakt profesional me të rinjtë e cenueshëm dhe që rrjedhimisht kanë ndjeshmëri 
të veçantë dhe ndjeshmëri për nevojat e tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Hulumtimi u fokusua në eksplorimin e sistemit të mbrojtjes sociale dhe shëndetësore, arsimit, punësimit dhe 
pjesëmarrjes së të rinjve në rrezik. 
8 Nikolic, Nevena, and Bojana Popovic. Social Delivery Standards for CSOs Working with Youth at Risk of Social 
Exclusion in the Western Balkans. NGO Juventas, 2018. 
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Rinia 
Sipas përkufizimit të Kombeve të Bashkuara (OKB)9, një person nga mosha 10 deri në 24 vjeç 
konsiderohet rinore, ndërsa Këshilli i Evropës (KE) e konsideron një individ të jetë një i ri deri 
në moshën 30-vjeçare. Në shumicën e vendet e Ballkanit Perëndimor termi 'rinia' mbulon të 
gjithë individët ndërmjet 15/16 dhe 30 vjeç. Ende nuk ka asnjë përkufizim zyrtar dhe të qartë 
të të rinjve. Ai ndryshon për shkak të rrethanave, veçanërisht në lidhje me modelet socio-
kulturore, gjeografinë dhe mjediset e ndryshme të politikave. Periudha e rinisë zakonisht 
shënohet në vendet evropiane nga ndryshimet e rëndësishme të jetës, si pikat kryesore në 
arsim për kalimin në tregun e punës, duke qenë në gjendje të ruajnë pavarësinë e banimit nga 
shtëpia e prindërve dhe të jenë financiarisht të varur nga aftësia për të menaxhuar vetë para, 
nga të qenit një bir/bijë për të rritur fëmijët tuaj. 

Rinia është forca më e madhe lëvizëse, e punës, intelektuale dhe produktive në një shoqëri. 
Përveç kësaj, të rinjtë pritet të zhvillojnë aftësitë dhe kapacitetet, dhe të mbledhin njohuritë 
për të krijuar dhe marrë rol në të gjitha fushat e jetës shoqërore.10 

 

Figura 1 – Definimi i moshës të re në Evropë11 

 
9 UN Secretary-General’s Report to the General Assembly, A/36/215, 1981 
10 NGO Juventas. Arising Support from Understanding and Bridging the Gaps: Improving Social Inclusion of 
Selected Groups of Children and Young People in Western Balkans. NGO Juventas, 2016. 
11 Perovic, Bojana. Defining Youth in Contemporary National Legal and Policy Frameworks across Europe. Youth 
Partnership between European Commission and Council of Europe, 2016. 
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Përjashtimi Social 
Përjashtimi social në përgjithësi i referohet proceseve që i pengojnë individët, grupet ose 
komunitetet të kenë akses në të drejtat, mundësitë dhe resurset si strehimi, punësimi, kujdesi 
shëndetësor, angazhimi qytetar dhe pjesëmarrja demokratike që janë normalisht në 
dispozicion të anëtarëve të shoqërisë dhe që janë çelësi i integrimit social. Forcat strukturore, 
të tilla si ligjet, politikat publike, praktikat institucionale, sjelljet organizative dhe ideologjitë 
mbizotëruese, vlerat dhe besimet shpesh janë përgjegjëse për përjashtimin social. 12 
Megjithëse përjashtimi social tenton të shoqërohet me varfërinë, është një fenomen më i gjerë 
sesa thjesht privimi material, pasi i referohet proceseve më komplekse të shpërbërjes sociale 
në marrëdhëniet e individit me shoqërinë. Përveç privimit ekonomik, përjashtimi social 
përfshin paaftësinë e individit dhe të grupit për të ushtruar plotësisht të drejtat sociale, 
ekonomike dhe politike. 

Të rinjtë në vendet e tranzicionit përballen me një sërë pengesash që e bëjnë më të vështirë 
integrimin adekuat në botën e rritur. Këto pengesa përfshijnë rritjen e diferencave sociale dhe 
qasjen e pabarabartë në mundësitë e arsimit, konkurrencën më të fortë në tregun e punës së 
bashku me rritjen e nivelit të papunësisë dhe punës së pasigurtë, rritjen e kriminalitetit dhe 
sjelljes së rrezikshme, zvogëlimin e cilësisë së kujdesit shëndetësor dhe rënien e vlerave të 
mëparshme sociale dhe vendosja e ngadaltë e vlerave të reja shoqërore. Transmetimi 
ndërgjenerar i vlerave gjithashtu është dobësuar ndërkohë që rëndësia socio-ekonomike e 
burimeve familjare po rritet.13 

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) thotë se përjashtimi social "përbëhet nga procese 
dinamike dhe shumëdimensionale, të nxitura nga pushteti i pabarabartë në ndërveprimin e 
katër dimensioneve kryesore - ekonomike, politike, sociale dhe kulturore - dhe në nivele të 
ndryshme, duke përfshirë grupin individual, komunitetit, shtetit dhe në nivel global ".14 

Përfshirja sociale 
Përfshirja sociale është një koncept shumëdimensional që qëndron në thelbin e politikave 
rinore për BE-në dhe KE-në. BE përcakton përfshirjen sociale si "një proces që siguron që ata 
në rrezik varfërie dhe përjashtimi social të fitojnë mundësitë dhe burimet e nevojshme për të 
marrë pjesë plotësisht në jetën ekonomike, shoqërore dhe kulturore dhe të gëzojnë një 
standard jetese dhe mirëqenieje që është konsiderohet normale në shoqërinë në të cilën 
jetojnë. Përfshirja sociale gjithashtu siguron që grupet dhe personat e prekshëm kanë 
pjesëmarrje më të madhe në vendimmarrje, e cila ndikon në jetën e tyre dhe se ata mund t'i 
kenë të drejtat e tyre themelore ".15 

 
12 “Social Inclusion of Young People.” Youth Partnership, 2017. pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/social- 
inclusion1 
13 Ilišin, Vlasta, et al. Youth in a Time of Crisis: First IDIZ – Friedrich-Ebert-Stiftung Youth Survey. Institute for 
Social 
Research and Friedrich Ebert Stiftung, 2013. 
14 Popay, Jennie, et al. SEKN Understanding and Tackling Social Exclusion: Final Report to the WHO Commission 
on Social Determinants of Health. WHO Social Exclusion Knowledge Network, 2008 
15 European Commission. The European Social Fund and Social Inclusion. European Union, 2010. 
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Kohezioni social 
Koncepti i kohezionit social i përdorur nga KE e sheh atë si "aftësinë e shoqërisë për të siguruar 
mirëqenien afatgjatë të të gjithë anëtarëve të saj, duke përfshirë qasje të barabartë në burimet 
e disponueshme, respektimin e dinjitetit njerëzor, duke pasur parasysh diversitetin, 
autonominë personale dhe kolektive dhe pjesëmarrje të përgjegjshme ".16 Kohezioni social 
konsiderohet thelbësor për përmbushjen e vlerave thelbësore të Këshillit të Evropës për të 
drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit. 

Politika e Rinisë 
Aspektet e ndryshme të jetës së të rinjve trajtohen nga fusha të ndryshme të politikave duke i 
bërë të rinjtë një çështje ndërsektoriale nga vetë natyra e saj. Objektivi kryesor i integrimit dhe 
bashkëpunimit është që të sigurojë kushte të mira për të rinjtë që të kalojnë me sukses nga 
fëmijëria në jetën e të rriturve, si dhe të gëzojnë rininë e tyre. Që brezi i ri të lulëzojë në mënyrë 
që gjithë shoqëria të jetë e qëndrueshme dhe të zhvillohet, jetët e të rinjve duhet të adresohen 
në mënyrë komplekse dhe gjithashtu në mënyra të përshtatshme për të rinjtë.17 

Rinia e prekshme 
Periudha ndërmjet moshës 15 dhe 30 vjeç është një kohë kritike për të rinjtë kur përjetojnë 
ndryshime të rëndësishme fizike, mendore dhe emocionale. Ndërsa shumica e të rinjve e 
menaxhojnë tranzicionin që nga fëmijëria, përmes adoleshencës deri në moshë madhore, një 
pakicë nuk e bën. Disa të rinj janë në rrezik të veçantë sepse kanë sfida shtesë për të kapërcyer 
dhe kanë më pak burime dhe mbështetje për t'u tërhequr. Këta të rinj përballen me një rrezik 
më të lartë për mos arritjen e potencialit të tyre të plotë dhe për të bërë keq në jetë. Për qëllimet 
e këtyre Udhëzimeve, të rinjtë e pambrojtur definohen si të rinj të moshave ndërmjet 15/16 
dhe 30 vjeç, të cilët me një kombinim të rrethanave të tyre, fazën e zhvillimit dhe pengesat 
për pjesëmarrje, janë në rrezik të mos arrijnë rezultate pozitive të jetës.18 

Të rinjtë në konflikt me ligjin 
Një i ri është në konflikt me ligjin kur ata kanë kryer ose janë akuzuar për kryerjen e një vepre 
penale. Në varësi të kontekstit lokal, fëmijët dhe të rinjtë gjithashtu mund të jenë në konflikt 
me ligjin kur ato trajtohen nga drejtësia e të miturve ose sistemi i drejtësisë penale për të 
rriturit për arsye se konsiderohet të jetë në rrezik për shkak të sjelljes së tyre ose mjedisit në të 
cilën ata jetojnë. 

Të rinjtë që përdorin droga 
Përdorimi i drogës si një sjellje mund të shërbejë në shumë funksione në përpjekje për t'u 
përballur me ndryshimet fizike, njohëse, sociale dhe emocionale që të rinjtë kalojnë gjatë 
adoleshencës. Një episod i vetëm i përdorimit të drogës jo domosdoshmërisht çon në 

 
16 Council of Europe. Towards an Active, Fair and Socially Cohesive Europe: Report on High-Level Task Force on 
Social Cohesion. Council of Europe, 2008. 
17 Petkovic, Sladjana, and Marti Taru. Peer-Learning Seminar on Cross-Sectoral Policy Approaches in the Western 
Balkans, Background paper. Council of Europe, 2016. 
18 Victorian Government Department of Human Services Melbourne. Vulnerable Youth Framework - Positive 
Pathways for Victoria’s Vulnerable Young People: A Policy Framework to Support Vulnerable Youth. Victorian 
Government Department of Human Services, 2010 
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përdorim të mëtejshëm, por disa episode mund të çojnë në përdorim gjithnjë në rritje, me 
abuzime dhe varësi si rezultat. 

Adoleshentët e rinj që provojnë një lloj droge mund të bëjnë përpjekje për të provuar një 
numër të ndryshëm të substancave. Kjo mund të çojë në përdorim të rregullt të barnave të 
caktuara dhe mund të bëhet pjesë e një modeli të përdorimit të shumëfishtë të drogës, që nga 
adoleshenca vonë bëhet varësia ose abuzimi. Faktorët që lidhen me fillimin dhe progresin në 
faza të tjera të drogës, siç janë përdorimi i rregullt i drogës, abuzimi dhe varësia ose përdorimi 
i drogave të shumëfishta, janë të rëndësishme për të kuptuar në mënyrë që të zhvillohen 
programe të përshtatshme parandalimi që synojnë reduktimin e përdorimit të drogës.19 

Të Rinjtë që Largohen nga Kujdesi Formal 
Lejimi i kujdesit formal nënkupton zhvendosjen e fëmijëve dhe të rinjve nga një institucion i 
caktuar ose familje kujdestare për shkak të rrethanave të ndryshme si kthimi në familjen e 
origjinës, adoptimi, lëvizja në një institucion tjetër ose familje tjetër kujdestare, kalimi nga 
familja kujdestare në institucion dhe anasjelltas, dhe duke lënë kujdes për të filluar jetën e 
pavarur. 

Të rinjtë me përvojë në rrugë 
Termat që fëmijët dhe të rinjtë me përvojë në rrugë përdoren për të përshkruar kur të rinjtë 
kalojnë shumicën e kohës në rrugë, të privuar nga të drejtat themelore, siç janë e drejta për 
arsim, higjiena, ushqimi dhe siguria. Ata përballen me shumë probleme të tilla si mungesa e 
dokumenteve, duke përfshirë certifikatat e lindjes dhe kartat e sigurimit shëndetësor. Ata janë 
të detyruar të lypin dhe të japin të ardhura për prindërit, të afërmit apo personat e panjohur 
dhe janë nën rrezik të lartë nga të gjitha format e dhunës dhe trafikimit. 

Të rinjtë nga familjet e pafavorizuara (përdorimi i drogës dhe/ose konfliktet 
me ligjin) 
Fëmijët dhe të rinjtë që jetojnë në familje me histori të konfliktit me ligjin dhe/ose me abuzimin 
e drogës janë të prirur ndaj rreziqeve dhe rreziqeve të ndryshme. Rreziqet mund të përfshijnë 
neglizhencën e prindërve, marrëdhëniet familjare të çrregullta, abuzimet psikologjike dhe 
emocionale, abuzimin me drogat dhe konfliktet me ligjin, dhunën në familje, punën e detyruar 
dhe largimin nga familja dhe mund të ndryshojnë në shkallën e ashpërsisë, si dhe shkallën dhe 
urgjencën e duke vepruar20. Ofruesit e shërbimeve duhet të kryejnë një vlerësim të rrezikut në 
çdo rast dhe të planifikojnë masat që do të ndërmerren nëse rreziku materializohet. 

Rinia e Romëve 
Ka pasur një angazhim serioz në vendet e Ballkanit Perëndimor për të mbrojtur, zhvilluar dhe 
integruar fëmijët romë dhe egjiptianë, të rinjtë dhe grupet e tjera në rrezik dhe individët në 
shoqëri përmes zbatimit të legjislacionit dhe shumë politikave dhe programeve socio-
ekonomike. Progresi në krahasim me një dekadë më parë është i dukshëm në të gjitha vendet 
e rajonit por ky progres mbetet i brishtë dhe i kthyeshëm. Progresi i bërë deri më tani po 
zhduket krahasuar me përhapjen dhe përkeqësimin e fenomenit të përjashtimit social që prek 

 
19 Encyclopedia of Drugs, Alcohol, and Addictive Behavior, edited by Rosalyn Carson-Dewitt, Gale Group, 2001. 
20 NGO Labyrinth. Guidelines for Service Providers Dealing with Children and Young People Living in Families 
with a History of Conflict with the Law and/or Drug Abuse. NGO Labyrinth, 2017. 
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sektorët jetikë për komunitetin rom. Ky është rasti veçanërisht për fëmijët dhe të rinjtë romë 
dhe egjiptianë që janë më të prekshmit dhe të pambrojtur nga përjashtimi social. Ata 
vazhdojnë të lënë pas dore, të dhunohen, të shfrytëzohen nga familjet e tyre, të diskriminohen 
dhe të pambrojtur në mjediset shoqërore dhe në rrezik më të madh të jetesës të bllokuar në 
rrugë. Treguesit për këtë situatë janë kushtet e dobëta të jetesës, mungesa e kujdesit 
shëndetësor, niveli i ulët i qasjes në sistemin arsimor, shkalla e lartë dhe më e lartë e 
papunësisë së të rinjve, diskriminimi dhe shkalla e ulët e qasjes në tregun e punës, mungesa e 
kualifikimeve profesionale si dhe mbrojtjen e pamjaftueshme sociale dhe ligjore.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Kola, Violeta. Guidelines for Civil Society Organisations that Support Roma and Egyptian Children and Youth in 
the Western Balkans. NGO ARSIS, 2017 
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Përfshirja Sociale e të Rinjve në Evropë 
Pjesëmarrja e OSHC-ve në politikat e të rinjve që adresojnë përfshirjen sociale nuk mund të 
dallohen lehtësisht nga pjesëmarrja në politikat rinore në përgjithësi. Në shumë vende, 
angazhimi i të rinjve dhe organizatave rinore në formësimin e politikës rinore është ende një 
fushë që kërkon përpjekje më proaktive të shtetit. 

Në disa vende, mekanizmat e konsultimit janë ndërtuar në atë mënyrë që lë pak vend që 
organizatat të përfshihen në fazat e hershme të hartimit të politikave. Vende të tjera nuk kanë 
zhvilluar një politikë të veçantë të përfshirjes sociale në mënyrë specifike për të rinjtë. Në fund 
të fundit, masat mbështetëse financiare dhe politike për OShC-të që të përfshihen në procesin 
e krijimit të politikave për përfshirjen sociale mund të jenë të dobëta ose joekzistuese. Mund 
të merren në konsideratë gjithashtu disa karakteristika që lidhen ngushtë me profilin e 
organizatave rinore, siç është qarkullimi i lartë i stafit dhe historia e shkurtër institucionale që 
mund të kufizojnë kapacitetin e tyre për të ndikuar në proceset e bërjes së politikave në 
mënyrë kuptimplote. 

Organizatat rinore dhe aktorët e tjerë të shoqërisë civile që punojnë në fushën e përfshirjes 
sociale shpesh konsultohen, por jo gjithmonë në fazat fillestare kur po hartohen politika. Në 
Serbi dhe Mal të Zi, organizatat rinore janë shumë të përfshira në procesin e hartimit të 
dokumenteve strategjike në lidhje me çështjet e të rinjve. 

Pavarësisht nga format e pjesëmarrjes në nivel kombëtar, ka indikacione për forma shumë 
aktive të pjesëmarrjes së të rinjve në nivel lokal dhe rajonal. Të rinjtë kanë mundësinë për të 
ndikuar mbi vendimet përmes këshillit komunal të të rinjve dhe përmes formave specifike 
lokale të pjesëmarrjes, si fq.sh. përmes krijimit të partneriteteve lokale të përfshirjes sociale. Në 
këtë drejtim ka shenja se proceset e bërjes së politikave mund të evoluojnë drejt rritjes së 
përfshirjes së të rinjve. 

Një numër gjithnjë në rritje i organizatave organizojnë takime jozyrtare midis të rinjve dhe 
politikanëve në formë të kafeve pjesëmarrëse dhe tryezave të rrumbullakëta me zyrtarë. 
Konsultimet në internet dhe mjetet e pjesëmarrjes në internet janë promovuar gjithnjë e më 
shumë dhe përdoren në procesin e avokimit për politikat gjithëpërfshirëse të të rinjve. Një 
platformë online është në dispozicion në Portalin Evropian të Rinisë për të lehtësuar 
pjesëmarrjen në konsultimet e ndërmarra në kontekstin e Dialogut të Strukturuar.22 

 
22 Pantea, Marie-Carmen. Social Inclusion of Young people in Europe: Trends and Policy Measures. EU-CoE Youth 
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Figura 2 - Dokumentet e politikave rinore në vendet e Ballkanit Perëndimor 
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Korniza Institucionale për Bashkëpunimin Ndërsektorial në Ballkanin 
Perëndimor 
Studimet e fundit krahasuese të të rinjve23 japin informacion të detajuar mbi situatën për të 
rinjtë në vendet e Ballkanit Perëndimor në udhëtimin e tyre për t'u bërë shoqëri moderne 
demokratike. Ato japin analiza për rreziqet specifike me të cilat përballen të rinjtë në këto 
shoqëri, si dhe detajimin e specifikave të strategjive të zhvilluara për t'u marrë me këto rreziqe. 
Rezultatet e përgjithshme tregojnë se gjeneratat e reja reagojnë ndaj pasigurisë në rritje në 
mjedisin e tyre socio-ekonomik duke u tërhequr në privatësi, me theks të veçantë në familje 
dhe duke u bërë më hezitues për t'u angazhuar në jetën shoqërore dhe politike. 

Përkundër faktit që vendet e Ballkanit Perëndimor ndajnë një traditë të përbashkët në 
zhvillimin dhe zbatimin e politikave rinore, të rinjtë trajtohen ndryshe nga legjislacioni dhe 
politikat specifike të sektorit në të gjithë rajonin, siç janë ligjet që lidhen me arsimin, drejtësia 
për të mitur dhe ligji i familjes.24 

Shqipëria 
Plani Kombëtar i Veprimit për Rininë 2015-2020 pasqyron angazhimin e Qeverisë Shqiptare 
për rininë dhe përfshin politikat ndërsektoriale, objektivat dhe aktivitetet e buxhetuara, të cilat, 
nëse realizohen dhe zbatohen me sukses, do të ndikojnë më tej në zhvillimin socio-ekonomik 
të të rinjve. 

Ky Plan Veprimi është i pari i këtij lloji i zhvilluar në konsultime të gjera me të rinjtë nga e gjithë 
vendi. Ka një buxhet të hollësishëm dhe përbën një përpjekje për të hartuar të gjitha burimet 
në dispozicion nga ministria kryesore, nga ministritë e tjera të linjës dhe kontributet nga 
donatorët në mbështetje të të rinjve gjatë kohëzgjatjes pesë vjeçare të planit të veprimit. 

Zhvillimi i strategjisë së re të të rinjve pasqyron një interes të madh në hartimin e politikave 
ndërsektoriale që marrin një pamje afatgjatë mbi çështjen e zhvillimit të të rinjve dhe kërkon 
"bashkërendim midis agjencive qeveritare në nivel kombëtar dhe lokal, organizatave të 
shoqërisë civile, institucioneve ndërkombëtare dhe komunitetit të biznesit ".25 

Bosnja dhe Herzegovina 
Nuk ekziston një politikë kombëtare rinore në Bosnje dhe Herzegovinë për shkak të dualitetit 
në strukturën administrative. Juridiksioni për çështjet e të rinjve qëndron në nivelin e 
subjekteve, me Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Republikës së Serbisë, dhe me 
Brcko District. Megjithatë, informimi i të rinjve (2011) vuri në dukje se ishin miratuar udhëzimet 
për një politikë rinore të nivelit shtetëror dhe sipas raportit të projektit të politikave rinore 
(2012), procesi ishte mbështetur dhe koordinuar nga BE.26 

 
23 Për të gjetur më shumë rreth tendencave të zhvillimit dhe perspektivave të ardhshme në shoqëritë përkatëse, 
Friedrich Ebert Stiftung ka nisur studime empirike përfaqësuese për të rinjtë në vendet e Ballkanit Perëndimor. 
Vendet e Evropës Juglindore (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, "Ish Republika Jugosllave e 
Maqedonisë" dhe Serbia) kanë qenë pjesë e studimit Shell që nga viti 2011. Qëllimi i studimeve është të ofrojë 
njohuri mbi dëshirat, pritjet, interesat, qëndrimet dhe sjelljet shoqërore të të rinjve dhe të rinjve, në mënyrë që të 
nxirren konkluzione mbi trendet e zhvillimit në ato shoqëri. Gjetjet kryesore të këtyre studimeve kohët e fundit 
janë botuar si "Rinia në Evropën Juglindore. Humbur në tranzicion ", www.fes.rs. 
24 Perovic, Bojana. Defining Youth in Contemporary National, Legal and Policy Frameworks across Europe. Youth 
Partnership between European Commission and Council of Europe, 2016. 
25 Albania, Factsheet, 2014, www.youthpolicy.org/factsheets/country/albania/ 
26 Burimi: www.youthpolicy.org 
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Në vitin 2004, Këshilli i Ministrave të Bosnje-Hercegovinës miratoi Vendimin për themelimin 
e Komisionit për Koordinimin e Çështjeve Rinore në Bosnje dhe Herzegovinë. Komisioni ka 
filluar punën në vitin 2006 dhe është një organ i qëndrueshëm përgjegjës për trajtimin e 
problemeve me të cilat ballafaqohen të rinjtë. Si rezultat, dokumenti i "Politikës së Koordinuar 
të Rinisë në Bosnje dhe Herzegovinë 2011-2015" u hartua për të qenë efektiv në nivel kombëtar. 
Megjithatë, zhvillimi dhe zbatimi i politikave të të rinjve në nivel shtetëror përballet me 
pengesa dhe trajtohet në mënyrë më efikase në nivel njësie. 

Republika e Serbisë 
Një propozim për politikën e re të rinisë dhe planin e veprimit u miratua në vitin 2016 nga 
Asambleja Kombëtare e Republikës së Serbisë. Propozimi është në përputhje me një qasje të 
bazuar në fakte dhe me pjesëmarrje, e cila thekson bashkëpunimin horizontal midis të gjithë 
aktorëve të përfshirë. Është mbështetur nga Këshilli Rinor i Republikës së Serbisë, si një organ 
këshillues i Qeverisë dhe është përcjellë për procedurë të mëtejshme parlamentare. 

Mekanizmi bazë për bashkëpunim ndërsektorial është Këshilli Rinor i Republikës së Serbisë. 
Ajo u themelua nga Qeveria e Republikës së Serbisë me propozim të ministrisë dhe synon të 
ofrojë këshilla profesionale për çështjet që lidhen me zhvillimin dhe zbatimin e politikave 
rinore. 

Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës 
Zhvillimi i një strategjie të të rinjve në Federatën e Bosnjës dhe Hercegovinës është përcaktuar 
me Ligjin për Rininë (2010). Kjo thekson se politika rinore mbulon mekanizmat institucionale 
të kujdesit të qeverisë për të rinjtë. Është një dokument qeveritar që përmban një qasje 
programore për aktivitetet e të rinjve, duke përfshirë një pasqyrë të situatës dhe qëllimet 
strategjike dhe objektivat e strategjisë së të rinjve. 

Megjithëse nuk ka të dhëna për zbatimin efikas të ligjit në fushën e zhvillimit të politikave 
rinore në Federatën e Bosnjë dhe Hercegovinës, qeveria është aktualisht në proces të zhvillimit 
të dokumentit të parë strategjik për të rinjtë në Federatë. Procesi i zhvillimit të strategjisë 
koordinohet nga Ministria Federale e Kulturës dhe Sporteve. 

Politikat ndërsektoriale në Bosnjë dhe Hercegovinë kryesisht kanë për qëllim shëndetin e të 
rinjve dhe politikat e parandalimit. Sa i përket rregulloreve, vëmendja i kushtohet kryesisht 
autorëve dhe varurve, si dhe përmirësimit të statusit të grave në lidhje me shëndetin 
riprodhues. Me disa përjashtime, trajtimi legjislativ i grupeve vulnerabël është lënë pas dore. 
Struktura e dyfishtë e njësive të Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës gjithashtu ndikon në 
këto politika, me çdo njësi që vjen me rregulloret dhe strategjitë e veta. Ligjvënësit dhe 
aktivistët e të rinjve përballen me sfidën e harmonizimit të çështjeve të caktuara ndërmjet 
entiteteve në mënyrë që të zhvillohen strategji efektive ndërsektoriale kombëtare.27 

Kosova 
Departamenti i Rinisë në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve koordinoi 
zbatimin e Strategjisë Rinore të Kosovës (2013-2017) dhe Planin e Veprimit (2013-2015) 
(SRKPV). Që kishte për qëllim përmirësimin e gjendjes së të rinjve dhe bashkëpunimin 
ndërmjet të gjitha institucioneve, organizatave dhe ofruesve të shërbimeve qeveritare dhe 
joqeveritare. Strategjia u bazua në një konsensus të gjerë të të gjithë palëve të interesuara për 
objektivat strategjike në bazë të prioriteteve të qeverisë dhe nevojave të rinisë, si dhe ligjeve 

 
27 Şenyuva, Ozgehan. Reviews on Youth Policies and Youth Work in the Countries of South East Europe, Eastern 
Europe &amp; Caucasus, SEE Summary Report. EU-CoE Youth Partnership, 2012. 
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ekzistuese dhe dokumenteve që autorizonin përpilimin e strategjive të qeverisë kombëtare. 
Strategjia theksoi se çështjet rinore ishin ndërsektoriale dhe inkurajuan bashkëpunimin midis 
organizatave rinore dhe qeverisë në sigurimin e zbatimit efektiv të politikave dhe programeve 
rinore. 

Ligji për Organizimin e të Rinjve (Nr. 03/L-145) nuk përmban ndonjë referencë eksplicite ndaj 
qasjes ndërsektoriale. Neni 13 i ligjit përcakton "pjesëmarrjen e të rinjve në politikën sektoriale" 
në fushat e arsimit; punësimit; shëndetin publik; mbrojtja sociale; kulturën, sportin dhe 
rekreacionin; edukimin e qytetarëve dhe demokracinë; planifikimin hapësinor, mjedisin dhe 
zhvillimin rural. Mekanizmi për vendosjen e bashkëpunimit ndërsektorial nuk është përcaktuar 
qartë. 

Mali i Zi 
Raporti i shqyrtimit të BE-së për vitin 2013 thotë se "politika e të rinjve të Malit të Zi tashmë 
është në masë të madhe në përputhje me objektivat e përbashkëta të vendosura në nivel të 
BE-së" dhe se miratimi i ardhshëm i ligjit për rininë synon të krijojë një themel të fortë për 
zhvillimet e mëtejshme në këtë fushë".28 

Politika e rinisë dhe Strategjia Kombëtare e Rinisë, 2017 2021, në përputhje me Ligjin e miratuar 
kohët e fundit për Rininë (2016), qartazi e pozicionon rininë si një çështje me rëndësi për Malin 
e Zi. Nën koordinimin e Drejtorisë së Rinisë dhe Sportit ata ofrojnë një qasje holistike, 
bashkëpunim ndërsektorial dhe ndërministror si dhe bashkëpunim me aktorë të ndryshëm. 
Ato sigurojnë një kornizë strategjike për zhvillimin e legjislacionit dhe politikave që prekin të 
rinjtë. 

Strategjia Kombëtare e Rinisë29 u krijua në bashkëpunim me Drejtorinë e Rinisë dhe Sportit në 
Ministrinë e Arsimit dhe Kombeve të Bashkuara në Malin e Zi, në kuadër të Programit të 
Përbashkët të Kombeve të Bashkuara për Fuqizimin e Rinisë dhe është në përputhje me 
standardet ndërkombëtare dhe me pjesëmarrje dhe qasjet e bazuara në dëshmi. Strategjia 
thekson se "Është e nevojshme të përcaktohet çështja e të rinjve si një çështje transversale". 
Kjo është arsyeja pse procesi i zhvillimit përfshinte bashkëpunimin horizontal dhe koordinimin 
e ministrive dhe institucioneve përkatëse dhe OSHC-ve. Ky bashkëpunim dhe koordinim 
përfshinte pjesëmarrjen në grupin punues për hartimin e strategjisë për rininë. 

Strategjia thekson se përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet agjencive është ende i nevojshëm 
për të konsoliduar aktivitetet dhe përpjekjet e të gjitha departamenteve qeveritare. Është 
paraparë që një ekip punues ndërqeveritar do të krijohet për të monitoruar zbatimin e 
strategjisë së të rinjve, për të zbatuar plane të përbashkëta vjetore të veprimit dhe për të 
hartuar dhe zbatuar projekte prioritare në lidhje me të rinjtë. 

Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë 
Qeveria e ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë ka miratuar Strategjinë Kombëtare të Rinisë 
për vitet 2016-2025. Është zhvilluar nga Agjencia e Rinisë dhe Sporteve në bashkëpunim me 
UNDP dhe është në përputhje me qasjet e bazuara në fakte dhe pjesëmarrje. Strategjia thekson 
se të rinjtë janë udhëheqës të ndryshimeve pozitive, një burim inovacioni dhe drejtues të 
ardhshëm të zhvillimit social dhe ekonomik. 

Strategjia thekson se është shumë e rëndësishme të sigurohet një investim i vazhdueshëm 
dhe sistematik jo vetëm në zhvillimin e të rinjve, por edhe në krijimin e mekanizmave për 

 
28 Burimi: www.youthpolicy.org 
29 Strategjia u miratua nga Qeveria e Malit të Zi më 29 shtator 2016. 
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pjesëmarrjen aktive të të rinjve në ndryshimet shoqërore. Kjo mund të bëhet vetëm duke 
ndërtuar partneritet të vërtetë midis institucioneve dhe duke siguruar që politikat janë 
përfshirëse dhe reflektojnë dhe adresojnë nevojat reale të të rinjve dhe stimulojnë integrimin 
e tyre shoqëror. 

Strategjia është një dokument politik ndërsektorial dhe kërkon përfshirjen e gjerë të disa 
ministrive, të cilët do të zbatojnë strategjinë në përputhje me juridiksionet e tyre dhe me 
aktorët e përfshirë drejtpërdrejt ose tërthorazi në zhvillimin e të rinjve në vend. I gjithë procesi 
i zbatimit duhet të sigurojë lidhjen horizontale dhe vertikale midis institucioneve vendore dhe 
kombëtare dhe sektorit privat, si dhe të rinjve si përfituesit përfundimtarë të strategjisë. Të 
gjithë aktorët duhet të kontribuojnë në zbatimin e strategjisë, veçanërisht në dritën e 
kapaciteteve të kufizuara institucionale në dispozicion. Rolet dhe përgjegjësitë e secilit palë të 
interesuar janë të përcaktuara qartë në strategji. 

Serbia 
Në mënyrë që Strategjia Kombëtare e Rinisë 2015-2025 dhe Plani i Veprimit Rinor të zbatohen 
me sukses në Serbi, duhet të ketë një koordinim efektiv, efikas dhe të besueshëm ndërsektorial. 
Përveç Ministrisë së Rinisë dhe Sporteve, qëllimet dhe qëllimet e strategjisë janë pjesë e disa 
ministrave që janë përgjegjëse për politikat e lidhura me të rinjtë në fushat e arsimit dhe 
punësimit.30 

Qeveria e Serbisë ka miratuar "Vendimin për themelimin e Grupit Punues Ndërministror për 
Monitorimin dhe Zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Rinisë 2015-2025" (Gazeta Zyrtare e RS, 
nr. 3/16) si mekanizëm formal institucional për bashkëpunimin ndër- sektoriale në fushën e të 
rinjve. Grupi i Punës ka 25 anëtarë dhe kryesohet nga Sekretari i Shtetit për Ministrinë e Rinisë 
dhe Sporteve. 

Një tjetër mekanizëm i rëndësishëm për bashkëpunim ndërsektorial është Këshilli Rinor31 i cili 
është themeluar në bazë të Nenit 16 të Ligjit për Rininë dhe është formuar zyrtarisht në vitin 
2014. Këshilli Rinor është një bord këshillimor për qeverinë për të gjitha çështjet që lidhen me 
zbatimin e Strategjia Kombëtare e Rinisë (sipas Vendimit të Qeverisë, Gazeta Zyrtare e RS, Nr. 
8/14). Ai bazohet në parimet e bashkë-menaxhimit dhe drejtohet nga Ministri i Rinisë dhe 
Sporteve. Ajo mund të propozojë masa për të koordinuar dhe harmonizuar aktivitetet në 
sektorët e lidhur me të rinjtë e qeverisë si dhe të aktorëve të tjerë në fushën e politikës rinore. 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Azanjac, Tanja, et al. Youth and Public Policy in Serbia, Youth Policy Review Series. Youth Policy Press, 2012. Fq. 
86. 
31 Komiteti Rinor përdoret gjithashtu për të përshkruar këtë trufq. 
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Korniza e Rrezikshme e të Rinjve 
Kriza dhe/ose problemet ose dobësitë që përjetohen gjatë adoleshencës, zakonisht 
menaxhohen nga sistemet mbështetëse familjare, materiale, sociale dhe kulturore ekzistuese. 
Megjithatë, për disa të rinj, këto sisteme mbështetëse janë të kufizuara dhe kërkojnë përgjigje 
të ndërhyrjes së hershme ose, në disa raste, thjesht nuk ekzistojnë - ose niveli i tyre i prekshëm 
është aq i lartë sa nevojitet ndërhyrje shtesë për të siguruar sigurinë dhe mirëqenien e tyre. 
Kuadri i prekshëm i të rinjve mund të jetë i dobishëm kur koncepton përgjigjet programatike 
në mënyrë që nevojat e të rinjve nga e gjithë spektri të plotësohen me një kuant të 
përshtatshëm dhe korrespondues të mbështetjes së komunitetit dhe ofrimit të shërbimeve. 

Faktorët e rrezikut dhe mbrojtjes 
Kuadri i prekshëm i të rinjve është i dobishëm në identifikimin e rreziqeve ose dëmeve të 
përbashkëta me grupet e caktuara të të rinjve. Megjithatë, kjo nuk shpjegon pse disa të rinj 
menaxhojnë më mirë se bashkëmoshatarët e tyre edhe pse përballen me rrethana dhe rreziqe 
identike. Prandaj është e dobishme të shtrihet në këtë kuadër duke identifikuar gamën e të dy 
faktorëve të rrezikut dhe mbrojtjes dhe si këto ndërveprime për të përcaktuar nivelet e 
përgjithshme të elasticitetit të një personi të ri. 
Shifrat 3, 4 dhe 5 listojnë faktorët e ndryshëm të rrezikut dhe mbrojtjes në të gjithë fushat 
sociale, mjedisore dhe individuale.32 

 

Faktorët Social 

Vendi Faktorët mbrojtës Faktorët e rrezikut 

Shkolla • Pjesëmarrja e rregullt në shkollë; 

• Marrëdhëniet pozitive me 
mësuesit, trajnerët dhe kolegët; 

• Pjesëmarrja dhe arritja në 
aktivitetet e shkollës; 

• Sfidat akademike; 

• Mungesat; 

• Refuzimi i kolegëve; 

• Ngucja; 

• Pezullimi dhe përjashtimi; 

 
32 Bynner, John. Risks and Outcomes of Social Exclusion: Insights from Longitudinal Data. Institute of Education, 
University of London, 
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• Qasja në përkrahje personale, 
ndërvepruese dhe akademike. 

• Mospërputhja e perceptuar e 
shkollës; 

• Mungesa e mbështetjes për 
nevojat e mësimit; 

• Vështirësitë e mësimit të 
konstatuara. 

Familja • Ngritja, bashkangjitjet 
mbështetëse për familjen dhe 
rrjetet e gjinisë së zgjeruar; 

• Mbikëqyrja prindërore dhe 
interesi për rritjen dhe zhvillimin e 
fëmijës; 

• Qasja e prindërve në burimet 
përkatëse dhe mbështetja. 

