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Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, të
ruhet në një sistem rikthimi ose të transmetohet në asnjë formë ose me çfarëdo mjeti,
elektronik, mekanik, fotokopjim, incizim ose ndryshe, pa lejen paraprake të pronarëve të të
drejtave të autorit.

Ky botim është krijuar përmes projektit "Rinia në Rrezik nga Përjashtimi Social" i financuar
nga Bashkimi Evropian. Bashkimi Europian nuk do të ndajë pikëpamjet e paraqitura në
publikim.
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Shkurtesat
ARYSE- At-Risk Youth Social Empowerment/RRrFSh - të Rinjtë në Rrezik Fuqizimi
Shoqërorë
CFJ – Child Friendly Justice/DMF – Drejtësia Miqësore ndaj fëmijëve
CSO – Civil Society Organisation/OShC – Organizata e Shoqërisë Civile
CYCL – Children and Youth in Conflict with Law/FRKL -Fëmijët dhe të Rinjtë në Konflikt
me Ligjin
EU – European Union/BE – Bashkimi Evropian
ICE – In the Case of Emergency Contacts/KRE – Kontaktet për Raste Emergjente
JJ – Juvenile Justice/DM - Drejtësia për të Mitur
JDLs - Juveniles Deprived of their Liberty/MPL - të Miturit të Privuar nga Liria e tyre
MACR – Minimum Age of Criminal Responsibility/MMPP-Mosha Minimale e
Përgjegjësisë Penale
MoC – Memorandum of Cooperation/MB - Memorandum Bashkëpunimi
M&E – Monitoring and Evalutaion/M&E - Monitoring dhe Evaluim
NGO – Non-Governmental Organization/OJQ – Organizatë Jo-Qeveritare
UN – United Nations/KB – Kombet e Bashkuara
WB – Western Balkans/BP – Ballkani Perëndimorë

Përmbledhje
Këto Udhëzime për OSHC-të për të punuar me të rinjtë dhe fëmijët në konflikt me ligjin në
Ballkanin Perëndimor janë pjesë e një projekti të gjerë "At-Risk Youth of Social Exclusion" ARYSE financuar nga BE1. Koordinatori i këtij projekti pothuajse 4 vjeçar (01 janar 2016 - 30
shtator 2019) është OJQ Juventas nga Mali i Zi, ndërsa partnerët e projektit janë ARSIS Organizata Shoqërore për Mbështetjen e Rinisë nga Shqipëria, Shoqata Margina nga Bosnja
dhe Hercegovina, HOPS nga Maqedonia, OJQ Labyrinth nga Kosova, Prevent nga Serbia dhe
fondacioni Schüler Helfen Leben (SHL) nga Gjermania.
Ky grup i organizatave të shoqërisë civile që kanë vite përvojë në mbështetjen e të rinjve në
rrezik të përjashtimit social, të mbledhur rreth me qëllim të përmirësimit të politikave dhe
praktikave të institucioneve dhe organizatave të shoqërisë civile në lidhje me punën me grupe
të ndryshme të të rinjve. Në kuadër të projektit, termi "të rinjtë në rrezik" përfshin grupet e
synuara: të rinjtë dhe fëmijët në konflikt me ligjin, të rinjtë dhe fëmijët që përdorin drogë, të
rinjtë që jetojnë në familje me historinë e konfliktit me ligjin dhe/ose përdorimi i drogës,
fëmijët dhe të rinjtë me përvojën e rrugës, romët dhe të rinjtë e rinj Lejoni kujdes alternativ.
Ndër aktivitetet e projektit është zhvillimi i Udhëzimeve të Përgjithshme dhe Standardeve të
përbashkëta të ofrimit të shërbimeve sociale për OSHC-të që punojnë me të rinjtë në rrezik të
përjashtimit social në vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe gjashtë udhëzime praktike për
ofrimin e shërbimeve për grupet e synuara të përcaktuara.
Qëllimi i këtyre Udhëzimeve është të mundësojë një mbrojtje më të mirë të fëmijëve dhe të
rinjve në konflikt me ligjin në rajon përmes ofrimit të shërbimeve të cilësisë së lartë të
standardizuar përgjatë kufijve. Udhëzimet zhvillohen në bazë të praktikave të mira në rajon
dhe në mbarë botën, duke u zbatuar në kontekstin e sistemeve sociale, shëndetësore, ligjore
dhe të kujdesit të fëmijëve në vendet e Ballkanit Perëndimor. Ky publikim është në përputhje
me përmbajtjen e Udhëzimeve dhe Standardeve të Përgjithshme për OShC-të që punojnë me
të rinjtë në rrezik të përjashtimit social, si dhe gjashtë Udhëzimet e mbetura për ofrimin e
shërbimeve për grupet e tjera të synuara të projektit të cilat janë zhvilluar paralelisht.
Kapitujt kryesorë të Udhëzimeve përfshijnë:
» Fjalor me përkufizime - renditja dhe definimi i termave kryesore të përdorura në publikim, të
lidhura ngushtë me fëmijët dhe të rinjtë në konflikt me ligjin
» Përmbledhje e situatës në vendet e Ballkanit Perëndimor, dokumente ndërkombëtare
detyruese dhe kuadri ligjor kombëtar - paraqitja e një situate aktuale në rajon dhe për çdo
vend, lidhur me punën me të rinjtë dhe fëmijët në konflikt me ligjin dhe kuadrin ligjor të tij.
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» Parimet dhe vlerat e përgjithshme - Paraqitja e parimeve, vlerave dhe kërkesave të sjelljes
me shpjegime specifike për praktikuesit e OSHC-ve që punojnë me të rinjtë dhe fëmijët në
konflikt me ligjin
» Llojet e shërbimeve që ofrohen nga OShC-të për fëmijët dhe të rinjtë në konflikt me ligjin paraqet një pasqyrë gjithëpërfshirëse dhe përshkrim të shërbimeve që mund të ofrohen për
rininë dhe fëmijët në konflikt me ligjin.
» Procedurat dhe udhëzimet - paraqitja e udhëzimeve të zhvilluara nga shembujt e praktikave
më të mira në rajon dhe në mbarë botën, të zbatueshme në sistemet sociale, shëndetësore, të
drejtësisë/ligjore dhe të kujdesit të fëmijëve në vendet e Ballkanit Perëndimor me fokus në një
grup specifik të rinisë dhe fëmijët në konflikt me ligjin
» Përfundime dhe rekomandime - paraqitja e konkluzioneve dhe rekomandimeve kryesore
lidhur me punën e OSHC-ve me të rinjtë dhe fëmijët në konflikt me ligjin

Hyrje
"Sepse këta janë të gjithë fëmijët tanë. Ne të gjithë do të përfitojmë ose do të paguajmë për
çfarëdo që të bëhen. "
James Baldwin, Shkrimtar
Fëmijët dhe të rinjtë janë në thelb të ndryshme nga të rriturit në shumë mënyra që nuk
kuptohen dhe vlerësohen mjaftueshëm. Për shkak të moshës dhe pjekurisë së tyre, për shkak
të cenueshmërisë së tyre dhe kapacitetit të kufizuar, për shkak të faktit se ata janë ende në një
fazë formuese të zhvillimit dhe të varur nga të rriturit, sistemet ekzistuese të drejtësisë dhe
përgjigjja e plotë e shoqërisë ndaj shkeljes së të miturve nuk do të kenë të njëjtën efekti i
synuar siç kanë tek shkelësit e rritur. Llogaridhënia penale zhvillohet sipas moshës së fëmijës
dhe nuk mund të trajtohet si i rritur, por duhet të trajtohet si një person, subjekt i të drejtave.
Prandaj sistemet e drejtësisë për të mitur duhet të përqendrohen jo vetëm në natyrën e veprës
së kryer, por edhe në shkaqet rrënjësore të ofendimit, në rrethanat individuale të fëmijës së
përfshirë. Arsyet pse fëmijët dhe të rinjtë ofendojnë janë të larmishme, por janë të rrallë
zgjedhje të qëllimshme për të hyrë në konflikt me ligjin. Si rregull, rrënjët e ofendimit të të
miturve janë në kushte të pafavorshme - sociale, ekonomike, kulturore etj. Dhe për këtë arsye
ata po bëjnë thirrje për të ndrequr këto faktorë drejtues për të parandaluar, korrigjuar ose
rehabilituar sjelljen fyese.
Përfshirja e njohurive të lartpërmendura, gjatë dekadave të fundit, bashkësia ndërkombëtare
ka zhvilluar standarde gjithëpërfshirëse normative për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në
konflikt me ligjin. Një numër instrumentesh kërkojnë një sistem të specializuar të drejtësisë
për të mitur të ndjeshëm ndaj fëmijëve dhe qasje të drejtësisë restauruese. Standardet
kërkojnë që trajtimi i të miturve të bazohet në respektin për dinjitetin e tyre, mbrojtjen nga
diskriminimi, sundimin e ligjit dhe interesin më të mirë të fëmijës, duke siguruar pjesëmarrje
kuptimplote dhe duke promovuar riintegrimin e qëndrueshëm në shoqëri.
Nga ana tjetër, përkthimi i këtyre parimeve të rëndësishme në praktikën në terren, megjithatë,
është shumë prapa. Dobësitë e të rinjve dhe të fëmijëve nuk trajtohen në mënyrë të
vazhdueshme me një ndjeshmëri të duhur, kështu që shkeljet e të drejtave të fëmijës mbeten
të shumta, ndërhyrjet shpesh abuzive ose joproporcionale, dhuna në institucione janë të
vazhdueshme dhe vuajnë dënime që stigmatizojnë dhe margjinalizojnë ato më shpesh.
Përgjigjet e tilla nuk janë në favor të zhvillimit të fëmijës. Për më tepër, shpesh mungojnë
përpjekjet e duhura për parandalimin e krimit, mbështetjen e familjeve për të zhvilluar mjedis
të sigurt dhe arsimim dhe mundësi punësimi për rininë. Sistemi i drejtësisë penale përfundon
duke u përdorur si zëvendësim i sistemeve të dobëta ose jo ekzistuese të mbrojtjes së fëmijëve.
Ekzistojnë ende shumë mënyra në të cilat mjediset ekzistuese nxisin përsëritjen e veprave
penale sesa reintegrimin dhe rehabilitimin dhe shumë fusha në të cilat duhet të përmirësohet
zbatimi i standardeve ndërkombëtare.

Fjalor me
përkufizime

Qasja në drejtësi për fëmijët - aftësia për të marrë një ilaç të drejtë dhe me kohë për shkeljet
e të drejtave të parashtruara në normat dhe standardet kombëtare dhe ndërkombëtare. Ai
përfshin të gjitha procedurat gjyqësore relevante, që ndikojnë fëmijët, përfshirë fëmijët që
pretendohen, akuzohen ose njihen se kanë shkelur ligjin penal, fëmijët viktima dhe dëshmitarë
ose fëmijët që vijnë në kontakt me sistemin e drejtësisë për arsye të tjera (lidhur me kujdesin
e tyre, kujdestarinë ose mbrojtjen). Ai mbulon sferat civile, administrative dhe penale të
juridiksioneve kombëtare, juridiksioneve ndërkombëtare, dhe mekanizmave alternative dhe
riparuese të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Në mënyrë që të arrihet kjo kërkon marrjen
parasysh të pjekurisë dhe të kuptuarit të fëmijëve në zhvillim gjatë ushtrimit të të drejtave të
tyre. Ajo kërkon fuqizimin ligjor të të gjithë fëmijëve në mënyrë që ata të jenë të aftë për të
hyrë në informata relevante dhe mjete efektive për të kërkuar të drejtat e tyre.
Paraburgimi administrativ - privimi i lirisë së fëmijës, në pritje të një autoriteti kompetent për
të dhënë një vendim përfundimtar për rastin e tij/saj.
Sanksionet alternative - çdo lloj intervenimi i gjyqësorit duke shmangur privimin nga liria
(burgu ose objekti i mbyllur).
Fëmija - çdo person nën moshën 18 vjeç. Nocioni se dinjiteti i fëmijës është i njëjtë me atë të
të rriturve, por që në atë fazë zhvillimi ka një aftësi relative për gjykimin, shprehjen dhe
mbrojtjen, është baza për ekzistencën e një sistemi autonom të drejtësisë për fëmijët, të
dallueshëm nga që për të rriturit.
Viktimat dhe dëshmitarët e fëmijëve - të gjithë personat nën moshën 18 vjeç, të cilët janë
viktima të krimit ose dëshmitarë të krimit, pavarësisht nga roli i tyre në vepër penale ose në
ndjekjen penale të shkelësit të dyshuar ose grupeve të shkelësve.
Drejtësia e ndjeshme ndaj fëmijëve - një qasje në sistemin e drejtësisë që balancon të drejtën
e fëmijës për mbrojtje dhe që merr parasysh nevojat dhe pikëpamjet individuale të fëmijës ".
Drejtësia miqësore ndaj fëmijëve - sistemi i drejtësisë i cili garanton respektimin dhe zbatimin
efektiv të të gjitha të drejtave të fëmijëve në nivelin më të lartë të arritshëm, duke mbajtur
parasysh parimet bazë, duke i kushtuar vëmendje të duhur nivelit të pjekurisë dhe
mirëkuptimit të fëmijës dhe rrethanave të rastit. Gjyqësori që plotëson kriteret e "drejtësisë
miqësore ndaj fëmijëve" është personal, i arritshëm, i përshtatshëm për moshën, i shpejtë, i
kujdesshëm, i përshtatur dhe i përqendruar në nevojat dhe të drejtat e fëmijës, duke respektuar
të drejtat e fëmijës duke përfshirë të drejtat e procesit të rregullt, për të marrë pjesë dhe për të
kuptuar procedurat, për respektimin e jetës private dhe familjare, si dhe për integritetin dhe
dinjitetin.