• Konflikti familjar dhe dhuna; 

• Neglizhimi ose abuzimi; 

• Refuzimi i prindërve; 

• Mungesa e edukimit të 
vazhdueshëm dhe mbikëqyrjes; 

• Varfëria familjare dhe izolimi; 

• Fyerja e prindërve; 

• Varësia e alkoolit dhe drogës. 

Moshatarët • Bashkëpunimi me 
bashkëmoshatarët pro-social. 

• Bashkëpunimi me kolegët 
ofendues; 

• Pjesëmarrja në sjelljen anti-
sociale. 

 

Figura 3 – Faktorët Social 

 

 

Faktorët Mjedisorë 

Vendi Faktorët mbrojtës Faktorët e rrezikut 

Komuniteti • Strehim të qëndrueshëm dhe të 
përballueshëm; 

• Qasja në shërbime; 

• Pjesëmarrja në aktivitete të 
komunitetit, si sporti dhe 
rekreacioni; 

• Përfshirja me të rriturit 
mbështetës; 

• Mungesa e shërbimeve 
mbështetëse; 

• Disavantazhi socio-ekonomik; 

• Diskriminim; 

• Mungesa e trajnimit ose 
punësimit; 

• Mos pjesëmarrje në klube dhe 
aktivitete sportive/rekreative; 
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• Sigurimi i të ardhurave. • Mungesa e të ardhurave; 

• Mungesa e sigurimit të 
strehimit. 

Ngjarjet e jetës • Shmangia, mbijetesa dhe 
rikuperimi nga dëmtimet e 
shkaktuara nga humbja dhe 
trauma. 

• Vdekja dhe humbja; 

• trauma të rënda; 

• Vendosjet e përsëritura jashtë 
shtëpisë; 

• Largimi i kujdesit; 

• Shtatzënia e hershme; 

• Të pastrehët. 

 

Figura 4 - Faktorët Mjedisorë 

 

 

Faktorët Individual 

Vendi Faktorët mbrojtës Faktorët e rrezikut 

Individual • Qëndrimet prosociale; 

• Aftësi kompetente sociale; 

• Shqyrtoni vetë dhe të tjerët; 

• Shmangia e substancave; 

• Vetëbesim; 

• Ndjenja pozitive e identitetit dhe 
përkatësisë; 

• Dietë dhe peshë e shëndetshme, 
aktivitet, fitnes dhe mirëqenie mendore; 

• Shëndeti seksual. 

• Shkelja e historisë; 

• Shkathtësitë e dobta sociale; 

• Vetëbesimi i ulët; 

• Vetë-lëndim; 

• Keqpërdorimi/varësia e 
substancave; 

• Qëndrimet dhe sjelljet anti-
shoqërore; 

• Vetëkontrolli i ulët; 

• Mosrespektimi i të tjerëve; 

• Shëndeti i dobët fizik, 
mendor ose seksual. 

 

Figura 5 – Faktorët Individual 
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Çfarë Punon? Qasjet kyçe me të rinjtë e prekur 
Meqenëse nevoja për qasje më holistike ndaj nevojave komplekse është njohur, programet 
dhe shërbimet për të rinjtë kanë njohur gjithnjë e më shumë rëndësinë e familjeve dhe 
mbështetjen sociale joformale në punën me të rinjtë. 

Të rinjtë dhe familjet e tyre 
Në përgjithësi, familjet janë një burim i rëndësishëm ose potencial i mbështetjes ekonomike, 
materiale, emocionale dhe sociale, dhe të rinjtë shpesh varen nga prindërit dhe kujdestarët 
për burimet. Në anën tjetër, faktorët familjarë mund të jenë shkaktari kryesor i stresit dhe 
traumës dhe një numër i konsiderueshëm i atyre të rinjve që ose ç'kyçen nga shkolla apo puna 
dhe/ose përjetojnë dislokimin shoqëror dhe pa strehë vijnë nga mjedise familjare shumë 
jofunksionale ose abuzive. 

Dëshmitë tregojnë se lidhja me një "familje" është një faktor mbrojtës i rëndësishëm për 
mirëqenien afatgjatë. E rëndësishmja kjo nuk është gjithmonë familja biologjike e origjinës. 
Ndërhyrjet e sofistikuara njohin shtrirjen ideale të përfshirjes që familjet biologjike dhe llojet e 
tjera të 'familjeve' mund të luajnë në përgjigjet e përshtatura sipas rastit sipas rastit, si dhe rolin 
që marrëdhëniet e reja luajnë në zhvillimin e familjeve të zgjeruara destinacion ". 

Të rinjtë dhe komunitetet e tyre 
Të rinjtë janë gjithashtu anëtarë të komuniteteve. Një numër i karakteristikave të nivelit të 
komunitetit kanë dalë të kenë ndikim pozitiv ose negativ në mirëqenien e një të riu. Këto 
përfshijnë ndjenjën e mirëpritur dhe të vlerësuar në komunitetin e tyre, sigurinë dhe lirinë e 
lëvizjes, duke pasur një sërë mundësish interesante të aktivitetit, identitetin koheziv të 
komunitetit, hapësirave të gjelbra të sigurta, sigurimin e nevojave themelore siç janë ushqimi, 
uji, energjia elektrike, që kanë sigurinë e zotërimit si dhe qasjen në vendet e grumbullimit të 
kolegëve që janë të sigurta dhe të arritshme ku mund të takohen dhe të luajnë me të tjerët 
dhe që kanë një traditë të organizimit të komunitetit dhe ndihmës reciproke. Është gjithashtu 
e rëndësishme që të rinjtë të mendojnë se kultura e tyre vlerësohet në komunitetin e tyre dhe 
ata kanë një ndjenjë të lidhjes kulturore. Ndërtimi i këtyre karakteristikave të komunitetit për 
të gjithë të rinjtë, përfshirë ata që kanë cenueshmëri të lartë, është thelbësore. 

Të rinjtë, të mësuarit dhe të fituarit 
Arsimi është mjeti më efektiv për t'u dhënë mundësi të rinjve të lulëzojnë, të mësojnë dhe të 
rriten për të shijuar një jetë produktive, shpërblyese dhe përmbushëse. Është gjithashtu një 
rrugë për të thyer ciklet e disavantazheve dhe një mënyrë e fuqishme për të zvogëluar 
ekspozimin ndaj dëmtimit ose pjesëmarrjes në sjelljet e rrezikshme ose krimin. 

Përgjigjet e sistemeve të shërbimeve të cilat fokusohen në përmirësimin dhe mbështetjen e 
aksesit të/të angazhimit të të rinjve me këto mundësi konsiderohen praktika më e mirë. Një 
qasje gjithëpërfshirëse e cila mbështet rrugët e shumta të të mësuarit është kritike për 
pjesëmarrjen e të gjithë të rinjve në mundësi që rezultojnë në mirëqenien e përjetshme. 

Përgjigjet e shërbimit 
Sigurimi i një përgjigjeje të përshtatshme të shërbimeve për të rinjtë kërkon një vazhdimësi të 
shërbimeve që kërkojnë të përputhen me rreziqet dhe nevojat rinore në baza individuale. 
Diagrami më poshtë jep një pasqyrë skematike të vazhdimit të përgjigjeve të mundshme të 
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shërbimit të të rinjve në dispozicion. Është e rëndësishme të theksohet se nuk tregon 
madhësinë relative ose shpërndarjen e këtyre shërbimeve në çdo vend: disa shërbime janë 
shumë të vogla dhe disa nuk janë në dispozicion në të gjitha vendet. 

 

Figura 6 - Vazhdimi i përgjigjes ndaj shërbimit33 

 

Parimet për Organizatorët e Shërbimit 
Parimet e përshkruara më poshtë duhet të informojnë punën e organizatave që ofrojnë 
shërbime për të rinjtë e prekshëm: 

Asnjë derë e gabuar 
Nevojat e të rinjve të pambrojtur më së miri shërbejnë nga përgjigjet e koordinuara dhe të 
integruara të shërbimit. Shërbimet duhet të kërkojnë të zhvillojnë partneritete bashkëpunuese 
brenda sistemit të tyre lokal të shërbimit për të siguruar që cilado dere personi i ri të hapë ata 
janë në gjendje të kenë qasje në shërbimet e disponueshme. Është e zakonshme që të rinjtë 
e prekshëm të kërkojnë përgjigje nga dy ose më shumë shërbime. Përgjigjet e shërbimit që 
janë të integruara dhe të planifikuara bashkërisht janë më të lehta për të rinjtë për të lundruar 
dhe për të hyrë. 

Për të lehtësuar një qasje jo të gabuar, punëtorët e OSHC-ve duhet të kenë një njohuri të gjerë 
të shërbimeve dhe burimeve të tjera në dispozicion në komunitetin e tyre dhe aftësitë për të 
angazhuar të rinjtë me ta siç kërkohet. Organizatat duhet të sigurojnë që stafi i tyre të marrë 
pjesë në rrjete dhe aktivitete ndërinstitucionale për të mbajtur marrëdhënie dhe për të mbajtur 

 
33 Huefner, Jonathan C., et al. “Patterns of Movement for Youth within an Integrated Continuum of Residential 
Services”. 
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njohuritë e tyre deri tani. Shërbimet gjithashtu duhet të sigurojnë që ata të shpërndajnë 
rregullisht informacionin aktual rreth funksionimit të tyre në të gjithë rrjetet e tyre dhe 
komunitetin lokal. 

Shërbimet e informuara për nevojat që respektojnë të drejtat e njeriut 
Komunitetet lokale, duke përfshirë të rinjtë që jetojnë në to, kanë një rol qendror në 
identifikimin e nevojave të të rinjve në zonat e tyre. Shërbimet duhet të marrin në konsideratë 
nevojat lokale kur zhvillojnë modelet e tyre të shërbimit dhe identifikojnë kohorte të veçanta 
të synuara. 

Shërbimet duhet të jenë të përgjegjshme ndaj nevojave në zhvillim dhe të nxisin të rinjtë të 
përfshihen në rrjetet e komunitetit që ndërtojnë njohuri rreth prioriteteve lokale në zhvillim. 
Njohja e të rinjve si ekspertë në jetën e tyre me të drejtën për t'u përfshirë në përcaktimin e 
synimeve të tyre, mundëson shërbime për të përshtatur ofrimin e shërbimeve mbështetëse 
për të përmbushur më mirë nevojat e të rinjve. Kjo kontribuon në përgjigjet e informuara dhe 
të koordinuara të komunitetit ndaj prioriteteve në zhvillim. 

Proaktiv 
Shumë të rinj nuk kërkojnë ndihmë në mënyrë aktive ose nuk kuptojnë se ekzistojnë shërbime 
të veçanta për t'i ndihmuar ata. Shërbimet duhet të miratojnë qasje assertive për identifikimin 
dhe angazhimin e të rinjve që synojnë. Shembuj të zakonshëm përfshijnë informimin e njohur 
ndonjëherë të njohur si "gjetja e rasteve", bashkë-vendosja me pikat ekzistuese të kontaktit, 
ose ofrimi i aktiviteteve të lira që i bëjnë thirrje grupit të synuar. Shërbimet gjithashtu mund të 
sigurojnë informacion në ngjarjet publike dhe publike. Këto ofrojnë mundësi për krijimin e 
marrëdhënieve ndërmjet punonjësve të OSHC-ve dhe të rinjve, shpesh në mjedise jozyrtare 
dhe jo kërcënuese. 

Modelet fleksibile të shërbimit 
Përgjigjet e mira të shërbimit duhet të jenë në gjendje të angazhohen dhe të përgjigjen në 
mënyrë fleksibile ndaj situatës specifike të personit të ri në një mënyrë që i riu të gjejë të 
dobishme. Shërbimet duhet të kërkojnë të përdorin një gamë të strategjive të angazhimit si 
qasja në terren, qasjet e bazuara në aktivitete dhe kujdesi ditor, në vend të punës thjesht të 
emërimit. Përgjigjet mund të përfshijnë një përzierje të strategjive eksperimentale dhe verbale, 
të strukturuara dhe të pastruara, individuale dhe grupore. Kur ndryshojnë rrethanat e të rinjve, 
praktikuesit duhet të jenë fleksibël dhe të tërheqin një "veglën" e përgjigjeve të mundshme, 
për shembull kalimi nga këshillimi në dhënien e mbështetjes materiale. 

Një model shërbimi duhet gjithashtu të lejojë komunitetet dhe shërbimet lokale të bëjnë një 
vlerësim të nevojave të tyre të veçanta dhe të ndajë shpenzimet për fushat me shqetësim të 
rëndësishëm. Duhet të gjendet një ekuilibër midis qeverisjes dhe parametrave të 
marrëveshjeve të financimit dhe dizajnit lokal të programimit dhe përgjigjes së shërbimit. 

Shërbime të bazuara në dëshmi 
Modelet e shërbimit duhet të bazohen në dëshminë e përgjigjeve të shërbimit që janë 
demonstruar për të kontribuar në arritjen e rezultateve të klientit. Në mënyrë ideale, shërbimet 
duhet të ndajnë informacion rreth praktikës së mirë dhe strategjive të ndërhyrjes inovative. 
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Kjo do të ndihmojë në ndërtimin e një trupi të provave në praktikë që mund të arrihen në të 
gjithë sistemin e shërbimit. 

Matja e rezultateve të klientit 
Shërbimet duhet të kapin dhe raportojnë në një nivel të duhur të të dhënave të rezultateve të 
klientit për të informuar zhvillimin e ardhshëm të shërbimit. 

Përmirësim i vazhdueshëm dhe praktikë reflektuese 
Shërbimet duhet të kërkojnë të integrojnë një kulturë të përmirësimit të shërbimit dhe të 
reflektojnë praktikat në organizatat e tyre. Kjo kulturë inkurajon shërbimet për të shqyrtuar 
dhe reflektuar mbi atë që ka dhe nuk ka punuar si në praktikuesin ashtu edhe në nivelet më të 
gjera të sistemit. Punonjësit e OSHC-ve duhet të mbështeten për të pasur qasje në trajnime 
dhe të inkurajohen të përdorin mbikëqyrjen profesionale për të rritur njohuritë dhe aftësitë e 
tyre dhe për të reflektuar në mënyrë aktive në praktikën e tyre. Përgjigjet e të rinjve dhe, sipas 
rastit, familjeve të tyre, mund të japin informacion të rëndësishëm për të informuar këto 
procese. 

Mbështetja e planifikuar 
Shërbimet duhet të kenë një qasje të vendosur për të punuar me të rinjtë në një mënyrë të 
fokusuar dhe me qëllim. Puna me të rinjtë e prekshëm kërkon shqyrtimin e vazhdueshëm të 
nevojave të tyre, pengesat me të cilat ata përballen për të përmbushur nevojat e tyre dhe pikat 
e forta që mund t'i ndihmojnë ata për të arritur qëllimet e tyre. Vlerësimi i nevojave të klientit 
ndodh nëpërmjet disa fazave të ndërveprimit, të cilat mund të ndryshojnë sipas nivelit të 
angazhimit dhe gatishmërisë së klientit, si dhe shërbimit që ofrohet. 

Një qasje e planifikuar e mbështetjes mund të përfshijë fazat e mëposhtme, por nuk mund të 
ndodhë në mënyrë lineare: 

• Referimi i personit të ri në shërbim; 
• Procesi i hyrjes/shqyrtimit; 
• Angazhimi dhe marrja; 
• Vlerësimi fillestar dhe i vazhdueshëm - i cili mund të ndodhë gjatë disa fazave; 
• Planifikimi i mbështetjes bashkëpunuese; 
• Angazhimi i rrjeteve; 
• Ofrimin e shërbimeve të drejtpërdrejta; 
• Koordinimi i shërbimeve shtesë; 
• Monitorimi dhe rishikimi; 
• Mbyllja e planifikimit/mbylljes së rasteve dhe ndjekja e tyre; 
• Vlerësimi. 

Në cilëndo nga fazat e identifikuara më sipër, mund të jetë e nevojshme që shërbimi të 
përcjellë personin e ri në një shërbim tjetër më të përshtatshëm ose të angazhojë organizata 
partnere në ofrimin e një qasjeje të koordinuar që synon përmbushjen e shumë nevojave. 

Ka shumë qasje ndaj mbështetjes së planifikuar që mund të nxitet nga kuadri praktik i 
organizatës që ofron një shërbim. Qëllimi i këtij dokumenti është të zhvillojë udhëzime për 
OSHC-të që punojnë me të rinjtë e pambrojtur në Ballkanin Perëndimor në mënyrë që ta bëjnë 
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këtë në një mënyrë të fokusuar dhe me qëllim, duke respektuar ende nevojat unike individuale 
të të rinjve. 

Parimet për Mbështetjen e të Rinjve të Veçantë 
Parimet e mëposhtme bazojnë qasjet e cilësisë, bazuar në dëshmi, për të mbështetur të rinjtë 
e pambrojtur. Këto parime mund të ndihmojnë shërbimet për të zhvilluar përgjigje që 
kontribuojnë në efektivitetin e vazhdueshëm të shërbimeve që u ofrohen të rinjve. Ato 
bazohen në atë që është demonstruar për të punuar përmes hulumtimeve dhe reflektimeve 
profesionale në praktikë. 

Ndërtimi i marrëdhënieve të besueshme bazuar në respektimin e të drejtave të 
njeriut 
Zhvillimi, adoleshenca dhe mosha e rritur mund të karakterizohen si kohë vështirësish në 
marrëdhëniet me të rinjtë që zhvillojnë identitetin e tyre dhe tranzicionin drejt pavarësisë. Kjo 
përvojë është e përbërë për të rinjtë që kanë përjetuar humbje të konsiderueshme dhe trauma 
në jetën e tyre dhe që nuk kanë marrëdhënie mbështetëse për të ndihmuar me këto tranzicion. 

Ndërtimi i marrëdhënieve të punës të bazuara në respektimin dhe vlerësimin e të drejtave dhe 
rrethanave individuale të secilit të ri është kritik për angazhimin e klientëve në shërbime dhe 
për fuqizimin e tyre për të arritur rezultate afatgjata. Në këtë mënyrë, punëtorët e OSHC-ve 
zhvillojnë një kuptim të të rinjve me të cilët punojnë me të cilat është një rrugë për të afirmuar 
aftësitë dhe të drejtën e të rinjve për t'u trajtuar në mënyrë të drejtë, duke sfiduar sjelljet e 
dëmshme dhe duke përforcuar zhvillimin e vazhdueshëm të kompetencave të tyre. 

Të rinjtë duhet të jenë në gjendje të besojnë në shërbimet që ata kanë qasje dhe të ndjehen 
të sigurt se e drejta e tyre për privatësi do të respektohet dhe se informacioni i tyre personal 
do të trajtohet në mënyrë konfidenciale. Ata gjithashtu duhet të dinë se çfarë rekursesh kanë 
kur besohet besimi i tyre. 

Ndërtoni në pikat e forta dhe shtoni faktorët mbrojtës 
Kuptimi i fuqive dhe aftësive të të rinjve është kritik për vlerësimin e saktë të nevojave dhe 
rreziqeve dhe për reduktimin e sjelljeve me rrezik të lartë. Punonjësit e OSHC-ve mund të 
ndërtojnë aftësitë, interesat, aftësitë, përvojat dhe kompetencat unike të të rinjve në mënyra 
që i forcojnë faktorët mbrojtës dhe të ndërtojnë aftësitë e tyre për të marrë pjesë aktive në 
komunitet dhe ekonomi. 

Burimet primare të mbështetjes në jetën e të rinjve janë familja, miqtë, mësuesit, komuniteti 
dhe lidhjet kulturore, dhe rrjetet. Vlerësimet e rrezikut duhet të bëhen në një mënyrë që 
identifikon dhe përforcon këto burime primare të mbështetjes, si dhe interesat unike dhe 
talentet e çdo të riu. 

Të rinjtë duhet të përfshihen në mënyrë aktive në planifikimin dhe punën drejt qëllimeve që 
ata vendosin të arrijnë. Një fokus në pikat e forta i mundëson të rinjve të shohin vetveten dhe 
përvojat e tyre më konstruktive dhe të arrijnë ndryshimet që kërkojnë në jetën e tyre. 

Të jetë i përgjegjshëm dhe fleksibël 
Punonjësit e OSHC-ve duhet të kërkojnë të zhvillojnë shërbime që janë relevante, inovative 
dhe të përgjegjshme ndaj nevojave të të rinjve në kontekstin e tyre të komunitetit, duke marrë 
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parasysh kapacitetin e burimeve të organizatës së tyre. Punonjësit e OSHC-ve duhet të jenë 
fleksibël në mënyrë që të jenë në gjendje t'i përgjigjen nevojave dhe rrethanave në ndryshim, 
të nxisin inovacionin dhe të ndryshojnë dhe forcojnë lidhjet e të rinjve me bashkëmoshatarët, 
familjet, shkollën, komunitetin lokal dhe kulturën. 

Për të qenë reagues kur ofrojnë mbështetje, punëtorët e OSHC-ve duhet të marrin parasysh 
moshën e të rinjve, përvojat e jetës, besimet, identitetin dhe rrethanat. Në praktikë punonjësit 
e OSHC-ve së bashku me të rinjtë duhet të vlerësojnë vazhdimisht nivelin dhe intensitetin e 
mbështetjes që kërkojnë ndërsa punojnë drejt arritjes së qëllimeve që ata kanë vendosur për 
vete. 

Punonjësit e OSHC-ve duhet t'i referojnë të rinjtë tek agjencitë e tjera kur ata nuk mund të 
ofrojnë ndihmën dhe mbështetjen e të rinjve. Ky tranzicion duhet të bëhet në ritmin e të riut, 
pasi ndryshimi mund të shkaktojë pasiguri dhe mosbesim. Shumica e të rinjve kërkojnë siguri 
dhe mbështetje të vazhdueshme gjatë referimit tek shërbimet dhe punëtorët e rinj. 

Promovimi i pjesëmarrjes së të rinjve 
Është e rëndësishme që të rinjtë të kenë mundësinë të marrin pjesë në marrjen e vendimeve 
që i prekin ato. Ata kanë të drejtë të shprehin mendimet e tyre, të dëgjojnë pikëpamjet e tyre 
dhe të merren seriozisht. Pjesëmarrja e forcon motivimin, legjitimitetin dhe cilësinë e 
ndërhyrjeve, pasi të rinjtë angazhohen në planet e tyre mbështetëse dhe në arritjen e 
qëllimeve që i kanë vendosur vetë. Proceset e pjesëmarrjes ndërtojnë aftësi që nxisin zhvillimin 
personal dhe njohin kontributet e të rinjve në komunitet. 

Miratimi i një përqasjeje të fortë parasheh parimin e "fuqisë" me rëndësi që thekson zhvillimin 
e marrëdhënieve bashkëpunuese ku ekspertiza, njohuritë dhe burimet e të gjithë aktorëve 
vlerësohen dhe ndahen në një qasje të integruar për ndryshim. Figura 7 në faqen tjetër është 
një tabelë e dobishme e burimeve që duhet përdorur për të përcaktuar nëse ndërveprimet me 
të rinjtë po ndodhin në një mjedis të balancuar të energjisë.34 

Parandalimi dhe ndërhyrja e hershme 
Është shumë e rëndësishme të mbështesni të rinjtë dhe familjet e cenueshme sa më shpejt që 
të jetë e mundur. Hulumtimi i ndërhyrjes sociale 35  ofron një model për zhvillimin dhe 
artikulimin e parandalimit dhe ndërhyrjes së hershme në praktikë. 

Parandalimi zakonisht nënkupton ndalimin e një problemi social ose psikologjik nga zhvillimi 
në vendin e parë. Ndërhyrja e hershme synon t'i ndalë këto probleme që të zhvillohen sa më 
shpejt që të jetë e mundur. Dallimi ndërmjet këtyre dy termave është i rëndësishëm për fazën 
e zhvillimit të problemit, në vend të moshës së të riut ose kohëzgjatjes që ato i kanë njohur 
një organizate apo institucioni të caktuar. 

Parandalimi gjithashtu i referohet aktiviteteve që synojnë të shmangin nevojën për ndërhyrje 
më ndërhyrëse ose intensive siç janë mbështetja e të ardhurave, seksit të sigurt dhe këshilla 
kontraceptive. Këto aktivitete mund të ndërmerren me të rinjtë që tashmë përjetojnë çështje 
të rëndësishme në jetën e tyre ose në pritje të çështjeve që ata mund të jenë në rrezik për t'u 

 
34 McCashen, Wayne. The Strengths Approach. St Luke’s Innovative Resources, 2005. 
35 Walker, Moira. The Statutory Social Worker’s Role in Prevention and Early Intervention with Children. University 
of Stirling, 2005. 
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zhvilluar në të ardhmen, siç janë të pastrehët, fyerjet, shtatzënia e padëshiruar ose kontraktimi 
i infeksioneve seksualisht të transmetueshme. 

Parandalimi i një problemi nga zhvillimi dhe shmangia e nevojës për shërbime më intensive 
mund të arrihet nga e njëjta rrugë veprimi, megjithëse kjo nuk është gjithmonë kështu. 
Ndërhyrja e hershme për të parandaluar një problem në zhvillim mund të tregojë nevojën për 
shërbime më intensive në një fazë më të hershme sesa do të ishte ndryshe. 

 

 

Power-Over Power-With 

Mbështetet në njohuritë dominuese për të 
diagnostikuar dhe përshkruar njerëzit 

Shmang përbërjen e njohurive dominuese, 
tregimeve dhe etiketave 

Validizon dhe pranon përvojën e njerëzve, 
por interpreton përvojën sipas modeleve 
të veçanta 

Validizon përvojën unike të njerëzve dhe 
nderon kuptimin që u japin përvojën e tyre 

Ka tendencë të injorojë ose minimizojë 
kontekstet strukturore dhe kulturore dhe 
nënvlerëson njohuritë dhe kuptimet e 
njerëzve 

Njohja e kontekstit strukturor dhe kulturor 
të jetës së njerëzve dhe veçantia e përvojës 
së tyre 

Injoron ose minimizon vlerën ose pikat e 
forta dhe kapacitetet e njerëzve duke u 
mbështetur kryesisht në aftësitë dhe 
ekspertizën e punëtorit 

Kërkon të njohë dhe mobilizojë pikat e forta 
dhe kapacitetet e njerëzve si një fokus 
qendror në përpjekjet për ndryshim 

Është nxitur nga prioritetet organizative, 
shtetërore dhe profesionale 

Vlerat e aspiratave dhe qëllimeve të 
njerëzve për axhendat e tjera 

Pres që njerëzit të takojnë punëtorët në 
terren dhe presin që njerëzit të përshtaten 
me kontekstin e tyre 

Mundëson që profesionistët të hyjnë në 
botën dhe peizazhet e njerëzve dhe të 
nderojnë gjuhën e tyre 

Konfiguro praktikën për modelet 
terapeutike ose sociale të punës, 
konventat dhe traditat 

Krijon një kontekst zbulimi dhe veprimi, 
duke improvizuar dhe duke u përpjekur për 
gjëra të reja 

Mbështet në ekspertizën e punëtorëve dhe 
i jep peshë njohurive dhe aftësive 
profesionale 

Mbështetet në ekspertizën dhe njohuritë e 
përbashkëta të të gjitha palëve të 
interesuara dhe i jep përparësi praktikës 
gjithëpërfshirëse, transparente dhe 
konsultative 
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Beson në njohuri objektive Vlerat e 
diversitetit të njohurive dhe pranon 
subjektivisht 

Vlerat diversitetin e njohurive dhe pranon 
subjektivitetin 

Kujtohet se duhet të dijë përgjigjet dhe 
tenton të fajësojë njerëzit për dështim, 
duke i përshtatur ato si jooperativë, 
rezistente ose të pashpresë, nëse gjërat 
nuk funksionojnë 

Ndihmon në gjetjen e pyetjeve të duhura 
dhe një qasjeje në ekip ku përgjegjësia 
ndahet 

Mundëson që proceset dhe rezultatet të 
përcaktohen nga profesionistët 

Lejon që proceset dhe rezultatet të 
përcaktohen në partneritet 

 

Figura 7 – Power-Over kundër Power-With 

 

Vlerën dhe mbështetjen e familjeve si një vend kryesor i edukimit 
Forcimi i marrëdhënieve familjare dhe aftësia e prindërve për të mbikëqyrur dhe mbështetur 
fëmijët e tyre mund të zvogëlojë rrezikun që të rinjtë të angazhohen në marrjen e rrezikut dhe 
sjelljen e fyerjeve që lidhen me mungesën e mbikëqyrjes. Kur prindërit janë mbështetës, 
kolegët antisociale kanë më pak gjasa të ushtrojnë një ndikim negativ dhe kjo zvogëlon më 
tej faktorët e rrezikut për sjelljet negative. 

Të rinjtë duhet të inkurajohen të mbajnë lidhjet ose të lidhen me familjet e tyre aty ku është e 
përshtatshme. Kjo përfshin familjarët e tyre, familjen e zgjeruar, kujdestarët kujdestarë dhe 
kujdestarët të cilët i riu identifikohet si një burim i mundshëm mbështetës. 

Gratë shtatzëna të reja dhe prindërit e rinj mund të kenë nevojë për një gamë të përgjigjeve 
të shërbimit për të përmbushur nevojat e tyre të ndërlidhura. Përderisa mirëqenia e të rinjve 
është e dorës së parë, një vajzë e re që është shtatzënë ose të rinjtë që kanë fëmijë, gjithashtu 
duhet të përqendrohet në vëmendjen e sigurisë dhe nevojave zhvillimore të fëmijëve të tyre. 
Disa të rinj mund të kenë nevojë të kenë mbështetje për të forcuar aftësinë e tyre për t'u 
kujdesur për fëmijët e tyre. 

Respektoni diversitetin 
Të rinjtë vijnë nga një gamë të gjerë të sfondeve, përvojave, besimeve, interesave, kulturave 
dhe gjuhëve të ndryshme. Shërbimet duhet të jenë të arritshme dhe të kenë aftësinë për të 
adresuar nevojat e të rinjve pavarësisht nga identiteti i tyre kulturor, social ose seksual. 
Angazhimi i të rinjve kërkon një mjedis gjithëpërfshirës, të sigurt dhe të respektueshëm, në të 
cilin të rinjtë trajtohen në mënyrë të drejtë. Të rinjtë duhet të inkurajohen dhe mbështeten në 
mënyrë aktive për të mbajtur lidhjet e tyre kulturore, shoqërore dhe miqësore. 

Shërbimet, aty ku është e mundur, duhet të punësojnë personelin që respekton dhe kupton 
diversitetin e përvojave, përvojave, besimeve, kulturave dhe gjuhëve. Kjo do të thotë që 
punëtorët e OSHC-ve duhet të respektojnë diversitetin e të rinjve duke përfshirë ata që janë 
refugjatë, flasin gjuhë të ndryshme, jetojnë në kultura të ndryshme apo identifikohen si 
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Lezbike, Gay, Biseksual, Transgjinor, Interseksual dhe Queer (LGBTIQ). Duke iu përgjigjur 
nevojave specifike të mbështetjes për të rinjtë, do të thotë marrja në konsideratë e 
marrëdhënieve të tyre familjare dhe të afërta me vlerat kulturore si dhe seksualitetin e tyre dhe 
çështjet e identitetit gjinor. 

LGBTIQ 
Klientët LGBTIQ mund të përjetojnë pengesa për të hyrë në shërbime për shkak të një sërë 
faktorësh, duke përfshirë: 

• Ofruesit e shërbimeve duke supozuar se ato janë heteroseksuale; 
• Punonjësit e OSHC-ve që kanë njohuri të kufizuara për çështjet LGBTIQ; 
• Frika nga shkeljet e konfidencialitetit; 
• Pritjet ose përvojat e mëparshme të diskriminimit dhe/ose qëndrimeve negative nga 

ofruesit e shërbimeve; 
• Niveli i pranimit dhe ngushëllimit të klientit me çështjet e seksualitetit ose identitetit 

gjinor; 
• Izolimi social i përjetuar si rezultat i seksualitetit ose identitetit gjinor; 
• Nivelet e homofobisë dhe transfobisë në komunitetin e përgjithshëm. 

Forcimi i kulturës dhe lidhjeve 
Përgjigjet e shërbimit për të rinjtë duhet të dërgohen në mënyrë ideale nga një shërbim apo 
individ i përshtatshëm i cili është nga komuniteti i të rinjve ose grupi i gjuhës. Kur kjo nuk është 
e mundur apo e përshtatshme, përgjigjet e shërbimit duhet të dorëzohen nga një person jo-
vendës, i cili ka ndërmarrë zhvillim profesional të ndërgjegjësimit kulturor, në konsultim me 
një person ose organizatë përkatëse. 

 

Kodi i Sjelljes për Punonjësit e OSHC-ve 

Legjislacioni 
 

Punonjësit e OSHC-ve kanë detyrime ligjore për veten, për klientët dhe familjen e tyre, për 
organizatën për të cilën ata punojnë dhe për kolegët e tyre të punës. Për të përmbushur këto 
detyrime, punëtorët e OSHC-ve duhet të njohin ligjet që kanë të bëjnë me punën e tyre dhe 
të sigurojnë që ata kryejnë detyra në përputhje me ato ligje. 

"... praktikuesit (punonjësit mbështetës, etj.) Mund të përpiqen të minimizojnë ndërveprimin e 
tyre me ligjin dhe sistemet ligjore dhe mund të mos shohin gjithnjë realitetin apo rëndësinë e 
ndërveprimit. Megjithatë, për të mohuar se realiteti është naiv - zgjidhja e ... misticizmit të 
kontekstit ligjor të praktikës është të mësojmë të punojmë me të dhe në këtë kontekst, jo ta 
shmangim atë.”36 

 
36 Swain, Philifq. In the Shadow of the Law. Federation Press, 2002. 
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Rregullat 
Rregulloret janë rregullat, urdhrat dhe aktet nënligjore të krijuara nga organet vartëse të 
identifikuara brenda legjislacionit. Rregulloret mund të bëhen dhe të ndryshohen shpejt nga 
ata që kanë kohën, ekspertizën dhe njohuritë lokale të nevojshme për të bërë veprime të tilla. 

Politika, procedurat dhe udhëzimet 
Legjislacioni dhe rregulloret shpesh përfshihen në politikat, procedurat dhe udhëzimet që i 
ndihmojnë punëtorët e OSHC-ve në përmbushjen e përgjegjësive dhe detyrimeve ligjore. 
Politikat, procedurat dhe udhëzimet, përderisa shpesh bazohen në ligj, nuk janë të klasifikuara 
si ligj. Një aspekt kyç i procedurave në vijim përfshin një punëtor të OSHC-ve që punon brenda 
fushëveprimit të rolit dhe përgjegjësive të tyre. Prandaj është vitale që ata të dinë se çfarë 
përfshin roli i tyre i punës dhe gjithashtu të dinë se çfarë të bëjnë kur nuk janë të sigurt për 
rolin e tyre dhe/ose detyrat e tyre. 

Të punosh brenda një roli pune dhe përgjegjësive 
Konfuzioni lidhur me rolet e punës mund të jetë një burim i madh i stresit dhe konfliktit në 
vendin e punës dhe gjithashtu mund të rezultojë në një ofrim të dobët të shërbimeve. Është e 
rëndësishme që punëtorët e OSHC-ve të kuptojnë përgjegjësitë e tyre të punës, të punojnë në 
përshkrimet e tyre të punës dhe të qartësojnë detyrat e punës ku dhe kur është e nevojshme. 
Punonjësit e OSHC-ve duhet të: 

• Kërkoni mbështetje dhe mbikëqyrje të rregullt nga mbikëqyrësi i tyre përmes seancave 
mbikëqyrëse dhe sjellin ndonjë situatë në vëmendjen e udhëheqësit të ekipit të tyre; 

• Kërkoni këshilla nga kolegët e punës përmes konsultimeve dhe takimeve të stafit; 
• Shikoni udhëzimet profesionale për qëllimin e praktikës në mjedise të tjera; 
• Kërkojnë të sqarojnë përshkrimin e tyre të punës dhe/ose të përfshijnë atë referencë 

në standardet profesionale ose dispozitat ligjore; 
• Kërkojnë që kompetencat e tyre të vlerësohen dhe/ose të njihen; 
• Të sigurojë që të gjitha aktivitetet kryesore të punës të dokumentohen/regjistrohen me 

saktësi; 
• Konsultoni me përfaqësuesit e grupeve të tilla si sindikatat dhe/ose organet 

profesionale në lidhje me përshtatshmërinë e rolit të tyre të punës. 

Informata rreth rolit dhe përgjegjësive të punës 

Përshkrimi i punës 
Një rol pune dhe përgjegjësi kyçe zakonisht përmbahen brenda një përshkrimi të punës. Kjo 
mund të quhet gjithashtu një përshkrim i pozicionit, një profil pune ose një deklaratë detyre. 
Përshkrimi i punës do të përshkruajë titullin e punës, klasifikimin e çmimeve, departamentin 
ose fushën e punës, çmimin industrial ose marrëveshjen, detyrat që duhet të plotësohen dhe 
kriteret e përzgjedhjes, si dhe shumë gjëra të tjera. 

Detyrat e rolit 
Një përshkrim pune do të listojë detyrat të cilat duhet të plotësohen si pjesë e rolit. Për 
shembull, detyrat mund të përfshijnë: 

• Lehtësimi i përfshirjes së klientëve në aktivitetet e komunitetit; 
• Transportimi i klientëve në emërime; 
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• Ruajtja e një mjedisi të sigurt për klientët; 
• Lehtësimi i grupeve të klientëve; 
• Pjesëmarrje në zhvillimin e planeve të klientëve; 
• Vëzhgimi dhe raportimi i planeve të klientëve. 

Kriteret e përzgjedhjes 
Kriteret e përzgjedhjes për një punë përcaktojnë aftësitë thelbësore, njohuritë, përvojën dhe 
kualifikimet që duhet të ketë aplikanti për rolin. Në parim, një punonjës i OSHC-ve duhet t'i 
ketë këto në mënyrë që të punojnë brenda rolit të tyre aktual. 