Sistemi i drejtësisë për të miturit në përputhje me të drejtat e fëmijëve - sistemi i drejtësisë
për të mitur i shteteve që pasqyron një numër parimesh të mishëruara në standardet
ndërkombëtare dhe siguron dhe mbron të drejtat e fëmijëve gjatë procesit të tyre.
Fëmijët në kontakt me ligjin - të gjithë personat nën moshën 18 vjeçare në konflikt me ligjin,
fëmijët viktima dhe dëshmitarë të krimit ose fëmijët që mund të ndeshen me sistemin e
drejtësisë si palë në një proces gjyqësor, siç janë aranzhimet e kujdestarisë, kujdesi, mbrojtja
ose trashëgimi (partitë e fëmijëve në një proces gjyqësor).
Fëmijët dhe të rinjtë në konflikt me ligjin - çdo fëmijë ose person i ri që vjen në kontakt me
sistemin e drejtësisë si rezultat i dyshimit ose i akuzimit për kryerjen e një vepre penale ose të
dënuar për kryerjen e një vepre penale. Në këtë udhëzues do të përdoren me të njëjtin kuptim
termat "shkelësit e rinj", "fëmijët dhe të rinjtë në konflikt me ligjin", "të miturit" dhe "delikuentët
e mitur": të gjithë fëmijët dhe të rinjtë që kanë shkelur ligjin.
Heqja e lirisë - një formë e paraburgimit ose e burgimit në një strukturë publike ose private,
me urdhër nga një autoritet kompetent. Fëmija nuk lejohet të largohet nga objekti për t'i
pëlqyer atij/asaj.
Diversion - duke devijuar fëmijët dhe të rinjtë larg procedurës gjyqësore dhe drejt zgjidhjeve
të komunitetit. Sigurimi i të miturve, në çdo fazë të procedurës, mundësia e një mënyre
alternative, e ndarë nga sistemi formal i drejtësisë. Ai përfshin një spektër masash për trajtimin
e shkelësve pa përdorur procedurat gjyqësore.
Udhëzimet për Veprim për Fëmijët në Sistemin e Drejtësisë Penale - udhëzimet se si të
zbatohen parimet e Konventës për të Drejtat e Fëmijës dhe standardet e tjera ndërkombëtare
në lidhje me administrimin e drejtësisë për të mitur. Udhëzimet sigurojnë një tërësi masash të
cilat duhet të zbatohen për të krijuar një sistem të mirëfunksionimit të drejtësisë për të mitur.
Kuadri ndërkombëtar i drejtësisë për të mitur - një kornizë e hollësishme, një grup traktatesh,
konventash dhe standardesh ndërkombëtare dhe rajonale të krijuara nga bashkësia
ndërkombëtare për t'u marrë me të posaçërisht me të miturit në konflikt me ligjin. Ajo bazohet
në njohjen e cenueshmërisë së pandarë të fëmijëve dhe të rinjve për të cilët përgjigjet
ndëshkuese të shqiptuara për shkelësit e rritur nuk i shërbejnë interesave më të mira të fëmijës
ose shoqërisë në një afat të gjatë.
I mitur - është një fëmijë ose person i ri i cili, sipas sistemeve ligjore përkatëse, mund të
trajtohet për një vepër penale në një mënyrë që ndryshon nga një i rritur.
Drejtësia për të mitur - sistemet e drejtësisë të specializuara për të miturit në konflikt me ligjin.
Përfshin legjislacionin, politikat, udhëzimet, normat dhe standardet, procedurat, mekanizmat
dhe trajtimet, institucionet, sistemet, profesionistët dhe grupet e hartuara posaçërisht për
trajtimin e të miturve të akuzuar ose të njohur që kanë shkelur ligjin penal. Këto sisteme janë
pjesërisht ose tërësisht të dallueshme nga sistemi i drejtësisë penale dhe i trajtojnë fëmijët dhe
të rinjtë në një mënyrë tjetër nga të rriturit. I quajtur gjithashtu 'Drejtësia e fëmijëve', 'Drejtësia
e të rinjve' dhe 'Sistemi për fëmijët në konflikt me ligjin' do t'i referohen të gjitha ligjeve,
politikave

Drejtësia për fëmijët - një qasje në segmentin e drejtësisë relevante për fëmijët që është
projektuar për të mirën e të gjithë fëmijëve në kontakt me sistemin e drejtësisë për të siguruar
që fëmijët të shërbejnë dhe mbrohen më mirë. Drejtësia për fëmijët merr një qasje më të gjerë
sesa drejtësia për të miturit, pasi ajo përfshin jo vetëm fëmijët në konflikt me ligjin, por të gjithë
fëmijët në kontakt me ligjin. Është një koncept gjithëpërfshirës që punon për të mirën dhe
interesat më të mira të të gjithë fëmijëve që vijnë në kontakt me drejtësinë dhe sistemet e
ndërlidhura.
Mosha minimale e përgjegjësisë penale - kufiri minimal i moshës i përcaktuar me ligj, pas të
cilit konsiderohet se një fëmijë ka arritur maturinë emocionale, mendore dhe intelektuale për
t'u mbajtur përgjegjës për veprimet e tyre. Një fëmijë nën moshën e përgjegjësisë penale
konsiderohet se nuk ka aftësi për të kryer një krim dhe është i imunizuar nga ndjekja penale nuk mund të akuzohet zyrtarisht nga autoritetet për një vepër penale dhe as të mos i
nënshtrohet ndonjë procedure ose masash penale.
I vogël: Fëmija ose të rinjtë, të cilët, sa i përket sistemit ligjor në fjalë, mund të japin llogari për
një vepër penale, sipas modaliteteve të ndryshme nga ato që zbatohen në rastin e një të rrituri.
Sistemi i drejtësisë për të mitur i pa dhunshëm - sistem i veçantë dhe i ndarë i drejtësisë i
cili merr parasysh statusin e veçantë të të miturit, fokusohet ekskluzivisht në rehabilitimin dhe
riintegrimin dhe mbron të miturin nga të gjitha format e dhunës
Vepra - çdo sjellje (vepër ose mosveprim) e dënueshme në bazë të sistemit gjyqësor të marrë
në konsideratë.
Prindi – personi(at) me përgjegjësi prindërore, sipas ligjit kombëtar. Në rast se prindërit
janë/mungojnë ose nuk mbajnë më përgjegjësinë prindërore, kjo mund të jetë kujdestar ose
përfaqësues ligjor i emëruar;
Rehabilitimi - ri-integrimi në shoqëri i një personi të dënuar.
Drejtësia restauruese - pikëpamja e sistemit ligjor penal i cili përqendrohet më shumë në
rivendosjen e dëmit që krimi u ka bërë njerëzve dhe marrëdhënieve të tyre të ndërsjella sesa
dënimit të kryerësit. Ajo përfshin të gjithë ata që janë të prekur drejtpërdrejt ose indirekt nga
krimi në një përpjekje për të vendosur se si të restaurohet më mirë dëmi dhe synon të
rivendosë balancën në lidhjen e dëmtuar ndërmjet viktimës, kryesit dhe komunitetit. Qëllimi i
tij është të parandalojë që shkelësi të kthehet në sjellje kriminale dhe të sigurojë ndihmën e
kërkuar për të korrigjuar sjelljen ekzistuese të papranueshme. Ajo bazohet në parimet e
riparimit dhe rehabilitimit.
Drejtësia e ndëshkimit - pikëpamja e sistemit ligjor penal që përcakton krimin si një veprim
kundër shtetit dhe përgjegjësia e kryerësit përcaktohet me sanksion të marrë. Qëllimi kryesor
është përcaktimi i përgjegjësisë penale - fajësia, e cila bëhet në një procedurë të përcaktuar
me ligj. Rezultati është një sanksion që pasqyron rëndësinë e veprës dhe shërbimi i të cilit ka
një efekt frikësues. Parimet themelore të drejtësisë së ndëshkimit janë ato të ndëshkimit dhe
ndëshkimit.
Shkeljet e gjendjes - veprat penale - vepra ose sjellje që konsiderohen vepra penale vetëm
kur kryhen nga fëmijët ose të rinjtë, por nuk konsiderohen kriminale kur kryhen nga të rriturit.

Përfshirja e sjelljeve jo-kriminale (largimi, thyerja e rregullave disiplinore, thyerja e
mbingarkesës, sjellja e vrazhdë ...) që nuk do të vinte në ligj nëse kryhej nga një i rritur.
Rinia - çdo person ndërmjet 10 dhe 24 vjeç (sipas përkufizimit të Kombeve të Bashkuara); deri
në moshën 30 vjeçare (sipas Këshillit të Evropës); të gjithë personat ndërmjet 15/16 dhe 30
vjeç (në shumicën e vendeve nga rajoni).

4. Përmbledhje e situatës në vendet e
Ballkanit Perëndimor, dokumentet
ndërkombëtare detyruese dhe kuadri
ligjor kombëtar

Gjatë njëzet e pesë viteve të fundit, standardet ndërkombëtare të drejtësisë për të mitur janë
zhvilluar nga Kombet e Bashkuara në nivel ndërkombëtar dhe Këshilli i Evropës në nivel
rajonal. Ata kanë zhvilluar dhe vendosur standarde ndërkombëtare që udhëzojnë mënyrën se
si ndërveprojnë sistemet ligjore dhe trajtojnë fëmijët në konflikt me ligjin.
Këto udhëzime përfshijnë instrumentet specifike të fëmijëve dhe traktatet e përgjithshme të
të drejtave të njeriut dhe ndahen në dy kategori kryesore të standardeve ndërkombëtare:
» Traktatet - ligjërisht të detyrueshme për shtetet që janë palë ndaj tyre. Ata janë të obliguar
sipas ligjit ndërkombëtar të të drejtave të njeriut që të respektojnë, mbrojnë dhe përmbushin
dispozitat e tyre dhe të raportojnë mbi mënyrat në të cilat legjislacioni, politika dhe praktika
kombëtare pasqyrojnë këtë. Çdo traktat ka krijuar një komitet ekspertësh për të monitoruar
zbatimin e dispozitave nga shtetet.
» Standardet e të drejtave të njeriut - instrumente jo-detyruese, jo-traktate në fushat specifike
të drejtësisë për të mitur - devijimi, parandalimi i delikuencës, sanksionet dhe masat e
komunitetit, paraburgimi: deklaratat, rekomandimet, organet e parimeve, kodet e sjelljes dhe
udhëzimet. Ata plotësojnë traktatet, kanë forcë morale të rëndësishme dhe japin udhëzime të
dobishme dhe praktike. Vlera e tyre mbështetet në njohjen dhe pranimin e tyre nga një numër
i madh shtetesh.
Në mesin e drejtësisë për të miturit që udhëheqin instrumentet ligjore ndërkombëtare, ato në
vijim janë të një rëndësie të veçantë:
» Deklarata Universale mbi të Drejtat e Njeriut 1948.
» Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike - ICCPR 1966.
» Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve ose Dënimeve të tjera Mizore, Çnjerëzore ose
Poshtëruese 1984 (dhe Protokolli i saj Opsional 2002).
» Konventa për të Drejtat e Fëmijës 1989.
» Rregullat Minimale Standarde për Trajtimin e të Burgosurve 1955.
» Kodi i Sjelljes për Zyrtarët e Zbatimit të Ligjit 1979.
» Rregullat Minimale Standarde të OKB-së për Administrimin e Drejtësisë për të Mitur 1985
('Rregullat e Pekinit').
» Udhëzimet e OKB për parandalimin e delikuencës së të miturve 1990 ('Udhëzimet e Rijadit').
» Rregullat e KB për mbrojtjen e të miturve të privuar nga liria e tyre 1990 ("Rregullat e
Havanëve").
» Rregullat Minimale Standarde të OKB-së për Masat Jo-Paraburguese 1990 ('Rregullat e
Tokios').
» Udhëzime për Veprim për Fëmijët në Sistemin e Drejtësisë Penale 1997.