Kriteret e përzgjedhjes për detyrat e renditura më lartë mund të përfshijnë: 

• Interes të demonstruar në kujdesin për ... të rinjtë ose fëmijët ose njerëzit me përvojë 
në rrugë, për shembull; 

• Aftësi interpersonale dhe të komunikimit të zërit; 
• Leje shoferi aktual. 

Sqarimi i udhëzimeve të punës 
Herë pas here, udhëzimet e punës që punonjësit e OSHC-ve duhet të ndjekin, qoftë me gojë 
ose me shkrim, mund të mos jenë të qarta dhe mund të kenë disa shqetësime rreth asaj se 
çfarë veprimi duhet të ndërmarrë. Ata duhet t'i ngrenë këto shqetësime sa më shpejt që të jetë 
e mundur, veçanërisht nëse ata mund të ndikojnë në standardin e shërbimit të ofruar ose të 
komplikojnë një situatë potencialisht të rrezikshme. 

Duke kërkuar këshilla të specializuara 
Në disa rrethana, një specialist duhet të thirret për të dhënë informacione më të detajuara ose 
specifike për të siguruar që procedurat dhe/ose udhëzimet e duhura janë duke u ndjekur. Në 
varësi të rrethanave specialistët mund të përfshijnë: 

• Punonjësit e shëndetit dhe sigurisë në punë; 
• Zyrtarët e arsimit; 
• Përfaqësuesit ligjorë; 
• Punonjësit e Departamentit të Sigurisë së Fëmijëve. 

Ndryshime në politikat dhe procedurat 
Ndryshimet në politikat dhe procedurat mund të kenë një ndikim të madh në njerëzit në dhe 
lidhur me një organizatë. Politikat dhe procedurat e ndërlidhura vazhdimisht evoluojnë për 
shkak të ndryshimeve në: 

• Legjislacioni; 
• Politikat qeveritare dhe/ose prioritetet e qeverisë; 
• Marrëveshjet e shërbimit me organet financuese; 
• Buxhetet; 
• Nevojat e klientëve; 
• Nevojat dhe pritjet e komunitetit; 
• Informacion dhe hulumtim në dispozicion; 
• Modele të rekomanduara të ofrimit të shërbimeve; 
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• Teknologji; 
• Standardet kombëtare, standardet profesionale dhe etika; 
• Demografike. 

Politikat dhe procedurat gjithashtu mund të kenë nevojë të ndryshojnë në përgjigje të 
aksidenteve dhe incidenteve. 

Qëndroni të informuar 
Mënyra më e mirë për të siguruar që punonjësit e OSHC-ve të veprojnë sipas kërkesave të ligjit 
është që ata të ndjekin politikat dhe procedurat e organizimit të tyre. OSHC-të kanë një 
përgjegjësi për të siguruar që stafi i tyre të informohet për ndryshimet në ligj përmes 
programeve të induksionit, trajnimeve të rregullta dhe sesioneve informuese. Është thelbësore 
që punëtorët e OSHC-ve të mbajnë përditësime për çdo ndryshim në politikat dhe procedurat 
nga: 

• Të marrë pjesë në trajnime; 
• Rishikimi i legjislacionit aktual, politikave dhe procedurave përmes burimeve të 

Intranetit dhe Internetit; 
• Kërkimi i sqarimeve të detyrimeve ligjore dhe përgjegjësive nga menaxheri i tyre i linjës. 

Punonjësit e OSHC-ve gjithashtu kanë një detyrim për të siguruar që klientët gjithmonë janë 
plotësisht të informuar për ndryshimet në politikat dhe procedurat që mund të prekin ata në 
mënyrë që ata të jenë në dijeni të të drejtave dhe/ose përgjegjësive të tyre sipas aranzhimeve 
të reja. 

Identifikimi i palëve të interesuara 
Shumë njerëz në dhe të lidhur me organizatën do të jenë të interesuar të jenë të përfshirë në 
zhvillimin e politikave ose në rishikim sepse ata kanë të ngjarë të preken nga ndonjë ndryshim. 
Këta njerëz janë referuar si palë të interesuara. 

Është shumë e rëndësishme që një punonjës i OSHC-ve të identifikojë me saktësi dhe pastaj 
të angazhohet me palët e interesuara që lidhen me një politikë ose procedurë. Problemet 
serioze mund të lindin nëse nuk arrijnë të sigurojnë kontributin e një aktori kyç. Palët e 
interesuara mund të përfshijnë: 

• Klientët; 
• Anëtarë të rrjetit social të klientëve; 
• Stafi brenda OSHC-ve; 
• Ekipi menaxhues i OSHC-ve; 
• Agjencitë qeveritare; 
• Grupet e komunitetit; 
• Grupet e Lobit; 
• Ofruesit e kujdesit shëndetësor; 
• Qytetarë individualë; 
• Qytetarët/komunitetet që jetojnë ose punojnë në një vend gjeografik; 
• Organizatat/grupet e avokimit, siç janë këshillat e rinisë, seksionet ose rrjetet; 
• Akademikë dhe ekspertë të tjerë. 
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Përfshirja e palëve të interesuara 
Për të siguruar që të gjithë ata që janë të interesuar dhe të prekur nga ky proces janë të 
përfshira, duhet të krijohen strategji për të siguruar që të gjithë aktorët të jenë në gjendje të 
kontribuojnë. Strategjitë për përfshirjen e palëve të interesit mund të përfshijnë: 

• Të bëjnë pyetje; 
• Ngritja e çështjeve për diskutim; 
• Kërkimi i komenteve dhe komenteve; 
• Kërkimi i informatave për tema ose çështje specifike; 
• Sqarimi i vlerës së proceseve të veçanta; 
• Propozimi i forumeve të përbashkëta për zgjidhjen e problemeve. 

Mbrojtja e të drejtave të klientëve 
Pjesë e një roli të një punëtori të OSHC-së në mbështetjen e një klienti dhe që vepron në 
mënyrë etike është të sigurojë që të drejtat e klientit të tyre janë të mbrojtura. Shumë nga të 
drejtat e klientit mbrohen me ligj, ndërsa të tjerat janë të lidhura me aranzhimet e financimit 
ose me misionin dhe/ose filozofinë e OSHC-ve. 

Punonjësit e OSHC-ve kanë përgjegjësi për të siguruar që e drejta e klientit për privatësi dhe 
pëlqim të respektohet. Ata kanë për detyrë të kujdesen për klientët e tyre. Një pjesë e madhe 
e kësaj detyre të kujdesit përfshin të qenit në gjendje të identifikojnë shenjat e abuzimit dhe 
të raportojnë menjëherë abuzimet e dyshuara tek organet përkatëse. 

Për të mbrojtur më tej të drejtat e klientëve të tyre është thelbësore që punonjësit e OSHC-ve 
të kuptojnë mirë rolet dhe përgjegjësitë e kujdestarëve ligjorë. Ata gjithashtu duhet të jenë në 
gjendje të njohin ato raste kur as ata apo OShC-të e tyre nuk janë në gjendje të ndihmojnë në 
mënyrë adekuate një klient. Në këto raste ata duhet të jenë në gjendje t'i referojnë klientët në 
shërbime të tjera relevante. 

E drejta për privatësi 
Punonjësit e OShC-ve rregullisht punojnë me informata të ndjeshme që iu komunikohen atyre 
në besim. Konfidencialiteti është një komponent themelor i ofrimit të shërbimeve. Ai mbron 
privatësinë e klientit dhe nxit besimin midis klientëve dhe ofruesve të shërbimeve. 

Parimi i konfidencialitetit sugjeron që punëtorët e OSHC-ve të mbajnë informacione për 
klientët privatë në mënyrë që të ruajnë dinjitetin e tyre dhe të drejtën e tyre për privatësinë 
bazë që u jepet çdo individi tjetër në shoqëri. Shumica e organizatave që punojnë në sektorin 
e shërbimeve njerëzore kanë politika dhe procedura për privatësinë dhe konfidencialitetin e 
informacionit të vendosur në bazë të kërkesave legjislative. 

E drejta e fëmijëve për privatësi 
Përjashtimet nga detyrimi për ruajtjen e konfidencialitetit të fëmijës janë shumë të kualifikuara 
nga interesat publike, të cilat përfshijnë: 

• Kërkesat për informacion nga policia; 
• Lirimin e informacionit kur një individ ose publik i përgjithshëm është nën kërcënim 

serioz dhe/ose të menjëhershëm; 
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• Lirimin e informacionit tek profesionistët e kujdesit shëndetësor për sa kohë që është 
siguruar një trajtim i njohur; 

• Situatat ku fëmija është në rrezik. 

Për shkak të kompleksitetit të këtyre situatave është gjithmonë e rëndësishme që punëtorët e 
OSHC-ve të diskutojnë çdo rast me mbikëqyrësit e tyre. Është e nevojshme të përfshihet stafi 
i lartë në rastet komplekse që përfshijnë detyra konkurruese siç është ruajtja e konfidencialitetit 
kundrejt zbulimit për arsye sigurie. 

E drejta për të marrë pëlqimin 
Për të dhënë pëlqimin do të thotë të pranosh ose të pranosh diçka. Përfshirja e klientëve në 
vlerësimin dhe përzgjedhjen e shërbimeve për të përmbushur nevojat e tyre nuk është vetëm 
një praktikë e mirë profesionale, por ekziston edhe një detyrim ligjor për të marrë pëlqimin e 
klientit. Nëse një punëtor i OSHC-së nuk arrin të marrë pëlqimin nga një klient përpara se të 
ofrojë një shërbim apo përfshirje të caktuar atëherë ato mund të jenë në kundërshtim me një 
numër ligjesh civile. 

Përfshirja e klientëve në vendimmarrje 

Pas hulumtimit të gamës së opsioneve të shërbimeve ose strategjive në dispozicion, klientët 
duhet të mbështeten për të vlerësuar opsionet duke përdorur një sërë metodash si: 

• Testimi i opsioneve të shërbimit; 
• Pyetja; 
• Diskutimi i opsioneve në grupe të vogla; 
• Diskutimi i mundësive me aktorët kryesorë në rrjetin e tyre të mbështetjes sociale; 
• Diskutimi i opsioneve me të tjerët që kanë përjetuar këto strategji. 

Mbështetja e klientëve në procesin e vendimmarrjest 

Strategjitë për të mbështetur klientët në procesin e vendimmarrjes mund të përfshijnë: 

• Dhënia e kohës dhe hapësirës së klientit, pa përfshirjen e punonjësit të mbështetjes, 
për të shqyrtuar në mënyrë adekuate të gjitha opsionet dhe për të marrë disa vendime; 

• Duke bërë pyetje të hapura, të tilla si 'Çfarë mendoni për ...?'; 
• Dëgjimi i shqetësimeve të klientit; 
• Duke reflektuar ndjenjat dhe përmbajtjen e përgjigjeve të klientit; 
• Përfshirja e një shoku/mentori të besuar ose personave të tjerë të rëndësishëm nga 

rrjetet mbështetëse/profesionale. 

Ndarja e informacionit brenda ekipit 

Nëse klientët i kërkojnë një punonjësi të OSHC-së që të mos i përcjellë informacione anëtarëve 
të tjerë të ekipit, punonjësi i OSHC-së duhet të kujtoj se oferta e shërbimit të klientit është e 
bazuar në ekip dhe çështjet e shqetësimit duhet të sillen në vëmendjen e ekipit. Nuk është 
praktikë e mirë të refuzohet informacioni nga anëtarët e tjerë të ekipit, përveç nëse një punëtor 
i OSHC-ve ka shqetësime në lidhje me një konflikt interesi. Rishikimi i rasteve me bazë në ekip 
mundëson marrjen e vendimeve të duhura dhe kjo nuk mund të ndodhë nëse informacioni 
mbahet nga ekipi. 
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E drejta për siguri dhe kujdes adekuat 
E drejta e klientit për siguri dhe kujdes adekuat ka të bëjë me konceptet ligjore përkatëse të 
detyrës së kujdesit dhe neglizhencës. Detyra e konceptit të kujdesit është zhvilluar përmes 
ligjit të përbashkët ku rregullat janë përcaktuar në një sërë vendimesh në gjykatat e larta. Kjo 
do të thotë se nuk ka përkufizime të sakta ligjore për koncepte të tilla si detyra e kujdesit dhe 
neglizhencës. 

Politikat dhe procedurat e vendit të punës për të zvogëluar rrezikun e dhunës 
Të qenit i informuar për politikat dhe procedurat për zvogëlimin e rrezikut të dhunës është 
hapi i parë për t'u bërë kompetent në përdorimin e strategjive për të reduktuar rreziqe të tilla. 
Është gjithashtu e rëndësishme që punëtorët e OSHC-ve të trajnohen në teknikat më të fundit 
pozitive për t'u marrë me dhunën, kështu që nëse gjejnë veten në një situatë krize, ata kanë 
besimin që të merren me të në mënyrë efektive. Strategjitë që organizatat dhe punëtorët e 
OSHC-ve mund të vënë në vend për të zvogëluar rrezikun e dhunës përfshijnë: 

• Politikat dhe procedurat e qarta për të gjithë punonjësit dhe të tjerët; 
• Plani i krizës; 
• Një mjedis që është i favorshëm për përvoja pozitive për klientët dhe punëtorët; 
• Trajnimi i personelit për punëtorët e OShC-ve të jenë të sigurt në mënyrën se si të 

merren me situata të konfliktit. 

Planifikimi i krizës për organizatat e shërbimit të njeriut duhet të përfshijë: 

• Çdo telefon ka një afishe që thotë "Në rast të një emergjence, sigurinë e kontaktit, 
pritjen, policinë, zjarrfikësit ose ambulancën" me numrat e caktuar të dhënë; 

• Sistemet e alarmit manual dhe elektronik janë në vend dhe mirëmbahen rregullisht; 
• Ekipi i krizës së emergjencës/komiteti takohet rregullisht me trupin drejtues të OSHC-

ve; 
• Ekipi/komiteti i emergjencave krijon lidhje të rregullta me autoritetet relevante të 

jashtme; 
• Të gjithë personeli është i vetëdijshëm për ekipin/komisionin emergjent; 
• Stafi është trajnuar për njohjen e hershme të kërcënimeve; 
• Rrugët e shpëtimit janë planifikuar dhe praktikohen rregullisht.37 

Vetëkujdesja e punëtorëve 
Vetëkujdesja e punëtorëve është një aspekt jetik për praktikën e qëndrueshme në profesionet 
ndihmëse. Ajo i referohet një sërë strategjish që janë përgjegjësi e përbashkët e organizatës 
dhe individit për të siguruar që punëtorët e OSHC-ve të mos pësojnë negativisht nga efektet 
e kujdesit për të tjerët në punën e tyre. 

Vetëkujdesja efektive për punëtorët e OSHC-ve në mbështetjen e të rinjve duhet të përfshijë 
mbikëqyrje dhe proceset e raportimit. Këto duhet të jenë aspektet e strukturuara formalisht 
të organizatës, si dhe strategjitë më pak të strukturuara personale dhe profesionale për të 
siguruar ekuilibër të shëndoshë të punës dhe kufijtë profesionalë. 

 
37 Handbook of Health Social Work, edited by Sarah Gehlert and Teri Browne, Kinney &amp; Leaton, 1996. 



47 
 

Vëmendja për vetë-kujdesin është e rëndësishme për të gjithë punëtorët në profesionet 
ndihmëse, pavarësisht nga mosha, niveli i përvojës, prejardhja profesionale ose faktorë të tjerë. 
Lloji i mbështetjes së nevojshme mund të ndryshojë në pika të ndryshme në karrierën e një 
personi, kështu që të ketë një sërë mjetesh dhe strategjish të ndryshme në dispozicion është 
e dobishme. 

Lodhja nga dhembshuria - Charles Figley38 e përdori këtë term për të përshkruar një koleksion 
natyror të përvojave që mund të lindin nga ky lloj i punës. Lodhja e dhembshurisë, e cila njihet 
edhe si Stresi Sekondar Traumatik, është një përgjigje e natyrshme për të qenë një punëtor i 
kujdesshëm dhe empatik dhe ka të ngjarë të përjetohet në shkallë të ndryshme nga shumica 
e punëtorëve të OJQ-ve në një fazë të karrierës së tyre. 

Traumatizmi i përhershëm është definuar si "transformimi që ndodh në përvojën e 
brendshme të terapistit (ose punonjësit) që vjen si pasojë e angazhimit empatik me traumat e 
klientëve".39 Kjo është, kur një person përjeton simptoma të stresit traumatik sikur trauma të 
ishte e tyre. Lodhja e dhembshurisë tenton të ketë një fillim më gradual ose të ndërtohet me 
kalimin e kohës, ndërsa traumatizmi i ndërmjetëm zakonisht ka një shpërthim më të shpejtë 
në përgjigje të një ngjarjeje të veçantë. 

Burnout ka tre dimensione: lodhje emocionale, depersonalizim (një qëndrim negativ ndaj 
klientëve, një shkëputje personale ose humbje idealesh) dhe arritje dhe angazhim personal i 
reduktuar në profesion. 40  Punonjës të OSHC-ve që përjetojnë djegien zakonisht e 
përshkruajnë veten si 'të mos mbeten asgjë', duke u ndjerë 'bosh' ose 'plotësisht i lodhur'. 
Burnout mund të prekë punëtorët në shumë fusha, jo vetëm në profesionet ndihmëse. 

Për të mbrojtur veten nga lodhja nga dhembshuria, është e rëndësishme punëtorët e OSHC-
ve të: 

• Angazhohen në debriefing; 
• Merr pjesë në mbikëqyrjen e rregullt profesionale; 
• Merrni pjesë në trajnimin për parandalimin e vetëvrasjeve; 
• Hyni në Programin e Ndihmës së Punonjësve (nëse është e mundur); 
• Nxitja e vetëdijesimit për të identifikuar kur ato preken nga vetëvrasja e një të riu; 
• Shmangni sjelljet më pak të dobishme, siç është keqpërdorimi i alkoolit apo drogës; 
• Zbatimi i strategjive të vetë-kujdesit. 

Duke punuar brenda një Kuadri Etik 

Cilat janë etika? 
Etika janë standardet, bindjet ose motivimi për sjelljet që vlerësohen prej nesh si individë ose 
të vlerësuara nga një grup të cilit mund t'i përkasim. Etika është e ngjashme me moralin dhe 
është 'e brendshme' ndërsa ligji ka të bëjë me sjelljen e recetave dhe është 'jashtë' ndaj 
individëve. 

 
38 Figley, Charles. Compassion Fatigues. Figley Institute 2012. 
39 Pearlman, Laurie A, and Karen W. Saakvitne. Trauma and the Therapist. W. W. Norton, 1995. 
40 Maslach, Christina, et al. “The Maslach Burnout Inventory Manual.” Evaluating Stress: A Book of Resources, 
edited by Carlos FQ. Zalaquett and Richard J. Wood, The Scarecrow Press, 1997. 
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Këto vlera, besime dhe qëndrime që secili prej nesh ka për: 

• Si duhet të jenë gjërat në botë; 
• Si duhet të veprojnë njerëzit në rrethana të caktuara; 
• Si trajtohen aspektet e rëndësishme të jetës si para, familja, marrëdhëniet, fuqia, rolet e 

burrave dhe grave. 

Këto besime dhe qëndrime janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe personale. Vlerat 
formohen dhe absorbohen nga të gjithë kur zhvillojmë nga fëmijëria dhe nga mosha madhore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 841 

 

Ofrimi i shërbimeve etike dhe të paanshme 
Të gjitha organizatat kanë pritshmëri për mënyrën në të cilën ata duan që punonjësit e tyre të 
sillen dhe të kryejnë punët e tyre. Punonjësit e OSHC-ve duhet të dinë se çfarë pritet prej tyre 
dhe të jenë në gjendje të formësojnë praktikat e tyre të punës për të përmbushur këto kërkesa 
për të punuar në mënyrë efektive. 

• Ekzistojnë dy aspekte kryesore për ofrimin e shërbimeve etike dhe të paanshme: 
• Vlerat personale, parimet dhe besimet; 
• Ndikimi i vlerave personale, besimeve dhe qëndrimeve të klientëve dhe rrjetit të tyre 

social. 

 
41 Knowles, Malcolm S. Self-Directed Learning. Association Press, 1975. 
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Vlerat personale, parimet dhe besimet 
Vendimmarrja etike dhe sjellja etike përfshijnë përgatitjen për të marrë parasysh mirëqenien 
e të tjerëve. Me fjalë të tjera, marrja e vendimeve bazuar në vlerat dhe standardet që shkojnë 
përtej interesit vetjak. Këtu janë disa vlera dhe parime që mbështesin të menduarit etnik dhe 
vendimmarrjen. 

Individualizimi 
Çdo person ka të drejtë të trajtohet si individ dhe nuk ka nevojë të përputhet me pritjet e një 
personi tjetër. 

Pranimi 
Çdo person ka të drejtë të pranohet ashtu siç janë. Kjo përfshin pranimin e stilit të jetesës, 
kulturës, ngjyrës së lëkurës, besimit fetar, stilit të veshjes, vendit ku ata jetojnë dhe të ardhurave. 

Vetëvendosje 
Çdo person ka të drejtë të bëjë zgjedhjet dhe vendimet e veta dhe të bëjë gjërat në rrugën e 
tyre. 

Konfidencialiteti 
Çdo person ka të drejtën e privatësisë së tyre dhe të dijë që të gjitha informatat rreth tyre 
mbahen konfidenciale nëse nuk kanë miratuar informacionin që ndahet me të tjerët. 

Respekti 
Çdo person ka të drejtë të respektohet për atë se kush është dhe jo për atë që të tjerët 
dëshirojnë të jenë. Kjo do të thotë që të rinjtë që jetojnë në strehim të përkrahur ose që 
mbahen në paraburgim duhet të trajtohen me aq respekt sa çdo anëtar tjetër i publikut. 

Shprehja 
Çdo person ka të drejtë të shprehë veten në një mënyrë që i përshtatet atyre, duke përfshirë 
orientimin seksual, veshjen, kreativitetin ose besimet fetare, përderisa kjo shprehje nuk 
dëmton dikë tjetër. 

Siguria 
Çdo person ka të drejtën e një ambienti të sigurt dhe të rehatshëm dhe të ndjehet i sigurt kur 
ata janë me të tjerët në publik. 

Dilemat etike 
Ndonjëherë vlerat dhe parimet tona personale nuk përputhen me vlerat dhe parimet e 
organizatës apo agjencisë për të cilën po punojmë. Këto situata quhen dilema etike; ato mund 
të shkaktojnë shumë konflikte dhe shqetësime të brendshme. 

Dilemat etike rrallë lindin në formën e zgjedhjeve të qarta ndërmjet të drejtës absolute dhe 
gabimit absolut. Ata zakonisht nuk janë 'të zinj; ose 'të bardhë' siç thotë shkrimi. Dilemat e 
përbashkëta etike të hasura në punën e komunitetit përfshijnë çështjet që lidhen me dhuratën 
dhe sjelljen seksuale. 

Punonjësit e rinisë duhet të jenë veçanërisht të vetëdijshëm për çështjet që kanë të bëjnë me 
kufijtë profesionalë. Është e rëndësishme që punonjësit e rinjë të njohin situata të tilla dhe ta 
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diskutojnë çështjen me mbikëqyrësit ose mentorin e tyre, për të marrë një vendim se si mund 
të merren më mirë me situatën. 

Kufijtë profesionalë 
Një nga dilemat më të vështira etike me të cilat punëtorët e OSHC-ve mund të ballafaqohen 
lidhet me shkeljet e kufijve në marrëdhëniet e punës. Kjo ndodh kur një punonjës profesional 
ose punonjës harron se ata janë në një marrëdhënie profesionale me një klient dhe jo miqësi. 
Pasi që kjo marrëdhënie profesionale të ketë humbur, atëherë ekziston mundësia që punonjësi 
i OSHC-ve të bëhet tepër i përfshirë me klientin dhe potencialisht të shkelë të drejtat e klientit. 

Duhet të respektohen kufijtë profesionalë për të siguruar ruajtjen e standardeve profesionale. 
Kufijtë profesional nuk do të thotë shmangia e një personi tjetër dhe problemet e tyre. Duke 
vepruar në mënyrë profesionale ju ndihmon për të ofruar kujdes për dikë që ju nuk mund të 
pëlqeni personalisht. 

Marrëdhënia profesionale qëndron në një vazhdimësi midis mbivendosjes dhe shkëputjes, siç 
tregohet më poshtë. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Kufijtë e lidhjes profesionale42 

 

Shenjat e shkeljeve te kufijve 
Treguesit e shkeljes së kufijve nga një punëtor i OSHC-ve mund të përfshijnë: 

• Zhvillimi i ndjenjave të forta për klientin; 
• Shpenzimi më shumë kohë me këtë klient sesa të tjerët; 
• Duke pasur biseda shumë personale me klientin; 
• Marrja e thirrjeve në shtëpi nga klienti; 
• Marrja e dhuratave; 
• Bërja e gjërave për një klient sesa mundësimi i klientit për ta bërë atë për vete; 
• Duke besuar vetëm ata mund të ofrojnë shërbime të duhura për klientin; 
• Prekja fizike e klientit. 

 
42 Turner, Daniel, and Elliot Pirie. “Problems of Involvement and Detachment: A Critical Approach to Researching 
Live Event Experiences.” Leisure Studies in a Global Era, Springer Nature 2016. 
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Ndërsa në izolim asnjë nga këto sjellje nuk mund të tregojë se një shkelje e mundshme e 
kufirit po ndodh, ato mund të jenë tregues të një problemi potencial. 

Konfliktet e interesit 
Është e mundur që do të ketë një konflikt interesi që në jetën tonë profesionale mes vlerave 
tona personale ose atyre të familjes dhe miqve tanë me vlerat tona profesionale, vlerat e 
organizatës ose vlerat apo politikat e shërbimit publik. 
Kur ka një konflikt të interesit, siç u tha më lart, është e rëndësishme të njohim konfliktin dhe 
ta zgjidhim atë në mënyrë etike. Konflikti i interesit ekziston kur vlerat personale dhe interesat 
ndiqen në kohën e punës ose kur një punonjës i OSHC-ve përdor informacionin që është i 
qasshëm vetëm për ta në cilësinë e tyre profesionale për të mirën e vetes, familjes ose miqve 
të tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Burime të mundshme të konfliktit të interest43 

 

Zgjidhja e çështjeve etike 
Kur lind një çështje ose problem etik, punonjësit e OSHC-ve duhet të përpiqen dhe të zgjidhin 
këtë dilemë sa më shpejt që të jetë e mundur. Ata mund ta bëjnë këtë duke: 

• Duke iu referuar kodeve përkatëse të sjelljes, standardeve, direktivave ose procedurave 
që lidhen me çështjen me të cilën ballafaqohen; 

• Duke iu referuar kodeve të praktikës ose standardeve profesionale të organizatës së 
tyre; 

 
43 Responsible Conduct of Research, Conflicts of Interest. Columbia University, 
ccnmtl.columbia.edu/projects/rcr/rcr_conflicts/foundation/ 
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• Përdorimi i modelit të vendimmarrjes etike44 - një sërë hapash që mund të kalojnë 
për t'i ndihmuar ata të punojnë përmes situatës; 

• Diskutimi i çështjes me personin ose personat e përfshirë; 
• Ngritja e çështjes ose çështjeve në një takim të stafit ose në forume të tjera; 
• Kërkimi i këshillave ose mbikëqyrja formale nga mbikëqyrësi ose menaxheri i tyre; 
• Kërkimi i mbikëqyrjes së rastit me një profesionist të jashtëm; 
• Heqja dorë nga situata - kjo mund të jetë vendimi i duhur në të drejtën e tij, ose nëse 

nuk jeni të sigurtë se çfarë të bëni dhe doni ta diskutoni këtë me dikë tjetër. 

Qasje etike për mbledhjen e informacionit nga fëmijët dhe të rinjtë 
Parimi i parë dhe më i rëndësishëm që duhet të ndiqet është që gjithmonë të vendosni 
interesat më të mirë të fëmijës, duke promovuar dhe mbrojtur mirëqenien e fëmijës ose të 
të riut. Ofruesit e shërbimeve dhe hulumtuesit të cilët po mbledhin informacion nuk duhet të 
bëjnë asnjë dëm as minimale. 

Një tjetër parim i rëndësishëm është vlerësimi i pjesëmarrjes së fëmijëve. Fëmijët dhe 
adoleshentët shpesh janë burimi më i mirë i informacionit të saktë për jetën e tyre. Perspektivat 
e tyre mbi vendimet për kujdesin e tyre dhe të ardhmen e tyre janë të rëndësishme. Ata kanë 
të drejtë të shprehin pikëpamjet e tyre për vendimet që prekin jetën e tyre dhe ato të familjeve 
të tyre ose komuniteteve. 

Parimet themelore etike 
Mbikëqyrja rigoroze e parimeve etike është veçanërisht e rëndësishme kur punon me fëmijët 
dhe adoleshentët për shkak të ndryshimit të fuqisë ndërmjet klientit dhe punonjësit të OSHC-
ve. 

Korniza etike e pranuar gjerësisht, paraqet tre parime themelore: respektin për personat, 
mirëqënien dhe drejtësinë. 

Respekti për personat 
Individi kompetent ka të drejtën e vetëvendosjes. 

• Individët duhet të trajtohen si agjentë të pavarur - ky parim adreson nevojën për të 
kërkuar pëlqimin e informuar të një individi; 

• Personat me kapacitet të zvogëluar kanë nevojë për mbrojtje shtesë: 
o Marrëveshje të veçanta kërkohen kur kuptimi i një individi është i kufizuar për 

shkak të moshës ose aftësive të kufizuara zhvillimore; 
o Nëse janë nën moshën ligjore të pëlqimit, kërkohet leja nga prindërit ose 

kujdestarët ligjorë. 

Përfitimi 
Mbroni klientët nga dëmet dhe maksimizoni përfitimet e mundshme. 

• Shpesh është një sfidë për të përcaktuar balancën e duhur midis përfitimeve dhe 
dëmeve; 

 
44 Bernard, Janine M., and Rodney K. Goodyear. “An Ethical Decision-making Model.” Fundamentals of Clinical 
Supervision, Syracuse University School of Education, 1999. 
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• Mblidhni informacione në një mënyrë që nuk shkakton shqetësim serioz ose dëmtim 
të një individi; 

• Bëni gjithçka të mundshme për të parashikuar pasoja negative; 
• Sigurohuni që aktiviteti nuk do të çojë në dëm të drejtpërdrejtë ose të tërthortë. 

Drejtësi 
Përfitimet dhe ngarkesat duhet të shpërndahen në mënyrë të barabartë. 

• Klientët duhet të trajtohen në mënyrë të drejtë; 
• Rreziqet dhe përfitimet e aktivitetit duhet të shpërndahen në mënyrë të barabartë dhe 

pa paragjykime; 
• Aktivitetet e grumbullimit të informacionit nuk duhet të përfshijnë persona që nuk kanë 

gjasa të përfitojnë nga gjetjet. 

Pjesëmarrja e fëmijëve 
Dhënia e fëmijëve dhe adoleshentëve mundësia maksimale për të shprehur pikëpamjet e tyre 
duhet të balancojë me mbrojtjen e interesave të tyre më të mira dhe duke i mbrojtur ata nga 
dëmtimet potenciale duke minimizuar ndërhyrjen. Fëmijët dhe adoleshentët duhet të kenë 
mundësinë të shprehin mendimet e tyre pa kompromentuar sigurinë dhe mirëqenien e tyre. 

Fëmijët duhet të kenë mundësinë të shprehin pikëpamjet e tyre për aktivitetet që ndikojnë në 
mirëqenien e tyre dhe këto pikëpamje duhet të respektohen. Ata duhet të jenë: 

• Trajtohen me ndershmëri dhe integritet; 
• Me informacion të rëndësishëm rreth nevojave të tyre dhe si t'u përgjigjet atyre; 
• Ndihmon për të përmirësuar vetë nderimin e tyre; 
• Ndihmon për të pasuruar potencialin e tyre për të marrë pjesë në proceset e 

vendimmarrjes, për të ndarë perspektivat dhe për të marrë pjesë si qytetarë aktivë; 
• Dëgjuar dhe dhënë peshën e duhur sipas moshës dhe pjekurisë së tyre, në përputhje 

me konventat e të drejtave të njeriut. 

Zërat e pakicave, siç janë të rinjtë me aftësi të kufizuara, duhet të përfshihen në mënyra 
jodiskriminuese dhe në moshën e duhur. 
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Parandalimi dhe 
Shërbimet e 
Intervenimit të Hershëm

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërhyrja e hershme është termi që përdoret gjerësisht për aktivitetet, programet dhe 
iniciativat e dizajnuara për të ndryshuar sjelljen ose zhvillimin e individëve që tregojnë shenja 
të një problemi të identifikuar ose që shfaqin faktorë ose dobësi të rrezikut për një problem të 
identifikuar, duke u siguruar atyre burimet dhe shkathtësitë e nevojshme për të luftuar rreziqet 
e identifikuara.45 Ndërhyrja e hershme përfshin ndërhyrjen në fillim të jetës, në fillim të rrugës 
së zhvillimit dhe/ose në fillim të jetës së problemit. 

Në këtë publikim ndërhyrja e hershme i referohet shërbimeve të OSHC-ve të dizajnuara për 
të mbështetur të rinjtë dhe familjet e tyre dhe për të parandaluar eskalimin e problemeve. 

Kriteret e përshtatshmërisë 
Të rinjtë dhe/ose familjet e tyre kanë të drejtë për parandalim dhe shërbime të ndërhyrjes së 
hershme nëse janë: 

• Të moshuar 12 deri në 18 vjeç; 
• Familjet me një të ri të moshës 12-18 vjeç; 
• Përjetimi i dobësive që, nëse nuk adresohen, janë ose kanë potencial të ndikojnë 

negativisht në shëndetin, sigurinë ose mirëqenien e tyre, ose, nëse prindërit, kapacitetin 
e tyre për të mbrojtur dhe për të mbrojtur në mënyrë adekuate personin e ri; 

• Aktualisht duke përjetuar çështje të rrezikut të ulët apo të mesëm që, nëse nuk 
adresohen, mund të përshkallëzohet deri në një pikë ku nevojiten shërbime më 
intensive ose rreziku i dëmtimit të dukshëm është identifikuar. 

Kohëzgjatja e shërbimit 
Kohëzgjatja e shërbimeve individuale të ofruara në kuadër të aktiviteteve të ndryshme 
ndryshon në përputhje me nevojat e vlerësuara të klientit. Pas angazhimit fillestar, ofruesi i 
shërbimit do të vlerësojë: 

• Nëse klienti ka nevoja të ulëta për të mesme; 
• Nëse shërbimet e kërkuara janë brenda fushëveprimit të programit të OSHC-ve; 
• Kohëzgjatja e mundshme e shërbimeve të kërkuara. 

 
45 “Early Childhood and Early Intervention.” Policy Alert Issue 18, Queensland Department of the Premier and 
Cabinet, 2006. 
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Planifikimi jozyrtar i rasteve për klientët e "këshillimit dhe mbështetjes" do të përfshijë qëllimet 
që mund të arrihen brenda afro tre muajsh nga pranimi i tyre si klient i shërbimit. Shërbimet 
mund të vazhdojnë për tre muaj të tjerë nëse klienti është rivlerësuar si nevojë për një shërbim 
të vazhdueshëm për të arritur qëllimet e dakorduara. 

Angazhimi 
Angazhimi i familjes përshkruhet në termat e fëmijës dhe mirëqenies familjare si "një seri 
ndërhyrjesh të qëllimshme që punojnë së bashku në mënyrë të integruar për të nxitur sigurinë, 
qëndrueshmërinë dhe mirëqenien për fëmijët, të rinjtë dhe familjet" .46 Ndërhyrja e hershme, 
bashkëpunuese, qasjet për mirëqenien e fëmijës përfshijnë të rinjtë dhe familjet në vendimet 
lidhur me mirëqenien dhe mirëqenien e tyre dhe angazhimi është një komponent thelbësor 
për mbështetjen efektive të familjeve për të identifikuar dhe arritur qëllimet e tyre. 

Këshillimi dhe Mbështetja 
Këshilla dhe përkrahja e ofruar në programin e OSHC-ve duhet të jenë gjithëpërfshirëse dhe 
të kërkojnë të sigurojnë që të rinjtë dhe familjet e tyre të mbështeten në mënyrë aktive për të 
hyrë në shërbimet e duhura. Ai gjithashtu do të sigurojë një pikë hyrjeje dhe referimi për 
shërbimet e tjera të ofruara nga OShC, të tilla si menaxhimi i rasteve dhe aktivitetet e aftësive 
prindërore. 

Personeli i OSHC-ve përgjegjës për ofrimin e këshillave dhe mbështetjes duhet të jetë i aftë 
dhe i trajnuar për t'u angazhuar me sukses me të rinjtë dhe familjet e tyre, të fitojë një kuptim 
të plotë të nevojave të shërbimit të një të riu ose të familjes dhe të menaxhojë referimin tek 
shërbimet e tjera sipas nevojës. Prandaj ata duhet të mbajnë një njohuri të hollësishme të 
punës për rrjetin e shërbimit lokal dhe të jenë në gjendje të japin informacion të detajuar dhe 
këshilla lidhur me shërbimet dhe programet për të rinjtë dhe familjet e pambrojtura. 

Këshilla dhe përkrahja duhet të jenë: 

• Të sigurohet menjëherë me kohë të përcjellë sipas nevojës; 
• Gjithëpërfshirëse, faktike dhe të sakta dhe përfshijnë referimin tek shërbimet e tjera 

sipas nevojës; 
• Ofrohet në një mënyrë që është e respektueshme, e bazuar në forca dhe ruan 

privatësinë e çdo fëmije, të riu dhe familjes; 
• Siguruar në një mënyrë që respekton dhe vlerëson trashëgiminë kulturore çdo të ri dhe 

familje; 
• Të arritshme, për shembull: 
• Strategjitë e komunikimit që përputhen me grupin e synuar si interneti për të rinjtë, 

broshurat dhe posterat të cilat janë lehtësisht të dukshme dhe të ofruara lirshëm; 
o OSHC-të ofrojnë kohë të hapura të hapjes, duke përfshirë në fundjavë aty ku 

është e mundur; 
o OShC-të punojnë në partneritetin e partneritetit me shërbime dhe programe të 

tjera përkatëse aty ku është e përshtatshme; 

 
46 National Resource Centre for Permanency and Family Connections, Definitions of Family Engagement, 2011, 
www.nrcpfc.org/fewpt/definitions.htm 
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o Duke mbështetur kujdesin falas dhe me kosto të ulët për kujdesin rinor dhe 
transportin sipas nevojës. 

• Praktike dhe të ndjeshme ndaj nevojave të një personi të ri apo familjes, për shembull 
OSHC-të duhet të shmangin referimin në programet dhe shërbimet me kosto të lartë 
aty ku është e përshtatshme. 

Menaxhimin e rastit 
Menaxhimi i rastit si një model shërbimi jep vlerësim gjithëpërfshirës, planifikim, implementim, 
monitorim dhe rishikim. Zakonisht ofrohet për të rinjtë dhe familjet të cilat kërkojnë 
mbështetje dhe ndihmë plotësuese dhe të vazhdueshme për të hyrë në shërbimet e duhura. 

Punonjësit e OSHC-ve që sigurojnë menaxhimin e rasteve, në bashkëpunim me personin e ri 
dhe/ose familjen sipas nevojës, duhet: 

• Përqendrohuni në praktikat e bazuara në forca, të përqendruara tek të rinjtë dhe në 
familje, të cilat përfshijnë përfshirjen kuptimplote dhe të përshtatshme të moshës dhe 
pjesëmarrjen e të rinjve dhe prindërve/kujdestarëve; 

• Të përkrahë vetëvendosjen për të rinjtë romë dhe familjet e tyre dhe të përfshijë në 
mënyrë adekuate stafin, komunitetet dhe ofruesit e shërbimeve romë; 

• Të ofrojë shërbime në një mënyrë kulturore kompetente dhe respektuese; 
• Të sigurohet krijimi i një plani të rastit që: 

o Ndërton pikat e forta të të rinjve dhe familjes dhe adreson nevojat e 
identifikuara; 

o Identifikon dhe shënon qëllimet, objektivat dhe detyrat; 
o Monitorohet dhe rishikohet rregullisht për përparimin dhe arritjet dhe 

azhurnohet sipas nevojës; 
o Arritja e vazhdimësisë së mbështetjes nëpërmjet referimit, tranzicionit dhe 

ndjekjes së duhur. 
• Nxitja dhe mbështetja e partneriteteve ndërmjet ofruesve të shërbimeve; 
• Koordinon dhe monitoron shpërndarjen e një suporti të shërbimeve fleksibile në 

përputhje me planin e vendosur të rasteve. 

Këshillimi 
Kalimi nga fëmijëria e vonë në adoleshencë është një periudhë e ndryshimit të rëndësishëm 
në marrëdhënien prind-fëmijë dhe hulumtimi tregon se ka efekte të forta dhe të qëndrueshme 
të praktikave të prindërimit në fëmijërinë e vonë dhe adoleshencën e hershme. Mbikëqyrja 
prindërore, në veçanti, duket të jetë me rëndësi vendimtare në parandalimin e një sërë sjelljesh 
rreziku të adoleshentëve.47 48 

Programet prindërore për prindërit e të rinjve në përgjithësi kanë dy qëllime të gjera për: 

 
47Coleman, John C. ‘The Parenting of Adolescents in Britain today’. Children &amp; Society, Vol. 11, Issue 1. 
National Children’s Bureau, 1997, fq. 44-52. 
48 DeVore, Elise R. and Kenneth Ginsburg. “The Protective Effects of Good Parenting on Adolescents.” Current 
Opinion in Pediatrics, Vol. 17, Issue 4, 2005, fq. 460-465. 
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• Modifikoni faktorët e rrezikut të ndërveprimit të dhunshëm të familjes dhe prindër të 
varfër që luajnë një rol në shkaktimin dhe/ose mbajtjen e problemeve të sjelljes së 
jashtme dhe delikuencës;49 50 

• Përmirësimi i komunikimit dhe ndërlidhjes prind-fëmijë dhe përmirësimi i mbikëqyrjes 
prindërore dhe monitorimit. 

Programet e aftësive prindërore të ofruara nga OSHC-të duhet të japin informacion prindëror 
dhe zhvillim të aftësive për prindërit që nuk kanë qasje në shërbimet universale dhe/ose 
shërbimet universale nuk i plotësojnë nevojat e familjes. 

Programet Shumë Komponente 
Programet me shumë përbërës zakonisht i adresojnë faktorët mbrojtës dhe mbrojtës në shtëpi, 
shkollë dhe/ose komunitet dhe përfshijnë një kombinim të qasjeve në klasë, shkollë dhe familje. 
Dëshmitë tregojnë se ndërhyrjet me shumë komponentë që synojnë rrezikun dhe faktorët 
mbrojtës në një sërë mjedisesh, të tilla si shtëpia, shkolla dhe komuniteti, mund të çojnë në 
rezultate më pozitive sesa ndërhyrja në një komponentë. Programet me shumë përbërës 
duhet të jenë sjellje ose aftësi të bazuara, në vend të didaktikës, dhe individualisht të 
përshtatura për të përmbushur nevojat e personit të ri ose të njerëzve. Programet me shumë 
komponentë mund të përfshijnë mbështetje psiko-sociale, strategji vetë-ndihme, zhvillim të 
aftësive, zhvillim të marrëdhënieve, ndërtimin e lidhjes me familjen dhe arsimin, dhe kujdesin 
ose trajtimin e specializuar dhe multidisiplinar. 

Programet e Mentorimit 
Programet e mentorimit ofrojnë një mundësi për të rinjtë për të zhvilluar marrëdhënie me të 
rriturit që kujdesen që kanë një fokus në nevojat zhvillimore të të rinjve. Marrëdhëniet pozitive 
të mentorimit mund të jenë të fuqishme në ndihmën në zhvillimin e cilësive të tilla si një 
opinion pozitiv, vetëvlerësim i lartë, aftësi të forta për zgjidhjen e problemeve dhe një ndjenjë 
humori. 

Ofrimi i Shërbimeve 
Shërbimet për përkrahje rinore dhe familjare të ofruara nga OSHC-të duhet të bëhen pjesë e 
rregullt e një përgjigje gjithëpërfshirëse dhe të koordinuar të shërbimit ndaj të rinjve dhe 
familjeve të pambrojtura. Konsolidimi i një shërbimi të integruar dhe gjithëpërfshirës për 
parandalimin dhe ndërhyrjen e hershme siguron që çështjet kanë më pak gjasa të përsëriten 
dhe/ose të përshkallëzohen. 

Shërbimet për përkrahjen e të rinjve dhe familjes duhet të: 

• Fokusimi në ofrimin e shërbimeve të bazuara në evidencë dhe të fokusuar në rezultate; 
• Bashkëpunoni me ofruesit e shërbimeve lokale dhe përpiquni të integroni shërbimet 

në nivel lokal përmes: 
o Vlerësimi i nevojave të gjithanshme dhe identifikimi i boshllëqeve të shërbimit; 

 
49 Dishion, Thomas J., and David W. Andrews. ‘Preventing Escalation in Problem Behaviors with High-Risk Young 
Adolescents: Immediate and 1-Year Outcomes’. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 63, Issue 4, 
1995, fq. 538-548. 
50 Dishion, Thomas J., and Gerald R. Patterson. ‘Age Effects in Parent Training Outcome’. Behavior Therapy, Vol. 
23, Issue 4, 1992, fq. 719-729. 
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o Pjesëmarrja në rrjetet rajonale, partneritetet dhe forumet e planifikimit të 
shërbimit; 

o Mekanizmat efektiv të referimit kanë informuar pëlqimin; 
o Shërbime me kohë dhe të përgjegjshme; 
o Mundësitë për bashkë-gjetjen dhe/ose integrimin me nismat e tjera lokale; 

• Përfshirja e strategjive gjithëpërfshirëse për të mbështetur aksesin dhe angazhimin në 
shërbime nga: 

o Shërbimet dhe programet që i përgjigjen komunitetit lokal dhe nevojave të 
identifikuara: 

§ Diversiteti Kulturor; 
§ Qasja duke përfshirë hapjen dhe ofrimin e shërbimeve; 
§ Fleksibiliteti në vendndodhjen e shërbimit. 

Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë 
Menaxherët e programeve të OSHC-ve duhet të sigurojnë që punëtorët e OSHC-ve të marrin 
trajnim fillestar dhe të vazhdueshëm, mbikëqyrje dhe mbështetje të nevojshme për të ofruar 
shërbime cilësore Programet duhet të marrin pjesë në përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë 
për të siguruar përkushtimin ndaj modelit të shërbimit. 

Si pjesë e ofrimit të shërbimeve, kërkohet mbledhja e të dhënave për të vlerësuar dhe 
shqyrtuar aktivitetet e shërbimit dhe për të përmirësuar rezultatet e shërbimit. Specifikimet e 
shërbimeve duhet të rishikohen në mënyrë periodike për të pasqyruar zhvillimet në bazën e 
provave për shërbimet e ndërhyrjes së hershme. 

 

Lloji i Shërbimit dhe 
Aktiviteti 

Përshkrimi i Shërbimit Kohëzgjatja e 
Shërbimit/Intensiteti 
(tregues) 

Këshilla dhe Mbështetje   
Këshilla • Referimi 

• Informimi 
• Këshilla 

• Rast i vetëm i shërbimit 
individual 

• Shërbim afatshkurtër (2-
3 raste shërbimi) 

Menaxhimin e rastit • Përllogaritjet dhe 
vlerësimet e nevojave 

• Planifikoni dhe koordinoni 
një përzierje të 
shërbimeve për të 
përmbushur nevojat e 
personit të ri dhe/ose 
familjes 

• Monitorimi dhe vlerësimi i 
efektivitetit të shërbimeve 
që u ofrohen personit të ri 
dhe/ose familjes 

• 3 muaj, mund të zgjatet 
me shqyrtimin e rastit 

Puna e rastit e fokusuar në 
klient 

• Zbatimi i planeve të 
rasteve të personave të 

• 3 muaj, mund të zgjatet 
me shqyrtimin e rastit 
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rinj dhe/ose familjar duke 
përfshirë: informimin dhe 
këshillimin, mbështetjen, 
advokimin dhe 
këshillimin, meditimin, 
referimin, zhvillimin e 
aftësive dhe përdorimin e 
brokerimit për të blerë 
mallra dhe shërbime 

Këshillimi • Të rinjtë 
• Të rintjë dhe familja 
• Prindërit 

• 3 muaj, mund të zgjatet 
me shqyrtimin e rastit 

Aftësitë fokusohen në 
grupe dhe/ose trajnime 
për të rinjtë 
(përfshirë programet me 
shumë përbërës) 

• Grupet e 
mësimdhënies/zhvillimit 
të aftësive 

o Trajnimi i aftësive 
jetësore (aftësitë 
sociale, 
marrëdhëniet) 

o Menaxhimi 
financiar/buxhetimi 

o Këshilla dhe 
mbështetje për 
karrierë 

• Përafërsisht 8-12 javë 

Programe të Prindërimit   
Grupet e aftësive 
prindërore 

• Zhvillimi i aftësive 
prindërore 
(programi i strukturuar) 

• Përafërsisht 6-12 javë 

Grupet mbështetëse të 
prindërve 

• Ndihma e lehtësuar ose 
bashkëmoshatare (fq.sh. 
prindërimi me depresion) 

• Përafërsisht 6-12 javë 

 

Figura 11 - Specifikimi i shërbimeve sipas programit të mbështetjes së të rinjve dhe 
familjes51 

 

Monitorimi dhe Evaluimi 
OSHC-të që ofrojnë shërbime të mbështetjes së të rinjve duhet të mbledhin dhe raportojnë 
për përdorimin e shërbimeve dhe rezultatet e rezultateve për të demonstruar një zbatim 
efektiv dhe si arritjet e arritura kontribuojnë në suksesin e programit të tyre. Për të mbështetur 
monitorimin dhe vlerësimin, kornizat e mbledhjes së të dhënave dhe vlerësimit të programit 
duhet të zhvillohen për implementim nga OSHC-të. 

 
51 Schmied, Virginia, and Lucy Tully. Effective Strategies and Interventions for Adolescents in a Child Protection 
Context: Literature Review. Centre for Parenting and Research, New South Wales, Department of Community 
Services, 2009. 
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Aktivitetet e vlerësimit duhet të mbulojnë: 

• Aktivitetet e procesit 
Dokumentimi i zbatimit të shërbimit dhe/ose programit Vlerësimi nëse ndërhyrjet janë 
zbatuar siç është planifikuar dhe nëse rezultatet e pritshme janë prodhuar. 

• Aktivitetet e rezultateve 
Matja nëse shërbimet e ofruara plotësojnë nevojat dhe përmirësojnë rezultatet për të 
rinjtë dhe familjet e tyre. 

Gjetjet e vlerësimit gjithashtu do të informojnë zbatimin e vazhdueshëm dhe përsosjen e 
programit dhe do të ndihmojnë në zhvillimin e kapaciteteve të përmirësuara për të ofruar 
shërbime efektive të intervenimit të hershëm për të rinjtë dhe familjet e tyre. 
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Mbështetje e 
planifikuar

 

 

 

 

 

 

 

Çfarë është mbështetja e planifikuar? 
Ky seksion i Udhëzimeve synon të përcaktojë parimet e menaxhimit të rasteve që punonjësit 
e OSHC-ve zbatojnë në punën e tyre me të rinjtë në nevojë, me qëllim përmirësimin e 
rezultateve afatgjata. 

Mbështetja e planifikuar është një qasje për menaxhimin e rasteve që thekson katër koncepte 
kryesore: 

1. Mbështetje 
Përfshin mbështetjen proaktive të klientëve për të arritur qëllimet e tyre dhe për të negociuar 
sistemin e shërbimit. 

2. Planifikimi 
Siguron që mbështetja është e qëllimshme duke filluar me një plan që përshkruan rezultatet e 
dëshiruara dhe si t'i arrijë ato. 

3. Bashkëpunimi 
Bashkëpunimi me klientin për të punuar së bashku dhe me ofruesit e tjerë të shërbimeve për 
të përmbushur gamën e veprimeve të përvijuara në planin e klientit. 

4. Marrëdhëniet 
Mbështetja e planifikuar varet nga një marrëdhënie e besueshme e vazhdueshme midis 
punonjësit mbështetës dhe klientit për të mundësuar vlerësimin në thellësi të nevojave dhe 
për të ndihmuar klientin të angazhohet në procesin e planifikimit dhe veprimit. 

Qëllimi kryesor i mbështetjes së planifikuar është vetëbesimi më i madh në qasjen në shërbime 
afatshkurtra ose afatgjata që mund të jenë të nevojshme. 

Pse është e efektshme mbështetja e planifikuar? 
Mbështetja e planifikuar është efektive për shkak të: 

• Marrëdhënia e vazhdueshme ndërmjet punëtorit të OSHC-ve dhe klientit rrit 
kompetencën në ndërmarrjen e veprimeve dhe qasjen në mbështetje të specialistëve; 

• Theksi i mbështetjes njeh pengesat që përballen shumë klientë dhe i mbështet ato për 
t'i kapërcyer këto. Qasja proaktive thekson ofrimin e shërbimeve të drejtpërdrejta 
krahas referimeve dhe avokimit sipas nevojës, më shumë sesa një qasje të menaxhimit 
të çështjeve të bazuar në referimin e "hands-off"; 
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• Plani individual i mbështetjes që formon bazën e ndërveprimeve midis klientit dhe 
sistemit të shërbimit është i drejtuar në arritjen e qëllimeve të klientit, të ndara në hapa 
realistë për të arritur atje; 

• Qasja bashkëpunuese midis punonjësve të OSHC-ve dhe klientit inkurajon angazhimin 
e klientit dhe vetëbesimin në një afat të gjatë. 

Bashkëpunimi ndërmjet punonjësve të OSHC-ve dhe pjesëve të tjera të sistemit të shërbimit, 
siguron që klienti të ketë qasje sa më të gjerë të shërbimeve që të jetë e mundur për të arritur 
qëllimet e tyre. 

Kur duhet të përdoret mbështetja e planifikuar? 
Në përgjithësi, sa më komplekse nevojat e klientit, duhet të jetë mbështetja më e rreptë e 
planifikuar. Nëse klienti ka nevoja të thjeshta afatshkurtra dhe nuk ka probleme themelore, nuk 
mund të ketë nevojë të nisë një program mbështetës të planifikuar. Mbështetja e planifikuar 
mund të ndryshojë në intensitet, me kontakt më të rregullt në kohë krizash ose në fillim të 
marrëdhënieve mbështetëse. 

 

 

 

Figura 12 - Elementët e planifikuar të mbështetjes 
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Angazhimi dhe marrja 
Angazhimi dhe pranimi ndodh kur një punëtor i OSHC-ve fillon të krijojë një marrëdhënie 
pune me një të ri. Ai përfshin pranimin e një personi të ri si klient dhe krijimin e një 
marrëdhënieje me ta në mënyrë që ata të mund të punojnë së bashku për të arritur qëllimet 
e tyre. Për angazhimin e të rinjve do të thotë të ndihesh i besuar dhe i respektuar, që rrethanat 
e tyre individuale të kuptohen dhe se punonjësi i OSHC-së ka të ngjarë të jetë i dobishëm. Për 
angazhimin e punonjësve të OSHC-ve nënkupton njohjen e mjaftueshme të rrethanave të të 
rinjve dhe dëshiron t'i këshillojë ata me besim të mundësive të tyre dhe të avokojnë në emër 
të tyre. 

Angazhimi është një mundësi e rëndësishme për t'i ndihmuar të rinjtë të zhvendosen nga 
shqyrtimi i përdorimit të shërbimit, të gatishmërisë dhe pastaj të veprimit. 

Promovimi pro-aktiv para shërbimit 
Angazhimi i të rinjve në shërbimet e OShC-ve mund të maksimizohet duke siguruar që ata 
kanë një kuptim të qartë të asaj që ofrohet nga një shërbim, si ofrohet dhe si mund të arrihet. 

Për të maksimizuar suksesin e një referimi, ofruesit e shërbimeve duhet të sigurojnë që 
informacioni i qartë dhe konciz në lidhje me shërbimin është në dispozicion të klientëve 
dhe referuesve të mundshëm. Është e preferueshme që ky informacion të krijohet posaçërisht 
për audienca të veçanta të synuara me nevoja dhe preferenca të ndryshme si familjet, 
shërbimet ligjore dhe të rinjtë me prejardhje të ndryshme kulturore. 

Ky informacion duhet të përfshijë: 

• Si shërbimi mund të ofrojë asistencë dhe kush ka të drejtë; 
• Mundësitë e kontaktit të tilla si ndjekja, numrat e telefonit, qasja në internet dhe çfarë 

mund të pritet kur të bëhet kontakti; 
• Informata të qarta për vendndodhjen fizike të shërbimit duke përfshirë mundësitë e 

transportit publik. 

Punonjësit e OSHC-ve mund të zhvillojnë rrjete të forta referimi përmes lidhjeve 
bashkëpunuese me praktikuesit dhe organizatat ose institucionet në sistemet e shërbimeve të 
portës siç janë drejtësia e të rinjve, shëndeti mendor, mirëqenia e fëmijëve, këshillimi shkollor 
dhe mbështetja e pastrehë. Kjo maksimizon potencialin për të rinjtë dhe familjet, të cilat janë 
të qarta për atë që duhet të presin, t'i referohen shërbimeve të OShC-ve. Pjesëmarrja me 
shërbime të tjera lokale në programimin e përbashkët ose iniciativat e komunitetit lokal 
mund të ndërtojë dhe të forcojë lidhjet bashkëpunuese dhe në të njëjtën kohë të sigurojë një 
rrugë tjetër për të ndërtuar lidhje me të rinjtë dhe familjet e përshtatshme. 

Të rinjtë shpesh ndajnë informacione dhe burime përmes rrjeteve të tyre. Klientët e tanishëm 
dhe të kaluar mund të ofrojnë një promovim të shkëlqyeshëm për një shërbim dhe në mënyrë 
të ngjashme mund t'i paralajmërojnë të rinjtë e tjerë për t'i rezistuar përfshirjes. Për më tepër, 
kolegët e klientëve kanë të ngjarë të ndajnë përvoja të ngjashme me klientët dhe duhet të 
trajtohen nga shërbimet si klientë të mundshëm. Praktikuesit këshillohen që këta të rinj të 
kuptojnë natyrën e shërbimeve që ofrohen dhe si mund të arrihen ato. 
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Të rinjtë gjithashtu kanë gjasa të "kontrollojnë" dhe të vlerësojnë atraktivitetin e organizatës 
përmes pranisë së saj në internet. Prandaj është e kujdesshme të sigurohet që faqja e 
internetit të organizatës përmban informata të qarta mbi pranueshmërinë, pranimin dhe 
shërbimet e ofruara. Për të zvogëluar ankthin e klientëve potencialë dhe kujdestarëve të tyre, 
mund të jetë e dobishme të kesh detaje të mëtejshme rreth shërbimit në faqe si YouTube. Kjo 
siguron një mundësi unike për klientët potencialë që 'të shohin' se çfarë shërbimi duket dhe 
çfarë të presin. Videot mund të përfshijnë një shëtitje të shërbimeve komunitare ose 
rezidenciale me punonjësit e OSHC-ve duke shpjeguar se si të qasen në shërbimin dhe 
programet në dispozicion. Gjithashtu ia vlen t'i drejtohet një video prindërve/kujdestarëve. 

Organizatat duhet gjithashtu të kenë një faqe në Facebook ku për shembull mund të 
promovohen ngjarje të veçanta. Megjithatë, është e rëndësishme që kjo faqe në Facebook, 
dhe çdo prezencë tjetër e mediave sociale, të ketë një qëllim të qartë dhe të monitorohet dhe 
të ruhet në mënyrë të vazhdueshme, ose tjetër do të jetë jo e besueshme për klientët e 
mundshëm. 

Së fundmi të rinjtë që plotësojnë ndërveprimin e tyre me një OShC mund të kërkojnë ndihmë 
të mëtejshme në të ardhmen. Është thelbësore që ata të kuptojnë se shërbimi mund të arrihet 
përsëri. Edhe duke e ditur se një shërbim i besueshëm ose një praktikues mund të arrihet kur 
shkon e vështirë, mund të shtojë një ndjenjë të re të sigurisë së të rinjve dhe të rinjtë janë 
treguar të tërheqin përvojat e tyre shumë më poshtë në rrugën e duhur, shumë kohë pasi 
kontakti zyrtar ka pushuar. 

Ambiente të sigurta, mikpritëse dhe inkluzive 
Të rinjtë kanë treguar se preferojnë hapësira tërheqëse dhe të favorshme për të rinjtë në vende 
të aksesueshme qendrore.52 Mund të ndihen të papërcaktuar dhe të veprojnë si pengesë për 
angazhimin e të rinjve dhe familjeve. 

Të rinjtë janë të ndjeshëm ndaj potencialit për stigmatizim, prandaj është e rëndësishme që 
shërbimet të jenë inkluzive dhe të mos i bëjnë të rinjtë të ndjehen të ndryshëm nga kolegët e 
tyre. Shumica e klientëve, veçanërisht ata që janë duke përjetuar paqëndrueshmëri në jetën e 
tyre, gjithashtu preferojnë dhe shpesh kërkojnë një hapësirë fizikisht dhe emocionalisht të 
sigurtë që mund të ofrojë pushim nga dhuna në shtëpi ose rreziqet e jetës në rrugë. 

Politikat e ashpra të përjashtimit për sjellje shkatërruese që përqendrohen shumë në të 
kaluarën dhe caktimin e fajit janë zbuluar gjithashtu për të vepruar si pengesa për angazhimin. 

Qasje fleksibile dhe e përgjegjshme 
Praktikuesit dhe agjencitë me aftësi për të formësuar përgjigjet e tyre ndaj nevojave specifike 
të të rinjve dhe familjeve kanë më shumë mundësi për t'u angazhuar në mënyrë efektive. Kjo 
mund të arrihet përmes mënyrës se si shërbimet janë të strukturuara dhe si shërbimet i 
afrohen punës së tyre me të rinjtë. 

Strategjitë në lidhje me strukturën e shërbimeve përfshijnë: 

 
52 Hughes, Jean R., et al. “Youth Homelessness: The Relationships among Mental Health, Hope, and Service 
Satisfaction”. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Vol 19, Issue 4, 2010, fq. 274-
283. 
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• Ofrimi i një sërë mundësish për të rinjtë dhe familjet për të bërë kontakt dhe për t'u 
angazhuar me shërbimin si dyert e shumta dhe pa qasje të gabuara; 

• Sigurimi i një sërë shërbimesh të ndryshme në një vend të vetëm dhe një gatishmëri 
për të ofruar shërbime të përbashkëta për klientët me agjencitë e tjera kur është e 
përshtatshme; 

• Marrja e shërbimeve në një mjedis të ndryshëm ku klientët potencialë mund të 
angazhohen dhe një kapacitet për të ofruar shërbime në mjedise ku ato janë më të 
rehatshme; 

• Përgjigja dhe angazhimi i të rinjve në grupe; 
• Një gatishmëri për të përqafuar teknologjitë e reja që janë të njohura me të rinjtë; 
• Nëse kërkesa për një shërbim kërkon një listë pritjeje, një formë e "mbajtjes aktive" 

mund të parandalojë braktisjen e klientit. 

Strategjitë në lidhje me mënyrën se si qasen shërbimet me të rinjtë përfshijnë: 

• Përshtatja e përgjigjeve sipas fazës zhvillimore të secilit klient, prejardhjen kulturore, 
orientimin seksual, statusin gjinor dhe shëndetin mendor kur lehtëson angazhimin e 
tyre me një shërbim; 

• Të jenë në gjendje t'i përgjigjen kërkesave të klientit për ndihmë menjëherë dhe të 
punojnë me ritmin e tyre; 

• Një kapacitet për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive një krizë dhe për të trajtuar çështjet 
e lidhura me të cilat janë shqetësuese për të rinjtë dhe familjet; 

• Duke pritur dhe duke u përgatitur të kujdeset për të rinjtë që përjetojnë një sërë 
nevojash të shumta dhe të njëkohshme, duke përfshirë çështje specifike; 

• Një kapacitet për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive nevojave të të rinjve dhe familjeve 
që janë në faza të ndryshme të gatishmërisë në lidhje me bërjen e ndryshimeve; 

• Kapaciteti për t'iu përgjigjur në mënyrë efektive të rinjve që janë të dehur. 

Kush jeni dhe si i paraqisni gjërat 
Për klientët që të ndihen rehat dhe të gatshëm për t'u angazhuar ata duhet të besojnë në 
integritetin e punonjësit të OSHC-ve dhe të shërbimit të OSHC-ve. 

Praktikuesit efektiv të të rinjve pozicionohen së bashku me të rinjtë dhe përmes dialogut dhe 
eksperiencës së dorës së parë shpresojnë të kuptojnë më mirë kompleksitetin e përvojave të 
tyre dhe nevojave të tyre specifike. Kjo kërkon që të rinjtë dhe ata që janë afër tyre të lejojnë 
praktikuesit, të cilët gjithmonë do të jenë të huaj, në botën e tyre. Kjo mund të arrihet vetëm 
kur praktikuesit e të rinjve tregojnë respekt dhe hapje për të punuar nga ku është një i ri. Në 
këtë kuptim, praktikuesit bëhen 'brenda të huajve'.53 

Shtojcat pozitive personale përfshihen së bashku me detyrat dhe qëllimet si elementë të një 
aleature terapeutike.54 Cilësia e aleancës terapeutike ndërmjet praktikantit dhe klientit lidhet 
drejtpërdrejt me rezultatet e përmirësuara. Kur klientët besojnë se praktikuesit dhe shërbimet 
janë kompetente dhe shpresat dhe pritjet më të mëdha janë të krijuara. Kjo çon në rezultate 

 
53 Ungar, Michael. “Resilience across Cultures”. The British Journal of Social Work, Volume 38, Issue 2, 2008, fq. 
218–235. 
54 Horvath, Adam, O., and Lester Luborsky. “The Role of the Therapeutic Alliance in Psychotherapy.” Journal of 
Consulting and Clinical Psychology, Vol. 61, Issue 4, 1993, fq. 561-573. 
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më të mira për klientët. Për këtë arsye praktikuesit këshillohen që të përcjellin 'optimizëm 
realist',55  që demonstrojnë qëllimisht besimin se ata mund të ndihmojnë pa i bërë dritë 
çështjeve që janë shqetësuese. 

Energjia dhe motivimi i praktikuesve është një burim jetik që mund të mbrohet dhe ushqehet, 
por gjithashtu mund të zvogëlohet, për shembull, nga ekspozimi i vazhdueshëm ndaj 
rrethanave shqetësuese të klientëve dhe nga ndjenja se përgjigjet në dispozicion janë të 
pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e tyre.56 Kjo thekson nevojën për një mbikëqyrje, 
udhëzim dhe një përqasje të qëndrueshme organizative për menaxhimin dhe planifikimin 
e shërbimeve që njeh nevojat njerëzore të punëtorëve të OSHC-ve dhe realitetet që ata hasin 
në praktikë.57 

Të rinjtë kanë më shumë gjasa të angazhohen me praktikuesit të cilët: 

• Janë të besueshëm dhe të besueshëm, ata njerëz që ndjekin angazhimet dhe nuk bëjnë 
premtime që nuk mund të mbahen; 

• Janë të sinqertë, të respektueshëm dhe të sinqertë të interesuar për të ndihmuar; 
• Janë në gjendje të përshtaten me atë se si të tjerët e shohin botën dhe të kenë njohuri 

për kufizimet dhe paragjykimet e tyre; 
• Keni një ndjenjë humori dhe merrni kohë për të dëgjuar dhe për t'u përgjigjur; 
• Janë të adaptueshëm dhe të përgatitur për t'u angazhuar me të rinjtë në mjedise të 

ndryshme dhe për afate të ndryshme kohore; 
• Janë krijues dhe energjik, por të përgatitur për të qenë përgjegjës dhe të përgjegjshëm. 

Së bashku me këto tipare personale, është gjithashtu e rëndësishme që praktikuesit ose 
shërbimet të mendojnë përshtypjen se pamja e tyre i lë të rinjtë, familjet dhe të tjerët që mund 
të kenë një ndikim të rëndësishëm në jetën e klientëve. 

Stili i komunikimit  
Shërbimet efektive të të rinjve miratojnë një qasje të përqëndruar tek klienti. Kjo do të thotë 
që praktikuesit miratojnë një stil komunikimi që punon më mirë për klientin. Si komunikon një 
praktikues i të rinjve mund të ndikojë se sa i hapur dhe i sinqertë një klient është të ndajë 
përvojat e tyre dhe të punojë drejt zgjidhjeve. Elementet e nxjerra nga intervistimi motivues, 
terapia narrative dhe terapia dialektike e sjelljes mund të informojnë të gjithë stilin e 
komunikimit të adoptuar.58 

Është gjithashtu e rëndësishme të jesh i qëllimshëm rreth komunikimit jo-verbal dhe të 
konsiderosh mesazhet që praktikat dhe veprimet e veçanta u dërgojnë të rinjve dhe familjeve. 
Për shembull, duke u kujdesur që mjedisi i praktikës të jetë i pastër dhe mikpritës, mund t'u 
dërgojë një mesazh klientëve se ata janë me vlerë të investojnë. 

• Qëllimi i orientimit ndaj personave dhe dëgjimi aktiv 

 
55 Schneider, Sandra. “In Search of Realistic Optimism: Meaning, Knowledge, and Warm Fuzziness.” American 
Psychologist, Vol. 56, Issue 3, 2001, fq. 250-263. 
56 Për informacion mbi ndezjen e praktikantit shih “Worker Self Care” sub-seksioni i Udhëzuesve, pp 33-34. 
57 Shih “Supervision, Consultations and Support” seksioni i Udhëzuesve, fq. 82-85 
58 Shih Shtojcën III - Modele terapeutike, pjesë e Udhëzimeve. 
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Kjo është mënyra e preferuar e komunikimit në intervistimin motivues duke përdorur 
teknikën OARS e cila përdor katër shkathtësi kyçe të komunikimit: Pyetje të hapura, 
Deklarata afirmuese, Reflektime dhe Përmbledhje. Është një stil që mund t'u ndihmojë 
të rinjve të tregojnë historinë e tyre, duke i lejuar praktikuesit të tregojë mirëkuptim 
dhe të punojë me ritmin e tyre. 

• Dëgjim i vëmendshëm 
Ky është guri themeltar i terapisë narrative. Qëllimi është të kuptojmë mënyrën e vet 
të klientit për të folur për problemet dhe përvojat e tyre dhe jo për të përshtatur këto 
përvoja në kategori të paracaktuara. Angazhimi nxitet pasi që praktikuesi kërkohet që 
të tregojë një interes të vërtetë në atë që thotë i riu. Përgjigjet ndaj asaj që thuhet duhet 
të kufizohen në kërkesat për sqarim ose përpunim. 

• Stili i komunikimit reciprok 
Kjo është një strategji e bazuar në pranim që synon kryesisht promovimin e angazhimit 
në marrëdhëniet terapeutike. Përgjegjësia, vetë-zbulimi dhe vërtetësia janë tiparet 
themelore të stilit të komunikimit reciprok. 

Orientimi dhe rregullat e rrumbullakëta 
Orientimi mbështet të gjitha përpjekjet për angazhimin e të rinjve. Ato duhet të jenë të qarta: 

• Çfarë praktikuesi ose shërbimi është në gjendje të ndihmojë me dhe mundësitë për 
ndihmë; 

• Si dhe kur ndihma është e disponueshme; 
• Të drejtat dhe përgjegjësitë e të rinjve; 
• Rregullimet e konfidencialitetit duke përfshirë një deklaratë të qartë të respektimit të 

privatësisë së personit të ri, por gjithashtu një shpjegim se siguria e tyre do të ketë 
përparësi dhe në ato raste informacioni mund të duhet të ndahet me një person ose 
një organizatë që mund të ndihmojë. 

Një përgjigje praktike dhe e dobishme 
Në kontaktin fillestar, një i ri mund të jetë në krizë dhe të kërkojë vëmendje urgjente. Shërbimet 
duhet të jenë të përgatitura për të zbatuar ndërhyrjen e krizës dhe strategjitë e ndërhyrjes së 
shkurtra që synojnë që klientët të arrijnë një pozicion të sigurisë dhe stabilitetit relativ. Deri në 
përmbushjen e këtyre nevojave themelore, efektiviteti i këshillimit të të rinjve ose ndërtimi i 
aftësive do të jetë minimal.59  

Ndërhyrja e krizës - Eksperienca e disavantazhit dhe përjashtimit social i bën shumë klientë 
më të prirur ndaj krizave dhe dëmtimeve potenciale.60 Studimet e fundit janë më specifike në 
gjetjen se "... pasojat e krizës personale kanë të ngjarë të jenë shumë më drastike për ata që 
janë të përjashtuar nga shoqëria për shkak se ata nuk kanë mbështetje financiare dhe sociale 

 
59 Karabanow, J., and FQ. Clement. “Interventions With Street Youth: A Commentary on the Practice-Based 
Research 
Literature.” Brief Treatment and Crisis Intervention, Vol. 4, 2004, fq. 93-108. 
60 MacDonald, Robert.”Disconnected Youth? Social Exclusion, the ‘Underclass’ &amp; Economic Marginality.” 
Social Work and Society International Online Journal, Vol. 6, No 2, 2008, 
www.socwork.net/sws/article/view/45/358. 
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që mund të ndihmojnë kompensimin e ndikimit të krizës dhe rritjen e gjasave e 
rimëkëmbjes".61 

Kushtet e rrezikut të përjetuara nga klientët mund të jenë aq ekstreme sa që klientët kërkojnë 
afat në mjedise shumë të strukturuara. Përveç kësaj, ka raste kur klientët e të rinjve tregojnë 
pak ose aspak lidhje për sigurinë e tyre ose sigurinë e të tjerëve. Kërkohet një vlerësim i plotë 
dhe i ndjeshëm nga pikëpamja e kontekstit. Kjo përfshin mënyrat e vlerësimit dhe reagimit 
ndaj ideimit vetëvrasës dhe potencialit për vetëdije. Këto metoda duhet të jenë të 
përshtatshme në aspektin kulturor. 

Ndërhyrja e bazuar në elasticitet synon t'u mundësojë të rinjve të menaxhojnë dhe zgjidhin 
situatat e krizës dhe të marrin përgjegjësinë për sigurinë e tyre, si dhe për të ndërtuar 
kapacitetin e prindërve, kujdestarëve dhe të tjerëve të rëndësishëm për të ofruar mbështetje 
dhe mbrojtje adekuate. 

Ndërsa fokusi në rrethana të tilla është në sigurinë dhe jo në zhvillimin afatgjatë, periudhat e 
krizës të shkaktuara nga ngjarje të paparashikueshme mund të bëhen pika kthyese në jetën e 
të rinjve. Për këtë arsye, punonjësit e të rinjve duhet të kenë aftësinë për të mbajtur një fokus 
të dyfishtë, "një sy në të tashmen, tjetri në rrugë".62 

Ndërtimi i një marrëdhënie bashkëpunuese 
Ndërtimi i një marrëdhënie bashkëpunuese me një të ri është në një kuptim qëllimi i 
angazhimit. Për ta bërë këtë, është e domosdoshme të punohet nga ku është i riu dhe të 
kuptohet se shpesh vijnë në shërbime me paragjykime që ndikojnë në gatishmërinë e tyre për 
t'u angazhuar. Këto paragjykime janë formësuar nga përvoja e tyre e mëparshme me 
shërbimet, praktikuesit e tjerë dhe besimet e tyre në lidhje me atë që do të thotë të jesh klient. 