» Parimet themelore të KB mbi përdorimin e programeve të drejtësisë restauruese në çështjet
penale 2002.
» Rregullat e Kombeve të Bashkuara për Trajtimin e të Burgosurve të Grave dhe Masat Jo të
Ruajtjes për Gratë Gratë 2010 ("Rregullat e Bangkokut").
» Parimet dhe Udhëzimet e OKB-së për Qasjen në Ndihmë Juridike në Sistemet e Drejtësisë
Penale 2012.
» Deklarata e Parimeve Themelore të Drejtësisë për Viktimat e Krimit dhe Abuzimit të Fuqisë
1988.
» Udhëzimet e OKB-së mbi Drejtësinë në Çështjet që përfshijnë Viktimat dhe Dëshmitarët e
Fëmijëve të Krimit 2005.
» Standardet rajonale.
» Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore 1950.
» Konventa Evropiane për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose
Poshtërues 1987.
» Vendimi i Kornizës së Këshillit të Evropës për gjendjen e viktimave në procedurën penale
2001.
» Rregullat evropiane për shkelësit e mitur që i nënshtrohen sanksioneve ose masave 2008.
» Udhëzime të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës për drejtësinë e fëmijëve 2010.
Është e rëndësishme të theksohet se sipas ligjit, shkelësve të ligjit ndërkombëtar humbasin të
drejtat e fëmijëve të tyre kur ata mbushin moshën 18 vjeç dhe nuk ka asnjë detyrim që shtetet
të zbatojnë parimet për mbi 18 vjeç. Komuniteti ndërkombëtar nuk ka miratuar ndonjë
standard ndërkombëtar të detyrueshëm për të rinjtë e rritur, kështu që ata mund të
mbështeten vetëm në standardet ndërkombëtare që zbatohen për të gjithë. Komuniteti
ndërkombëtar ka inkurajuar shtetet që të ndërmarrin një qasje për të rriturit e rinj që dallojnë
nga të rriturit në mënyrë që të njohin tranzicionin e tyre në moshë madhore dhe të adresojnë
nevojat dhe cenueshmërinë e tyre të veçantë. Në vend të zhvillimit të standardeve për 'të
rinjtë', bashkësia ndërkombëtare duhet të shqyrtojë zgjerimin e parimeve përkatëse për t'u
zbatuar tek të rriturit e rinj. Rregullat e Pekinit në këtë kuptim specifikojnë se duhet të bëhen
përpjekje për të zgjeruar parimet e saj për të mbrojtur të rinjtë e rritur. Kufiri i moshës për të
cilët do të konsiderohet një "i ri i rritur" nuk është specifikuar.
Në mënyrë që shtetet të arrijnë një sistem të drejtësisë për të miturit në përputhje me të drejtat
e fëmijëve, sistemet e tyre duhet të pasqyrojnë parimet dhe standardet nga korniza e drejtësisë
ndërkombëtare për të miturit dhe të sigurojnë dhe mbrojnë të drejtat e të miturve.
Rajoni i Ballkanit Perëndimor ka bërë gjithashtu përparim drejt sistemit të drejtësisë për të
miturit në përputhje me të drejtat e fëmijëve. Në përputhje me angazhimin kushtetues të
vendeve të BP, standardet ndërkombëtare janë një përcaktues i rëndësishëm i legjislacionit
kombëtar. Reforma e mbrojtjes së fëmijëve ka arritur rezultate të rëndësishme në lidhje me
harmonizimin e kuadrit legjislativ kombëtar individual me standardet ndërkombëtare. Këtu do
të shqyrtojmë kuadrin ligjor dhe institucional kombëtar në vendet e Ballkanit Perëndimor në
këtë fushë2 dhe një vështrim i plotë dhe i detajuar i kuadrit ligjor dhe institucional kombëtar
Marrja dhe adaptimi nga studimi rajonal: Zhvillimi i mbështetjes nga të kuptuarit dhe tejkalimi i boshllëqeve,
Përmirësimi i përfshirjes sociale të grupeve të përzgjedhura të fëmijëve dhe të rinjve në Ballkanin Perëndimor,
Juventas, 2017.
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për Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë
është në Aneksin 1.
Në përgjithësi, krahasimi mes shteteve tregon ndryshime të gjera në arritjet në shumicën e
parametrave që sugjerojnë praktika të pabarabarta në të gjithë rajonin dhe hap mundësi për
shkëmbim të konsiderueshëm të praktikave të mira në rajon. Ekziston gjithashtu një ndryshim
i gjerë midis parametrave brenda secilit prej kapitujve dhe një lagje të lehtë të parametrave
institucionalë në krahasim me ato ligjore; të dyja këto mund të interpretohen si zhvillimore të
cilat duhet të përmirësohen gjatë përmirësimeve të mëtejshme të sistemeve kombëtare të
drejtësisë për të mitur.
Një vështrim më i detajuar i kapitullit 1 - Mbështetja sociale për FRKL tregon se arritjet kryesore
në të gjithë rajonin e BP janë:
» Fëmijët në konflikt me ligjin njihen në Ligjin për Mbrojtjen Sociale si një grup prioritar.
» Ka institucione publike për fëmijët dhe të rinjtë në konflikt me ligjin (gjysmë të hapur).
» Janë institucione të mbyllura korrektuese për të miturit në konflikt me ligjin.
Në të njëjtën kohë, çështjet më të mëdha për (gati) të gjitha vendet janë se:
» Nuk ka udhëzime për grumbullimin e të dhënave në sistemin e mbrojtjes sociale për këtë
grup.
» Nuk ka asnjë dokument zyrtar që përmban rregullat e bashkëpunimit ndërmjet OJQ-ve dhe
institucioneve në këtë fushë.
» Grupet e vetë-mbështetjes nuk ekzistojnë.
» Shërbimet e mbështetjes së pavarur të jetesës nuk i ofrohen këtij grupi të prekshëm, as
strehimi social dhe as llojet e tjera të mbështetjes për strehim.
» Nuk ka asnjë mekanizëm të koordinimit midis autoriteteve publike, dhe modeleve të
referimit të ndërsjellë të fëmijëve dhe të rinjve nga kjo kategori.
» Nuk ka mekanizma të koordinimit në mes të institucioneve lokale/komunale dhe kombëtare
në këtë fushë.
» Nuk ekzistojnë mekanizma të dhënies dhe pagesës së shërbimeve sociale që i ofrohen kësaj
kategorie jashtë institucioneve publike.
Sa për Punësimin e FRKL, Kapitulli 2, arritjet kryesore janë se:
» Mbrojtja e fëmijëve parashikohet nga Ligji i Punës në të gjitha vendet.
» Ka programe që kanë për qëllim rritjen e shkathtësive të punës të këtij grupi dhe atyre për
mentorim në punësim në shumicën e vendeve.
Çështjet e përbashkëta për pothuajse të gjitha vendet mbesin të shumta:
»FRKL nuk njihen në kapitullin përkatës të Strategjive për Fëmijë/Të Rinj.
»Nuk ka subvencione për punëdhënësit që punësojnë të rinj nga kjo kategori, as nuk ka
organizata që ofrojnë mundësi për punësim të këtij grupi (në ndërmarrjet sociale, etj.).
»Nuk ka Ligje mbi Sipërmarrjen Shoqërore, as Strategjitë për Sipërmarrjen Sociale.
»Nuk ka mekanizëm të dhënies dhe pagesës së shërbimeve që i ofrohen kësaj kategorie jashtë
institucioneve publike.

Pamja e detajuar e kapitullit 3 - Edukimi i FRKL, tregon se arritjet kryesore në të gjithë rajonin
e BP janë:
» FRKL njihen në ligje
mbi arsimin dhe në kapitullin përkatës të Strategjisë për Fëmijë/Të Rinj.
» Arsimi është i rregulluar në Ligjin për Drejtësinë e të Miturve.
» Edukimi i fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore njihet nga ligje të tjera.
» Librat pa pagesë për fëmijët në institucione janë të garantuara me ligj.
» Arsimi fillor dhe i mesëm falas në burg është i garantuar me ligj.
» Ka shkolla fillore brenda objekteve korrektuese për të miturit.
» Programet e AAP janë në dispozicion në burg.
» Programet e certifikuara të AAP janë në dispozicion në institutin korrektues për të miturit.

Në të njëjtën kohë, çështjet më të mëdha për (gati) të gjitha vendet janë se:
» Nuk ka shkolla fillore brenda institucionit për ekzekutimin e sanksioneve penale për të rriturit.
» Qendra për Arsimin Profesional/për Arsimin e të Rriturve nuk ofrojnë shërbime për FRKL.
» Programet shtesë për ofrimin e mbështetjes për studime nuk janë të disponueshme brenda
shkollave, as në komunitet/me OSHC-të.
» Nuk ekziston asnjë mekanizëm i dhënies dhe pagesës së shërbimeve të lidhura me arsimin
që i ofrohen këtij grupi jashtë institucioneve publike.
Sa për Shëndetin e FRKL, Kapitulli 4, arritjet kryesore janë se:
» Kujdesi shëndetësor pa pagesë në institucionet e mbyllura është e garantuar me ligj.
» Mbrojtja shëndetësore përcaktohet në Ligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale.
» Mbrojtja shëndetësore e të burgosurve bie nën përgjegjësinë e Ministrisë së Drejtësisë.
» Ekziston një trajtim për të rriturit që përdorin drogë, brenda institucioneve të mbyllura ose
gjysmë të hapura.
» Terapia e zëvendësimit mund të vazhdohet në burg.
» Shërbimet për përmirësimin e shëndetit mendor ofrohen në institucione të mbyllura.
» Shërbimet për parandalimin e sëmundjeve ngjitëse, të tilla si HIV, janë në dispozicion të këtij
grupi.
Çështje të përbashkëta për pothuajse të gjitha vendet mbesin të bollshme:
» Strategjia Kombëtare e Drogës nuk parashikon masa për parandalimin e abuzimit me drogën
për fëmijët dhe të rinjtë në konflikt me ligjin.
» Mbrojtja shëndetësore e të burgosurve nuk bie nën përgjegjësinë e Ministrisë së
Shëndetësisë.
» Nuk ka udhëzime për mbrojtjen e shëndetit të FRKL, as për mbledhjen e të dhënave për
mbrojtjen e tyre shëndetësore.
» FRKL nuk njihen në kapitullin përkatës të Strategjisë për Fëmijët/për të Rinj.
» Nuk ka trajtim për fëmijët që përdorin drogë, brenda institucioneve të mbyllura ose gjysmë
të mbyllura.
» Spitalet e burgjeve nuk janë funksionale.

» Nuk ekziston asnjë mekanizëm i dhënies dhe pagesës së shërbimeve shëndetësore të cilat i
ofrohen kësaj kategorie jashtë institucioneve publike.
Dhe së fundi, pamja e detajuar e kapitullit 5 - Siguria e FRKL, tregon se arritjet kryesore në të
gjithë rajonin e BP janë:
» Ka ligje për drejtësinë për të mitur.
» Sanksionet alternative janë futur në ligje që rregullojnë pozitën e FRKL.
» Ligjet përcaktojnë trajtimin e detyrueshëm për njerëzit që përdorin drogë dhe që janë në
konflikt me të.
» Ekzistojnë burgje të ndara për të miturit dhe gjykatësit për të miturit.
» Ekzistojnë shërbime sprovuese për të miturit.
» Zyrat për trajtimin e të miturve janë në dispozicion brenda sistemeve gjyqësore, duke
përfshirë psikologët dhe/ose punonjësit socialë.
» Zyrat për trajtimin e të miturve në konflikt me ligjin janë në dispozicion brenda qendrave për
punë sociale.

Në të njëjtën kohë, çështjet më të mëdha për (gati) të gjitha vendet janë se:
» Nuk ka udhëzime për grumbullimin e të dhënave.
» Nuk ka Strategji Kombëtare ose akte për parandalimin e sjelljes që nuk janë të pranueshme
nga shoqëria.
» Nuk ka këshilla kombëtare për parandalimin e delikuencës për të mitur.
» Qendrat për të miturit në konflikt me ligjin (të mbyllur) nuk ekzistojnë.
» Nuk ka gjykata për të mitur.
» Të dhënat mbi sanksionet, trajtimin dhe provën nuk grumbullohen brenda sistemeve
gjyqësore.
» Të dhënat për fëmijët dhe të rinjtë në konflikt me ligjin nuk janë të lidhura me të dhënat për
mbrojtjen sociale.
Pikat e forta kryesore në arritjen e sistemit të drejtësisë për të mitur në përputhje me të drejtat
e fëmijëve në të gjithë rajonin janë ligje të ndryshme të nevojshme për trajtimin adekuat të
FRKL dhe futjen e disa dispozitave institucionale. Në të njëjtën kohë, këtu mund të theksojmë
se dobësitë më konsistente, në forma të ndryshme të paraqitura në të pesë kapitujt e trajtimit
të FRKL janë: mbledhja e dobët e të dhënave, mungesa e udhëzimeve, institucionalizimi është
vonuar në ndjekjen e legjislacionit, njohje e dobët e FRKL në strategjitë përkatëse.