Shumica e klientëve të shërbimeve rinore, veçanërisht atyre që janë më të rinj, kanë tendencë 
të investojnë fuqishëm në nocionin që përfshirja në aktivitete të tilla si përdorimi i substancave 
ose kryerja e veprave penale, është një zgjedhje aktive mbi të cilën ata janë në gjendje të 
mbajnë kontrollin.63 Kjo ka dëshmuar të jetë edhe kur sjellja është e lidhur ngushtë me përvojat 
shumë problematike të jetës.64 Kjo do të thotë që për disa të rinj që kanë nevojë për ndihmë 
shihet si një "... dëshmi poshtëruese e dështimit në vetë-menaxhim".65 Nuk është për t'u habitur 
që të rinjtë, të cilët më së shpeshti bëhen klientë të shërbimeve të të rinjve, kanë tendencë t'u 
japin përparësi dëgjimit dhe kuptimit, si dhe ndjesisë se kanë njëfarë kontrolli mbi procesin. 
Elementet e praktikës sugjerojnë një qasje që është egalitar, ku praktikuesit e pozicionojnë 
veten si ndihmës e jo ekspertë. 

 
61 Hayes, A., et al. Social Inclusion: Origins, Concepts and Key Themes. Australian Government, 2008, fq. 9. 
62 Bruun, A., and C. Hynan. “Where to From Here? Guiding for Mental Health for Young People with Complex 
Needs.” Youth Studies Australia, Vol. 25, No. 1, 2006, fq. 19-27. 
63 Gutierrez, Nuno, and Flores Palacios. “Why Do Adolescents Use Drugs? A Common Sense Explanatory Model 
from the Social Actor’s Perspective.” The Free Library, 2004. 
64 Handbook of Emotion Regulation. Edited by James J. Gross, The Guilford Press, 2008. 
65The Department of Education and Training. Professional Learning in Effective Schools, Seven Principles of 
Highly 
Effective Professional Learning. Leadership and Teacher Development, 2005. 
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Politikat e ashpra të përjashtimit për sjellje shkatërruese,66  dhe përqendrimi shumë në të 
kaluarën dhe caktimi i fajit67  punojnë kundër formimit të marrëdhënieve bashkëpunuese. 
Pasojat e vendosura për klientët që shkelin kufijtë ose thyejnë rregullat duhet të hartohen për 
të ndërtuar kapacitetin e tyre për të kuptuar më mirë dhe për të mësuar të jetojnë brenda atyre 
kufijve dhe të tjerëve që mund të hasin në të ardhmen. 

Energjia dhe kreativiteti 
Shërbimet mund të bëhen më të arritshme, të angazhuara dhe efektive duke njohur energjinë, 
kreativitetin, përvojën dhe pikat e forta të të rinjve dhe të ndërtojnë në pjesëmarrjen 
konstruktive të të rinjve. 68  Shërbimet e bazuara vetëm në identifikimin dhe "fiksimin" e 
problemeve kanë të ngjarë të humbasin një mundësi kyçe për të angazhuar dhe mbajtur 
klientët, veçanërisht ata që janë më të rinj. 

Aktiviteti, aty ku është i përshtatshëm dhe një opsion, është një mjet i shkëlqyer për t'u 
angazhuar ashtu siç është eksperiencial dhe nuk kërkon një shkëmbim të vazhdueshëm verbal 
me një punëtor të OSHC-ve. Përkundrazi, ai u ofron punëtorëve të OSHC-ve mundësi për të 
njohur cilësitë dhe pikat e forta në të rinjtë. Ajo mund të humanizojë punëtorin e OSHC-ve, 
por sigurisht që kufijtë profesional ende duhet të mbahen. 

Në mënyrë të ngjashme, një fokus më i madh në pjesëmarrjen e të rinjve fton klientët të 
zhvillojnë dhe të japin zgjidhje për problemet e tyre dhe ndoshta problemet e të tjerëve. 

Ofroni stimuj të rëndësishëm për t'u angazhuar 
Nxitjet kuptimplotë për angazhim mund të përforcojnë lidhjen e një të ri me një shërbim dhe 
interesin e tyre për pjesëmarrje. Rrethanat dhe preferencat e secilit të ri do të përcaktojnë se 
çfarë funksionon si nxitje për ta. Nxitjet për angazhim munden nganjëherë të rrjedhin nga 
njohuria se shërbimi është i besueshëm, i dobishëm dhe që praktikuesit do të marrin kohë për 
të dëgjuar dhe për t'iu përgjigjur nevojave të tyre unike. Ngjashëm mund të jetë sigurimi i një 
hapësire të sigurt ose aftësia për të pasur akses në materiale, strehim të përshtatshëm 
emergjent ose asistencë ligjore. Të rinj të tjerë mund të gjejnë mundësi për të zhvilluar 
strategji për t'u marrë me ankthin e tyre ose për të punuar përmes ndërprerjeve dhe 
konflikteve në marrëdhënie të rëndësishme. 

Njohja nga praktikuesit e forcës apo përpjekjeve të një klienti në përgjigje të situatave sfiduese 
mund të shërbejë si nxitje për klientët. Për më tepër njohja për qëllimet e arritura, pavarësisht 
se sa e rëndësishme, mund të ndihmojë gjithashtu të rinjtë të mësojnë të identifikojnë pikat e 
forta dhe kompetencat e tyre. Punonjësit e OSHC-ve duhet të tregojnë kujdes në festimin e 
pikave të rëndësishme. Përderisa arritjet duhet të pranohen, është e rëndësishme që kremtimi 
apo shpërblimi të mos përshtatet me arritjet që praktikuesi e vlerëson vetëm. Kjo gjithashtu 

 
66 Busen, Nancy H., and Joan C. Engebretson. “Facilitating Risk Reduction among Homeless and Street-Involved 
Youth”. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, Vol. 20, Issue 11, 2008. 
67 Arnold, Elizabeth M., and Mary J. Rotherham-Borus. “Comparisons of Prevention Programs for Homeless 
Youth.” 
Prevention Science, Vol 10, 2009, fq. 76-86. 
68 Newman, Andrea, and Y. McNamara. “Teaching Qualitative Research and Participatory Practices.” Qualitative 
Social Work, Volume: 15, Issue 3, 2016. 
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mund të çojë në fshehjen e klientit dhe në marrjen e ndihmës për të mësuar nga gabimet dhe 
dështimet e perceptuara. 

Nxitjet e tjera për angazhim mund të jenë më të prekshme. Për shembull, ka programe, që 
angazhohen dhe marrin pjesë materialisht duke ofruar diçka të dobishme si një kapelë, fanelë 
ose çantë të shpinës për të shënuar momentet në angazhim. Një mundësi për të marrë pjesë 
në një aktivitet shpërblyes mund të përdoret gjithashtu në të njëjtën mënyrë. Programet më 
të strukturuara më afatgjata shpërblejnë pjesëmarrjen me besim dhe përgjegjësi më të madhe, 
si dhe mundësi për pjesëmarrje në planifikimin dhe zhvillimin e shërbimit. 

Përfshini familjet dhe të tjerët të rëndësishëm 
Përfshirja e familjes, aty ku është e përshtatshme, është gjetur për të rritur angazhimin e të 
rinjve në trajtimin, kujdesin shëndetësor parësor dhe çështjet e lidhura me parandalimin.69 

Strategjitë e hartuara posaçërisht nga ana kulturore mund të jenë efektive në arritjen e shkallës 
së lartë të angazhimit të familjes.70 Ka edhe raste kur familjet kërkojnë ndihmë dhe të rinjtë që 
ata kujdesen për të rezistuar pjesëmarrjes. Herë pas here dhe kur një shërbim ose praktikues 
ka aftësi, duke punuar me këto familje pa përfshirë një të ri mund të jetë shumë i dobishëm. 
Kjo është sidomos kur ndërhyrjet u mësojnë aftësive të prindërve që rrisin funksionimin e tyre 
psikosocial dhe ndërpersonal.71 

Avokatët e përfshirjes së familjes e pranojnë se mund të jetë e vështirë ose e padobishme nëse 
anëtarët e familjes janë vetë të përfshirë në përdorimin e substancave ose në aktivitete 
kriminale. Gjithashtu disa familje mund të jenë të padisponueshme ose të gatshme për të 
marrë pjesë.72 

Praktiko kontekstet kur merresh me… 
Modalitetet përmes të cilave punëtorët e OSHC-ve ose vullnetarët i angazhojnë të rinjtë dhe 
ose ofrojnë intervenime ose lehtësojnë dhënien e ndërhyrjeve janë: 

• Mjediset e komunitetit; 
• Terren/studim i dosjes; 
• Programet e ditës; 
• Njësi stacionare afatshkurtra (strehimore); 
• Njësi stacionare afatgjata (akomodimi i mbështetur). 

Secila prej këtyre modaliteteve ofron një kontekst që formon procesin e angazhimit të të rinjve 
dhe familjeve.73 

 
69 Toumbourou, J.W., et al. Interventions to Reduce Harm Associated with Adolescent Substance Use. PubMed, 
UN 
National Library of Medicine, National Institute of Health, 2007. 
70 Liddle, Howard A. “Family-Based Therapies for Adolescent Alcohol and Drug Use: Research Contributions and 
Future Research Needs.”Society for the Study of Addiction, Vol. 99, Issue s2, 2004. 
71 Addiction, Behavioral Change and Social Identity: The Path to Resilience and Recovery, edited by Sarah A. 
Buckingham, and David Best. Taylor &amp; Francis, 2016. 
72 Mitchell, Penny. Common Practice Elements for Child and Family Services: A Discussion Paper. EIP Consulting, 
2014. 
73 For more information see Implementation – Part A. Direct Services Provision Part of the Guidelines, pp 58 – 67 
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Këshillat e përzgjedhura për punëtorët e OSHC-ve dhe nga punëtorët e OSHC-ve janë në 
dispozicion në Shtojcën 1. 

Vlerësimi 
Vlerësimi në fillim të marrëdhënies së shërbimit fokusohet në përgatitjen për fazën e 
planifikimit, si dhe identifikimin dhe reagimin ndaj krizave afatshkurtra. Vlerësimi i 
vazhdueshëm vazhdon së bashku me veprimet dhe shërbimet gjatë kohës që punonjësi i 
OSHC-ve po lëviz me klientin drejt arritjes së qëllimeve të tyre. 

Në një qasje të mbështetjes së planifikuar, klientët trajtohen si partnerë të plotë në procesin e 
vlerësimit. Kjo krijon procesin e mbështetjes të planifikuar si punë e përbashkët me ta. 

Vlerësimi ndihmon shërbimin dhe klienti të përpunojë atë që ata duhet të bëjnë për të arritur 
qëllimet e tyre. Menaxhimi i rasteve me qëllim fillon nga perspektivat, interesat, dëshirat, 
kapacitetet, frika dhe dëshirat e personit që kërkon kujdes dhe "të tjerët" të menjëhershëm.74 

Vlerësimi është shansi për punonjësit e OSHC-ve dhe një klient për të kuptuar pikat e forta, 
nevojat, burimet dhe qëllimet e klientëve si bazë për zhvillimin e një plani. Kjo është një 
mundësi e dobishme për reflektim për klientin, si dhe për punonjësit e OSHC-ve. 

Ekzaminim dhe vlerësim i bazuar në forca 
Një nga parimet e punës efektive të rinisë është qasja e bazuar në forca. Kërkimi i një personi 
të ri në fund të një vlerësimi "cilat janë pikat tuaja të forta" nuk e bën vlerësimin të bazuar në 
forcë. Vëmendja e kujdesshme në vend të pyetjeve apo mjeteve të përdorura, si dhe procesit 
dhe stilit të vlerësimit, mund të ndihmojnë në nxjerrjen e informacionit rreth burimeve dhe 
fortave të një të riu dhe aftësinë e tyre për të kapërcyer vështirësitë. Pyetjet e përzgjedhura me 
kujdes që ndihmojnë një të ri të identifikojnë pikat e forta dhe burimet gjithashtu mund të 
ndihmojnë zhvillimin e vlerësimit kompetent të kthimit të identitetit në një proces terapeutik. 

Shqyrtimi dhe vlerësimi, nëse nuk bëhet mirë, mund të çojnë në një listë të problemeve ose 
patologjive. Në këtë rast, vlerësimi mund të theksojë një pikëpamje problematike botërore dhe 
një në të cilën një i ri përjeton veten si një koleksion i çështjeve për t'u adresuar. 

Për të shmangur këtë vlerësim të bazuar në forca duhet: 

• Miratimi i pyetjeve të mbyllura dhe stil i cili i lejon një personi të ri të përshkruajë 
rrethanat e tyre pa prezumimin e deficitit; 

• Supozoni se një i ri ka disa burime dhe kapacitete për të adresuar problemet. Punë e 
vlerësuesit është të njohin dhe t'i nxjerrin këto; 

• Pikëpamjet botërore të bazuara në problemin e problemeve shpesh mbahen nga të 
rinjtë duke kërkuar shembuj kur një i ri demonstron forca ose shkathtësi përballë 
problemeve Për shembull "Ju keni thënë që jeni aktualisht i pastrehë, cilat aftësi ose 
strategji përdorni për të siguruar ju keni diku për të fjetur çdo natë? "; 

• Pyesni kur kohët janë/ishin të mira dhe shqyrtoni rrethanat dhe burimet që një i ri ka 
dhe përdor në këto kohë; 

 
74 Social Work Practice for Promoting Health and Wellbeing: Critical Issues, edited by Liz Beddoe and Jane 
Maidment, Routledge, 2009. 
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• Përdorni gjuhën pozitive në pyetjet kur është e mundur. 

Vlerësimi i rrezikut 
Faktorët e rrezikut janë ndikime të pranishme në fëmijën, prindërit, familjen dhe mjedisin që 
mund të rrisin gjasat që një fëmijë të keqtrajtohet. Vlerësimi i rrezikut përfshin vlerësimin e 
gjendjes së fëmijës dhe familjes për të identifikuar dhe vlerësuar faktorët e rrezikut, fuqitë dhe 
burimet e familjes, si dhe shërbimet e agjencisë dhe komunitetit në dispozicion.75 

Ndërsa vlerësimi i rrezikut ka qenë një pjesë integrale e shërbimeve të mbështetjes së të rinjve 
që nga fillimi i fushës, formalizimi i procesit dhe marrjes së vendimeve, nëpërmjet zhvillimit të 
instrumenteve të vlerësimit të rrezikut, ka ndodhur vetëm gjatë 12 deri 15 viteve të fundit.76 
Kjo pjesë përshkruan modelet e vlerësimit të rrezikut dhe elementët kryesorë të saj, analizën 
e informacionit të vlerësimit të rrezikut, rastet e veçanta të vlerësimit të rrezikut dhe faktorët 
kulturorë për shqyrtim. 

Modelet e vlerësimit të rrezikut 
Shumica e organizatave dhe institucioneve përdorin modele apo sisteme të vlerësimit të 
rrezikut të cilat janë të dizajnuara për: 

• Udhëzuesi dhe struktura e vendimmarrjes; 
• Parashikoni dëmtimin e ardhshëm dhe klasifikoni rastet; 
• Lehtësimi i komunikimit brenda organizatës ose institucionit dhe me aktorët e tjerë të 

komunitetit.77 

Analiza e informacionit të vlerësimit të rrezikut 
Punonjësit e rastit analizojnë informacionin e mbledhur për të përcaktuar se çfarë 
informacioni është i rëndësishëm pasi lidhet me rrezikun. Sugjerohen hapat e mëposhtëm për 
vlerësimin e rrezikut: 

• Organizimi i informacionit sipas kategorive të përcaktuara siç janë niveli i edukimit dhe 
stresorët; 

• Përcaktoni nëse ka informacion të mjaftueshëm dhe të besueshëm për të konfirmuar 
faktorët e rrezikut, pikat e forta dhe burimet, dhe ndërveprimet e tyre; 

• Përdorni modelin e rrezikut për të caktuar rëndësi për secilin nga faktorët e rrezikut dhe 
pikat e forta.78 

Punonjësi i rastit e grupon këtë informacion në një tablo të përgjithshme të familjes dhe 
dinamikën e saj dhe e analizon atë për të vlerësuar nivelin aktual të rrezikut. Kjo dikton hapat 
e ardhshëm në ofrimin e shërbimeve dhe ndërveprimin me familjen ose të tjerët të 
rëndësishëm. 

 
75 Pecora, Peter J., et al. Mental Health Services for Children Placed in Foster Care: An Overview of Current 
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Vlerësimi i rrezikut në rastet e familjeve që përdorin substance 
Vlerësimi i rrezikut në këto raste gjithashtu shqyrton shkallën e përdorimit të substancave, 
ndikimin e saj në stilin e jetës dhe mbi prindërimin. Shkallët e mëposhtme përdoren shpesh 
për të vlerësuar rrezikun në familjet ku ka abuzime me substanca: 

• Angazhimi i prindërve për rimëkëmbjen 
Kjo shkallë vlerëson fazën e rimëkëmbjes së prindit, gatishmërinë për të ndryshuar 
sjelljen dhe dëshirën për të jetuar një jetë pa alkool dhe droga të tjera. 

• Modele të përdorimit të substancave 
Kjo shkallë vlerëson modelin e prindërve të alkoolit dhe përdorimit të drogës tjetër - 
duke filluar nga përdorimi aktiv pa marrë parasysh pasojat deri në periudha të 
konsiderueshme të maturisë. 

• Efektet e përdorimit të substancave në kujdesin e fëmijëve 
Kjo shkallë vlerëson aftësinë e prindërve për t'u kujdesur për fëmijët e tyre dhe për të 
përmbushur nevojat emocionale dhe fizike të fëmijëve të tyre. 

• Efektet e përdorimit të substancave në stilin e jetës 
Kjo shkallë vlerëson aftësinë e një prindi për të kryer përgjegjësitë e tyre të përditshme 
dhe për çdo pasojë që mund të ketë për familjen. 

• Mbështetje për shërim 
Kjo shkallë vlerëson rrjetin shoqëror të prindit dhe se si ky rrjet mund të mbështesë ose 
të ndërhyjë në rimëkëmbjen.79 

Faktorët kulturorë në vlerësimin e rrezikut 
Punonjësit e rastit duhet të integrojnë ndjeshmërinë kulturore në procesin e vlerësimit të 
rrezikut nga: 

• Duke marrë parasysh identifikimin kulturor të klientit dhe familjes dhe perceptimin e 
tyre mbi kulturën dominuese; 

• Duke pyetur për përvojën e klientit dhe familjes me institucionet e zakonshme, duke 
përfshirë OSHC-të dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve në komunitet; 

• Sigurimi i qartësisë lidhur me gjuhën dhe kuptimet në komunikimin verbal dhe 
joverbal; 

• Kuptimi i vlerave kulturore, parimet e zhvillimit të fëmijës, normat e kujdesit për fëmijët 
dhe strategjitë prindërore të familjes; 

• Marrja e qartësisë në lidhje me perceptimet e klientit dhe familjes së përgjegjësive të të 
rriturve dhe fëmijëve në rrjetin e zgjeruar të familjes dhe komunitetit; 

• Përcaktimi i perceptimeve të klientit dhe familjes së ndikimit të abuzimit ose 
neglizhencës; 

• Vlerësimi i secilit faktor rreziku duke pasur parasysh karakteristikat e grupit kulturor ose 
etnik; 

• Duke marrë parasysh perceptimet e fëmijës dhe familjes së reagimit të tyre ndaj 
stressoreve akute dhe kronike; 

 
79 Young, Nancy, et al. Responding to Alcohol and Other Drug Problems in Child Welfare: Weaving Together 
Practice and Policy. CWLA Press, 1998. 
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• Shpjegimi se pse një sjellje e pranuar nga ana kulturore në atdheun e familjes mund të 
jetë ilegale, siç është rasti me migrantët dhe refugjatët/azilkërkuesit. 

Pikat e vendimeve të sigurisë 
Ekzistojnë dy pika kyçe për vendosjen e sigurisë gjatë vlerësimit ose hetimit fillestar kur 
vlerësohet siguria e fëmijës. 

Pika e parë e vendimit për vlerësimin e sigurisë është gjatë kontaktit fillestar me fëmijën dhe 
familjen/kujdestarin. Punëdhënësi duhet të vendosë në këtë pikë nëse fëmija do të jetë i sigurt 
gjatë vlerësimit ose hetimit fillestar. 

Pika e dytë e vendimit për vlerësimin e sigurisë është në përfundim të vlerësimit fillestar. Në 
këtë pikë punonjësi i çështjes identifikon: 

• Faktorët e rrezikut që ndikojnë drejtpërdrejt në sigurinë e fëmijës; 
• Faktorët e rrezikut që veprojnë në një nivel më intensive, shpërthyese, të 

menjëhershme ose të rrezikshme; 
• Ato faktorë rreziku që në kombinim paraqesin një përzierje më të rrezikshme. 

Për të përcaktuar nëse fëmija është i sigurt, punonjësi i çështjes peshon faktorët e rrezikut që 
ndikojnë drejtpërsëdrejti në sigurinë e të rinjve kundër faktorëve mbrojtës të familjes, siç janë 
forcat, resiliencat dhe burimet e tyre.80 

Mjetet e vlerësimit 
Ekziston një gamë e gjerë mjetesh vlerësimi që mund të përdorin punëtorët e OSHC-ve, qoftë 
mjetet e zhvilluara brenda organizatave të tyre ose të përbashkëta nga shërbimet e tjera. Një 
shembull është vargu i 'Star Outcomes' që lejojnë klientët dhe punonjësit e OSHC-së të matin 
pozicionin aktual të një personi në secilën nga dhjetë fushat e rezultateve që lidhen me 
situatën e tyre.81 

Mjetet e vlerësimit janë aktualisht në dispozicion për shqyrtimin dhe vlerësimin e popullatës 
adoleshente.82 Këto përfshijnë Vlerësimin Global të Nevojave Individuale (GAIN),83 Inventari 
Gjithëpërfshirës i Sjelljes së Adoleshentëve (CASI)84 dhe Indeksi i Severitetit të Adoleshencës 
(T-ASI).85 

 
80 DePanfilis, Diane. “Is the Child Safe? How Do We Respond to Safety Concerns?” Decision Making in Children’s 
Protective Services: Advancing the State of the Art, edited by T. Morton and W. Holder, Child Welfare Institute, 
1997, fq. 121-142. 
81 Për më shumë informata vizitoni: www.outcomesstarsystem.org.uk 
82 Winters, K.C., et al. “Assessing Adolescent Substance Use and Abuse.” Adolescent Substance Abuse: Psychiatric 
Comorbidity and High-Risk Behaviors, edited by Yifrah Kaminer and Oscar Bukstein, Taylor and Francis, 2008. 
83 Dennis, Michael, et al. GAIN Global Appraisal of Individual Needs: Administration Guide for the GAIN and 
Related 
Measures. 5 th ed. Chestnut Health Systems, 2003. 
84 Meyers, K., et al. “The Development of the Comprehensive Addiction Severity Index for Adolescents (CASI-A): 
An 
Interview for Assessing Multiple Problems of Adolescents.” Journal of Substance Abuse Treatment, Vol 2, 1995, 
fq. 181–193. 
85 Kaminer, Yifrah, et al. “The Teen-Addiction Severity Index: Rationale and Reliability.” International Journal of the 
Addictions, Vol. 26, Issue 2, 1991, fq. 219-226. 
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Ndërsa këto mjete vlerësimi janë krijuar si instrumente të besueshme dhe të vlefshme, 
organizatat mund të zgjedhin të mos përdorin ato për shkak të burimeve të kufizuara 
financiare ose personelit. Si një alternativë ndaj instrumenteve të shqyrtimit që kërkojnë një 
tarifë, agjencitë shpesh përdorin formate përgjigjeje të hapura kur nxjerrin informacion mbi 
klientët pasi ato hyjnë në trajtime të tilla si nëpërmjet përdorimit të intervistave psikosociale, 
ose zhvillojnë mjetet e tyre që mund ose nuk përfshijnë masa të besueshme. 

Përdorimi i rezultateve të praktikave të tilla në planifikimin e trajtimit mund të jetë një barrë. 
Për më tepër, nevojat e shqyrtimit të organizatave mund të ndryshojnë në varësi të klientelës 
që shërbejnë ose ekzistencës së opsioneve të specializuara të shërbimit. Për shembull, një 
organizatë që shërben për të drejtën e drejtësisë për të miturit me rrezik të lartë, për shembull, 
mund të dëshirojë t'i shqyrtojë ato për të menduar kriminal, ndërsa një organizatë tjetër që i 
shërben pak drejtësisë, të rinjtë mund të zgjedhin të mos e bëjnë këtë. 

Nevojitet një qasje modulare për shqyrtim që i mundëson një organizate që të personalizojë 
fushat e shqyrtimit, të sigurojë raporte individuale të klientëve bazuar në instrumente të 
vlerësimit të besueshëm dhe është në dispozicion me kosto minimale. Një sistem i tillë 
ekziston aktualisht për të rriturit,86 por pak dihet për dobinë dhe përshtatshmërinë e një pakete 
të ngjashme të përshtatur veçanërisht për adoleshentët.87 

Për këshillat e vlerësimit për punëtorët e OSHC-ve dhe nga punëtorët e OSHC-ve, ju lutemi 
shihni Shtojcën II. 

Palnifikimi 
Planifikimi ndihmon klientin të artikulojë qëllimet që ju dëshirojnë t'i ndihmoni ata të arrijnë 
dhe hapat ose veprimet që do të nevojiten për të arritur këto. Plani mbështetës që rezulton 
përdor informacionin e mbledhur gjatë procesit të vlerësimit për të ndihmuar klientin të dalë 
me një rrugë përpara. Është një mjet që krijon fokus dhe vendos disa kufij realistë rreth punës 
së përbashkët. Ai identifikon veprimet me të cilat mund të ndihmojë organizata, si dhe 
mbështetjen që do të nevojitet nga organizata apo institucione të tjera. Ajo përputhet me 
nevojat e klientit me burimet në dispozicion. 

Është e lehtë të kapesh në ditën e përditshme të ofrimit të shërbimeve që plotëson nevojat e 
njerëzve të menjëhershëm. Zhvillimi i një plani mbështetës është një shans për punonjësin e 
OSHC-ve dhe klientin që të tërhiqet, të përcaktojë se cili është qëllimi përfundimtar për punën 
e tyre së bashku dhe të mendojnë nëpër hapat që nevojiten për të arritur këto qëllime. 
Planifikimi bashkëpunues me klientin i ndihmon ata të krijojnë vetëbesim dhe të luajnë një rol 
aktiv në arritjen e rezultateve që ata dëshirojnë. Është pjesërisht për të rritur angazhimin e 
klientit me planin, por është gjithashtu një mjet kyç në ndërtimin e besimit duke treguar 
kompetencën. 

 
86 Simpson, D. Dwayne, et al. “Texas Christian University (TCU) Short Forms for Assessing Client Needs and 
Functioning in Addiction Treatment.” Journal of Offender Rehabilitation, 51, 2012, fq. 34–56. 
87 Knight, Danica K., et al. “Screening and Assessment Tools for Measuring Adolescent Client Needs and 
Functioning in Substance Abuse Treatment.” Journal of Substance Use and Misuse, Vol. 49, Issue 7, 2014, fq. 902-
918. 
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Planet e sigurisë në rastet e shpërfilljes dhe abuzimit 
Plani i sigurisë dhe plani i rastit kanë dy qëllime të ndryshme. Ndërhyrjet e planit të sigurisë 
janë të dizajnuara për të kontrolluar faktorët e rrezikut që paraqesin një kërcënim sigurie për 
fëmijën. Ndërhyrjet e planit të rasteve, megjithatë, janë të dizajnuara për të lehtësuar 
ndryshimin në kushtet themelore ose faktorët kontribues që rezultojnë me keqtrajtim. 

Ndërhyrjet e sigurisë, për të kontrolluar faktorët e rrezikut që ndikojnë drejtpërsëdrejti në 
sigurinë e fëmijëve, duhet: 

• Keni një ndikim të drejtpërdrejtë dhe të menjëhershëm mbi një ose më shumë faktorë 
rreziku; 

• Të jetë i arritshëm dhe i disponueshëm në kohë dhe vend; 
• Të jetë në vend për kohëzgjatjen e kërcënimit të dëmit; 
• Plotësoni boshllëqet në faktorët mbrojtës të kujdestarit. 

Punëkërkuesve u kërkohet të bëjnë përpjekje të arsyeshme për të ruajtur ose ribashkuar 
familjet kur identifikojnë ndërhyrjet e sigurisë dhe të zhvillojnë një plan sigurie. Siguria e 
fëmijëve është konsiderata më e rëndësishme në këto përpjekje. Kur paraqiten faktorë të 
caktuar si braktisja, tortura, abuzimi kronik, disa forma të abuzimit seksual ose ndërprerja e të 
drejtave prindërore për një fëmijë tjetër, ato përbëjnë kërcënim të mjaftueshëm për sigurinë 
e fëmijës që përpjekje të arsyeshme nuk kërkohen për të parandaluar vendosjen ose 
ribashkimin familja. 

Sekuenca e ndërhyrjeve më minimale ndërhyrëse të sigurisë përfshijnë: 

• Shërbimet në shtëpi, ndoshta të kombinuara me shërbime të pjesshme jashtë shtëpisë, 
siç janë shërbimet e kujdesit ditor; 

• Heqja e një kujdestari abuziv; 
• Kujdesi relative ose familjare; 
• Out-of-shtëpi-vendosje. 

Vlerësimi i sigurisë duhet të bëhet bashkërisht me familjen sa herë të jetë e mundur. Sidoqoftë, 
nuk mund të jetë e sigurt të përfshijë kryesin. Plani i sigurisë gjithashtu duhet të negociohet 
me familjen. Kjo kryen këto: 

• Punëdhënësi dhe kujdestari mund të vlerësojnë fizibilitetin e kujdestarit në vijim të 
planit të sigurisë; 

• Punëdhënësi mund të sigurohet që kujdestari të kuptojë pasojat e zgjedhjeve të tyre; 
• Kujdestari është i pajisur me një ndjenjë kontrolli mbi atë që ndodh; 
• Kujdestari është në gjendje të shpëtojë një ndjenjë dinjiteti.88 

Plani i tranzicionit për braktisjen e kujdesit 
Plani i tranzicionit për çdo person të ri duhet të bazohet në dhe të përfshijë planin e tyre të 
kujdesit. Duhet të përcaktojë veprimet që duhet të ndërmerren nga autoriteti përgjegjës, 
personi i ri, prindërit e tyre, kujdestarët e tyre dhe gamën e plotë të agjencive, në mënyrë që 

 
88 Gehart, Diane. Theory and Treatment Planning in Counseling and Psychotherapy. Brooks/Cole, Cengage 
Learning, 2013. 
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çdo i ri të pajiset me shërbimet që u nevojiten për t'u mundësuar atyre që të arrijnë aspiratat 
e tyre dhe të bëjë një tranzicion të suksesshëm në moshën e rritur. 

Plani i tranzicionit duhet të mbetet një 'dokument i drejtpërdrejtë'. Do të përcaktojë shërbimet 
e ndryshme dhe mënyrën se si ato do të ofrohen për t'iu përgjigjur gamës së plotë të nevojave 
të të rinjve. Në veçanti, duhet të adresojë: 

• Shëndeti dhe zhvillimi i të rinjve duke u bazuar në informacionin që gjendet në planin 
e tyre shëndetësor i cili është në planin e tyre të kujdesit kur ata janë kujdesur; 

• Plani i arsimit, trajnimit dhe punësimit duhet të vazhdojë të mbahet, ndërsa personi i ri 
vazhdon të jetë në arsimim të plotë ose me kohë të pjesshme. Duhet të ketë një fokus 
të qartë në planifikimin e karrierës, duke marrë parasysh aspiratat, aftësitë dhe 
potencialin edukativ të të rinjve; 

• Kontaktoni me prindërit e të rinjve, me familjen dhe miqtë më të gjërë dhe me 
kapacitetin e këtij rrjeti për të inkurajuar të rinjtë dhe t'u mundësohet atyre të bëjnë një 
tranzicion pozitiv në moshën e rritur; 

• Aftësitë financiare dhe kapacitetet e menaxhimit të parasë për çdo të ri, së bashku me 
strategjitë për të zhvilluar aftësitë e tyre në këtë fushë.89 

Për këshillat e planifikimit për punëtorët dhe punëtorët, ju lutemi shihni Shtojcën III. 

Zbatimi - Pjesa A. Sigurimi Direkt i Shërbimit 
Ofrimi i drejtpërdrejtë i shërbimit do të thotë të ofrosh mbështetje dhe shërbime 
gjithëpërfshirëse dhe praktike për të ndihmuar një të ri të arrijë qëllimet e tyre dhe të bëhet 
gjithnjë e më në gjendje për të menaxhuar rrethanat e tyre. Brenda një qasje të rastit, 
shërbimet që ofrojnë OSHC-të bazohen në qëllimet dhe nevojat e identifikuara në planifikim 
me klientin, së bashku me advokimin dhe punën referuese që ata bëjnë. Nganjëherë, 
punëtorët e OSHC-ve mund të kenë nevojë të punojnë me klientin për të kapërcyer krizat ose 
pengesat para se të jenë në gjendje të "lëvizin" me arritjen e synimeve të tyre primare. 

Punimet në raste ndonjëherë e theksojnë referimin dhe koordinimin e ndërmjetësimit dhe jo 
ndërhyrjen. Ndërsa këto mund të jenë të rëndësishme, dëshmitë sugjerojnë se rezultatet më 
të mira arrihen duke siguruar mbështetje të drejtpërdrejtë në kuadër të një plani të shëndoshë 
dhe marrëdhënieve të forta të zhvilluara me kalimin e kohës me një klient. Kjo mund të 
mbështetet nga referime për specialistët për nevojat që organizata nuk është në gjendje t'i 
përmbushë. 

Studimet krahasuese kanë treguar se menaxhimi i rasteve është më efektiv kur ofron ndihmë 
të drejtpërdrejtë me nevojat praktike dhe të specializuara për mbështetje. 

Sigurimi i drejtpërdrejtë i shërbimeve udhëhiqet nga politikat, procedurat dhe udhëzimet e 
OSHC-së. Ata përmirësojnë praktikën e tyre për të mbajtur kontakt me punën e mirë në terren 
duke u bashkuar me një rrjet ose një shoqatë profesionale, duke lexuar botime profesionale 
dhe duke marrë pjesë në konferenca ose në ndonjë zhvillim tjetër profesional. 

 
89 Department of Education. The Children Act 1989 Guidance and Regulations, Volume 3: Planning Transition to 
Adulthood for Care Leavers. Department of Education, 2010. 
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Intervenimet e bazuara në forca dhe zgjidhjet e fokusuara 
Pikat e forta personale dhe pasuritë shoqërore për t'u përshkruar dhe punuar me të janë shumë 
të individualizuara dhe varen nga karakteristikat unike, rrethanat, përvojat dhe vetëceptimet e 
të rinjve. 

Qasjet e bazuara në anët e forta dhe të përqendruara në zgjidhje janë gjithashtu në përputhje 
me filozofinë e reduktimit të dëmeve. Kjo filozofi mbështetet në supozimin se pa marrë 
parasysh atë që bëjmë, disa të rinj do të vazhdojnë të përdorin alkoolin dhe drogën, dhe duke 
pasur parasysh këtë fakt, është më produktive të gjesh zgjidhje që lehtësojnë përdorimin më 
të sigurt të drogës ose zvogëlojnë dëmet që rrjedhin nga çështje të tjera që ndërveprojnë me 
përdorimin e substancave. 

Praktika e bazuar në forca gjithashtu vë theks të fortë në bashkëpunimin ndërmjet punëtorit 
të OSHC-ve dhe klientit në caktimin e qëllimeve dhe ngasjes së punës. Praktikuesi miraton një 
qëndrim "jo-ekspert" ose "jo-njohës", që do të thotë se ata nuk supozojnë se e dinë se çfarë 
është më e mira për klientin bazuar në një trup të njohur të para-konceptuar.90 Njohuritë janë 
bashkë-krijuar nga biseda ndërmjet klientit dhe punëtorit të OSHC-ve. Kjo është thelbësore 
për njohjen, respektimin dhe vlerësimin e mjeteve dhe aftësive që klienti tashmë posedon. 

Dëshira e fortë e adoleshentëve për të projektuar një identitet kompetent ose elastik të 
kombinuar me ngurrimin e tyre për të rrëfyer mungesën e kontrollit mbi sjelljen e tyre tregon 
fuqishëm vlerën e qasjeve terapeutike të bazuara në forca për adoleshentët në promovimin 
dhe ruajtjen e angazhimit të tyre. 

Një shqetësim dhe rrezik i mundshëm me përqasjen e përqendruar në zgjidhje, nëse zbatohet 
me shumë rigorozitet, është se koha e pamjaftueshme mund t'i jepet punës eksploruese të 
nevojshme për të nxjerrë përvojat e klientëve, perceptimet e tyre për çështjet e tyre dhe 
kuptimin e situatës së tyre. Koha e mjaftueshme për të dëgjuar të rinjtë, duke demonstruar 
ndjeshmëri dhe duke u treguar atyre se ato vlerësohen pavarësisht nga përvojat e tyre të 
kaluara dhe rrethanat aktuale, është kritike për krijimin e një marrëdhënie pune. 

Shqyrtimi i problemeve dhe shtyrja e shpejtë ndaj zgjidhjeve mund të mos jenë gjithmonë të 
favorshme për këtë punë themelore. Është gjithashtu e rëndësishme të njihni dhe të pranoni 
se shumica e të rinjve tanë kanë humbur shumë mundësi për të zhvilluar aftësitë jetësore dhe 
ata kanë nevojë për mundësi dhe ndihmë shtesë për të arritur këto aftësi. Për të rinjtë e 
prekshëm, ndërsa pikat e forta duhet patjetër të njihen dhe të theksohen, është po aq e 
rëndësishme të pranohet se mund të ketë boshllëqe të mëdha në bazën e aftësive të një të riu. 