Parimet dhe vlerat
e përgjithshme

Qasja mbinatyrore e cila përfshin një numër vlerash, parimesh dhe standardesh që rregullojnë
drejtësinë e të miturve është drejtësia e miqësore ndaj fëmijëve. Ajo bazohet në detyrimet
ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve, prezanton parimet që fuqizojnë fëmijët për të zbatuar
të drejtat e tyre, përpiqet të eliminojë shumë prej përvojave traumatike që fëmijët përballen
në sistemin ligjor dhe inkurajon shtetet që të zhvillojnë politika që trajtojnë situatën e fëmijëve
në sistemin e drejtësisë, njohur nevojat e veçanta dhe dobësitë e fëmijëve dhe të rinjve. Kjo
qasje nënkupton sistemin e drejtësisë i cili garanton respektimin dhe zbatimin efektiv të të
gjitha të drejtave të fëmijëve në nivelin më të lartë të arritshëm, duke mbajtur parasysh parimet
bazë, duke i kushtuar vëmendje të duhur nivelit të pjekurisë dhe mirëkuptimit të fëmijës dhe
rrethanave të rastit. Gjyqësori që plotëson kriteret e "drejtësisë miqësore ndaj fëmijëve" është
personal, i arritshëm, i përshtatshëm për moshën, i shpejtë, i kujdesshëm, i përshtatur dhe i
përqendruar në nevojat dhe të drejtat e fëmijës, duke respektuar të drejtat e fëmijës duke
përfshirë të drejtat e procesit të rregullt, për të marrë pjesë dhe për të kuptuar procedurat, për
respektimin e jetës private dhe familjare, si dhe për integritetin dhe dinjitetin.
Elemente të përgjithshme të drejtësisë miqësore ndaj fëmijëve
» Informacion dhe këshilla.
» Mbrojtja e jetës private dhe familjare.
» Siguria (masat e posaçme parandaluese).
» Trajnimi i profesionistëve.
» Qasje shumëpalëshe.
» Privimi i lirisë si mjet i fundit.
Për më tepër, standardet ndërkombëtare rekomandojnë promovimin e veprimeve të tjera të
përshtatshme për fëmijët:
» Studim në të gjitha aspektet e drejtësisë miqësore ndaj fëmijëve dhe shpërndarjen e
informacionit dhe trajnimit;
» Shkëmbimi i praktikave dhe bashkëpunimi ndërkombëtar i promovimit;
» Publikimi dhe shpërndarja e instrumenteve përkatëse ligjore;
» Zyrat e informacionit për të drejtat e fëmijëve të lidhura ndoshta me shoqatat e bareve,
shërbimet e mirëqenies, ombudsmenët (fëmijët), OShC etj.
» Lehtësimi i qasjes së fëmijëve në gjykata dhe mekanizmat e ankesave dhe njohja dhe
lehtësimi i mëtejshëm i rolit të OShC-ve dhe organeve të tjera të pavarura në mbështetje të
qasjes efektive të fëmijëve në gjykata dhe mekanizmave të pavarur të ankesave;
» Krijimi i një sistemi gjyqtarësh dhe avokatësh të specializuar për fëmijët dhe zhvillimin e
mëtejshëm të gjykatave në të cilat mund të merren masa ligjore dhe sociale në favor të
fëmijëve dhe familjeve të tyre;

» Përdorimi i mekanizmave universalë dhe evropianë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe
fëmijëve për ndjekjen e drejtësisë dhe mbrojtjen e të drejtave kur mjetet juridike vendore nuk
ekzistojnë ose janë shterur;
» Bërja e të drejtave të njeriut, duke përfshirë të drejtat e fëmijëve, një komponent i
detyrueshëm në programet shkollore dhe për profesionistët që punojnë me fëmijët;
» Zhvillimi dhe mbështetja e sistemeve që kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes së prindërve
mbi të drejtat e fëmijëve;
» Ngritja e qendrave shumë të favorshme për fëmijët, të shumë agjencive dhe ndërdisiplinore
për fëmijët viktima dhe dëshmitarë;
» Ngritja e shërbimeve mbështetëse dhe informative të specializuara dhe të arritshme, si
konsultimi online, linjat e ndihmës dhe shërbimet e komunitetit lokal falas;
» Sigurimi që të gjithë profesionistët e interesuar që punojnë në kontakt me fëmijët marrin
mbështetje, trajnim dhe udhëzime praktike.
Është përgjithësisht e pranueshme dhe e qartë se të miturit kanë të drejta të barabarta me ato
që gëzojnë të rriturit në sistemin e drejtësisë penale dhe përveç kësaj, ata kanë të drejtë të
trajtohen në mënyrë të favorshme në një mënyrë që merr parasysh moshën dhe pjekurinë e
tyre.
Parimet ndërsektoriale të miqësisë me fëmijët sigurojnë që ligji, politika dhe praktika në fushën
e drejtësisë për të mitur të mbrojnë të drejtat e të gjithë fëmijëve dhe të nxisin zhvillimin e tyre
të favorshëm. Në mënyrë që shtetet të arrijnë një sistem të drejtësisë për të miturit në
përputhje me të drejtat e fëmijëve, sistemet e tyre duhet të pasqyrojnë një numër të këtyre
parimeve nga standardet ndërkombëtare dhe të sigurojnë të drejtat e fëmijëve pasi ato
përpunohen. Këto parime që mbështesin mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në sistemet e
drejtësisë penale duhet të merren parasysh në të gjitha veprimet ku fëmijët preken dhe zbatimi
i këtyre parimeve mund të shihet në secilin kapitull të këtyre Udhëzimeve.
Parimet themelore të një politike gjithëpërfshirëse për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe
të rinjve në konflikt me ligjin që duhet të merren në mënyrë sistematike në të gjithë sistemin
e drejtësisë për të mitur janë:
» Mbrojtja e interesave më të mira të fëmijës dhe të rinjve është vlera kryesore, parimi
qendror i Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Drejtësisë për të Mitur
Ky parim kërkon që në të gjitha veprimet ku të miturit janë drejtpërdrejt ose tërthorazi të
përfshirë ose të prekur nga sistemi i drejtësisë, interesi më i mirë i të miturit është një faktor
kryesor në të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me rastin e saj duke marrë parasysh rëndësinë
e krimi, pjekuria e tyre, niveli i zhvillimit, aftësitë dhe rrethanat personale. Ai gjithashtu kërkon
që të merren parasysh të gjitha interesat në fjalë (psikologjike, ligjore, sociale dhe ekonomike),
si dhe që interesat më të mirë të të gjithë fëmijëve të përfshirë duhet të vlerësohen ndaras dhe
të balancohen me pajtimin e interesave të mundshme konfliktuoze. Një qasje gjithëpërfshirëse
për të gjitha këto perspektiva është rregulla që do të sigurojë që interesat e tyre më të mira
janë përmbushur.
» Mbrojtja nga diskriminimi në çdo bazë, siç janë gjinia, mosha, raca, ngjyra, gjuha, feja,
orientimi seksual, mendimi politik ose tjetër, origjina kombëtare ose sociale, prejardhja socioekonomike, pasuria, lindja, identiteti gjinor apo statusi dhe statusi tjetër e prindërve të tyre

është një parim i vendosur në ligjin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut. Ky parim u garanton
të gjithë fëmijëve të drejtën për të gëzuar të barabartë të të gjitha të drejtat dhe mjetet e tyre
që fëmijët kanë të drejtë për trajtim të barabartë përpara ligjit. Shtetet janë të detyruara të
respektojnë të drejtat e secilit fëmijë pa diskriminim të çfarëdo lloji dhe të marrin masa për të
siguruar që të gjithë fëmijët të mbrohen nga të gjitha format e diskriminimit. Mbrojtjes dhe
asistencës specifike shtesë mund të kenë nevojë për fëmijët më të prekshëm, si fëmijët
migrues, refugjatët dhe fëmijët që kërkojnë azil, fëmijët e pashoqëruar, fëmijët pa aftësi të
kufizuara dhe fëmijët e rrugës, fëmijët romë dhe fëmijët në institucionet rezidenciale dhe çdo
nën - grup i të miturve në varësi të kontekstit lokal dhe rrethanave individuale. Për më tepër,
një tjetër gjenerues i rëndësishëm i diskriminimit në fushën e të drejtave të të miturve është
mosha dhe kapaciteti. Fëmijët shumë të vegjël ose fëmijët pa aftësi të plotë për të ndjekur të
drejtat e tyre mund të kenë nevojë për sisteme alternative të përfaqësimit në mënyrë që të
shmanget diskriminimi. Gjithashtu, duhet të merret një qasje e ndjeshme gjinore në të gjitha
ndërhyrjet. Duhet të merren masa të veçanta për të parandaluar diskriminimin e fëmijëve dhe
të rinjve në konflikt me ligjin kur përpiqen të kenë qasje në arsim apo në tregun e punës.
» Pjesëmarrja kuptimplote në procedurat gjyqësore ose administrative kërkon që aftësia e
fëmijëve të kuptohen dhe të marrin pjesë në procedurat e tyre penale të respektohen dhe
lehtësohen. Ky parim kërkon respektimin e të drejtave të shkelësve për të shprehur lirshëm
pikëpamjet e tij/saj në të gjitha çështjet që i prekin ato, qoftë drejtpërsëdrejti, qoftë nëpërmjet
një përfaqësuesi ose një organi të përshtatshëm. Gjithashtu, kërkon marrjen parasysh
seriozisht të mendimit të tyre dhe duke pasur respektin e duhur në çdo kohë në çështjet dhe
procedurat e parashikuara me ligj, në përputhje me moshën, pjekurinë dhe çdo vështirësi
komunikimi që mund të kenë për ta bërë këtë pjesëmarrje kuptimplote. Për më tepër, ai kërkon
që të gjithë të miturit të informohen për të drejtat e tyre, për procesin, për zgjedhjet që kanë
dhe për pasojat e mundshme të këtyre zgjedhjeve për të siguruar këtë të drejtë, si dhe për t'u
dhënë mënyra të përshtatshme për qasje në drejtësi. Prandaj, procedurat duhet të zhvillohen
në një atmosferë mirëkuptimi, e cila i lejon të miturit të marrë pjesë dhe të shprehë lirisht
pikëpamjet, mendimet dhe shqetësimet e tyre, si dhe të marrë pjesë aktive në të gjithë
procesin gjyqësor dhe të mos ballafaqohet me një veprim të kryer.
» Parimi i sundimit të ligjit zbatohet plotësisht për fëmijët ashtu si për të rriturit. Ky parim
garanton elemente të procesit të rregullt siç janë parimet e ligjshmërisë dhe proporcionalitetit,
prezumimin e pafajësisë, të drejtën për gjykim të drejtë, të drejtën për këshilla juridike, të
drejtën për qasje në gjykata dhe të drejtën për ankesë, të drejtën për qasje ndihmën e duhur
ligjore të pavarur dhe mekanizmat efektiv të ankesave për të miturin ashtu siç janë të
garantuara për të rriturit dhe ndalon minimizimin ose mohimin e tyre nën pretekstin e
interesave më të mira të fëmijës.
» E drejta për mbrojtjen e dinjitetit të shkelësit të të miturve është një kërkesë themelore
për të drejtat e njeriut. Ai garanton që të miturit do të marrin trajtimin në përputhje me
promovimin e ndjenjës së tyre të dinjitetit dhe të vlerës, trajtimin me kujdes, ndjeshmëri,
ndershmëri dhe respekt vëmendje për gjendjen e tyre personale, mirëqenien dhe nevojat
specifike, dhe me respekt të plotë për integritetin e tyre fizik dhe psikik, pavarësisht nga statusi
dhe kapaciteti i tyre ligjor në çdo procedurë apo rast. Ky parim gjithashtu garanton që të gjitha
format e dhunës në trajtimin e fëmijëve në konflikt me ligjin duhet të ndalohet dhe të

parandalohen, dmth që të miturit nuk do t'i nënshtrohen torturës ose trajtimit ose ndëshkimit
çnjerëzor ose poshtërues.
Një qasje rreptësisht ndëshkuese tradicionale e drejtësisë penale e zakonshme nuk është në
përputhje me parimet kryesore dhe qasjen e drejtësisë miqësore ndaj fëmijëve dhe efekti i saj
priret të shkojë kundër interesave më të mirë të fëmijës dhe të të rinjve.
Të miturit ndryshojnë nga të rriturit në nevojat dhe dobësitë e tyre dhe dallimet e tilla përbëjnë
bazën për fajësinë më të vogël të fëmijëve në konflikt me ligjin, janë arsyet për një sistem të
veçantë të drejtësisë për të miturit dhe kërkojnë trajtim të ndryshëm për të miturit. Mbrojtja e
interesave më të mira të fëmijës gjithashtu do të thotë se objektivat tradicionale të drejtësisë
ndëshkimore, si represioni, ndëshkimi dhe ndëshkimi, duhet të zëvendësohen me objektivat e
drejtësisë restauruese në trajtimin e shkelësve të mitur.
Drejtësia restauruese është një model i sistemit ligjor penal i cili përqendrohet më shumë në
rivendosjen e dëmit që krimi i ka bërë njerëzve dhe marrëdhënieve të tyre të ndërsjella sesa
dënimit të kryerësit. Ajo përfshin të gjithë ata që janë të prekur drejtpërdrejt ose indirekt nga
krimi në një përpjekje për të vendosur se si të restaurohet më mirë dëmi dhe synon të
rivendosë balancën në lidhjen e dëmtuar ndërmjet viktimës, kryesit dhe komunitetit. Qëllimi i
tij është të parandalojë që shkelësi të kthehet në sjellje kriminale dhe të sigurojë ndihmën e
kërkuar për të korrigjuar sjelljen ekzistuese të papranueshme. Bazohet në parimet e riparimit
dhe rehabilitimit, mirëqenies dhe riintegrimit.
Vështrimi i përgjithshëm i drejtësisë restauruese është se kur një person kryen një krim ai ose
ajo dëmton komunitetin në tërësi, si dhe viktimat individuale. Sistemet e drejtësisë penale të
cilat përqëndrohen në ndëshkimin dhe ndëshkimin e bëjnë shumë pak për të pranuar këto
dëmtime. Ata gjithashtu shpesh nuk arrijnë të identifikojnë ose pranojnë problemet dhe
çështjet që e kanë çuar kryegjenesin në kryerjen e krimit në radhë të parë. Parimi themelor i
drejtësisë restauruese është se ai promovon konceptet e riparimit dhe rehabilitimit mbi ato të
ndëshkimit dhe ndëshkimit. Drejtësia restauruese ka për qëllim zgjidhjen e konflikteve dhe
riparimin e dëmit në një numër situatash duke inkurajuar ata që kanë shkaktuar dëm që të
pranojnë ndikimin e asaj që kanë bërë dhe t'u japin atyre mundësinë për të bërë
dëmshpërblime. Ai gjithashtu u ofron atyre që kanë qenë viktima të dëmtimit të mundësisë që
të ketë dëmtim të pranuar dhe ndryshimet e bëra. Programet e drejtësisë restauruese synojnë
të arrijnë këto rezultate duke inkurajuar ata që preken nga një vepër penale, duke përfshirë
viktimën dhe shkelësin, për të diskutuar se çfarë ka ndodhur dhe për të arritur një konsensus
lidhur me një sanksion ose pasojë të përshtatshme. Ndërsa sanksionimi është një aspekt i
drejtësisë restauruese, fokusi i procedurave është në korrigjimin e dëmit të bërë nga vepra
penale, shërimin e viktimës dhe komunitetit dhe sigurimin e riintegrimit të kryerësit.
Drejtësia restauruese bazohet në parimet e mëposhtme udhëzuese:
» Bërja e kthimit për viktimën;
» Sigurimi se autori i veprës penale kupton dhe është i gatshëm të marrë përgjegjësinë për
veprimet e tij ose të saj dhe dëmin që ai ose ajo ka shkaktuar;
» Të ndihmojë në ndryshimin dhe përmirësimin e sjelljes së ardhshme të kryerësit;
» Riparimi i dëmit të bërë;
» Rivendosja e balancit brenda komunitetit dhe shoqërisë dhe rindërtimi i një ndjenje
komuniteti të ndërprerë nga një krim apo konflikt.

Procesi i restaurimit sipas këtij modeli është çdo proces në të cilin viktima dhe autori i veprës
penale dhe, kur është e përshtatshme, çdo individ ose anëtar i komunitetit të prekur nga një
krim, marrin pjesë aktive në zgjidhjen e çështjeve që dalin nga krimi, në përgjithësi me
ndihmën e një palë e tretë e paanshme. Ai përfshin parandalimin, masat e diversitetit,
rehabilitimin, alternativat e paraburgimit (paraburgimi përdoret vetëm si mjet i fundit, për
kohën më të shkurtër të mundshme, ndalimi i kapitalit dhe i trupit). Drejtësia restauruese është
një koncept i gjerë që mund të përdoret para gjykimit, para-dënimit dhe pas bindjes, si dhe në
një varg situatash jo-gjyqësore (si menaxhimi i konfliktit në shkolla ose me fëmijët në rrezik).
Për efektet më të mira programet e drejtësisë restauruese duhet të jenë në dispozicion në çdo
fazë të procesit të drejtësisë penale. Ato duhet të jenë krejtësisht vullnetare për viktimën dhe
shkelësit dhe mund të tërheqin pëlqimin në çdo kohë.
Proceset restauruese janë veçanërisht të rëndësishme për shkelësit e mitur, pasi ato mund të
ndikojnë në një mënyrë të qëndrueshme dhe pozitive në zhvillimin e tyre moral dhe
emocional. Ata kanë gjithashtu nivele të larta të kënaqësisë së viktimave, shumë më të larta se
proceset gjyqësore.

Llojet e shërbimeve që ofrohen nga
OSHC-të për fëmijët dhe të rinjtë
në konflikt me ligjin

Pa dyshim, përgjegjësia për drejtësinë e të miturve qëndron në shtetin, por është gjithashtu e
padiskutueshme që shoqëria civile përkatësisht luan një rol të rëndësishëm. Pra, në këtë
seksion do të theksojmë ndërhyrjet që mund të ofrohen nga OSHC-të duke pasur parasysh se
në rajonin tonë tranzicioni është ende në proces të hapjes së fushave të përfshirjes së OShCve në mesin e atyre që tradicionalisht u zhvilluan vetëm nga shteti (si shumë shoqëri, arsimore,
komunitare dhe shërbime të tjera, të cilat tani gradualisht po merren nga aktorë jo shtetërorë).
Është e rëndësishme që në fillim të miratohet qasja e përgjithshme që ndërhyrjet, masat,
shërbimet e drejtësisë miqësore për të rinjtë nuk janë të kufizuara vetëm në sistemin aktual të
drejtësisë dhe procedurat gjyqësore. Përkundrazi, për të siguruar në të vërtetë drejtësinë për
fëmijët dhe të rinjtë, fëmijët duhet të kenë një fushë më të gjerë që synon të gjithë aktorët që
kanë të bëjnë me fëmijët dhe të rinjtë në konflikt me ligjin, brenda dhe jashtë proceseve
gjyqësore. Vetëm bashkëpunimi strategjik i strukturuar i të gjithë sektorëve në shoqëri mund
të garantojë se të drejtat e të miturit janë të njohura dhe të respektohen me përpikëri dhe se
ky koncept gjithëpërfshirës që punon për të mirën dhe interesat më të mira të të gjithë
fëmijëve dhe të rinjve në konflikt me ligjin.
Nën këtë kornizë të përgjithshme dhe në përputhje me parimet e drejtësisë së fëmijëve
miqësore dhe restauruese, ekzistojnë mundësi si dhe nevoja për zhvillimin e një numri
shërbimesh. Edhe më shumë, është me rëndësi të madhe të zhvillohen shërbime/ndërhyrje të
ndryshme specifike, specifike, specifike për qëllime, me qëllim që të arrihen ndikime të larta
në fushën e drejtësisë miqësore ndaj fëmijëve. Grumbullimi i plotë i ndërhyrjeve duhet të jetë
gjithëpërfshirës në kuptimin që ofron opsione të nevojshme në përputhje me standardet
ndërkombëtare në çdo pikë relevante.
Shërbimet dhe programet e bazuara në komunitet që u përgjigjen nevojave të veçanta,
problemeve, interesave dhe shqetësimeve të të miturve dhe që ofrojnë shërbime të
përshtatshme për të rinjtë dhe familjet e tyre duhet të zhvillohen në çdo pikë relevante për
shkeljet e të miturve - në shkallën e shkaqeve rrënjësore që gjenerojnë të mitur në çdo fazë
të kontaktit të të miturit me sistemin e drejtësisë, në nivelin e komunitetit dhe shoqërisë më
të gjerë përreth të miturit, si dhe gjatë formimit të legjislacionit dhe politikës3.
Vini re se ne po përdorim terma ndërhyrje, programe dhe masa të drejtuara nga OShC në
fushën e CFJ, jo vetëm termi 'shërbime'. Kjo duhet të theksojë se përveç aktiviteteve më të
ngushta të ofrimit të shërbimeve që lidhen me CFJ, OSHC-të mund të kenë gjithashtu
funksione më të gjera të përfshira si funksioni mbikëqyrës, që i vendosin ata në pozitë për të
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ndërmarrë iniciativa avokimi në CFJ, raportim hije, monitorim të të drejtave të njeriut, ndikim
politik, komunitet kanalet e kanaleve dhe iniciativat e tjera të këtij lloji.
Për qëllim të lundrimit më të lehtë ne do të kategorizojmë këtu spektrin e plotë të ndërhyrjeve
të mundshme, bazuar në fazat e trajektores së krimit të të miturve, nga shkaqet e saj rrënjësore,
përmes kalimit nëpër sistemin e drejtësisë deri në fazat pas largimit nga sistemi gjyqësor i
vijimit të fushave strategjike të ndërhyrjes:
1. Programet e parandalimit;
2. Reaktive - brenda masave të sistemit të drejtësisë;
3. Programet pas lirimit.
Për qëllim të qartësisë, këtu do të paraqesim një listë të gjërë të ndërhyrjeve të mundshme me
sqarime, ndërsa një listë të mjaftueshme leximi me përshkrime të hollësishme të programeve
ekzistuese dhe varieteteve të tyre do të jepen në fund të këtij manuali.
Masat parandaluese

Një kombinim i disa faktorëve (kushtet socio-ekonomike, marrëdhëniet familjare, papunësia
dhe rrethi i miqve etj.) Ka tendencë të ndikojë tek fëmijët dhe të rinjtë për të fyer. Këto
përfshijnë në veçanti shtëpitë e thyera, familjet e mëdha, prindërit e paarsimuar, mungesa e
kujdesit të duhur prindëror dhe udhëzimi, papunësia, privimi ekonomik, varësia nga droga dhe
alkooli, mjedisi jo miqësor, influenca dhe presioni negativ i kolegëve etj. Masat parandaluese
efektive kanë për qëllim lehtësimin e këtyre faktorëve dhe parandalimin e tyre nga shkaktimi i
të miturve për të fyer.
Parandalimi kryesor i të miturve nga kryerja e kundërvajtjeve është thelbësore pasi që synon
të pengojë delikuencën para se të ndodhë. Parandalimi përfshin një gamë të gjerë të
zgjidhjeve të politikave dhe programeve të bazuara në komunitet që po përpiqen të adresojnë
shkaqet rrënjësore të problemit - për të ndaluar ofendimin e të miturve ku fillon - në familje
dhe në komunitet. Ky nivel më i gjerë i mbrojtjes mund të përfshijë politika dhe programe të
informuara mirë (shkencore dhe demografike) për të gjithë popullsinë që kontribuon në
mirëqenien e të gjithëve, drejtësinë shoqërore dhe një shoqëri gjithëpërfshirëse, duke ofruar
mundësi për arsim, strehim, shëndetësi, punësim, siguri sociale dhe lëvizshmërinë sociale,
mbështetjen familjare dhe shërbimin e mbrojtjes, strategjitë e reduktimit të varfërisë që
plotësojnë nevojat dhe pritjet e të miturve. Këtu gjithashtu i përkasin shoqatave të rinisë dhe
OSHC-ve të tjera, objekteve kulturore dhe të kohës së lirë së bashku me sistemin e mirë të
përcaktuar dhe të pranuar të vlerave qytetare të cilat të gjitha kontribuojnë në trajtimin e
shkaqeve rrënjësore të ofendimit.
Objektivat e parandalimit dytësor rrezikojnë fëmijët dhe të rinjtë dhe përfshin përpjekjet për
krijimin e një rrjeti sigurie për ata nëpërmjet mbështetjes individuale dytësore dhe shërbimeve
ndërmjetëse, të cilat përfshijnë sisteme adekuate të monitorimit dhe një gamë të gjerë
shërbimesh familjare, shkollore dhe rinore dhe këshillimore që arrijnë të të rinjtë më të
margjinalizuar dhe në rrezik, në një përpjekje për të korrigjuar kushtet që mund të nxisin
ofendimin. Kjo mund të përfshijë heqjen ose zvogëlimin e 'faktorëve të rrezikut', siç janë
mosfunksionimi i familjes, grupi i përbërë nga delikate, mungesa, abuzimi me alkoolin, si dhe
shtimi ose forcimi i 'faktorëve mbrojtës' siç janë modelimi pozitiv ose pjesë- punësimin në

kohë, sigurimin e trajnimit të prindërve dhe mbështetjen për familjet me të ardhura të ulëta,
të vetme ose të pafavorshme.
OShC-të për shkak të rrënjosjes së tyre në komunitet janë posaçërisht të pozicionuar mirë për
të kuptuar nevojat dhe dobësitë e ndryshme dhe ndërhyrjet më të mira për të ndikuar në
ofendimin e të miturve si për hartimin e shërbimeve dhe ndikimin e politikave. Ata mund të
informojnë për rrezikun e personave në komunitete, të lehtësojnë përfshirjen dhe integrimin
e tyre, të promovojnë vlera dhe modele pozitive në komunitet, të mbështesin familjet dhe të
miturit e prekshëm, të angazhojnë të gjithë familjen, të ofrojnë referim cilësor, të lehtësojnë
dialogun e të rinjve më në rrezik. sektori publik dhe madje edhe drejtpërdrejt t'i ushqejë këto
të dhëna me politikat.