Vëmendja aktive ndaj shqetësimeve të "problemit" është veçanërisht kritike kur punohet me 
një popullsi klientësh që përjeton nivele relativisht të larta të ekspozimeve ndaj faktorëve të 
rrezikut që mund të paraqesin kërcënime serioze për rezultatet e sigurisë dhe shëndetit si në 
periudhën afatshkurtër dhe afatgjatë. 

 
90 Discursive Perspectives in Therapeutic Practice, edited by Andy Lock and T.Strong, Oxford University Press, 
2012. 



79 
 

Modalitetet e shërbimit dhe ndërhyrjet 
Sistemet e shërbimeve vulnerabël të rinisë janë të shumëllojshme, të përbërë nga shumë lloje 
të ndryshme shërbimesh dhe programesh që përfshijnë karakteristikat e bazuara në dëshmi të 
praktikës efektive të të rinjve. Shërbimet dhe programet ofrohen nëpërmjet modaliteteve 
specifike ose mjediseve të strukturuara ku të rinjtë mund të kenë qasje në një sërë ndërhyrjesh 
relevante. Kjo është një përgjigje logjike lidhur me dëshmitë që sjelljet e rrezikut lidhen 
ngushtë me humbjen e strukturave të mëdha shoqërore në jetën e të rinjve. 

Modalitetet e shërbimit i referohen karakteristikave fizike dhe strukturore të llojeve të 
shërbimeve. Modalitetet e shërbimit nuk janë trajtime apo ndërhyrje, por janë mjedise ose 
mjete për kryerjen e një sërë ndërhyrjesh. 

Llojet e ndërhyrjes i referohen roleve dhe aktiviteteve të punonjësve/vullnetarëve të OSHC-
ve të punësuar në kuadër të shërbimeve, si dhe llojeve të trajtimit, kujdesit dhe mbështetjes 
që aktualisht marrin nga klientët. Llojet e ndërhyrjes janë relativisht të pavarura nga 
modalitetet e shërbimit. Në mënyrë që të sigurohet vazhdimësia dhe qëndrueshmëria e 
kujdesit ekziston një mbivendosje e konsiderueshme në gamën e llojeve të ndërhyrjes të 
ofruara në modalitetet, por gjithnjë e më shumë theksohet mbi secilën sipas qëllimeve 
specifike dhe veçorive strukturore të modalitetit. 

Cilësimet e komunitetit 
Shërbimet dhe ndërhyrjet e dorëzuara brenda mjediseve të komunitetit në përgjithësi janë të 
bazuara në konsultime dhe përfshijnë këshillime. Në praktikë kjo nënkupton që çdo rast i një 
shërbimi përfshin të rinjtë dhe familjet që ndjekin për një periudhë të shkurtër dhe të 
përcaktuar. Kjo mund të jetë një seancë e vetme ose mund të përsëritet në baza të rregullta. 
Ndërsa mund të ketë kohë për të ndërtuar angazhimin me kalimin e kohës, themelet për 
angazhim duhet të përcaktohen në sesionin e parë dhe të orientohen drejt klientit të ndjerë 
të motivuar të kthehet për një tjetër. 

Këshilla themelore 
Shërbimet e sesionit aktualisht ofrohen në shërbimet e komunitetit në bazë të emërimeve 1-
2 orëshe ose si konsultime të shkurtra. Këto shërbime janë të përshtatshme për këshillime 
specifike dhe për ndërhyrje familjare. 

Objektivi 
• Të ofrojë llojet e ndërhyrjeve të specializuara që mund të ofrohen më së miri në një 

mjedis të mbyllur, por jo të palëvizshëm 

Shembuj të ndërhyrjeve dhe llojeve të programeve 
• Këshillimi - përdorimi i modeleve terapeutike bazuar në dëshmi; 
• Testet e farmakoterapisë/urinës - trajtimi i zëvendësimit; 
• Terapi familjare; 
• Këshillim për hidhërim dhe humbje; 
• Këshillimi seksual i sulmit; 
• Shërbimet virtuale të ofruara përmes platformave dixhitale komunikojnë, angazhohen 

dhe informojnë të rinjtë - për shembull duke përdorur mediat sociale, Skype dhe faqet 
e internetit. 
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Këshillim online/telefonik 
Këshillimi online dhe telefonik është një modalitet zhvillimi i cili merr shumë interes si një 
mënyrë për të rritur qasjen dhe efikasitetin në arritjen e të rinjve që janë të shqetësuar për 
sjelljen ose problemin e rrezikut të tyre ose të dikujt tjetër. 

Objektivat 
• Të ofrojë këshillim dhe/ose këshillim të aksesueshëm për të rinjtë sa herë që ta 

kërkojnë; 
• Të ofrojë mundësi për vlerësim dhe ndërhyrje të shkurtër për të rinjtë që nuk mund të 

jenë ndryshe në shërbime; 
• Për t'iu referuar të rinjve në llojin ose nivelin e kujdesit që mund t'i përgjigjet më së miri 

nevojave të tyre. 

Shembuj të ndërhyrjeve dhe llojeve të programeve 
• Shqyrtimi i sjelljes së rrezikut; 
• Vlerësimi psikosocial dhe referimi ndaj shërbimeve lokale; 
• Këshillim afatshkurtër dhe ndërhyrje të shkurtra, qoftë përmes telefonit dhe në internet, 

qoftë me takim ose në kohën e thirrjes; 
• Informacion dhe këshilla për njerëzit e shqetësuar rreth sjelljes ose problemit të rrezikut 

të një personi të ri. 

Këshillimi dhe Testimi Konfidencial Vullnetar (KTKV) 
OShC-të që ofrojnë testimin dhe këshillimin me HIV duhet të jenë në përputhje me parimet 
udhëzuese të OBSH-së për testimin dhe këshillimin e zgjeruar.91 Testimi i HIV duhet të jetë 
vullnetar. Testimi i detyrueshëm i HIV nuk është as efektiv për qëllime të shëndetit publik, as 
nuk është etik. 

Gjithkush që testohet duhet të japë pëlqimin e tyre të informuar. Kjo përfshin: 

• Sigurimi i informacionit paraprak për qëllimin e testimit dhe trajtimit; 
• Sigurimi i informacionit mbi mbështetjen në dispozicion sapo të njihet rezultati; 
• Sigurimi i mirëkuptimit; 
• Respektimi i autonomisë së individit. 

Konfidencialiteti duhet të mbrohet. Vetëm personeli i certifikuar me rol të drejtpërdrejtë në 
menaxhimin e KTKV duhet të ketë qasje në informacionin mjekësor dhe pastaj vetëm në bazë 
të 'nevojës për të njohur'. Duhet ofruar shërbime mbështetëse pas testit. Njerëzit që marrin 
rezultate pozitive të testimit duhet të marrin këshillim dhe referim për kujdesin, mbështetjen 
dhe trajtimin. 

Shtrijrja bidëse 
Shtrirja është një mjet për angazhimin që ka treguar efektivitet, veçanërisht për ata të rinj që 
konsiderohen 'veçanërisht të cenueshëm' dhe 'të vështirë për t'u arritur'. Përmes punësimit 
Punonjësit e OSHC-ve kanë mundësinë të jenë proaktive në gjetjen dhe lidhjen me të rinjtë 

 
91 World Health Organization. Guidelines on HIV Self-Testing and Partner Notification, Supplement to 
Consolidated 
Guidelines on HIV Testing Services. World Health Organization, 2016. 
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dhe familjet në mjedise ku ndihen rehat. Diskutimi gjithashtu u ofron praktikuesve më shumë 
hapësirë për fleksibilitet dhe kreativitet në krijimin e metodave të përshtatshme për 
angazhimin e të rinjve dhe familjeve. Zbulimi përbën një mekanizëm kritik për lidhjen dhe 
koordinimin e aktiviteteve ndërmjet shërbimeve dhe sektorëve të ndryshëm. 

Shtrirja e sigurt është edhe më specifike se qasja në terren dhe është një metodë efektive dhe 
vendimtare për ofrimin e shërbimeve për grupet më të vështira për të arritur të rinjtë që kanë 
nevojë për mbështetje. Shtrirja e sigurtë, e cila mbështetet nga vlerat e drejtësisë shoqërore, 
njeh barrierat e shumta me të cilat përballen të rinjtë në nevojë dhe të shkyçur kur hyjnë në 
shërbime. Mungesa e besimit, burimeve të kufizuara, ndjenjën e pafuqisë, ose gjuhës dhe 
barrierave kulturore mund të vështirësojnë qasjen në negociata për shërbimet. 

Shtrirja e sigurt është një qasje proaktive për dhënien e mbështetjes dhe ndërhyrjeve. Ajo 
sfidon idenë se një klient është gjithmonë përgjegjës për t'u angazhuar me shërbime dhe për 
të treguar se ata dëshirojnë mbështetje dhe në vend pyet "kush ka nevojë më shumë për këtë 
shërbim?" 

Në punën e të rinjve, shtrirja intensive zakonisht përfshin ose aktivitetet e gjetjes së rasteve 
ose përcjelljen e referimit të sigurt. Gjetja e rasteve, për dallim prej vetëm pritjes për referime, 
është vendi ku punëtorët e OShC-ve identifikojnë grupet e të rinjve për të cilët përdorimi i 
substancave, për shembull, po shkakton më së shumti dëm dhe me qëllim që të shtrihet në 
hapësirat e komunitetit dhe vendet ku këta të rinj janë në një përpjekje angazhohen, ofrojnë 
informata dhe promovojnë mbështetjen. Ky është një qasje mjaft jo invazive ku punëtorët e 
OShC-ve rregullisht i vizitojnë të njëjtat zona me kalimin e kohës në mënyrë që të krijojnë 
marrëdhënie dhe besim. 

Përcjellja e rekomandimeve të sigurta përshkruan përpjekjet për të mbajtur kontakt me një të 
ri edhe kur angazhimi është i vështirë. Me fjalë të tjera, emërimet e humbura ose pa shfaqje 
rezultojnë në një dyfishim të përpjekjeve nga ana e shërbimit për t'u angazhuar dhe për të 
gjetur mënyra për të punuar me një të ri, sesa një ndërprerje të mbështetjes. 

Objektivi 
• Për të gjetur dhe lidhur me të rinjtë e synuar; 
• Të sigurojë ndërhyrje sipas nevojës dhe gatishmërisë së të rinjve dhe kontekstit. 

Shembuj të ndërhyrjeve dhe llojeve të programeve 
• Koordinimi i kujdesit dhe rikuperimit; 
• Promovimi i shërbimeve dhe gjetja e rasteve; 
• Angazhimi dhe lidhja e sigurtë; 
• Çështjet që përfshijnë vlerësimin dhe planifikimin e kujdesit të individualizuar; 
• Ndërlidhja dhe avokimi; 
• Edukimi shëndetësor dhe promovimi i shëndetit; 
• Këshillimi; 
• Ndërhyrjet e sjelljes dhe të tjera psiko-sociale; 
• Mbështetja e familjes; 
• Tërheqja me bazë në shtëpi; 
• Konsultime dytësore me shërbimet e tjera. 
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Programet e shpërndarjes për të rinjtë që përdorin drogë duhet të ofrojnë shërbimet 
"kryesore" në vijim:92 

• Informacion dhe lidhje me shërbimet që kujdesen për nevojat themelore siç janë 
siguria, ushqimi, strehimi, higjiena dhe veshja; 

• Shpërndarja e gjilpërave dhe shpërndarja e kondomit; 
• Testimi dhe këshillimi i HIV/HCV; 
• Vaksinimi i hepatitit B; 
• Edukimi mbi efektet e drogës dhe rreziqet që lidhen me përdorimin e drogës; 
• Vlerësimi bazë i çrregullimeve të përdorimit të substancave; 
• Ndërhyrje e shkurtër për të motivuar ndryshimet në përdorimin e substancave; 
• Referimi ndaj trajtimit për çrregullime të përdorimit të substancave; 
• Këshillim themelor dhe/ose përkrahje sociale; 
• Referim për shërbimet e kujdesit shëndetësor sipas nevojës; 
• Shërbimet e parandalimit të mbidozës duke përfshirë naloxone emergjente. 

Mobile Outreach 
Mobile outreach duhet t'u ofrohen të rinjve në vendin ku ata janë, siç janë shtëpia, shkolla, 
hapësira publike dhe vendet e komunitetit. 

Pyetjet për t'u marrë parasysh: 

• A janë organizatat e shoqërisë civile inovative dhe proaktive në mënyrën në të cilën 
ata shikojnë për të angazhuar të rinjtë? 

• A i njohin vendet e njohura për të arritur të rinjtë në mjedisin e tyre? Të tilla si parqe, 
qendra tregtare dhe kafene; 

• A kanë politika dhe procedura të përshtatshme për të siguruar sigurinë e stafit të tyre 
dhe të të rinjve? duke përfshirë: 

o Nivelet minimale të personelit; 
o Procedurat e sigurisë personale; 
o Protokolli i reagimit ndaj krizës; 
o Procedurat e referimit; 
o Marrëveshjet me agjencitë përkatëse si policia, shërbimi i ambulancës, komuna; 
o Fundi i procedurave të "check-in" të zhvendosjes. 

• A janë të pajisura me burime për të ofruar një shtrirje efektive? duke përfshirë: 
o Automjetet; 
o Veshje të identifikueshme dhe/ose emblema; 
o Kuti të ndihmës së parë; 
o Telefonat celular; 
o Ushqim; 
o Laptopë/tableta me internet; 

 

 
92 UNODC and World Health Organization. International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders, Draft 
for Testing. UNODC, 2017. 
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Puna në rrugë Angazhohen të rinjtë në mjedisin e tyre, shpesh në 
vende publike si kafene, qendra tregtare, parqe, grupe 
sportive, rampa për luajtje, sallone zbavitjeje, vende 
pune në seksin e rrugës dhe rrugë. 

Shkëputur dhe Shpërndarja Mobile Është dorëzuar në bazë të fleksibilitetit 'sipas nevojës' 
në një sërë vendesh të komunitetit, duke përfshirë 
shtëpitë, shkollën dhe vendet publike, për të vlerësuar 
dhe ndërhyrë me të rinjtë që u janë referuar atyre. Në 
këtë model, shërbimi bazohet në një vend qendror siç 
është qendra shëndetësore e komunitetit, shërbimi i 
alkoolit dhe drogës, shërbimi i të rinjve ose spitali. 

Informacioni satelitor Është përdorur në mjedise miqësore me të rinjtë, si 
qendrat rinore, programet e drejtësisë rinore dhe 
qendrat e akomodimit. Ky lloj i punës në terren mund 
të shtojë vlerë për shërbimet e tjera të vijës së frontit 
që përdoren nga të rinjtë (Berends et al, 2004, cituar 
në Petroulias et al, 2006). Referimi mund të vijë nga 
shërbime të tilla si shërbimet rinore të përgjithshme, 
mjekët e përgjithshëm, shkollat dhe shërbimet 
qeveritare. 

Informimi i Shquar i Komunitetit Është kryer në mjedisin e vetë personit të ri ose nga 
shërbimet e kujdesit parësor dhe specialist. Ajo 
angazhohet me të rinjtë që kanë një sërë çështjesh 
komplekse dhe të shumëfishta dhe të cilët nuk mund 
të angazhohen me shërbime të tjera. Shpesh ajo 
mbështetet nga shërbime të specializuara përmes 
bashkë-vendndodhjes ose vendndodhjes në të 
njëjtën agjenci auspice. 

Informimi klinik Përfshin profesionistët e kujdesit shëndetësor që 
ofrojnë trajtim të individualizuar në komunitet. Në një 
kontekst të të rinjve AOD kjo shpesh ndodh në 
shërbimet rinore të bazuara në komunitet, ku të rinjtë 
që përdorin AOD problematike kanë më shumë gjasa 
të ndihen të rehatshëm në ndihmë. Siç sugjeron emri 
i saj, shtrirja klinike e rrugës angazhohet me të rinjtë 
në një sërë rregullimesh duke përfshirë hapësira 
publike të frekuentuara nga grupi i synuar. 

 

Figura 13 – Pesë modelet e Outreach93 

 

Programet ditore 
Programet e ditës i ofrojnë të rinjve vende të sigurta, të përmbajtura dhe shpesh argëtuese në 
të cilat marrin pjesë dhe ofrojnë shërbime brenda orëve të caktuara gjatë ditës. Programet 
ditore ndryshojnë si në qëllimin ashtu edhe në shërbimet dhe/ose burimet që ofrohen, por në 

 
93 Petroulias, Dimitra. Youth Alcohol and Drug: Outreach Clinical Treatment Guidelines for Alcohol and Drug 
Clinicians. Fitzroy, 2006. 
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përgjithësi ato ofrojnë një përzierje të aktiviteteve të strukturuara siç janë arsimi, rekreacioni, 
aftësitë e jetesës së pavarur dhe trajnimi i punës, këshillimi dhe menaxhimi i rasteve si dhe 
kujdesi i drejtpërdrejtë duke përfshirë ushqim, veshje, dushe dhe lavanderi, dhe një mundësi 
për pjesëmarrje të pastrukturuar. Qasja në kompjuter inkurajon zhvillimin e aftësive dhe 
siguron qasje në kërkimet për punë dhe burime të tjera. 

Programet Ditore u japin punonjësve të OSHC-ve një sërë mundësish për të ndërtuar raport 
dhe për t'u angazhuar me klientët. Ndërsa të rinjtë marrin pjesë në diskrecionin e tyre dhe në 
kohën e tyre, ata gjithashtu kanë më shumë gjasa të jenë të hapur për të krijuar një lidhje pasi 
ata kanë më shumë kontroll mbi procesin e angazhimit. Ata gjithashtu mund të sigurojnë një 
vend për praktikuesit e organizatave apo institucioneve të tjera për t'u angazhuar me të rinjtë. 

Objektivat 
• Të sigurohen ambiente të sigurta, stimuluese dhe fleksibile që të rinjtë mund të kenë 

qasje në kohën e tyre dhe në atë masë që ata dëshirojnë; 
• Të ofrojë një gamë të gjerë burimesh që motivojnë, inkurajojnë dhe mbështesin të 

rinjtë për t'u larguar nga sjelljet dhe kontekstet problematike, drejt një mënyre jetese 
më të qëndrueshme dhe më të shëndetshme. 

Shembuj të ndërhyrjeve dhe llojeve të programeve 
• Një vend i sigurt për të kaluar kohë dhe/ose afat; 
• Mbikëqyrja ose mbikëqyrja e rimëkëmbjes; 
• Kujdesi shëndetësor primar; 
• Objektet për përkujdesje personale; 
• Edukimi shëndetësor; 
• Programimi i aftësive jetësore; 
• Intervistimi motivues; 
• Këshillimi; 
• Ndërhyrjet e sjelljes dhe të tjera psiko-sociale; 
• Mbështetja e kolegëve; 
• Referimi i mbështetur dhe lidhjet; 
• Programim terapeutik me veprimtari; 
• Konsultime dytësore me shërbimet e tjera. 

Vetë-ndihmë dhe përkrahje bashkëmoshatare 
Individët që kanë përvojën e tyre të jetuar të varësive dhe udhëtimeve personale të 
rimëkëmbjes, bashkohen për të siguruar mbështetje reciproke për individët që kanë ose kanë 
pasur vështirësi në përdorimin e drogës. 

Grupet mbështetëse të bashkëmoshatarëve ose aktivitetet zakonisht krijohen nga përdorues 
të tanishëm ose të fundit të drogës dhe mund të veprojnë jashtë dhe të mbështeten nga 
organizatat e komunitetit, agjencitë e drogës ose qendrat shëndetësore të komunitetit. 
Programet janë joformale dhe të arritshme, dhe ofrojnë nivele të larta të mbështetjes së 
ndërsjellë, kontaktit shoqëror dhe mirëkuptimit ndërmjet anëtarëve. Takimet mbahen në 
vende publike dhe anëtarët janë në gjendje të marrin pjesë sa më shumë që dëshirojnë. Vetë-



85 
 

ndihma dhe mbështetja e bashkëmoshatarëve zakonisht ofrohen nga organizata të pavarura 
që nuk financohen nga qeveria. 

Objektivat 
• Të mbështesë njerëzit në rimëkëmbjen e tyre nga çështjet e lidhura me drogën; 
• Të sigurohet hapësira për bashkëmoshatarët që kanë ose po përjetojnë vështirësi me 

përdorimin e drogës për të krijuar marrëdhënie që mbështesin dhe nxisin rritjen, 
rimëkëmbjen dhe mirëqenien e përgjithshme. 

Shembuj të ndërhyrjeve dhe llojeve të programeve 
• Mbështetje një-në-një dhe grupore; 
• Kolegët me përvojë të drejtpërdrejtë të problemeve të drogës ndajnë udhëtimet e tyre 

personale në rimëkëmbje, në një mënyrë që frymëzon shpresën; 
• Ndihma dhe mbështetja sigurohen në një marrëdhënie të përbashkët dhe të balancuar 

ku njerëzit mësojnë nga njëri-tjetri; 
• Mbështetje e ndërsjellë është siguruar për njerëzit që të gjejnë forcën e tyre personale 

derisa ata rriten dhe mësojnë së bashku; 
• Mbështetja e bashkëmoshatarëve dhe organizatat e vetë-ndihmës shpesh veprojnë për 

të rritur përfshirjen e duhur të personave me probleme të drogës të cilët janë klientë të 
marrin pjesë në të gjitha nivelet në zhvillimin, zbatimin dhe komunikimin e programeve 
të ofrimit të shërbimeve shëndetësore dhe të shërbimeve publike dhe studimeve 
kërkimore në fushën e varësisë. 

Njësi stacionare afatshkurtra (strehimore) 
Të rinjtë banojnë në strehimore 24 orë në ditë. Punëtorët e strehës mund të jenë më të 
drejtpërdrejtë në grumbullimin e informacionit rreth klientëve në periudhën para pranimit dhe 
marrjes. Vlerësimi dhe mbledhja e informacionit mund të kenë nevojë të trajtohen më delikate 
dhe të kërkojnë më shumë kohë në mjedise të tjera. Kjo do të thotë që punëtorët e strehimit 
shumë shpejt fitojnë shumë informacione rreth një personi të ri dhe rrethanave të tyre të jetës. 
Kjo e kombinuar me kontaktin e vazhdueshëm 24 orësh do të thotë që praktikuesit duhet të 
kujdesen që të mos e detyrojnë ose nxitojnë procesin e angazhimit. Punëtorët e strehëzave 
mund të përfitojnë nga mundësitë për të angazhuar të rinjtë gjatë programimit formal të 
strukturuar dhe kohës joformale siç janë koha e vakteve dhe koha gjatë natës. 

Punëtorët e strehës duhet gjithashtu të jenë të ndërgjegjshëm se qëndrimi i çdo personi të ri 
është ndërtuar rreth qëllimeve afatshkurtra. Kjo thekson nevojën për të lehtësuar angazhimin 
e të rinjve me shërbime të tjera të dobishme dhe marrëdhënie konstruktive që do t'i 
mbështesin ata për të postuar strehimin. 

Objektiv 
• Të sigurojë një mbrojtje të përkohshme dhe gjithëpërfshirëse, sipas vlerësimit fillestar 

të interesave më të mira të fëmijëve dhe të rinjve. 

Shembuj të ndërhyrjeve dhe llojeve të programeve 
• Vlerësimi dhe ndërhyrja fillestare e krizës duke përfshirë sigurimin e ushqimit, 

veshmbathjes, strehimit të sigurt dhe referimit të kujdesit mjekësor; 
• Parandalimi i HIV/ndërhyrjet në shëndetin seksual; 
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• Menaxhimi i rasteve me qëllim përmirësimin e rezultateve të sjelljes, njohjes ose të 
rrezikut seksual; 

• Edukimi i drogës dhe shfrytëzimit seksual; 
• Ndërmjetësimi familjar dhe këshillimi për të bashkuar të rinjtë me familjen e tyre nëse 

është e sigurt dhe e përshtatshme; 
• Programim i arteve të veçanta për të inkurajuar shprehjen përmes muzikës, vallëzimit, 

pikturës dhe mediave të tjera; 
• Trajnimi profesional; 
• Referimi në programet rezidenciale afatgjata ose programet e jetesës kalimtare kur 

ribashkimi nuk është i mundur. 

Njësi stacionare afatgjata (akomodimi i mbështetur) 
Programet e akomodimit të mbështetura u mundësojnë të rinjve të jetojnë në mënyrë të 
pavarur ose gjysmë të pavarur, duke u mbështetur në sigurimin dhe ndërtimin e gamës së 
larmishme të resurseve dhe aseteve të nevojshme për rezistencë ndaj stresorëve të jetës dhe 
për të jetuar mirë pa përdorur keqpërdorimin e alkoolit dhe barnave të tjera. Strehimi i 
mbështetur ofron një 'hap pas hapi' nga rehabilitimi i banimit në një mjedis më pak të 
strukturuar. 

Objektiv 
• Të mbështesë të rinjtë për të jetuar në mënyrë të pavarur ose gjysmë të pavarur pa 

përdorur keqpërdorimin e alkoolit dhe barnave të tjera. 

 Shembuj të ndërhyrjeve dhe llojeve të programeve 
• Planifikimi i vlerësimit dhe kujdesit94; 
• Kujdesi mjekësor dhe edukimi shëndetësor; 
• Edukimi dhe tranzicionit profesional; 
• Intervistimi motivues; 
• Këshillimi; 
• Ndërhyrjet e sjelljes dhe të tjera psiko-sociale; 
• Ndërhyrjet familjare të fokusuara; 
• Mbështetja e kolegëve; 
• Referimi i mbështetur dhe lidhjet; 
• Konsultime dytësore me shërbimet e tjera. 

Për këshilla të drejtpërdrejta të shërbimit për punëtorët dhe punëtorët, ju lutemi shihni 
Shtojcën IV. 

Zbatimi - Pjesa B. Koordinimi i Referimit dhe Shërbimit 
Mbështetja e planifikuar, ose menaxhimi i rasteve, shpesh është i gjerë, duke përfshirë një 
numër të punëtorëve ose organizatave që mbështesin klientin e njëjtë. Në rastet e rastit, 
referimi do të thotë të ndihmosh një klient që të marrë një shërbim nga një organizatë ose 

 
94 Guidelines for Transitional Education Plan Preparation. Global Partnership for Education and International 
Institute for Educational Planning, 2016. 
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institucion tjetër ose nga një pjesë tjetër e një organizate të njëjtë. Referimi nënkupton kontakt 
të drejtpërdrejtë me punonjësin tjetër, ose me klientin ose në emër të tyre. 

Marrja e një referimi është një proces aktiv që siguron që klienti është pranuar për vlerësim 
nga një shërbim tjetër dhe është i gatshëm të bëhet klient i atij shërbimi. 

Koordinimi i shërbimeve nënkupton të punosh me punëtorë ose organizata ose institucione 
të tjera për të siguruar që nevojat e klientëve të përbashkët të përmbushen në mënyrë efektive. 
Ai përfshin ndarjen e informacionit me pëlqimin e klientit. 

Ndërsa kërkimet tregojnë se ofrimi i shërbimeve direkte është më e dobishme për klientët, disa 
njerëz kanë nevojë për ndihmë të specializuar ose mund të përfitojnë nga shërbimet e ofruara 
nga organizata apo institucione të tjera. Qëllimi është të lehtësohet gjetja e ndihmës që 
nevojitet. 

Referimet mund të jenë efektive kur një shërbim i nevojshëm është në dispozicion të klientëve 
dhe kur referimi mbështetet nga një mbështetje aktive dhe praktike që ndihmon klientin për 
të krijuar dhe mbajtur një marrëdhënie pune me shërbimin. Ka dëshmi se referimet pa 
mbështetje, ndjekje dhe koordinim të vazhdueshëm mund të dëmtojnë rezultatet për klientët. 
Ka shpesh pengesa strukturore dhe personale për individët ose familjet që hyjnë në shërbime 
të tjera. Një referim efektiv do të identifikojë dhe të marrë masa për të zvogëluar këto barriera. 

Bashkërendimi i shërbimeve është i rëndësishëm për të siguruar që klientët të mos bien nëpër 
të çara kur më shumë se një organizatë ose punonjës i mbështesin ato. Është e rëndësishme: 

• Të dish se kush bën çfarë; 
o Drejtoritë për kërkuesit e shërbimeve dhe drejtoritë e shërbimit lokal; 
o Rrjetet lokale ndërinstitucionale që ndihmojnë punëtorët të bëjnë kontakte 

personale me shërbime të tjera që mund të përfitojnë klientët. 
• Ditur se si të ndani informacionin; 

o Politika mbi fshehtësinë e klientit dhe ndarjen e informacionit - nëse organizata 
nuk ka një politikë të tillë ata duhet të respektojnë ligjet e privatësisë së shtetit. 

OShC zakonisht zhvillojnë format e tyre të referimit dhe pëlqimin e klientit, si dhe formularët 
e regjistrimit ndërmjet agjencive, si Memorandumi Mirëkuptimi (MM) dhe mjete të tjera 
bashkëpunimi. Shumë shembuj të këtyre formave mund të gjenden në udhëzimet 
ndërkombëtare.95 

Koordinimi me zbatimin e ligjit 
Në shumicën e vendeve OSHC-të bashkëpunojnë me agjencitë e zbatimit të ligjit dhe është 
jetësore që ata të krijojnë marrëdhënie të forta pune dhe të bashkëpunojnë në mënyrë efektive 
me këto agjenci. MM dhe protokollet duhet të krijohen ndërmjet OShC-ve dhe agjencive të 
zbatimit të ligjit për të identifikuar rolet dhe përgjegjësitë, si dhe rrethanat që diktojnë kur: 

• Raportet duhet të iniciohen dhe të ndahen mes; organizatave dhe institucioneve; 
• Duhet të fillohet vlerësimi i përbashkët fillestar ose hetimi; 

 
95 Shih Literaturen e sugjeruar për lexime të mëtutjeshme të Udhëzuesit fq. 87-93 
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• Rastet kërkojnë njoftim të menjëhershëm për agjencitë e tjera; 

Raportet orale dhe të shkruara duhet të iniciohen dhe të shpërndahen. 

Trajnimi duhet t'u sigurojë punëtorëve të rastit njohje të roleve dhe përgjegjësive të 
përcaktuara pas një MM ose një protokoll. Parametrat gjithashtu duhet të përcaktohen për 
rastet kur ndihma për zbatimin e ligjit mund të jetë e nevojshme për të hequr një fëmijë ose 
një prind/autor të dyshuar nga shtëpia ose kur ka një shqetësim për sigurinë e punëkërkuesit. 

Përfshirja e profesionistëve të tjerë 
Përveç agjencive të zbatimit të ligjit, disiplina të tjera shpesh kanë një rol në këtë proces: 

• Personeli mjekësor mund të jetë i përfshirë në vlerësimin dhe përgjigjen ndaj nevojave 
mjekësore të një personi të ri ose prind dhe ndoshta në dokumentimin e natyrës dhe 
shtrirjes së keqtrajtimit; 

• Personeli i shëndetit mendor mund të përfshihet në vlerësimin e efekteve të çdo 
keqtrajtimi të supozuar dhe në ndihmën për të përcaktuar vlefshmërinë e çdo akuze 
specifike. Ata gjithashtu mund të përfshihen në vlerësimin e gjendjes së shëndetit 
mendor të prindit ose kujdestarit dhe efektin e tij në sigurinë e fëmijës; 

• Specialistët e drogës mund të përfshihen në vlerësimin e përdorimit të substancës së 
të rinjve/prindit ose të kujdestarit dhe ndikimin e tij në sigurinë e personit të ri; 

• Ekspertëve të abuzimit nga partnerët mund t'u kërkohet të ndihmojnë në shqyrtimin 
e sigurisë së fëmijës në rastet kur abuzimi i partnerëve dhe keqtrajtimi i fëmijëve 
bashkëjetojnë. Këta profesionistë gjithashtu mund të përfshihen në procesin e 
planifikimit të sigurisë; 

• Edukatorët mund të përfshihen në sigurimin e informacionit të drejtpërdrejtë në lidhje 
me efektet e keqtrajtimit dhe informacione të tjera që lidhen me vlerësimin e rrezikut; 

• Ofruesit e tjerë të shërbimeve të komunitetit të cilët kanë pasur përvojën e kaluar me 
fëmijën ose familjen mund të jenë një burim për të ndihmuar në adresimin e nevojave 
emergjente që mund të ketë fëmija ose familja; 

• Ekipet multidisiplinare mund të përdoren për të ndihmuar OSHC të analizojë 
informacionin në lidhje me rastin dhe vlerësimin e rrezikut dhe sigurisë; 

• Partnerët e tjerë të komunitetit, si punonjësit e shërbimit në shtëpi, ofruesit e kujdesit 
ditor, ofruesit e kujdesit pas lindjes, prindërit birësues, vullnetarët ose të afërmit mund 
të përdoren për të ndihmuar organizatën ose agjencinë të zbatojë një plan për ta 
mbajtur fëmijën/personin e ri të sigurt brenda shtëpisë së tyre ; 

• Gjykata për të mitur mund të përfshihet në ndihmën për të siguruar sigurinë e fëmijës 
dhe për të ofruar shërbime mbrojtëse të vazhdueshme për fëmijën dhe familjen kur 
siguria e fëmijës nuk mund të mbrohet dhe prindërit ose kujdestarët kanë refuzuar 
ndërhyrjen e agjencisë. 

Për këshilla referuese për punëtorët e OSHC-ve dhe nga punëtorët e OSHC-ve, ju lutemi shih 
Shtojcën V. 

Zbatimi - Pjesa C. Avokimi 
Avokimi në emër të një klienti nënkupton ndërhyrjen në mënyrë që klienti të ketë qasje në një 
shërbim ose objekt. Kjo mund të jetë një vazhdim i një përpjekjeje të pasuksesshme në referim. 



89 
 

Avokimi përfshin ndihmën e klientëve për të zhvilluar aftësitë për të avokuar për veten dhe për 
të negociuar për të marrë shërbimet ose burimet që u nevojiten. 

Avokimi mund t'i referohet edhe lobimit për përgjigje më të mira të shërbimit ose financim 
për një grup klientësh brenda sistemit të shërbimit në komunitet. Avokimi për klientin tuaj do 
të kërkojë njohuri të shkëlqyeshme të asaj që është në dispozicion brenda sistemit të shërbimit 
dhe aftësive në rrjetëzimin dhe negocimin në të gjithë sistemin. 

Klientët mund të përballen me pengesa strukturore për të hyrë në të drejtat dhe të drejtat e 
tyre. Ata mund të mos kenë besim ose aftësi për të kapërcyer këto barriera, ose mund të kenë 
pasur përvoja të këqija në të kaluarën. Avokimi mund t'i ndihmojë ata që të kenë akses të drejtë 
në gjëra që mund të duken të papërshtatshme për ta ndryshe. 

Punonjësit e OSHC-ve duhet të kuptojnë nevojën për të kontrolluar me udhëzimet apo 
legjislacionin e financimit për të ditur se çfarë ka të drejtë klienti. Avokimi mbështetet kryesisht 
në asistencën dhe komunikimin dhe është e këshillueshme që punëtorët e OSHC-ve të 
përmirësojnë këto aftësi si pjesë e zhvillimit të tyre profesional. 

Avokimi përfshin një numër aktivitetesh që kanë për qëllim sigurimin e të drejtave, interesave 
dhe këndvështrimeve të fëmijëve të prekshëm dhe të rinjve që afirmohen dhe veprojnë. Këto 
aktivitete përfshijnë: 

• Sigurimi i edukimit për të drejtat, interesat dhe pikëpamjet e fëmijëve dhe të rinjve; 
• Raportimi për çdo çështje që lidhet me të drejtat, interesat dhe mirëqenien e fëmijëve 

dhe të rinjve të përfshirë në shërbimet e caktuara; 
• Komunikimi në punën e organizatës, duke përfshirë çështje sistematike që po ndikojnë 

tek fëmijët dhe të rinjtë në nevojë; 
• Angazhimi me fëmijët dhe të rinjtë, komunitetet e tyre dhe të tjerët për të 

bashkëpunuar në mënyrat për të adresuar çështjet që prekin fëmijët dhe të rinjtë; 
• Kryerja e hulumtimeve në lidhje me përmirësimin e shërbimeve të caktuara; 
• Avokimi në emër të fëmijëve dhe të rinjve individualë që marrin shërbime të caktuara; 
• Sigurimi i përfaqësimit ligjor për fëmijët dhe të rinjtë që marrin shërbime. 

Për këshillat e avokimit për punëtorët e OSHC-ve dhe nga punëtorët e OSHC-ve, shih 
Shtojcën VI. 

Monitorimi dhe Shqyrtimi 
Monitorimi dhe shqyrtimi nënkupton vlerësimin e progresit në planin e mbështetjes për të 
përcaktuar nëse ajo është në mënyrë efektive duke përmbushur qëllimet e saj ose nëse plani 
duhet të ndryshojë. Një plan mbështetës zakonisht përfshin datat e rishikimit për të siguruar 
që kjo të ndodhë rregullisht. 

Monitorimi i rregullt dhe i planifikuar lejon OSHC dhe klienti të festojnë arritjet, të shqyrtojnë 
progresin dhe të planifikojnë hapat e ardhshëm. Është gjithashtu një shans për të filluar të 
punojë drejt planifikimit të daljes sapo klienti të ketë bërë përparim të ndjeshëm. Monitorimi 
është gjithashtu një shans për të kontrolluar se sistemi i shërbimit është duke punuar siç duhet. 
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Monitorimi i sjelljes 
Vëzhgimi dhe monitorimi i sjelljes mund të kërkohet nga punëtorët në një sërë situatash dhe 
për një numër qëllimesh. Sjellja e klientit mund të japë informacion të dobishëm për: 

• Monitorimi i aftësive të ndryshme të përballimit të klientit; 
• Modifikimi i sjelljes; 
• Raportimi tek një psikolog ose një mjek tjetër. 

Vëzhgimi dhe monitorimi mund të ndërmerren nga një: 

• Klienti vetë përmes vetë-kontrollit; 
• Kujdestar/prind; 
• Mbështetësi i punës; 
• Psikolog ose një tjetër klinik. 

Një punonjësi i OSHC-ve mund të kërkohet që të monitorojë sjelljen e klientit me kalimin e 
kohës dhe kjo mund të arrihet përmes metodave formale dhe metodave informale që mund 
të shkojnë nga: 

• Vrojtim; 
• Intervistimi i klientëve dhe të tjerëve të rëndësishëm; 
• Mbështetja e dikujt për të kontrolluar vetë; 
• Përdorimi i një instrumenti formal monitorimi; 
• Kontrolli me kolegët dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve; 
• Hulumtimi i shënimeve të rasteve dhe planeve të shërbimit të klientit dhe planeve të 

veprimit. 

Monitorimi formal 
Të gjitha shërbimet e komunitetit, varësisht nga lloji i shërbimit të ofruar, kanë proceset e tyre 
formale për vëzhgimin ose monitorimin e sjelljes së klientit. Vëzhgimi është një teknikë shumë 
e vlefshme për mbledhjen e të dhënave. 

Shembuj të vëzhgimit formal përfshijnë: 

• Listat e vëzhgimit të sjelljes për të vëzhguar dhe monitoruar sjelljen e klientit për një 
periudhë të caktuar kohore me qëllim të përcaktimit të arsyes prapa sjelljes; 

• Listat kontrolluese dhe inventaret; 
• Shënimet e rastit. 

Vëzhgimi me kalimin e kohës siguron mundësi për të fituar perspektivën për shumë aspekte 
të funksionimit, sjelljes dhe çështjeve të prezantimit të klientit. Ajo mund të identifikojë 
frekuencën e sjelljeve të caktuara dhe të ndihmojë në përcaktimin e trajtimit ose nevojave të 
veçanta. 

Duhet të ndiqen udhëzimet e mëposhtme gjatë dokumentimit të vërejtjeve formale: 

• Regjistro vetëm atë që shihni dhe dëgjoni; 
• Mos gjykoni; 
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• Shënoni datën, kohën dhe aktivitetin që klienti ka marrë pjesë gjatë seancës së 
vëzhgimit; 

• Dokumenti cili ishte vëzhguesi; 
• Ndiqni me kujdes politikat dhe procedurat e organizatës suaj për të siguruar që 

protokollet e duhura janë duke u respektuar, për shembull në lidhje me 
konfidencialitetin; 

• Ruajtja e shënimeve të qarta dhe të sakta, dhe aty ku është e mundur të mbajë një 
llogari të shtypur të asaj që ndodh; 

• Qëllimi i mbetur dmth nuk do të bëjë interpretime subjektive të ngjarjeve; 
• Kur dokumentoni sesionin e vëzhgimit, vendosni informacionin në kontekst. 

Monitorimi joformal 
Metodat joformale të vëzhgimit dhe monitorimit të sjelljes së klientit mund të ndihmojnë 
punëtorët e OSHC-ve për të njohur më mirë klientët e tyre dhe për të kuptuar çështjet dhe 
shqetësimet e veçanta të klientit. Është gjithashtu shumë e efektshme në identifikimin e 
hershëm të sjelljeve sfiduese dhe për njohjen kur është e përshtatshme për të monitoruar 
sjelljen dhe vëzhgimet rekorde në baza formale. 

Çelësi i monitorimit joformal është të kuptojmë se çfarë po ndodh me klientin dhe të jemi të 
vetëdijshëm për mjedisin si zhurma, drita, nxehtësia dhe efekti i saj tek klienti. Punonjësi i 
OSHC-ve gjithashtu duhet të marrë parasysh përgjigjen e tyre personale ndaj sjelljes. 

Vlerësimi i sjelljes  
Është shumë e rëndësishme që punëtorët e OSHC-ve të njohin faktorët e rrezikut tek klientët 
duke njohur historinë e klientit. Kjo mund të bëhet nga: 

• Shqyrtimi i rasteve; 
• Leximi i tabelave vëzhguese; 
• Marrja e raporteve të dorëzimit nga bashkëpunëtorët; 
• Hulumtimi i çdo informacioni përkatës në dispozicion të klientit. 

Faktorët që mund të disponojnë një klient që të jenë në konflikt me ofruesin e shërbimit ose 
kujdestarin dhe/ose të veprojnë në mënyrë agresive përfshijnë: 

• Një histori e agresionit, dhunës ose veprimit; 
• Abuzimi me drogë dhe alkool; 
• Ndjenjat e kapjes dhe pafuqisë; 
• Nivelet e larta të frustrimit; 
• Mungesa e kontrollit të impulsit; 
• Ankthin që del nga konfliktet e vetëdijshme ose të pavetëdijshme; 
• Përdorimi i mekanizmave mbrojtës të papërshtatshëm si urrejtja e gënjyer ose e 

projektuar. 

Sjellja mund të zhvillohet ngadalë, pasi klienti mbetet i pavetëdijshëm për sjelljen e tyre dhe 
ndikimin e mundshëm që mund të ketë tek të tjerët. Është e rëndësishme që punëtorët e 
OSHC-ve të jenë të vetëdijshëm për sjelljen e ndryshuar në klientë që mund të çojnë në 
konflikt. 
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Klasifikimi i sjelljes 
Punonjësit e OSHC-ve nganjëherë duhet të ndërmarrin veprime për t'iu përgjigjur sjelljes së 
klientit si rezultat i: 

• Dëshmia e sjelljes negative të klientit me kalimin e kohës, ose; 
• Situata e krizës si një akt dhune ose agresioni. 

Vlerësimi i bazuar në dëshmi të sjelljes së klientit 
Sjellja negative mund të lidhet me aftësitë përballuese të një personi ose me sjelljen e 
problemeve. 

Aftësitë e përballimit 
Ndonjëherë monitorimi i një sjelljeje të klientit mund të jetë me qëllim të vlerësimit të aftësive 
të ndryshme të përballimit të klientit. Siç tregohet më parë kjo mund të lidhet me: 

• Aftësi të zvogëluara, për shembull përmes tërheqjes, konfuzionit, mungesës së 
motivimit, agresionit pasiv, plakjes ose gjendjes shëndetësore; 

• Rikthimi i aftësive si një person rimëkëmbet; 
• Zhvillimi i aftësive përmes trajnimit dhe shkëmbimit të informacionit. 

Sjellja e problemeve 
Ndonjëherë sjellja e klientit nuk mund të jetë një rrezik për sigurinë, por mund të paraqesë një 
problem madhor për klientin për të arritur qëllimet e tyre. Një vlerësim i sjelljes së një klienti 
me kalimin e kohës, së bashku me njohuri të sakta për gjendjen dhe çështjet aktuale të klientit, 
mund të bëjë një rrugë të gjatë drejt ndërmarrjes së veprimit të duhur për të parandaluar 
sjelljen problematike të ardhshme. 

Duke iu përgjigjur situatave të krizës ose sjelljes së papërshtatshme 
Organizatat zakonisht kanë procedura specifike për të trajtuar situatat e krizës, duke përfshirë 
aktet e dhunës dhe agresionit. 

Pavarësisht nga procedurat në vend për të mbështetur punëtorët e OSHC-ve në një situatë 
krize, është gjithashtu e rëndësishme që incidentet agresive të menaxhohen në nivel 
organizativ. Ekzistojnë tri faza për të menaxhuar një incident agresiv - para, gjatë dhe pas një 
ngjarjeje. 

• Para një incidenti 
Punonjësit dhe organizatat e OSHC-ve duhet të zbatojnë masa parandaluese. 

• Gjatë incidentit 
Punonjësit e OSHC-ve të përfshira duhet të përdorin strategji që jo vetëm që do të 
ndihmojnë klientin për të rifituar kontrollin, por gjithashtu do të parandalojë dëmtimin 
e punonjësve të OSHC-ve, klientit, të tjerëve dhe/ose pronës. 

• Pas incidentit 
Një debriefing duhet të kryhet me të gjithë ata që janë përfshirë, zakonisht në baza 
individuale, dhe veçanërisht me klientin për të ndihmuar klientin të merret me çështjet 
themelore dhe për të parandaluar episode të mëtejshme. 
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Metodat e vlerësimit 
Ekzistojnë një numër metodash vlerësimi për monitorimin e sjelljes së klientit dhe secila prej 
këtyre metodave kërkon mjete specifike, në varësi të rrethanave dhe klientëve të përfshirë. 
Llojet e metodave të vlerësimit të përdorura për të monitoruar sjelljen e klientit përfshijnë: 

• Vlerësimi i klientit; 
• Vlerësimi indirekt; 
• Intervista me klientët dhe palët e interesuara; 
• Vlerësimi i rrezikut. 

Vlerësimi i klientit është kur klienti mund të marrë përgjegjësinë dhe të respektojë sjelljet e 
tyre. Kjo bëhet nga klienti që dokumenton drejtpërdrejtë kur ndodh diçka, ose kur përjetojnë 
sjelljen negative që vjen, të tilla si kur ndihen agresive dhe duan të "godasin" dikë. Gjithashtu 
mund të jetë duke identifikuar se çfarë po ndodh për të shkaktuar atë sjellje. 

Vlerësimi indirekt ndodh kur një punëtor, mësues ose prind/kujdestar i OSHC-ve vëzhgon 
sjelljen dhe shënon ndonjë ndryshim të sjelljes me kalimin e kohës. 

Intervistat me klientët dhe grupet e interesit/të afërmit e tyre mund të hedhin dritë mbi atë 
se si një klient po ndihet aktualisht, dhe çdo çështje aktuale që i shqetëson ato. Intervistat 
gjithashtu mund të zbulojnë se sa shpesh ndodh një sjellje e caktuar nëse është relevante. 

Vlerësimi i rrezikut - pjesë e vlerësimit dhe vlerësimit të nevojave dhe çështjeve të një klienti 
mund të kërkojë që punonjësi i OSHC-ve të përcaktojë nëse situata ose sjellja e klientit i vë ata 
ose të tjerët në rrezik. 

Mjetet e vlerësimit 
Ekzistojnë shumë lloje mjetesh për vlerësimin dhe monitorimin e sjelljeve në varësi të llojit të 
klientit dhe sjelljes së tyre dhe organizatës. Shumica e tyre zakonisht janë në formën e listave 
të kontrollit, formave ose pyetjeve me shumë zgjedhje, për shembull: 

• Raportet e incidentit; 
• Mjetet e vetëvlerësimit; 
• Listat e kontrollit të sjelljes së klientit; 
• Listat e kontrollit të rishikimit të statusit të jetës. 

Për këshilla të monitorimit dhe shqyrtimit për punëtorët e OSHC-ve dhe nga punonjësit e 
OSHC-ve, shih Shtojcën VII. 

Planifikimi i daljes dhe Mbyllja 
Planifikimi i daljes është procesi i ndihmës për një klient që të përgatitet për të ruajtur 
përparimin e tyre pa mbështetjen e shërbimit të OSHC-ve. Hulumtimet tregojnë se cilësia e 
marrëdhënies punëtore-klientë të OSHC-ve është faktori më i rëndësishëm në mbështetjen e 
planifikuar të suksesshme.96 Nga kjo rrjedh se përfundimi i kësaj marrëdhënieje mund të jetë 
një arritje e rëndësishme dhe mund të sjellë një ndjenjë humbjeje si dhe një mundësi që klienti 
të përshtatet dhe të vazhdojë përpara. Në varësi të natyrës së shërbimit, mbyllja mund të 

 
96 Loss and Trauma: General and Close Relationship Perspectives, edited John H. Harvey and Eric D. Miller. 
Psychology Press, 1999. 
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përfshijë një tranzicion në mbështetje më informale, monitorim më të largët nga OShC ose 
një referim tek organizatat kryesore. 

Planifikimi i daljes është një mënyrë mbështetëse për të ndihmuar klientët të përgatiten të 
vazhdojnë pa shërbimin që është ofruar. Disa shërbime kanë udhëzime që lejojnë ofrimin e 
shërbimit vetëm për një periudhë të caktuar kohe. 

Llojet e mbylljes së rasteve 
Për pjesën më të madhe, mbylljet e rasteve të Shërbimeve të Mbrojtjes Rinore do të jenë një 
nga katër llojet: 

• Mbarimi 
Nëse të gjitha rezultatet janë arritur, ose nëse klienti dhe/ose familja ndjehet jo ose nuk 
dëshirojnë të punojnë drejt këtyre rezultateve, por ka arsye të mjaftueshme për të 
besuar se fëmija/personi i ri është i sigurt edhe pse mund të ketë ende ndonjë rrezik , 
atëherë punonjësi i çështjes mund të pajtohet që përfundimi i marrëdhënies me 
klientin ose familjen është e përshtatshme. 

• Referimi 
Nëse klienti dhe/ose familja janë në gjendje ose dëshirojnë të vazhdojnë të punojnë 
me ofruesit e tjerë të shërbimeve drejt disa ose të gjitha rezultateve që ende nuk janë 
kryer, atëherë punonjësi i çështjes do të punojë me klientin/familjen për të identifikuar 
strategji të tjera për të mbështetur puna. Kjo mund të përfshijë referimin tek agjencitë 
ose ofruesit e tjerë, ose mund të përfshijë identifikimin e një mbështetjeje joformale si 
familja ose miqtë që do t'i inkurajojnë dhe udhëzojnë. 

• Transferimi 
Nëse koha e punëkërkuesit me klientin dhe/ose familjen po përfundon, por ata do të 
punojnë me një punonjës tjetër në organizatë, atëherë puna përfundimtare me klientin 
dhe/ose familjen do të fokusohet në zhvillimin e një marrëdhënie me punëtorin e ri të 
punës. Nëse punonjësi i çështjes kishte zhvilluar një marrëdhënie pozitive me 
klientin/familjen, është e dëshirueshme që të dy punëtorët e tanishëm dhe të rinj të 
kenë të paktën një seancë të përbashkët për të futur nëpunësin e ri të çështjeve të 
punës tek klienti. 

• Ndërprerja nga klienti/familja 
Nëse klienti dhe/ose familja po marrin shërbime vullnetare dhe merr një vendim të 
njëanshëm për t'i dhënë fund lidhjes së tyre me organizatën, ky vendim mund të 
komunikohet në mënyrë bindëse. Për shembull, anëtarët e klientit/familjes mund të 
ndalojnë gradualisht ose papritmas mbajtjen e emërimeve të planifikuara dhe të mos i 
përgjigjen përpjekjeve për t'u rikthyer. Punonjësi i çështjes duhet të konsultohet me 
mbikëqyrësit për të shqyrtuar përgjigjen e OSHC-ve.97 Ndërprerja nga klienti dhe/ose 
familja është lloji më pak i dëshirueshëm i mbylljes së rasteve, por ka gjasa të ndodhë 
disa herë. Klienti/familja nuk mund të ndërpresë shërbimet ligjore, megjithatë, nëse 
gjykata ka mandatuar shërbimet. 

 
97 Cournoyer, B. The Social Work Skills Workbook. 3rd ed., Brooks/Cole, 2000. 



95 
 

Procesi i mbylljes së rasteve 
Në disa raste, mund të jetë e përshtatshme të mblidhet një mbledhje ekipi për të shqyrtuar 
përparimin e klientit dhe/ose familjes në lidhje me vlerësimin, planin e rasteve dhe 
marrëveshjen e shërbimeve (shërbime) para mbylljes së rasteve. Kur gjykata është e përfshirë 
në një çështje që mbyllet, gjykata duhet ta miratojë mbylljen e çështjes si dhe të ndërpresë 
çdo urdhëresë ekzistuese të gjykatës. Në varësi të juridiksionit kjo mund të përfshijë njoftim 
me shkrim në gjykatë ose dëgjim. Punonjësit e rastit duhet të ndërmarrin hapat e mëposhtëm 
në ndërprerjen e shërbimeve: 

• Rishikimi i reduktimit të rrezikut 
Bisedoni me klientin dhe/ose familjen rreth arritjeve specifike, duke theksuar 
ndryshimin pozitiv në sjelljet dhe kushtet. 

• Detyrat e shqyrtimit përfunduan 
Diskutoni çdo pengesë që hasni dhe përqendrohuni në sukseset dhe njohuritë e fituara. 

• Shqyrtoni hapat e përgjithshëm në zgjidhjen e problemeve 
Kujto klientët dhe/ose familjet e hapave të bëra, si dhe metodat që ata mund të përdorin 
nëse ose kur lindin probleme të ardhshme. 

• Konsideroni çdo nevojë apo shqetësim të mbetur 
Ndihmoni anëtarët e familjes të planifikojnë si të ruajnë ndryshimet. Diskutoni çfarëdo 
pengese potenciale që mund të hasni, si dhe strategji për kapërcimin e tyre.98 

Bashkëpunimi i komunitetit gjatë mbylljes së rasteve 
Kur një klient dhe/ose familje ka marrë shërbime nga një OShC dhe institucione/agjensi të 
tjera ose ofruesit individualë, vlerësimi i progresit të familjes duhet të jetë një sipërmarrje 
bashkëpunuese. Punëdhënësi duhet të përcaktojë se përparimi i klientit dhe/ose familjes është 
i bazuar në informacionin e të gjithë ofruesve të shërbimeve të përfshira. 

Përfshirja e klientit/familjes 
Përvoja dhe reagimi i çdo të riu dhe familjes për t'i dhënë fund lidhjes do të jetë unik. Ndjenjat 
mund të shkojnë nga lehtësimi, kënaqësia dhe lumturia tek trishtimi, humbja, zemërimi, 
pafuqia, frika, refuzimi, mohimi dhe ambivalenca. Është e rëndësishme të inkurajohet klienti 
dhe/ose anëtarët e familjes për të diskutuar ndjenjat e tyre. 

Edhe nëse ka qenë një marrëdhënie e vështirë, punonjësi i çështjes duhet të japë një deklaratë 
pozitive të mbylljes.99 Disa hapa praktikë për përfshirjen e familjes përfshijnë: 

• Takimi me klientin dhe/ose familjen për të diskutuar mbylljen e rastit; 
• Parashikimi i një krize të krijuar nga klienti dhe/ose familja që mund të ndodhë si reagim 

ndaj pavarësisë që rezulton nga mbyllja e planifikuar; 
• Rishikimi i progresit të bërë si rezultat i përfshirjes së OSHC-ve; 
• Duke iu referuar klientit dhe/ose familjes çdo burim shtesë të nevojshëm; 
• Lënia e derës së hapur për shërbime nëse ato nevojiten në të ardhmen, duke përfshirë 

dhënien e informacioneve të duhura të kontaktit. 

 
98 Strategies for Working with Involuntary Clients, edited by Ronald H. Rooney, Columbia University Press, 1992. 
99 Glazer-Semmel, Esta. “How do I Prepare Families for Case Closure?” Handbook for Child Protection Practice, 
edited by Howard Dubowitz &amp; Diane DePanfilis, Sage, 2000, fq. 531-534. 
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Për planin e daljes dhe këshillave të mbylljes për punëtorët e OSHC-ve dhe nga punëtorët e 
OShC-ve, ju lutemi shihni Shtojcën VIII. 

Vlerësimi 
Vlerësimi nënkupton matjen e suksesit të punës së OSHC-ve me një klient, nga këndvështrimi 
i klientit si dhe nga këndvështrimi i punonjësve të OSHC-ve. Vlerësimet e secilit rast mund të 
përfshihen gjithashtu në vlerësimet e përgjithshme të një shërbimi ose programi. 

Vlerësimi ka të ngjarë të përfshijë: 

• Arritja e rezultateve të klientit; 
• Kënaqësia e klientit me procesin; 
• Kënaqësia e klientit me punën e punëtorit mbështetës; 
• Reflektime nga punonjësi mbështetës. 

Vlerësimi i secilit rast lejon shërbimin të identifikojë gjërat që kanë punuar mirë dhe mundësitë 
për përmirësim. Gjithashtu ofron një mundësi për klientin për të reflektuar mbi përparimin e 
tyre. Vlerësimi mund të kërkohet nga organi i financimit të OSHC-ve. 

Për këshilla të vlerësimit për punëtorët e OSHC-ve dhe nga punëtorët e OSHC-ve, ju lutemi 
shihni Shtojcën IX. 
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Partneriteti

 

 

 

 

 

 

 

Partneriteti përkufizohet si një marrëdhënie bashkëpunimi ndërmjet njerëzve nga organizata, 
disiplina dhe/ose programe të ndryshme. Qasja e partneritetit është një përpjekje për të kaluar 
kufijtë ideologjikë dhe strukturorë për të ndërtuar marrëdhënie kuptimplote që përmirësojnë 
funksionimin e sistemit dhe përfundimisht përvojën e të rinjve që përdorin shërbimet e 
komunitetit. 

Arsyeja më e rëndësishme për partneritete efektive në fushën e shërbimeve njerëzore është 
përmirësimi i përvojave të të rinjve dhe familjeve të qasjes në mbështetjen që u nevojitet, kur 
ata kanë nevojë për të. 

Qasja me personin në qendër të partneritit 
Bashkëpunimi me ofruesit e shërbimeve të tjera si dhe me familjen dhe komunitetin është 
jetësore për të mbështetur të rinjtë në situata komplekse. Me një qasje të përqendruar te 
personi, një qëllim i përbashkët është jetik dhe duhet të mbështesë gjithë partneritetin. Kjo 
qasje supozon se qëllimi i përbashkët ose agjenda e përbashkët duhet të jetë një angazhim 
për ofrimin e shërbimeve të përqendruar tek personat. Në kontekstin e mbështetjes individuale 
që merr një numër organizatash, kjo nënkupton se qëllimi i përbashkët duhet të jetë njëzëri të 
mbështesë atë person për të arritur aspiratat e tyre. 

Për të krijuar dhe mbështetur partneritetin, të gjithë anëtarët duhet t'i përmbahen filozofisë 
kryesore të një qasjeje të përqendruar tek njeriu. Qasja mund të ndahet në pesë elementë 
thelbësorë për një partneritet të suksesshëm: 

• Fuqizimi i mjedisit; 
• Marrëdhënie kuptimplotë; 
• Kampionët për ndryshim (anëtarët e partneritetit); 
• Lehtësimi/koordinimi (elementi lëvizës); 
• Arritjet e arritura (ndërhyrjet e fokusuara në qëllime). 

Të gjitha organizatat partnere, në kontekstin e një partneriteti, duhet të lidhen me një vlerë të 
përbashkët. Individët e përfshirë gjithashtu duhet të lidhin vlerën e përbashkët me vlerat dhe 
besimet e tyre personale. Lidhur me një ideologji të përqendruar në person, organizatat 
partnere duhet të jenë mjaft të guximshëm për të vënë besim tek njëri-tjetri, të besojnë në 
praktikuesit e tyre dhe në fund të fundit të besojnë tek personi që merr mbështetje. 
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Fuqizimi i mjedisit 
Vlera thelbësore në zemër të mjedisit fuqizues është që të gjithë anëtarët e partneritetit, në të 
gjitha nivelet e punës, kanë urtësi dhe përvojë për të kontribuar në suksesin e partneritetit. 

Marrëdhënie kuptimplotë 
Marrëdhëniet ndërshtetërore kuptimplotë arrihen kur njerëzit lidhen me një vlerë të 
përbashkët dhe janë transparente në lidhje me mangësitë e tyre. Partneritetet mund të vijnë 
në shumë forma. Nga një ekip kujdesi që koordinon përkrahjen për një person të ri ose situatën 
e familjes, në një komunitet të gjerë të projektit kryeson bashkëpunimin për të zbatuar një 
nismë të re. 

Llojet e hapësirës së përdorur dhe madhësia e grupit duhet të merren parasysh kur përpiqen 
të arrijnë siguri dhe reflektim kritik. Mekanizmat duhet gjithashtu të jenë në vend që anëtarët 
të jenë në gjendje të komunikojnë lehtësisht me njëri-tjetrin jashtë mbledhjeve të caktuara në 
të dy forumet e grupeve dhe individualisht. Ka mundësi për përdorim inovativ të teknologjisë, 
por ato do të duhet të kapërcejnë barrierat e sistemeve dhe protokolleve të ndryshme 
organizative. 

Takimet e ndryshme do të kenë gjithashtu qëllime të ndryshme dhe mund të përfshijnë 
anëtarë të njëjtë ose të ndryshëm në varësi të llojit të partneritetit: 

• Përvojat e përbashkëta të trajnimit; 
• Takimet operacionale; 
• Grupe praktike reflektuese; 
• Takimet strategjike. 

Praktika reflektuese është një aftësi që punonjësit e OSHC-ve ndërtojnë për të pajtuar pse ata 
bëjnë atë që bëjnë me atë se si dhe çfarë bëjnë ata. Një qasje me të vërtetë në qendër të 
personave kërkon reflektim kritik të vazhdueshëm në lidhje me praktikën, si dhe vendimet 
operacionale dhe strategjike. 

Kampionët e ndryshimit 
Qasja në qendër të personit për partneritet synon ndryshimin sistematik drejt një ofrimi më të 
integruar të shërbimeve. Prandaj është e rëndësishme që anëtarët kryesorë të partneritetit nga 
secila organizatë apo program që marrin pjesë në takime janë në gjendje të jenë agjentë të 
ndryshimit brenda organizatës së tyre. 

Ndërsa partneriteti mund të ofrojë mundësi për të gjithë stafin e organizatave të ndryshme që 
të bashkohen, ka të ngjarë që marrëdhëniet kyçe të bëhen midis një numri të caktuar. Këta 
individë do të duhet të kenë një shkallë të ndikimit, vjetërsi dhe fleksibilitet për të ndikuar në 
ndryshim. Në thelb kampioni i ndryshimit bëhet një kanal midis organizimit të tyre dhe 
partneritetit. Ata gjejnë mundësi që ekspertiza dhe burimet e agjencive të tyre të përdoren për 
të mbështetur përpjekjet e partneritetit dhe të kërkojnë të përmbushin nevojat e organizatës 
përmes kontakteve dhe konsultave që vijnë nga partneriteti. Aseti më i vlefshëm i kampionit 
për ndryshim është dikush që është në gjendje të reflektojë në mënyrë kritike punën e tyre 
dhe atë të organizimit të tyre. 
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Facilitimi/Koordinimi 
Një lehtësues neutral shihet si i rëndësishëm në një qasje të përqendruar tek personi. 
Megjithëse neutraliteti do të ishte ideal, është ambicioz dhe i gabuar të supozohet se një 
udhëheqës është tërësisht neutral. Një synim i preferuar do të ishte një lider që synon të jetë 
neutral dhe që punon për të mbështetur vlerat e partneritetit mbi interesat e një organizate të 
caktuar. Duke nxjerrë vlerën kyçe të përqendruar te personi, një udhëheqës i tillë do të përpiqej 
të ishte transparent dhe autentik në qasjen e tyre, veçanërisht kur ka ndonjë besnikëri të 
identifikuar. 

Personi në rolin e lehtësimit ose koordinimit duhet të njohë gjithashtu vlerën e kolektivit dhe 
si i tillë ata duhet të përdorin pozitën e tyre udhëheqëse për t'u mbështetur në përvojën dhe 
njohuritë brenda partneritetit. Vendimet e partneritetit duhet të jenë konsultative dhe është 
puna e lehtësuesit që të tërheqë vëmendjen drejt parimit të përqendruar te personi kur rruga 
përpara është e paqartë. Ndërkohë që elementi i lehtësimit ose koordinimit është jetësor për 
të bashkuar një grup në shkallë të parë dhe për të ndërtuar partneritetin, qëllimi përfundimtar 
është që anëtarët e partneritetit të udhëheqin vetë. Është me këtë qëllim përfundimtar që 
koordinatori synon të krijojë një partneritet me anëtarët që janë të autorizuar për ta udhëhequr 
atë dhe proceset që e bëjnë atë të qëndrueshëm. 

Arritjet për të cilat jeni pajtuar 
Përveç një vizioni të përbashkët, çdo partneritet duhet të ketë një marrëveshje për atë që 
shpresojnë të arrijnë së bashku. Për financimin dhe efektivitetin e provave partneriteti do të 
dëshirojë të tregojë rezultate të qarta të matshme. Nga qasja e ndikimit kolektiv një 'matje e 
përbashkët' siguron qëndrueshmëri dhe përgjegjësi të të gjithë anëtarëve. 

Nga këndvështrimi i përqendruar te personi, rezultatet duhet të lidhen me përmirësimin e 
shërbimeve në mënyrë që të rinjtë të cilët mbështesin mund të arrijnë qëllimet e tyre. Së pari, 
arritjet e partneritetit duhet të lidhen me aspiratat e klientit. Së dyti, të arriturat që do të maten 
duhet të miratohen nga anëtarët e partneritetit. Përderisa kjo zakonisht është përgjegjësia e 
atyre me elemente strategjike për rolet e tyre, është e rëndësishme nga pikëpamja e 
përqendruar te personi që të gjithë anëtarët e partneritetit, duke përfshirë praktikuesit dhe 
avokatët e klientëve, të konsultohen me atë se cilat arritje janë të rëndësishme për ta dhe për 
atë se çka është reale për të matur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Vullnetarët

 

 

 

 

 

 

 

Sistemi i menaxhimit vullnetar duhet të ofrojë një qasje të planifikuar për mënyrën se si duhet 
të menaxhohet programi vullnetar dhe një mjet për të përcaktuar nëse programi po arrin atë 
që është krijuar për të bërë. 

Rekrutimi 
Një trend i kohëve të fundit ka parë një ndryshim nga vullnetarizmi i rregullt dhe afatgjatë në 
një vullnetarizëm më episodik ose të bazuar në projekte. Përderisa kjo ka krijuar sfida të 
rëndësishme për shumë organizata që varen nga vullnetarët e disponueshëm vazhdimisht, 
realiteti është se gjithnjë e më shumë vullnetarë po kërkojnë mënyra për t'u angazhuar në një 
kapacitet afatshkurtër. 

Një rol vullnetar i bazuar në projekte do të përqendrohet në aftësitë që një vullnetar ka për 
të ofruar më shumë sesa në kohën që duhet të japin. Këto role janë ngritur shpesh për të 
dhënë një rezultat specifik si: 

• Kryerja e një festivali të komunitetit; 
• Shpërndarja e një plani strategjik; 
• Redesigning një website; 
• Vendosja e një aplikacioni për grant. 

Këtu janë disa të vërteta themelore themelore rreth rekrutimit të vullnetarëve: 

• Fjala e gojës nga vullnetarët e tanishëm është metoda më efektive e rekrutimit; 
• Njerëzit nuk bëjnë vullnetar nëse nuk u kërkohet; 
• Mbajtja e një vullnetari të kënaqur është shumë më efektive sesa rekrutimi i një të ri; 
• Një vullnetar, i cili largohet pas një përvoje të dobët, do të bëjë më shumë dëme se sa 

e mira e bërë nga dhjetë fushata të shkëlqyera të rekrutimit. 

Ka gjashtë faza për procesin e rekrutimit dhe përzgjedhjes: 

Zhvillimi i rolit vullnetar 
Hapi i parë në rekrutim është të zhvillohen role vullnetare, duke marrë parasysh çështjet e 
mëposhtme: 

• Duhet të arrihet qartësimi i asaj që është vullnetari; 
• Identifikimi i kufijve të rolit vullnetar; 
• Identifikimi dhe përgatitja e mbikëqyrësve për rolin; 
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• Zhvillimi i proceseve efektive të komunikimit rreth rolit; 
• Krijimi i një vendi të përshtatshëm pune për vullnetarin; 
• Identifikimi dhe marrja e burimeve të nevojshme për të mundësuar vullnetarin që të 

përmbushë rolin; 
• Sigurimi i punës përkatëse është në dispozicion për vullnetarët për të bërë; 
• Zhvillimi i mekanizmave të përshtatshëm mbështetës për vullnetarët dhe roli; 
• Identifikimi dhe zbatimi i mbikëqyrjes së duhur. 

Pyetjet kyçe që do të kenë vullnetarët duhet t'u përgjigjen: 

 

• Pse? 
Orientimi në kauzë fut vullnetarë të rinj në misionin e organizatës, biznesin bazë dhe 
programet. Mund të përfshijë: misionin dhe vizionin, idealet, qëllimet, planin strategjik, 
historinë e programit, dhe më gjerë, fushën ose sektorin. 

• Si? 
Orientimi në sistem ofron një pasqyrë të strukturës dhe menaxhimit të organizatës. 
Mund të përfshijë kanale të komunikimit dhe raportimit (çfarë janë dhe si punojnë), 
udhëzimet dhe politikat, strukturën, burimet e financimit dhe rregullat kur është e 
aplikueshme 

• Kush? 
Orientimi për popullin prezanton vullnetarin e ri në stafin, të paguar dhe të papaguar, 
me të cilin ata do të punojnë. Kjo mund të përfshijë hyrjen në stafin, menaxhimin, 
anëtarët e bordit dhe vullnetarët e tjerë, si dhe diskutimin e marrëdhënieve dhe 
marrëveshjeve të raportimit, të drejtpërdrejta dhe të tërthorta. 

• Çfarë? 
Orientimi në punë shikon fushën dhe kufijtë e punës vullnetare duke përfshirë rolet, 
mënyrat e punës dhe përshkrimet e vendeve të punës. 

• Ku? 
Orientimi në vendin e punës siguron informacion mbi zonat e punës, lehtësitë, ku 
ndodhet stafi kyç dhe një orientim për elementët e shëndetit dhe sigurisë në vendin e 
punës, duke përfshirë daljet nga zjarri dhe pajisjet. 

Pas përzgjedhjes dhe orientimit të vullnetarëve, trajnimi do të sigurojë që vullnetarët të kenë 
aftësitë, njohuritë dhe të kuptuarit e organizatës për të përmbushur rolin e tyre vullnetar me 
kompetencë dhe besim. Trajnimi mund të jetë një-në-një ose grup i bazuar, i formalizuar ose 
informal, dhe lehtësohet nga brenda organizatës ose jashtë. Temat e mbuluara nga trajnimi i 
aftësive janë po aq të ndryshme sa rolet dhe puna në të cilën vullnetarët tani përfshihen. 

Bashkëpunimi i kulturës jep informacion mbi kulturën e organizatës, siç janë format e 
përshtatshme të veshjes, sjellja, gjuha dhe ndërveprimi shoqëror si dhe kur dhe ku të hahet 
dreka. 

Politika dhe Procedurat 
Shumica e politikave të një organizate do të zbatohen në mënyrë të barabartë për vullnetarët. 
Politikat plotësuese për dhe për vullnetarët mund të përfshijnë: 
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• Përkufizimi i një vullnetari; 
• Fushëveprimi i përfshirjes vullnetare; 
• Angazhimi minimal dhe maksimal i kohës; 
• Njohja vullnetare; 
• Rimbursimi i shpenzimeve të tilla si udhëtimi; 
• Insurance. 

Sisteme të Regjistrimit 
Është thelbësore që të gjitha programet vullnetare të kenë në dispozicion një mënyrë efikase 
për të mbledhur, ruajtur dhe rifituar të dhënat dhe informacionin thelbësor për programin dhe 
që të dhënat personale për vullnetarët individualë të ruhen në mënyrë konfidenciale në 
çfarëdo forme që ruhet. 
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Mbikëqyrja, Konsultimet 
dhe Mbështetja

 

 

 

 

 

 

 

 

Mbikëqyrësit janë përgjegjës për të siguruar përmbushjen e misionit dhe qëllimeve të 
organizatës dhe arritjen e rezultateve pozitive për fëmijët, të rinjtë dhe familjet përmes ofrimit 
të shërbimeve kompetente, të ndjeshme dhe me kohë. 

Mbikëqyrësi është lidhja midis vijës së frontit të ofrimit të shërbimeve dhe niveleve të larta të 
administratës. Është mbikëqyrës që sjell burimet e organizatës në veprim në vijën e frontit - 
pika e kontaktit të klientit.100 Mbikëqyrësi ka dy role kryesore: 

• Ndërtimi i themeleve dhe ruajtja e funksionimit të njësisë; 
• Zhvillimi dhe mbajtja e kapacitetit të stafit. 

Këto role realizohen përmes aktiviteteve të mëposhtme: 

• Komunikimi i misionit, politikave dhe udhëzimeve të OShC-së për stafin e çështjeve; 
• Vendosja e standardeve të performancës për stafin për të siguruar praktikë me cilësi të 

lartë; 
• Sigurimi që të gjitha ligjet dhe politikat të ndiqen dhe të qëndrojnë aktualë me 

ndryshimin e politikave dhe procedurave; 
• Krijimi i një klime psikologjike dhe fizike që mundëson stafin të ndjehet pozitiv, i 

kënaqur dhe i rehatshëm për punën e tyre në mënyrë që klientët të mund të shërbejnë 
më mirë; 

• Ndihma e stafit të mësojë atë që ata duhet të dinë për të kryer punën e tyre në mënyrë 
efektive përmes orientimit, mentorimit, trajnimit në punë dhe stërvitjes; 

• Monitorimi i ngarkesave të punës dhe performancës së njësisë dhe personelit për të 
siguruar që standardet dhe pritjet arrihen me sukses; 

• Mbajtja e stafit të informuar për punën e tyre dhe sigurimin e njohjes për përpjekjet 
dhe arritjet e stafit. 

 
100 Morton, Thomas D. and Marsha K. Salus. Supervising Child Protective Services Caseworkers. U.S. Department of 
Health and Human Services, National Center on Child Abuse and Neglect, 1994. 