Aktivitetet e OShC-ve nën parandalimin mund të përfshijnë:

Zhvillimi i programeve dhe shërbimeve për të mitur të bazuar në komunitet për t'iu
përgjigjur nevojave themelore dhe promovimit të të drejtave të të miturve është një zgjidhje
ideale për parandalimin parësor të ofendimeve. Rrallë mund të arrihet vetëm nga OSHC-të,
kështu që alternativat më të mira janë zhvillimi i koordinuar i të gjitha përgjigjeve të
programeve të interesit me zhvillimin, planifikimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin që
mbulojnë të gjithë fëmijët dhe të rinjtë në nevojë dhe synojnë parandalimin e ofendimit të të
miturve. Këtu ka një ndikim të veçantë të drejtpërdrejtë në parandalimin e ofendimit të krijimit
të qendrave të resurseve rinore në dispozicion për të gjithë të miturit, sigurimin e aktiviteteve
të aksesueshme për/për fëmijë dhe të rinj, p.sh. kongreseve, kampeve, samiteve, sherbimeve
cilesore shendetesore dhe aktiviteteve te formimit te vlerave, sigurimin e zonave rurale dhe te
izoluara me mundesi dhe sherbime adekuate socio-ekonomike, duke siguruar qe te rinjte nga
mjedise te varfra urbane te kene programe edukative, e organizatave të komunitetit,
veçanërisht shoqatat e të rinjve dhe forcimin e përfshirjes së komunitetit në parandalimin
parësor.
Programet e ndërgjegjësimit të komuniteteve për të mitur në komunitet për fëmijët, të rinjtë
dhe të rriturit janë pjesë thelbësore e parandalimit. Ato mund të marrin forma të ndryshme
dhe të kryhen nëpërmjet prezantimeve të medias, njoftimeve publike, ngjarjeve publike,
fushatave informative-edukative, prodhimit të materialeve informuese-arsimore, programeve
arsimore dhe trajnuese, përmes institucioneve dhe organizatave ekzistuese, duke kontaktuar
grupe, individë ose publikë në përgjithësi. Qëllimi i tyre është rritja e vetëdijes së popullatës së
përgjithshme lidhur me rreziqet dhe përgjigjet më të mira ndaj shkeljeve të të miturve, të
drejtave të njeriut dhe rolet e komunitetit në parandalimin e krimit të të miturve, ekzistencës
dhe funksionimit të sistemit të drejtësisë penale, shërbimeve ekzistuese dhe programeve në
këtë fushë.

Një nga ndërhyrjet e parandalimit dytësor që mund të ofrohen nga OSHC-të është një
shërbim emergjence 24 orësh për fëmijët në krizë që u ofrojnë drejtpërsëdrejti ose u
referohet atyre shërbimeve emergjente ose afatgjata. Këto duhet të përfshijnë veçanërisht
strehimin, ushqimin dhe shërbimet shëndetësore për të pastrehët ose fëmijët e rrugës;
informacion mbi lehtësitë lokale, akomodimin, punësimin dhe format e tjera të ndihmës që
duhet të bëhen lehtësisht të disponueshme për të miturit në krizë.

Programet në terren për ata që kanë vepruar në mënyrë anti-sociale dhe për këtë arsye janë
në rrezik nënpopullinë e të miturve synojnë të ndalojnë trajektoren tek ofendimet aktuale duke
shfaqur detajisht shqyrtimin fillestar, duke mësuar aftësitë e sjelljes njohëse, duke ofruar
mbështetje të grupeve të strukturuara, grupe të vetë-ndihmës. Terapia familjare për familjet e
fëmijëve në rrezik, organizimi i grupeve të shikuara, mësimi i prindërve të tyre strategji efektive
për familjen dhe fëmijët, ofrimi i këshillimit, tutoring akademike, avokimi i shkollës dhe
konsultimet e mësuesve. Këto programe kanë provuar efekte pozitive dhe janë përsëritur
gjerësisht.

Një shembull tjetër i programit parandalues përfshin ndërtimin e kapaciteteve të prindërve,
mësuesve dhe fëmijëve, të dizajnuara për të promovuar kompetencat emocionale dhe
sociale për fëmijët, proceset e socializimit të mësimdhënësve dhe familjeve, zvogëlimin e
faktorëve të rrezikut dhe sjelljet e padëshiruara që lidhen me shkeljet e të miturve, zhvillimin
e komunikimit familjar dhe zgjidhjen e problemeve përdorimi prindëror i disiplinës jo të
dhunshme, zvogëlimi i problemeve të sjelljes në ndërveprimet e fëmijëve me prindërit,
zvogëlimi i depresionit të prindërve dhe përmirësimi i vetëbesimit të prindit, përmirësimi i
marrëdhënieve prindërore dhe marrëdhëniet prindër-mësimdhënës, përmirësimi i aftësive
prindërore dhe reduktimi i agresionit të fëmijëve dhe kolegëve. Nëse konkurron me
kompetencë dhe përgjegjësi, ky program mund të ketë ndikim të madh në ndalimin e
ofendimit të të miturve në burimin e tij dhe në mënyrë të konsiderueshme të promovojë
zhvillimin e fëmijëve dhe të rinjve.
Qendrat e varësisë të menaxhuara nga OShC mund të ofrojnë shërbime për të miturit me një
histori të abuzimit të substancave që mund t'i çojnë në ofendim. Shërbimet e tyre mund të
përfshijnë detoksifikimin, udhëzimin dhe këshillimin, meditimin, shkrim-leximin, psikoterapi,
trajnimin për zhvillimin e aftësive, edukimin, aktivitetet rekreative dhe takimet Anonime të
Narkotikëve dhe Alkoolizmin që kanë për qëllim drejtpërsëdrejti neutralizimin e një prej
gjeneruesve kryesorë të ofendimeve.
Reaktive - brenda programeve të sistemit të drejtësisë
Masat e diversionit

Përkundër qëllimeve fisnike të drejtësisë për të miturit, kontakti me ndonjë sistem të drejtësisë
në praktikë ka gjasë të ketë një ndikim të dëmshëm tek fëmijët. Realitetet ndëshkuese të
shumë sistemeve zyrtare të drejtësisë, pasojat potencialisht të ashpra të përfshirjes në
procedurat ligjore dhe stigmatizimin shoqëror të fëmijëve që kanë ardhur në vëmendjen e
sistemit të drejtësisë për të mitur nuk mund të injorohen. Në dritën e këtyre dështimeve,
fëmijët në konflikt me ligjin shpesh i shërbejnë më mirë përgjigjeve konstruktive jashtë
procedurave gjyqësore që në mënyrë më efektive promovojnë rehabilitimin dhe riintegrimin
social. Këto kurse veprimi janë vënë në dispozicion përmes një procesi të njohur si devijim, ku
fëmijët janë kanalizuar larg sistemit të drejtësisë para se të shqiptohet dënimi.
Diversioni ka për qëllim largimin e fëmijëve dhe të rinjve nga procedurat gjyqësore dhe drejt
zgjidhjeve të komunitetit. Ajo duhet të sigurojë të miturit në çdo fazë të procedurës,
mundësinë e një mënyre alternative, të ndarë nga sistemi formal i drejtësisë. Ai përfshin një
spektër masash për trajtimin e shkelësve pa përdorur procedurat gjyqësore.

Ekzistojnë lloje të shumta masash të devijimit, të zbatueshme në pika të ndryshme gjatë
procesit të ndihmës për të miturit në konflikt me ligjin. Ndër më të zakonshmet janë:
paralajmërimet, programet e ndërmjetësimit, programet e pajtimit, faljet për personat e prekur
negativisht nga veprimet në fjalë, kompensimi, duke përfshirë pagesën jo-monetare, për çdo
dëmtim të shkaktuar konferencë, shërbim në komunitet etj. Edhe pse aktorët e ndryshëm
brenda sistemi i drejtësisë mund të luajë një rol të rëndësishëm në largimin e të rinjve nga
sistemi, kryesisht duke iu referuar rasteve për përfshirje në skemat e devijimit, në shumicën e
rasteve janë grupet e komunitetit, OSHC-të, profesionistët e mirëqenies sociale që aktualisht
udhëheqin skemat.
Shërbimi i komunitetit kërkon që shkelësi i ri t'i shërbejë komunitetit për një numër të
rekomanduar orë në vend që të shkojë në gjykatë ose të burgoset. Ai ofron një mënyrë që
fëmija të mbajë përgjegjësi dhe të riparojë disa nga dëmet e shkaktuara nga sjellja e tij
kriminale. Kjo përfshin vendosjen e shkelësit të ri në mjedise të përshtatshme të shërbimit të
komunitetit, varësisht nga aftësitë që ata mund të ofrojnë zakonisht për shtëpitë ose spitalet
për personat me aftësi të kufizuara fizike ose mendore, spitalet e përgjithshme publike,
bibliotekat, komunat, shtëpitë e fëmijëve, shtëpitë e pleqve, ose të ngjashme. Është e
rëndësishme që të mos përdoren shkelësit e rinj që kryejnë shërbimin e komunitetit si punë
të lirë për të zëvendësuar punonjësit e mundshëm të paguar. Kujdes duhet të merret gjithashtu
për të siguruar që një personi të ri nuk i është dhënë një program pune që ai ose ajo nuk ka
shanse për të përfunduar ose janë në ndonjë mënyrë të dëmshme për ta. Kur shërbimi është
plotësuar në mënyrë të kënaqshme, ngarkesa zakonisht tërhiqet, dhe kështu i riu është larguar
nga sistemi i drejtësisë penale. Shërbimi i komunitetit është veçanërisht i dobishëm në
përfshirjen e komunitetit lokal në riintegrimin e fëmijës. Ajo punon më së miri kur lloji i punës
së kryer lidhet me veprën që ka kryer i riu. Për shembull, nëse fëmija ka kryer një akt vandalizmi,
ata mund t'u kërkohet të punojnë në pikturë ose në rindërtimin e strukturave të komunitetit.
Kujdes restaurues është përdorimi i paralajmërimit përfundimtar nga ana e policisë që
gjithashtu përpiqet të bëjë një të mitur të marrë përgjegjësinë për veprimet e tyre dhe të jetë
i vetëdijshëm përse sjellja e tyre është e dëmshme dhe e papranueshme, ndërsa promovon
riintegrimin e tyre në shoqëri. Ajo duhet të kryhet nga zyrtarë të trajnuar në mënyrë që të mos
ketë një efekt të dëmshëm, poshtërues apo stigmatizues ndaj të miturit. Ata duhet të
dorëzojnë paralajmërimin para prindit ose kujdestarit të fëmijës dhe të eksplorojnë arsyet
prapa veprës penale dhe të diskutojnë ndikimin mbi ata që preken. Aty ku është e
përshtatshme, kjo mund të çojë në referimin në shërbimet e mirëqenies sociale.
Programet e ndërmjetësimit u lejojnë viktimave të gatshëm dhe shkelësit të takohen ballë
për ballë në një mjedis të sigurtë dhe të sigurt dhe të flasin për veprën me një ndërmjetës të
trajnuar dhe të palës së tretë që lehtëson dhe drejton procedurat. Mund të jetë një situatë
shumë e vështirë dhe kujdes duhet të merret për të siguruar që fëmijët (përfshirë fëmijët
viktima) janë të mbrojtur siç duhet, janë të vetëdijshëm për atë që përfshin procesi dhe se
është në interesin më të mirë për ta kryer atë. Procedurat e ndërmjetësimit duhet të bëhen në
një arenë neutrale që nuk lidhet zakonisht me sistemin e drejtësisë penale dhe në të cilën të
dy fëmijët dhe viktimat ndihen të sigurt, siç është qendra ose biblioteka e bashkësisë. Gjatë
procedurës së ndërmjetësimit, rregullat e gjykatës nuk janë të zbatueshme, një gjyqtar nuk do
të jetë i pranishëm dhe në shumicën e rasteve asnjëra palë nuk përfaqësohet nga një avokat.

Sesionet e ndërmjetësimit mund të vendosin një shumëllojshmëri të gjerë të sanksioneve ndaj
një shkelësi, duke përfshirë: shërbimin e komunitetit, mbikëqyrjen, kthimin (për pronat e
dëmtuara, shpenzimet mjekësore dhe funerale etj.), Këshillim, trajtim droge, edukim të
detyrueshëm, gjoba, një falje të thjeshtë, apo ndonjë kombinim i tyre. Në kundërshtim me
dënimet formale, marrëveshjet e arritura gjatë ndërmjetësimit kanë tendencë të reflektojnë
dëshirat e viktimës dhe të shkelësit në lidhje me dënimin që duhet të shqiptohet.
Konferenca është ndërhyrje e ngjashme për ndërmjetësimin në qëllimin dhe strukturën e saj
themelore; megjithatë ndërmjetësi është referuar si një lehtësues. Dallimi ndërmjet
ndërmjetësimit dhe konferencës është se konferenca është më gjithëpërfshirëse dhe
inkurajon pjesëmarrjen e viktimave, avokatëve të viktimave, shkelësit, anëtarëve të familjes së
shkelësit, miqve të kryerësit, oficerëve të zbatimit të ligjit, përfaqësuesve të komunitetit dhe
çdo individi tjetër të prekur nga krimi i cili mund të ketë kontribut në procedurat. Procedurat
e konferencës ndjekin të njëjtin model si ndërmjetësimi. Pasi viktima dhe shkelësi vullnetarisht
bien dakord të marrin pjesë, lehtësuesi do të përgatisë të gjitha palët për seancën e
konferencës. Ata do të organizojnë një takim në një vend neutral dhe gjatë seancës, secila
palë e prekur do të ketë një mundësi për të shprehur pikëpamjet e tij ose të saj dhe për të bërë
pyetje. Ashtu si me ndërmjetësimin, qëllimi është të arrihet një marrëveshje (me shkrim ose
gojor) lidhur me rezultatin e duhur. Rezultatet e mundshme të konferencave janë të njëjta me
ato për ndërmjetësim, por ofrojnë pjesëmarrje më të strukturuar të palëve të tjera të përfshira
dhe mund të jenë veçanërisht të dobishme në rastin e fëmijëve.
Ndëshkimet financiare ose materiale mund të vendosen si sanksioni i vetëm, si një nga disa
sanksione, ose si kusht i provës. Shuma e gjobës duhet të përshtatet me aftësinë e një shkelësi
për të paguar. Gjobat janë forma më e njohur dhe më e zakonshme e sanksioneve monetare.
Gjobat konsiderohen njerëzore, duke shkaktuar një minimum të përçarjes sociale për fëmijët
që mund t'i përballojnë ato. Megjithatë, ato mund të krijojnë pabarazi duke diskriminuar
fëmijët e varfër, për të cilët pamundësia për të paguar mund të rezultojë me burgim.
Kthimi zakonisht kërkohet të kompensojë viktimat në rastet e krimit të pronës, mashtrimit,
falsifikimit ose vjedhjes. Mund të zbatohet gjithashtu për të rimbursuar viktimat e krimit të
dhunshëm për shpenzimet që lidhen me shërimin e tyre fizik dhe mendor. Shërbimi i
drejtpërdrejtë për viktimat është forma më e rrallë e kthimit. Kjo është një lloj pajtimi në të
cilin vepruesi dhe viktima takohen në një mjedis të mbikëqyrur me kujdes për të përcaktuar
se si shkelësi mund të bëjë kthimin direkt tek viktima duke kryer një shërbim. Këto shërbime
zakonisht përfshijnë riparimin e pasurisë së dëmtuar nga kryerësi. Ky lloj i rikthimit të
personalizuar përfshin përfitimin e viktimës që është në gjendje të takojë shkelësin, i cili shpesh
lehtëson frikën e lidhur me takimin kriminal (shumë si programet e ndërmjetësimit).
Ndërhyrja ose urdhrat e trajtimit janë ndërhyrje që janë të dizajnuara për të përforcuar
sjelljen pro-sociale. Disa lloje të veçanta të trajtimit përfshijnë: terapi individuale, menaxhimi i
zemërimit, zgjidhja e problemeve, modifikimi i sjelljes, terapi grupore, terapi multi-sistemike,
planifikimi individual i rasteve.
Programe të tjera

Përvec pjesës më të madhe të programeve të devijimit, OSHC-të mund të luajnë rol të
rëndësishëm edhe nëse i mituri hyn në sistemin e drejtësisë zyrtare.

Informacioni dhe këshilla janë elementet vendimtare të CFJ-së nga përfshirja e parë e të
miturve me sistemin e drejtësisë dhe autoritetet e tjera (policia, emigracioni, shërbimet
arsimore, sociale ose shëndetësore). Në çdo hap, të miturit dhe prindërit e tyre duhet të
informohen në mënyrë të menjëhershme dhe adekuate mbi të drejtat e fëmijëve në përgjithësi
ose informatat bazë mbi çështjet ligjore të rastit ose situatës së tyre. Materialet e përshtatshme
për moshën që përmbajnë informacione relevante ligjore duhet të vihen në dispozicion dhe
të shpërndahen gjerësisht. Shërbime të tilla gjithashtu mund të ofrojnë një referim tek një
avokat ose asistencë në ushtrimin e të drejtave, udhëzimeve dhe mbështetjes së tyre, në
mënyrë ideale pa pagesë.

Grupet e shoqërisë civile ofrojnë ndihmë juridike për të miturit e akuzuar ose të paraburgosur,
si dhe ndihmë psikologjike, arsimore ose sociale për të burgosurit e mitur, organizon aktivitete
për të burgosurit e rinj, përfshirë programet rekreative dhe arsimore dhe vizitat familjare,
iniciativat sportive dhe artistike, mbështetje baritore, dhe grupet mbështetëse, dhe duke
punuar me të rinjtë për të ndërtuar besimin e tyre dhe aftësitë personale, si dhe përgatitjen
para lirimit.
Programet e riintegrimit pas lëshimit

Riintegrimi konsiderohet të jetë ri-hyrja efektive e një të riu në bashkësi pas një dënimi me
burgim. Lirimi me postë ose programet e pas-kujdesit janë një komponent vital i sistemeve
efektive të drejtësisë për të mitur, pasi ato ndihmojnë shkelësit e mitur që janë vendosur në
paraburgim për t'u riintegruar në komunitet pas lirimit. Ky grup i programeve mund të përfshijë
veprime gjithëpërfshirëse nga vetëm pas dënimit, gjatë periudhës së burgimit, edhe pas lirimit
në komunitet. Një proces riintegrimi kërkon krijimin e një grupi të unifikuar ndërhyrjesh nëpër
rrjetet e kontrollit shoqëror formal dhe joformal, si dhe krijimin e një vazhdimësi të shërbimeve
të komunitetit për të parandaluar shfaqjen e sjelljeve anti-shoqërore.
Hulumtimet kanë identifikuar një numër shkaqesh të rikthimit, të cilat nëse trajtohen mund të
parandalojnë ish-shkelësit të mos kryejnë më shumë krime: mungesa e arsimit, mungesa e
punësimit, përdorimi i drogës dhe alkoolit, shëndeti i dobët mendor dhe/fizik, mungesa e
qëndrimeve pozitive dhe vetë mungesa e mbështetjes financiare, mungesa e rrjeteve
familjare, mungesa e mbështetjes sociale pozitive etj. Një vlerësim i plotë i individualizuar i
faktorëve të rrezikut duhet të jetë për çdo të mitur për të siguruar që të riintegrimi në
komunitet do të jetë i suksesshëm. Sigurimi i ndërhyrjeve efektive në fushat kryesore të
përcaktuara ka të ngjarë të krijojë riintegrimin e suksesshëm të një të miturit dhe ta ndalojë
atë nga reoffendimi. Pa këtë lloj mbështetjeje, ka të ngjarë që i mituri të kthehet në të njëjtat
rrethana që çuan në ofendim dhe madje çdo fitim rehabilitues i bërë gjatë kohës së tyre në
burgim mund të humbasë.

Ka dy nëngrupe të këtyre programeve:
» Programet e përmbajtjes së komunitetit të cilat përdorin mbikëqyrjen dhe kontrollin mbi
shkelësit e ligjit sapo të lirohen në komunitet. Shembujt përfshijnë verifikimin e punësimit,
mbikëqyrjen intensive, monitorimin elektronik, arrestimin shtëpiak, shtëpitë e banimit në
gjysmë të rrugës, testimin e urinës për përdorimin e substancave ilegale, dhe kontaktet me

oficerë të lirimit me kusht ose personel tjetër korrektues zbatohen më shpesh nga institucionet
shtetërore.
» Programet e ndërhyrjes të cilat kanë për qëllim ndryshimin e sjelljeve delikuese të shkelësve
të rinj dhe zakonisht ofrojnë trajtime terapeutike, shërbime të abuzimit me substancat, si dhe
mbështetje të tjera të komunitetit si ndihma për punësim dhe edukim në mesin e shërbimeve
të tjera dhe më shpesh zbatohen nga OSHC-të.
Të gjitha këto masa bien nën parandalimin terciar, pasi ato janë reaktive në natyrën e tyre duke reaguar ndaj shkelësve të mitur me qëllim që të shmangin recidivizmin.
Standardet ndërkombëtare promovojnë përdorimin e lirimit të hershëm dhe të kushtëzuar,
nëse ka progres të kënaqshëm drejt rehabilitimit. Zakonisht, kur të rinjtë lirohen herët nga
dënimi i tyre, për një periudhë të caktuar kohore ata duhet t'i përmbahen kushteve për t'u
angazhuar në aktivitete të caktuara, për të marrë pjesë në qendra të caktuara dhe për t'u
përmirësuar nga sjellja e caktuar. Shkelja e këtyre kërkesave zakonisht do të rezultojë në
vendosjen e tyre në qendrën e ndalimit. Është e rëndësishme që të miturit të mos mbikëqyren
vetëm për të siguruar që ata nuk janë duke shkelur kushtet e lirimit të tyre të kushtëzuar, por
gjithashtu kanë dhënë mbështetje për të qëndruar jashtë telasheve.
Shpesh kërkohet ofrimi i shërbimeve bazë. Shumë të mitur vijnë nga kushte të vështira dhe të
paqëndrueshme të jetesës para se të shkojnë në paraburgim dhe nuk mund të kenë kudo që
të përshtaten për t'u kthyer pas lirimit. Nëse është kështu, duhet të merren masa për të miturin
që të ketë një vend për të jetuar, punësim, veshje dhe nevoja të tjera themelore pas lirimit.
Çdo boshllëk midis lënies së kujdestarisë dhe gjetjes së akomodimit ose kthimit në arsim mund
ta shtyjë të miturin të përsëritet për shkak të ekzistencës së vdekjes. Nën këtë asistence vjen
edhe nevoja për të siguruar vazhdimësinë e kujdesit, që do të thotë se çdo mbështetje apo
trajtim që merr të miturit gjatë burgimit nuk duhet të ndërpritet papritmas vetëm për shkak se
i mituri largohet nga institucioni nëse trajtimi ose kujdesi ende është të nevojshme, si në rastin
e disa trajtimeve mjekësore, filloi arsimi, trajtimi i varësisë apo të ngjashme.
Terapia që ofron programe të kujdesit pas lirimit janë të dizajnuara për të miturit me
probleme të shëndetit mendor ose abuzimit me substancat dhe sigurojnë sjellje dhe trajtime
të tjera për të miturit dhe familjet e tyre për të ndihmuar riintegrimin e rinisë së
institucionalizuar në komunitet. Ato mund të organizohen si sesione individuale/familjare ose
grupore. Këto programe synojnë të ulin rrezikun e recidivizmit në mënyrë të tillë që të arrijnë
mosrespektimin e të rinjve nga alkooli dhe substanca të tjera, duke përmirësojnë shëndetin
mendor të rinisë dhe të rrisin sjelljen pro-sociale, t'u mësojnë atyre mungesën e aftësive
sociale dhe të përballimit, të rrisë angazhimin për ndryshim nga ana e të rinjve dhe familja e
tyre, Përmirësimi i zgjedhjes së jetesës (sociale, arsimimi, trajnimi i punës dhe punësimit),
trajnimi i anëtarëve të familjes në krijimin e partneriteteve me shkollat, agjentët e komunitetit,
lirimin me kusht dhe sisteme të tjera dhe të veprojë si avokatë efektivë për pjesëmarrësit e
rinisë dhe lidhjen e familjes me mbështetje të përshtatshme të komunitetit. Këto programe
fillojnë disa muaj përpara se të rinjtë të lirohen dhe të vazhdojnë për disa muaj pas lirimit varësisht nga rrethanat individuale dhe synimet e planifikuara dhe kanë provuar sukses në
uljen e normave të recidivizmit