104 
 

Zbatimi i masave të sigurisë101 
Ky kapitull shqyrton rolin e mbikëqyrësit, përfshirë përfshirjen e mbikëqyrësit në vendimmarrje, 
konsultimet klinike, monitorimin dhe reagimet. Së fundi, kapitulli shikon mënyrat në të cilat 
mbikëqyrësit dhe bashkëmoshatarët ofrojnë mbështetje për punonjësit e rasteve, 
parandalojnë djegien dhe sigurojnë sigurinë e punëtorëve. 

Përfshirja mbikëqyrëse në vendimmarrje 
Mbikëqyrësit duhet të përfshihen në çdo vendim të rasteve që ndikojnë në sigurinë dhe 
qëndrueshmërinë e të rinjve. Mbikëqyrësi dhe punonjësi i rastit duhet të bashkëpunojnë për 
të arritur konsensus mbi vendimet lidhur me sigurinë dhe arritjen e përhershëm të fëmijës. 
Meqenëse punonjësi i çështjes është mbajtësi kryesor i informacionit, mbikëqyrësi duhet të 
shqyrtojë dokumentacionin e punonjësit të rastit dhe të takohet me punonjësin e rastit për të 
analizuar informacionin. Mbikëqyrësi dhe punëkërkuesi duhet të punojnë së bashku për të 
kuptuar dhe arritur në vendimin më të përshtatshëm.102 

Kjo qasje e përfshirjes së mbikëqyrjes kërkon që mbikëqyrësi të respektojë punonjësin e rastit, 
të punojë me punonjësin e rastit për të mbledhur informacion të plotë dhe të saktë nga 
burimet e familjes dhe kolateralit, analizon informacionin në mënyrë të kujdesshme dhe nxjerr 
konkluzione të arsyeshme si konkluzione dhe zbritje. Në fund të fundit, mbikëqyrësi është 
përgjegjës për drejtimin e aktiviteteve të punëkërkuesit dhe do të ndajë çdo detyrim që rrjedh 
nga veprimi i rastit ose dështimi për të vepruar. 

Konsultimi i kolegëve 
Përveç marrjes së konsultimeve klinike nga mbikëqyrësit e tyre, punonjësit e rasteve mund të 
konsultohen edhe me punonjësit e tjerë të punës në njësi. Punonjësit me eksperiencë dhe 
kompetente mund të kenë trajtuar situata të ngjashme dhe të jenë në gjendje të japin 
sugjerime, udhëzime dhe drejtim. 

Personeli i çështjeve të grupit që përfshin të gjithë njësinë janë gjithashtu burime 
jashtëzakonisht të dobishme të konsultimit. Në grup punëtorët e rasteve të personelit 
paraqesin një rast problematik. Mbikëqyrësi dhe punëtorët e tjerë në njësi ndajnë ekspertizën 
e tyre dhe sugjerojnë veprime, shërbime, burime ose vendime. Shumë OShC përdorin stafin e 
rasteve në grup për të ndihmuar me vendime të tilla të mëdha si kthimi i fëmijëve në shtëpi 
dhe mbyllja e rasteve brenda tërë njësisë. 

Profesionistët në komunitet janë një burim tjetër i konsultimit. Varësisht nga marrëdhënia 
ndërmjet punonjësit të rastit ose OSHC-së dhe komunitetit profesional, mund të jetë e mundur 
konsultimi joformal për rastet. Konsultimet formale në formën e një vlerësimi mund të jenë të 
nevojshme, të tilla si në një shqyrtim të drogës ose vlerësim zhvillimor. Përfshirja e anëtarëve 
të komunitetit shpesh mund të sjellë një perspektivë të re në procesin e rishikimit të rasteve 
të OShC-ve, si dhe të ofrojë një mundësi për komunitetin që të kuptojë më mirë programin e 
OSHC-ve. 

Rishikimi i qytetërisë të planeve të rasteve në rastet kur fëmija është vendosur në kujdestari 
mund të jetë gjithashtu një burim informacioni dhe asistence. Shqyrtimet shumëdisiplinore 
të rasteve janë gjithashtu burime të shkëlqyera për stafin e OSHC-ve. Jo vetëm që këto 

 
101 Standards for Supervision in Child Welfare. Colorado Department of Human Services in conjunction with 
National Child Welfare Resource Center for Management and Administration, 1994. 
102 Holder, Wayne, and Thomas Morton. Designing a Comprehensive Approach to Child Safety. Child Welfare 
Institute, 1999. 



105 
 

rishikime të rasteve ofrojnë konsultime nga disiplina të tjera për një rast të veçantë, ato 
gjithashtu ofrojnë mundësi për të trajtuar gjithashtu çështjet e koordinimit dhe bashkëpunimit. 

Monitorimi mbikëqyrës i praktikës së rastit 
OSHC-të duhet të kenë sisteme në vend për të monitoruar praktikën. Ekzistojnë tri metoda që 
mbikëqyrësi mund të përdorë për të mësuar se çfarë punonjësit e rastit po bëjnë me klientët: 

• Rishikimi i dokumentacionit të çështjeve të rastit; 
• Sigurimi i mbikëqyrjes individuale; 
• Vëzhgimi i punonjësve të çështjeve me dokumentacionin e klientëve. 

Mbikëqyrësit duhet të shqyrtojnë dokumentacionin e rasteve në baza të rregullta dhe 
sistematike. Shqyrtimi i dokumentacionit të rastit siguron mbikëqyrësit informacionin e 
mëposhtëm: 

• Frekuenca dhe përmbajtja e kontakteve të punonjësve/klientëve; 
• Pikat e forta, nevojat dhe rreziqet e klientit/familjes; 
• Plani për të siguruar sigurinë; 
• Vendimet e vendimeve të çështjeve; 
• Shërbimet ose ndërhyrjet për të zvogëluar rrezikun; 
• Përparimi drejt rezultateve; 
• Çdo ndryshim në gjendjen e fëmijës/të riut dhe të familjes. 

Mbikëqyrësit duhet të planifikojnë konferenca javore individuale me stafin. Mbikëqyrësit duhet 
të kenë një sistem monitorimi që siguron që secili rast të diskutohet në thellësi në baza mujore 
si minimum. Kjo do t'u mundësojë mbikëqyrësve të jenë të informuar për veprimet e 
ndërmarra ose të nevojshme në rastet, progresin drejt ndryshimit ose zvogëlimit të rrezikut 
dhe vendimeve të rasteve. Ai gjithashtu do t'i mundësojë mbikëqyrësit që të ofrojë konsultime, 
udhëzime, udhëzime dhe stërvitje për punonjësit e rasteve në lidhje me praktikën e rastit. 

Së fundi, përveç nëse mbikëqyrësit vëzhgojnë ndërveprimin e punëkërkuesit dhe klientit 
drejtpërdrejt, ata nuk e njohin vërtet efektivitetin e punëtorëve në punën me klientët. Vëzhgimi 
i rregullt duhet të bëhet me të gjithë punonjësit e rastit. Ka shumë mundësi për vëzhgim, duke 
përfshirë: 

• Vizitat në terren/në terren; 
• Vizitat në zyrë; 
• Seancat gjyqësore; 
• Vizitat e mbikëqyrur të familjes-fëmijë; 
• Personeli i rasteve dhe rishikimet; 
• Konferencat ose mbledhjet e grupeve familjare. 

Vëzhgimet mund të strukturohen në një numër mënyrash, në varësi të asaj që është negociuar 
ndërmjet punonjësit të çështjeve të punës, mbikëqyrësit dhe familjes. Për shembull, një 
punonjës i rastit mund të ndihet "i mbërthyer" në një rast dhe me klientin dhe/ose me lejen e 
familjes, do të donte konsultimin nga një vëzhgues objektiv. Bazuar në rishikimin dhe 
vlerësimin e përpjekjeve të punëkërkuesit me klient/familje, mbikëqyrësi njeh përpjekjet dhe 
arritjet e punonjësit të rastit dhe jep reagime pozitive mbi praktikat specifike të rasteve që ata 
po bëjnë mirë. Zonat dhe shkathtësitë të cilat kanë nevojë për përmirësime janë adresuar 
gjithashtu, si dhe mënyra për ta bërë këtë. 
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Përfundim

 

 

 

 

 

 

Në të gjitha vendet, përfshirë Ballkanin Perëndimor, mbrojtja e të rinjve në rrezik të 
përjashtimit social kërkon shërbime gjithëpërfshirëse të ofruara në bashkëpunim me sektorët 
qeveritarë dhe joqeveritarë. Ndërsa të gjitha vendet e përfshira në projektin ARYSE, Shqipëri, 
Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi, kanë miratuar politika për 
bashkëpunim ndërsektorial, është e nevojshme që ato të përmirësohen më tej. 

Të rinjtë nga popullatat me rrezik më të lartë të përjashtimit social nuk janë të lehtë për t'u 
përfshirë në programet e planifikuara të mbështetjes dhe është edhe më e vështirë t'i mbahen 
ato. Programet duhet të përshtaten në moshën e tyre dhe të përqendrohen në nevojat e tyre 
specifike. Ato gjithashtu duhet të jenë të ndryshme dhe pjesëmarrëse. 

Më shpesh sesa jo, është e nevojshme të sjellësh shërbime për të rinjtë - në vendet ku ata 
mbledhin, në vend që të presin që ata të vijnë në organizata dhe institucione. OShC-të punojnë 
me popullata shumë të cenueshme të të rinjve, siç janë të rinjtë që përdorin drogë, fëmijët 
dhe të rinjtë me përvojë në rrugë, të rinjtë roma, është e pazëvendësueshme. Gjithsesi, gjithnjë 
e më shumë institucione qeveritare delegojnë punën në terren tek punonjësit e tyre, gjë që 
lejon shkëmbimin e përvojave dhe të nxënit nga bashkëmoshatarët. Ekziston gjithashtu një 
numër i madh shërbimesh plotësuese sociale, shëndetësore, ligjore dhe shërbime të tjera të 
ofruara nga OShC-të. 

Për të arritur rezultate më të mira, rekomandohet: 

1. Përmirësimi i komunikimit ndërmjet ofruesve të shërbimeve në sektorë qeveritarë dhe 
joqeveritarë, në lidhje me të dhënat mbi ofruesit e shërbimeve, të cilat duhet të jenë të 
sakta, të përhapura, përditësohen rregullisht dhe shërbimet. 

2. Të përcaktojë qartë rolet dhe përgjegjësitë e të gjithë aktorëve, të krijojë plane 
komunikimi dhe të formalizojë bashkëpunimin nëpërmjet kontratave ose 
marrëveshjeve ose memorandumeve të mirëkuptimit. 

3. Organizimi i konferencave të rasteve në raste komplekse me qëllim përfshirjen aktive 
të të gjithë aktorëve përgjegjës, si dhe të rinjve dhe familjeve të tyre dhe/ose 
kujdestarëve. 

4. Kryen një vlerësim të përbashkët të rrezikut, masat për zbutjen e planeve, monitoron 
dhe vlerëson, duke përdorur mësimet e nxjerra për planifikim dhe bashkëpunim të 
mëtejshëm. 

5. Përcaktoni saktësisht standardet, unike për ofrimin e shërbimeve të një lloji, pavarësisht 
faktit nëse ato ofrohen nga qeveria ose jo-qeveritare. 



107 
 

6. Përgatitja e përshkrimit të detajuar dhe të qartë të punës për të gjithë stafin dhe 
vullnetarët e përfshirë në OShC. 

7. Organizimi i vlerësimit profesional të kapacitetit (njohurive, predispozicioneve dhe 
aftësive) të të gjithë stafit të ri dhe vullnetarëve, monitorimin e arritjeve të tyre dhe 
ofrimin e mentorimit dhe mbikëqyrjes së vazhdueshme me qëllim të shmangies së 
problemeve, siç është lodhja e dhembshurisë, traumatizmi i varur dhe shpërthimi. 

8. Sigurimi i trajnimeve të veçanta për të gjithë stafin dhe vullnetarët se si të mbrohen 
nga rreziqet potenciale në vendin e punës. 

9. Organizimi i edukimit të vazhdueshëm të stafit dhe vullnetarëve nëpërmjet 
pjesëmarrjes në aktivitete të tilla si seminare, seminare, praktika në institucione ose 
OShC të tjera, shkëmbimi, turne studimi, investimi në zhvillimin e karrierës së tyre, 
vlerësimi i rregullt i arritjeve dhe sigurimi i shpërblimit/promovimit adekuat. 

10. Përcaktimi, monitorimi dhe vlerësimi i indikatorëve unik të performancës për t'i 
përdorur ato si dëshmi të praktikës së mirë dhe një argument për avokimin, negocimin 
e ndryshimeve ose ndryshimeve në politikat dhe procedurat dhe/ose për marrjen e 
fondeve nga shteti ose donatorët. 
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Shtojca I 

Një model vendim-marrës etik 
Duke pasur parasysh faktin që dilemat etike jo gjithmonë mund të zgjidhet lehtë përmes 
përdorimit të kodeve të etikës, mund të jetë e dobishme të kemi një kuadër në të cilin të 
analizohen dhe të marrin vendime etike. Modeli i mëposhtëm i vendimmarrjes etike vjen nga 
puna e Corey et al. (1998). 

Hapi 1: Identifikoni problemin. 

Hapi 2: Identifikoni çështjet potenciale të përfshira. 

Hapi 3: Rishikimi i udhëzimeve përkatëse etike. 

Hapi 4: Njihni ligjet dhe rregulloret relevante. 

Hapi 5: Merrni konsultime. 

Hapi 6: Shqyrto kurset e mundshme dhe të mundshme të veprimit. 

Hapi 7: Rendisni pasojat e rrjedhave të mundshme të veprimit. 

Hapi 8: Vendosni atë që duket të jetë rruga më e mirë e veprimit.  

Është jashtëzakonisht e rëndësishme që ju të mbani mbikëqyrësit tuaj të menjëhershëm dhe 
të gjitha palët e përfshira gjatë këtij procesi.Pasi të keni marrë vendimin tuaj, merrni pak kohë 
për të reflektuar mbi procesin dhe për të rishikuar atë që keni mësuar me një mbikëqyrës ose 
koleg të besuar. 
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Shtojca II 

Shërbimet mbështetëse dhe përmirësuese (shembuj të praktikës së mirë) 
Hulumtimi i hershëm i vlerësimit mbi efektivitetin e trajtimit sugjeron që ndërhyrja e 
suksesshme kërkon një paketë gjithëpërfshirëse që adreson nevojat ndërpersonale dhe 
konkrete të të gjithë anëtarëve të familjes. Ky studim sugjeron që programet që mbështeten 
vetëm në terapi profesionale pa shërbime të tjera mbështetëse ose përmirësuese për fëmijët 
dhe familjet, ofrojnë më pak mundësi për të maksimizuar përfitimet e klientit. Përveç kësaj, 
gjetjet sugjerojnë se gjatë muajve fillestar të trajtimit organizatat duhet të investojnë burimet 
më intensive për të angazhuar familjen (nëse është e pranueshme), pastaj të fillojnë 
ndryshimin e sjelljes sa më afër pikë referimit fillestar të jetë e mundur. 

Shërbimet për të rinjtë/familjet e abuzuara dhe në rrezik 
Shërbimet mbështetëse që synojnë të ofrojnë ndihmë, udhëzime dhe modele pozitive. Mund 
të përfshijnë shërbimet e ofruara nga Big Brothers/Big Sisters, Foster Grandparents, dhe besimi 
dhe grupet e bazuara në komunitet. 

Ndërhyrja elastike e trajnimeve të ndërsjellta është projektuar për të rritur kompetencën 
sociale të të rinjve të pambrojtur nëpërmjet ndërveprimeve me kolegët elastikë dhe të rriturit 
mbështetës. 

Ndërhyrjet e fokusuara për familjet që kanë përjetuar abuzime rrisin sigurinë e fëmijëve, 
zvogëlojnë rrezikun, identifikojnë dhe ndërtojnë forca familjare dhe qartësojnë përgjegjësinë 
në rastet e keqtrajtimit të fëmijëve duke përdorur një qasje shumëdisiplinore. 

Shërbimet e Ruajtjes së Familjes të dizajnuara për familjet në krizë ose me probleme kronike, 
me qëllim të zhvillimit të zgjidhjes afatgjatë për marrëdhëniet familjare, të cilat mund të 
shkojnë nga bashkimi i plotë familjar deri në ndërprerjen e kontakteve prind-fëmijë (që lidhen 
me fazat e fundit të procesit të trajtimit). 

Shërbimet intensive për ruajtjen e familjes për familjet, fëmijët e të cilëve janë identifikuar në 
rrezik për t'u vendosur, me qëllim parandalimin e vendosjes jashtë shtëpisë dhe zvogëlimin e 
rrezikut të keqtrajtimit të fëmijëve duke ndryshuar sjelljet dhe duke rritur aftësitë përmes 
shërbimeve intensive, të kufizuara kohore dhe gjithëpërfshirëse. 

Shërbimet për të rinjtë/familjet që përdorin drogë 
Forcimi i Programit Familjar për familjet që janë nën rrezikun e abuzimit të substancave, duke 
përfshirë trajnimin e prindërve, trajnimin e aftësive sociale dhe të jetës për fëmijët dhe seancat 
e praktikave familjare. 

Ushtrimi i Aftësive për Jetë (UAJ) është hartuar për të parandaluar ose zvogëluar përdorimin 
e drogës në portë. Kurrikula ka tre komponentë kryesore: aftësitë e vetë-menaxhimit, aftësitë 
sociale, dhe informatat dhe aftësitë që lidhen në mënyrë specifike me përdorimin e drogës. 
Praktikuesit përdorin një sërë teknikash, përfshirë mësim, demonstrim, reagime, përforcim dhe 
praktikë, për të trajnuar të rinjtë në këto tri fusha kryesore. 

Fokusimi në Familje është hartuar për keqtrajtimin, abuzimin e substancave me prindin me 
qëllim uljen e përdorimit të drogës dhe rritjen e aftësive prindërore. Sesionet adresojnë 
rikthimin, menaxhimin e familjes dhe promovimin e suksesit të fëmijëve në shkollë. 
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Shërbimet për të rinjtë që lënë kujdes formal 
Promovimi i Strategjive Alternative të Mendimit (PSAM) përqendrohet në mësimin e aftësive 
të rëndësishme sociale për të rinjtë. Kurrikula synon kompetencën emocionale (shprehje, 
mirëkuptim dhe rregullim), vetëkontroll, kompetencë sociale, marrëdhënie pozitive të 
bashkëmoshatarëve dhe aftësi ndërpersonale për zgjidhjen e problemeve. Vlerësimet e PSAM 
tregojnë se ky program ka efekte pozitive në disa faktorë të rrezikut të lidhur me dhunën, duke 
përfshirë sjelljen agresive, ankthin dhe depresionin, problemet e sjelljes dhe mungesën e 
vetëkontrollit. 

 

 

Shtojca III 

Modele terapeutike 
Termi 'modele terapeutike' përshkruan grupin e themeluar të teorisë dhe ndërhyrjes nga 
psikologjia, këshillimi dhe puna sociale. Modelet më të zakonshme terapeutike të zbatuara nga 
profesionistët në OSHC-të që punojnë me të rinjtë e pambrojtur janë: 

• Intervistimi Motivues; 
• Zgjidhjet e fokusuara në terapi; 
• Terapia e sjelljes njohëse; 
• Përqasja e Përforcimit të Komunitetit Adoleshent; 
• Terapia narrative; 
• Ndërhyrjet e fokusuara në familje; 
• Sjellja Dialektike Terapia; 
• Teoria e Angazhimit të Pranimit. 

Një model i vetëm i ndërhyrjes terapeutike nuk mjafton për të përmbushur nevojat e 
ndryshme dhe ndryshuese të të rinjve të parë në shërbimet e botës reale. Kornizat e praktikave 
terapeutike duhet të përfshijnë një shkallë të lartë eklektizash, duke u bazuar në një varg 
modelesh dhe traditash të ndryshme terapeutike. 

Një qasje modulare e elementëve të praktikës është e përshtatshme për të punuar me të rinjtë 
të cilët kanë nevoja të shumëfishta dhe komplekse që nuk mund të përmbushen përmes punës 
tradicionale të rastit ose me programe të bazuara në prova që përqendrohen në diagnoza të 
veçanta ose kushte të vetme. Është gjithashtu e dobishme në një sërë kontekstesh të punës 
së të rinjve, siç janë mjediset e banimit, qasja në terren dhe programet ditore. 

Përdorimi i elementëve të praktikës ofron këto përfitime kryesore mbi qasjen tradicionale për 
zbatimin e praktikave të informuara në prova në punën e të rinjve: 

• Përshtatje e lehtë ndaj nevojave individuale të klientit; 
• Ndjeshme ndaj kontekstit; 
• Integrimi i gatshëm në praktikën ekzistuese; 
• I përshtatshëm për modalitetet e ndryshme; 
• Efikasiteti i kostos në trajnime dhe mbështetje; 
• Gjuhë e zakonshme për të folur në lidhje me praktikën dhe kujdesin e bazuar në fakte; 
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• Mund të lehtësojë përshkrimin dhe vlerësimin e kujdesit. 

Intervistimi Motivues 
Intervistimi Motivues (IM) është "një formë bashkëpunuese e përqendruar tek personi për të 
nxitur dhe forcuar motivimin për ndryshim" (Miller & Rollnick, 2009; fq137). Shumica e të rinjve 
që vijnë në kontakt me shërbimet e OSHC-ve janë ambivalente për të bërë ndryshime në 
sjelljet e tyre. Ata mund të shohin disa përfitime të ndryshimit por ato gjithashtu shohin 
disavantazhe, ose ndryshimi mund të duket shumë i vështirë dhe duket se është përtej aftësive 
të tyre. Qëllimi i IM është të ndihmojë të rinjtë të krijojnë, të eksplorojnë dhe të zgjidhin 
ambivalencën e tyre ndaj ndryshimeve. 

Mund të përdoret në një shumëllojshmëri të gjerë cilësimesh. Megjithëse MI u projektua 
fillimisht si një ndërhyrje e shkurtër, në shërbimet që mbështesin të rinjtë me nevoja 
komplekse, MI duhet të përdoret rregullisht, pasi të rinjtë lëvizin përmes një procesi të trajtimit 
të një sërë çështjesh sfiduese gjatë kohës. MI është veçanërisht e dobishme në ato kohë kur 
presionet e jashtme po e shtyjnë personin e ri të mendojë për të bërë ndryshime në jetën e 
tyre, por motivimi i brendshëm është i ulët (autorët e të rinjve). Është gjithashtu e dobishme 
kurdo që një person i ri përjeton një periudhë ambivalence, ose humb besimin në aftësinë e 
tyre për të ndryshuar. 

Terapia e Fokusuar në Zgjedhje 
Terapia e Fokusuar në Zgjedhje (TFZ) është e orientuar fuqimisht në zbulimin dhe krijimin e 
zgjidhjeve, dhe shpenzon pak kohë dhe analiza të problemeve të energjisë. Shqyrtimi i gjatë i 
problemeve mund të jetë i padobishëm për shumë të rinj dhe TFZ lëviz sa më shpejt që të jetë 
e mundur në drejtim të përqendrimit në zgjidhje. TFZ është gjithashtu e orientuar fort në 
drejtim të ndërtimit të fuqive të klientëve. 

Një qasje e TFZ-së është veçanërisht e dobishme kur klientët paraqiten për herë të parë në një 
shërbim, dhe veçanërisht kur ato janë në krizë dhe ndihen të mbingarkuar nga problemet. 
Është gjithashtu e dobishme kur klienti ngurron ose skeptik për vlerën e ndihmës që mund të 
ofrohet nga një profesionist. Për shkak se ajo mund të japë fitime të vogla praktike shpejt, kjo 
ofron lehtësim të menjëhershëm nga ankthi dhe ndihmon për të nxitur angazhimin. 
Megjithëse TFZ përdoret shpesh në kontekstin e terapisë së shkurtër, sidomos në punën e një 
seance, ajo mund të aplikohet edhe në faza të ndryshme gjatë udhëtimit të klientit. Duke u 
përqëndruar në drejtim të zgjidhjeve në vend të elaborimit të problemeve, ofrohet shpresë 
dhe optimizëm kur klientët ndihen të tronditur, të pashpresë ose të 'mbërthyer'. 

Terapia Kognitive Biheviorale 
Terapia Kognitive Biheviorale (TKB) është një koleksion i larmishëm i ideve dhe strategjive 
terapeutike. Kjo është një sintezë e dy formave të terapisë që dalin nga tradita teorike të 
ndryshme,Terapia e Sjelljes mëson reagime të reja të sjelljes, ndërsa Terapia Kognitive mëson 
mënyra të reja të të menduarit për përvojën tonë. Të dyja vazhdojnë të praktikohen veçmas 
dhe në kombinim, me teknikat e sjelljes ose njohëse, duke pasur parasysh diferencën në varësi 
të problemit, personit dhe kontekstit. TKB është aplikuar me sukses në trajtimin e një game të 
gjerë të kushteve të diagnostikuara që prekin fëmijët dhe adoleshentët, si dhe të rriturit. 
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Disa probleme të zakonshme të sjelljes të trajtuara më mirë nga TKB përfshijnë vështirësi në 
marrjen me njerëz të tjerë, menaxhimin e zemërimit, përballimin e stresorëve të zakonshëm 
të jetës, zgjidhjen e problemeve të përditshme dhe duke u bërë në mënyrë të përshtatshme. 
Problemet kryesore emocionale që mund të shkaktohen nga TKB përfshijnë depresionin dhe 
ankthin. Ndërsa TKB duhet të përdoret për të trajtuar probleme specifike të sjelljes dhe 
emocioneve, probleme të tilla ndodhin rrallë në izolim. Prandaj, TKB zakonisht do të duhet të 
përdoret si një pjesë e një strategjie gjithëpërfshirëse shumëdimensionale. 

Përqasja e Përforcimit të Komunitetit Adoleshent 
Përqasja e Përforcimit të Komunitetit Adoleshent (PPKA) u zhvillua si një trajtim 
gjithëpërfshirës për çrregullimet e përdorimit të kanabisit në adoleshentët, por ajo zbatohet 
lehtësisht në një sërë çështjesh të lidhura me të tilla si sjellja fyese. Qëllimi kryesor i PPKA është 
rritja e përforcimeve familjare, sociale, arsimore dhe/ose profesionale që e bëjnë jetën pa 
abuzimin e substancave tërheqëse për të rinjtë. Anasjelltas, identifikohen përforcuesit e 
keqpërdorimit të alkoolit ose të drogës dhe është i organizuar kohëzgjatja nga këto 
përforcime. 

PPKA përfshin një sërë strategjish, kryesisht të bazuara në parimet e terapisë së sjelljes. Kjo 
perfshin: 

• Angazhimi dhe strategjitë motivuese; 
• Analiza funksionale e sjelljeve problematike dhe sjelljet e dëshiruara alternative; 
• Planifikimi i aktivitetit pro-social; 
• Trajnimi i shkathtësive të komunikimit, trajnimi i aftësive për zgjidhjen e problemeve, 

menaxhimi i zemërimit dhe trajnimi i aftësive për parandalimin e rikthimit 
• Angazhimi i familjes/kujdestarit, mbështetja dhe ndërtimi i aftësive. 

Terapi Narrative 
Terapia Narrative (TN) është një qasje e këshillimit që përdor tregimin ose tregimin e 
tregimeve si një metaforë për të kuptuar se si individët vijnë të përjetojnë dhe kuptojnë 
problemet që prekin jetën e tyre dhe si një mjet për zhvillimin e kuptimeve, përvojave dhe 
veprimeve alternative. 

Problemet e jetës që dalin nga një sërë shkaqesh kuptohen si të mbahet dhe përkeqësohen 
nga 'vetë-tregimet e ngopura me probleme' (Payne, 2000). Kur vetë historitë e ngopura të 
problemeve të ngulitura, identiteti i një personi të ri mund të mbushet nga konkluzionet 
negative të identitetit (p.sh. "krijuesi i problemeve", "i dobët", "budalla" dhe "i padobishëm"). 
Ndërhyrjet e tipit TN janë të përshtatshme kur një i ri është duke u mbajtur prapa nga 
ndryshimet pozitive nga bindjet negative negative që po shtypin vetë efikasitetin e tij ose 
aftësinë për të ndërmarrë veprime pozitive. Qasjet narrative janë gjithashtu veçanërisht të 
përshtatshme për të punuar me të rinjtë të cilët janë traumatizuar ose abuzuar dhe po 
përpiqen të lëvizin nga kjo përvojë. 

Intervenimet e Fokusuara në Familje 
Intervenimet e Fokusuara në Familje (IFF) mund të konsiderohen si modalitet në nivel me 
"këshillim individual" ose "informim". Në kontekstin e mbështetjes së të rinjve të prekshëm, 
ndërhyrjet e informuara nga teoria e sistemeve familjare përqendrohen në ndryshimin e 
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modeleve të ndërveprimit ndërmjet anëtarëve të familjes që mund të lejojnë, ruajnë ose 
inkurajojnë sjelljet problematike.  

Në kontekstin e mbështetjes së të rinjve, qëllimet e ndërhyrjeve të fokusuara në familje janë: 

• Angazhimi i familjeve në procesin e kujdesit dhe mbështetjes sa më shumë të jetë e 
mundur; 

• Motivoni anëtarët e familjes si përkrahës të të rinjve të tyre, dhe; 
• Ndërtoni kapacitetin e anëtarëve të familjes për të siguruar mbështetje emocionale dhe 

praktike që ndihmon të rinjtë përgjatë një rrugë pozitive zhvillimore. 

Anëtarët e familjes përfshijnë kujdestarët që nuk mund të jenë farefisnorë, siç janë prindërit 
kujdestarë. 

Brenda shërbimeve të mbështetjes së të rinjve, objektivat e ndërhyrjeve të fokusuara në familje 
nuk shtrihen në zgjidhjen e shumicës së problemeve të familjes ose në korrigjimin e 
modaliteteve të ndërfutura të mosfunksionimit. Veprimi për këto qëllime është fusha e terapisë 
familjare të specializuar. 

Ka raste kur është e papërshtatshme të angazhohen familjet. Praktikuesit këshillohen të 
ushtrojnë kujdes kur ka ose ka qenë abuzimi ose dhuna në familje. Praktikuesit gjithashtu 
duhet të jenë të ndërgjegjshëm që disa të rinj nuk pranojnë përfshirjen e familjeve të tyre ose 
të tjerëve të përcaktuar. 

Terapia Dialektale Biheviorale 
Terapia Dialektale Biheviorale (TDB) u zhvillua fillimisht si një trajtim gjithëpërfshirës për gratë 
e rritura me çrregullime të personalitetit kufitar. Janë bërë ndryshime për të përshtatur TDB 
me nevojat specifike të adoleshentëve. Programi u shkurtua në 15 javë, u shtua një komponent 
i terapisë familjare dhe mësimet e zhvillimit të aftësive të rritur u thjeshtuan dhe u përshtatën 
për t'u përshtatur me nevojat dhe interesat e zhvillimit të adoleshentëve (Miller, Rathus, 
Linehan, Wetzler & Leigh, 1997). Përveç nëse klinikisht jo e përshtatshme, të paktën një 
kujdestari kërkohet të angazhohet për 15 javë të trajnimit të aftësive. Qëllimi kryesor i 
përfshirjes së prindërve ose kujdestarëve është që t'i ndihmojë ata të trajnojnë adoleshentin e 
tyre dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre në bashkëveprimin me adoleshentët. 

Elementet e TDB janë të përshtatshme për t'u përdorur me klientët të cilët përjetojnë 
emocione dërrmuese (p.sh. ndjenjat ekstreme të shqetësimit, dëshpërim, vetëkënaqësi, 
zemërim etj.) Dhe/ose sjellje shoqëruese kompulsive (p.sh. sjelljet vetëvrasëse dhe ideimi, 
sjelljet vetë-dëmtuese, përdorimi i substancave, marrjen e riskut, agresionin dhe dhunën ndaj 
të tjerëve). 

Terapia përmes Pranimit dhe Dedikimit 
Terapia përmes Pranimit dhe Dedikimit (TPD) merr emrin e vet nga mesazhet e tij kryesore të 
cilat duhet të "pranojnë atë që është jashtë kontrollit tuaj personal dhe të angazhohen për të 
ndërmarrë veprime që e pasurojnë jetën tuaj" (Harris, 2009; fq.2). TPD na ndihmon ta bëjmë 
këtë duke: 
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Mësimdhënien e aftësive psikologjike për të trajtuar në mënyrë efektive mendimet dhe 
ndjenjat e dhimbshme, në mënyrë të tillë që ata të kenë ndikim dhe ndikim shumë më pak - 
këto njihen si aftësi për vëmendje dhe; 

Ndihma për të sqaruar atë që është me të vërtetë e rëndësishme dhe kuptimplote për ne - 
domethënë, të sqarojmë vlerat tona - dhe ta përdorim atë njohuri për të udhëhequr, frymëzuar 
dhe motivuar për të vendosur qëllime dhe për të ndërmarrë veprime që pasurojnë jetën tonë. 

Ndërhyrjet e ACT-it janë të dobishme për të ndihmuar klientët që të trajtojnë më efektivisht 
emocionet dhe ndjenjat e dhimbshme, të tilla si frustrimi, zhgënjimi, refuzimi, humbja dhe 
dështimi, veçanërisht kur këto ndjenja janë të vazhdueshme dhe po bëhen në rrugën e 
ndërmarrjes së veprimeve pozitive. 

 

 

Shtojca IV 

Formulari i Referimit për Menaxhimin e Rasteve 
1. Kush mund të referohet? 

Target Grupi: 

• Person i ri 15/16-30 vjeç; 
• Person i ri në rrezik të çarmatosjes, ofendimit ose kontaktit me policinë; 
• I riu angazhohet në sjelljen e rrezikut kriminal; 
• Person i ri që përdor drogë; 
• Person i ri me përvojë në rrugë; 
• I riu që lë kujdesin formal, etj. 

2. Prej ku do të funksionoj OJQ …? 

Informata mbi lokacionin 

3. Kur do të funksionoj OJQ …? 

Informata mbi orarin e punës 

Dita Koha Lokacioni 
E Hëne – E Premte 10 a.m. – 6 p.m. Premisat e zyrës/ Gjatë ditës 
E Marte dhe E Enjte 2 – 4 p.m. Premisat e zyrës/ Këshillim 
E Mërkurë dhe E Premte 6 – 8 p.m. Outreach (lokcaionet e 

spoteve) 
4. Pse më duhet të d orëzoj një formular referimi në OJQ … ? 

OJQ ... kërkon që të plotësohet një kërkesë me shkrim, në mënyrë që të sigurohet që klienti të 
marrë nivelin më të mirë të kujdesit nga OJQ ... 

OJQ ... do të ofrojë ndërhyrje të hershme dhe strategji të parandalimit që punojnë me të rinjtë 
dhe prindërit e tyre përmes menaxhimit të çështjeve, këshillimit dhe aktiviteteve të ndërtimit 
të kapaciteteve në një qasje të përgjegjshme kulturore. 
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Nëse klienti juaj përshtatet me këtë dhe kriteret e mësipërme të përshtatshmërisë, ju lutemi 
plotësoni formularin e referimit dhe email-it tek OJQ .... në adresën e mëposhtme ... .. ose 
faksin .... 

Nëse nuk jeni i sigurt nëse klienti juaj i përshtatet kritereve të përshtatshmërisë dhe nëse një 
referim tek OJQ ... është më së miri, ju lutemi telefononi dhe ndërmerrni një konsultim dytësor 
me punëtorin tonë në ... (numrin e telefonit) 

5. Kush është përgjegjës për organizimin e vlerësimit të vlerësimit për klientin tim? 

Sapo një referim formal i është bërë OJQ .... , një punëtor do të kontaktojë klientin ose 
referuesin për të rezervuar një takim fillestar. 

6. Kur duhet ta dorëzoj kërkesën në OJQ ...? 

Formulari i referimit duhet të paraqitet para datës së emërimit fillestar. Kjo është kështu që 
punëtori mund të jetë në kontakt me referuesin në rast se kërkohet informacion shtesë para 
emërimit dhe të sigurohet që të bëhet referimi më i përshtatshëm. 

7. Kush është përgjegjës për përpunimin e referimit tim? 

Sapo të dorëzohet një formular referimi, ai do të dërgohet në një kuti postare të përbashkët të 
monitoruar nga OJQ-ja e administratorit/punonjësit të marrjes. Punonjësi i 
administratës/punonjësit do të përcjellë formularin e rekomandimit të plotësuar tek 
praktikuesi për t'u organizuar takimi fillestar. 

8. Pasi të caktohet emërimi fillestar, çfarë duhet të kërkojë nga referuesi nga ofruesi i 
vlerësimit? 

Klientët vullnetarë 

Një punëtor pas emërimit fillestar të planifikuar do të informojë referuesin: 

• Statusi i frekuentimit të klientit - duke përfshirë çdo shfaqje, anulime dhe ribooking; 
• Statusi i angazhimit të klientit-përfshirë OJQ-të ... klient, është bërë rekomandimi më i 

përshtatshëm, etj. 

Klientët e mandatuar 

Një punëtor pas emërimit fillestar të planifikuar do të informojë referuesin: 

• Statusi i frekuentimit të klientit - duke përfshirë çdo shfaqje, anulime dhe ribooking; 
• Rezultati i vlerësimit të klientit dhe rekomandimet e trajtimit. 

9. Çfarë pritet nga referuesi? 

Përgjegjësia e referuesit: 

• Dorëzoni një referim formal në OJQ ...; 
• Informoni për çdo ndryshim në rrethanat e klientit; 
• Alert OJQ ... e çështjeve të rrezikut. 

10. Kush mund të më ndihmojë me pyetjet e mia? 
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Nëse ju email ............. ose telefononi ............... OJQ ... .admin/punonjës i marrjes ose praktikuesi 
mund t'ju ndihmojë me pyetjet tuaja. 

11. Ku dërgoj formularët e plotësuar? 

Formulari i plotësuar i referimit duhet të përcillet në adresën elektronike të OJQ-së ......... ose 
faksuar në ....... 
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