Mbështetja një-në-një siguron udhëzime në programet e rehabilitimit dhe riintegrimit. Ne
kemi përmendur se skemat e mentorimit janë të dobishme për parandalimin, dhe këtu
shtojmë se ato mund të përdoren në paraburgim dhe dënime alternative, si dhe në mbikëqyrje.
Shkelësit e rinj shpesh u mungojnë modele pozitive, vetëvlerësim dhe njohuri për mundësitë
në dispozicion të tyre. Mentorimi siguron një mbështetje, miqësi, këshillim, inkurajim dhe
përforcim të sjelljeve dhe qëndrimeve të shëndetshme kur të rinjtë janë liruar nga paraburgimi
për t'i ndihmuar ata të riintegrohen në komunitet dhe të qëndrojnë jashtë problemeve. Mund
të sigurohet nga shokët e një të riu, të rinjtë e reformuar ose të rriturit ose të rriturit. Ku
këshillimi përdoret për të ndihmuar të rinjtë të riintegrohen, është shumë e dobishme nëse
mentori dhe personi i ri mund të njohin njëri-tjetrin para se të lirohen. Përfshirja e vullnetarëve
gjithashtu ndihmon në thyerjen e barrierave midis komunitetit lokal dhe të rinjve.
Programet e aftësive jetësore për të miturit në çlirim synojnë një nga shkaqet kryesore të
ofendimit dhe rishfaqjes - mungesa e aftësive të nevojshme të jetës (vendimmarrja, zgjidhja e
problemeve, menaxhimi i stresit, trajtimi i presionit nga bashkëmoshatarët, planifikimi i jetës
etj.) Që çojnë të miturit në ofendim në vendin e parë. Këto programe riintegrimi ofrohen për
një të mitur në lirim dhe mundësisht para dhe duhet të bazohet në vlerësimin individual të
mungesës së aftësive dhe planeve individuale të zhvillimit. Puna mund të përfshijë sesione
individuale dhe grupore, si dhe kombinim i të dyjave gjatë një periudhe prej disa javësh deri
disa muajsh. Programet e aftësive jetësore fokusohen tek individi për seancat e para dhe më
pas pjesëmarrësit inkurajohen dhe mbështeten për të ndërtuar një plan jetësor për vete,
vendosin kufijtë dhe ushtrojnë vetëdisiplinimin.
Tranzicioni në programet familjare synon kthimin e të miturve në vendosjen e familjes pas
burgosjes me përfitimin maksimal. Në këtë këndvështrim, është jetësore të punohet me të dy
familjet dhe shkelësit për t'i përgatitur ato për lirimin e të riut dhe për të siguruar mbështetje
praktike dhe emocionale për të siguruar një tranzicion të butë nga kujdesi institucional në
jetën familjare. Ky tranzicion mund të bëhet më i lehtë kur familjet kanë qenë në gjendje të
mbajnë kontakte të rregullta me fëmijët e tyre gjatë gjithë dënimit të tyre. Është veçanërisht e
dobishme nëse të rinjtë kanë mundësi të reintegrohen ngadalë, duke u lejuar të shkojnë në
shtëpi në lirimin e ditës dhe vizitat e fundjavës dhe aktivitete të tilla duhet të planifikohen sa
më shpejt që të jetë e mundur gjatë burgosjes.
Programet e gurëve në këmbë bazohen në përdorimin e marrëveshjeve gjysmëinstitucionale, siç janë shtëpitë gjysmë-rrugë, shtëpitë arsimore dhe qendrat ditore siç
promovohet në standardet ndërkombëtare. Këto janë krijuar për të siguruar mbështetje për të
rinjtë për largimin e institucioneve të mbyllura. Në anën tjetër, disa të rinj nuk janë të gatshëm
të kthehen në shtëpi menjëherë pas lirimit të tyre nga burgu ose familjet e tyre nuk janë gati,
nuk janë në gjendje ose nuk janë të gatshme t'i marrin ato. Programet që ofrojnë strehim të
përkohshëm, aktivitete që i ndihmojnë të rinjtë të gjejnë këmbët - trajnimi i aftësive, qasja në
arsim, ndihma për gjetjen e punësimit dhe ndihma për riintegrimin në komunitetet e tyre janë
thelbësore për riintegrimin e tyre. Pa programe të tilla, ka të ngjarë që të rinjtë të gjejnë veten
në rrugë dhe shumë të prekshme për të ri-fyerje.
Krijimi i perceptimit pozitiv publik është i nevojshëm për riintegrim të suksesshëm. Perceptimi
negativ i publikut pengon rehabilitimin dhe riintegrimin e shkelësve të rinj, duke i bërë ata më
të prekshëm për shkeljet. Shkelësi i ri nuk do të qëndrojë jashtë telashe për një kohë të gjatë

nëse përballen me paragjykime, përjashtime dhe mungesë të mundësive brenda komunitetit.
Për të ndikuar në ndryshim, është e rëndësishme që mosmarrëveshjet dhe keqkuptimet e
publikut për shkeljet e reja, sistemin e drejtësisë për të mitur dhe efikasitetin e përgjigjeve ndaj
krimit të rinisë sfidohen. Shoqëria dhe komunitetet gjithashtu duhet të inkurajohen për të
integruar fëmijët dhe të rinjtë nëse riintegrimi do të ndodhë.

Procedurat dhe
udhëzimet
Duke pasur parasysh hapësirën e gjerë dhe shumëllojshmërinë e shërbimeve të ofruara për
FRKL nga organizata të ndryshme të shoqërisë civile në vende të ndryshme, nuk është e
mundur të ofrohen udhëzime, protokolle dhe forma të plota, përfundimtare dhe të plota, të
cilat do të ishin gati për t'u përdorur në secilën nga OShC-të zbatuese. Prandaj, këtu do të
ofrojmë mostrat e udhëzimeve më të përdorura me përmbajtjen themelore dhe universale.
Çdo OShC duhet t'i plotësojë dhe t'i ndryshojë ato me kapitujt dhe pikat relevante për
shërbimet dhe kontekstin e tyre të veçantë.
Kodi i Sjelljes Etike

Dokumenti i parë, i përgjithshëm dhe në përgjithësi udhëzues për çdo OShC është Kodi i tij i
sjelljes etike. Kodi nuk duhet të jetë dokument shumë i gjatë dhe tepër përfshirës. Përkundrazi,
duhet të jetë i qartë dhe gjithëpërfshirës, dokument relativisht afatgjatë, ndërkohë që
udhëzimet e hollësishme për situata specifike ose aspektet e ofrimit të shërbimeve duhet të
zhvillohen në procedura të ndara dhe duhet të përditësohen rregullisht.
Shembull Kodi i Sjelljes Etike

Kodi i Sjelljes zbatohet për të gjithë personat e punësuar, të kontraktuar nga ose në ndonjë
marrëdhënie tjetër formale me OSHC-në dhe janë relevante për të gjitha vendet e punës së
saj.
Parimet themelore:
» Mbrojtja e interesave më të mira të fëmijës dhe të rinjve;
» Mbrojtja nga diskriminimi në çdo terren;
» Pjesëmarrje kuptimplotë;
» Rregull i ligjit;
» E drejta për mbrojtjen e dinjitetit të shkelësit të të miturit.
1. Sjellje profesionale në lidhje me FRKL dhe kujdestarët
» Të njohin dhe respektojnë cilësitë unike, aftësitë dhe potencialin e secilit FRKL;
» Të vlerësojmë cenueshmërinë e FRKL dhe varësinë e tyre nga të rriturit;
» Të avokojë dhe të sigurojë që të gjitha FRKL, duke përfshirë edhe ata me nevoja të veçanta,
të marrin shërbimet e nevojshme dhe trajtimin e duhur;
» Të sigurohet që çdo kulturë, gjuhë, etnie dhe strukturë familjare e FRKL-it të njihen dhe
vlerësohen;
» Të krijojnë dhe mbajnë mjedise të sigurta dhe të shëndetshme që nxisin mirëqenien dhe
zhvillimin e FRKL dhe që respektojnë dinjitetin e tyre dhe kontributet e tyre;
» Të garantojë konfidencialitetin e të gjitha të dhënave të FRKL dhe kujdestarit;

» Të sigurojnë sigurinë e të gjithë FRKL dhe kujdestarëve të tyre në OSHC, si dhe t'i ndihmojë
ata në bërjen e planeve të nevojshme të sigurisë për jashtë OShC;
» Të sigurojë që të gjitha FRKL, duke përfshirë edhe ata me nevoja të veçanta, të mbrohen nga
çdo formë e diskriminimit, dhunës, abuzimit ose neglizhencës;
» Të ofrojë kujdestarëve të FRKL-it mundësi për të kontaktuar dhe nëse është e nevojshme të
bashkëpunojë me OSHC-në, kujdestarët e tjerë, burimet e komunitetit dhe shërbimet
profesionale;
» Të bashkëpunojë me të tjerët në përmbushjen e nevojave të FRKL;
» Për të promovuar të drejtat e FRKL dhe kujdestarëve të tyre;
» Për të siguruar kufijtë e qartë midis marrëdhënieve profesionale dhe personale duke bërë të
gjitha ato që u përmendën më lart.
2. Sjellja profesionale në lidhje me vetveten
» Të fitojë, ruajë dhe përmirësojë kompetencën profesionale;
» Për të ruajtur standardet e punës;
» Të ruajë mirëqenien fizike dhe emocionale;
» Për të kryer mësim të vazhdueshëm, zhvillimin e aftësive dhe aplikimin e njohurive të reja
në lidhje me FRKL dhe OShC;
» Për të kontribuar në trupin e njohurive, në evolucionin e profesionit dhe në rritjen e
individëve përmes hulumtimit, ndarjes dhe shpërndarjes së njohurive.
3. Sjellje profesionale në lidhje me kolegët
» Vendosja dhe ruajtja e marrëdhënieve të respektit, besimit, konfidencialitetit, bashkëpunimit
dhe bashkëpunimit me kolegët;
» Për të ndarë burimet me kolegët, duke bashkëpunuar për të siguruar që programet më të
mira të mundshme FRKL të ofrohen;
» Të mbështesë kolegët në përmbushjen e nevojave të tyre profesionale dhe në zhvillimin e
tyre profesional;
» Të akordojë kolegët për njohjen e duhur të arritjeve profesionale;
» Të ushtrojë kujdes në shprehjen e pikëpamjeve në lidhje me atributet personale ose sjelljen
profesionale të kolegëve. Deklaratat duhet të bazohen në njohurinë e dorës së parë, jo në
thashetheme dhe në lidhje me interesat e FRKL dhe programeve;
» Për të ndaluar pjesëmarrjen në dhe kundër praktikave që diskriminojnë kolegët për shkak të
gjinisë, racës, origjinës kombëtare, besimeve fetare ose përkatësive të tjera, moshës, statusit
martesor/strukturës familjare, aftësisë së kufizuar, orientimit seksual ose karakteristikave të
tjera personale;
» Të tërheqë praktikat e këqija dhe mangësitë në standardet profesionale në vëmendjen e
kolegëve kur është e përshtatshme për t'u mundësuar atyre që të përmirësojnë praktikën e
tyre dhe të përpiqen të zgjidhin çështjen kolegjialisht dhe në mënyrë konfidenciale.
4. Sjellja profesionale në lidhje me punëdhënësit
» Për të përmbushur detyrimet dhe detyrat kontraktuale;
» Të kontribuojë në përmbushjen e qëllimeve profesionale të OSHC-së;
» Për të ruajtur besnikërinë ndaj agjencisë;
» Të kontribuojë në zhvillimin e agjencisë në mënyrë që të plotësojë më mirë nevojat e
shfrytëzuesve të shërbimit;

» Të sigurojë që burimet e duhura dhe adekuate të vihen në dispozicion për të përmbushur
nevojat e përdoruesve të shërbimeve, për të siguruar që burimet të alokohen në mënyrë të
barabartë dhe për të tërhequr në vëmendjen e një personi përgjegjës çdo mangësi në
shërbimet dhe burimet e nevojshme për t'i siguruar ato;
» Të raportojë tek personi përgjegjës çdo rrethanë në të cilën nuk mund të ofrohen shërbime
të sigurta dhe të përshtatshme ose në të cilat mund të rrezikohen standardet e pranueshme
të praktikës;
» Të raportojnë ndonjë praktikë të keqe ose aspekte të papranueshme të shërbimeve në
mënyrë që të mbahen standarde të larta të shërbimit dhe të mbrohen reputacionin e OSHCsë;
» Për të ndihmuar OShC-të në ofrimin e cilësisë më të lartë të shërbimit;
» Të shmanget bërja e ndonjë gjëje që zvogëlon reputacionin e OSHC-së, përveç rasteve kur
shkel ligjet dhe rregulloret e hartuara për të mbrojtur FRKL ose shkelin dispozitat e këtij Kodi.

5. Sjellja profesionale në lidhje me punonjësit
» Për të vendosur standardin dhe të jetë një shembull për anëtarët e stafit;
» Të veprojë në mënyrë të përgjegjshme dhe të ushtrojë menaxhim të shëndoshë;
» Të promovojë kushte të sigurta dhe të shëndetshme të punës dhe politika që nxisin respektin
reciprok, bashkëpunimin, bashkëpunimin, kompetencën, mirëqenien, konfidencialitetin dhe
vetëvlerësimin e anëtarëve të stafit;
» Të krijojë dhe të ruajë një klimë besimi dhe sinqeriteti që do të mundësojë stafin të flasë dhe
të veprojë në interesin më të mirë të FRKL, kujdestarëve dhe CFJ;
» Sigurimi i një mjedisi të gjithpërfshirjes dhe një përkushtimi ndaj diversitetit në organizatat
që shërbejmë;
» Të përpiqen të sigurojnë kompensim adekuat dhe të barabartë (paga dhe përfitime) për ata
që punojnë me ose në emër të FRKL;
» Të inkurajojmë dhe mbështesim zhvillimin e vazhdueshëm të punonjësve për t'u bërë
praktikantë më të aftë dhe me njohuri;
» Për të mbrojtur zhvillimin e të tjerëve si udhëheqës etikë në profesion dhe në organizata.
6. Sjellja profesionale në lidhje me profesionin
» Vendosja e standardeve profesionale;
» Për të kundërshtuar praktikën e keqe;
» Të zgjerojë njohuritë dhe aftësitë profesionale;
» Të promovojë marrëdhënie të mira pune;
» Të ndërtojnë respekt, besueshmëri dhe rëndësi strategjike për profesionin brenda
organizatave tona dhe komuniteteve në të cilat punojmë;
» Të inkurajojë përgjegjësinë sociale;
» Përmbushja e standardeve më të larta të sjelljes etike dhe profesionale;
» Për të matur efektivitetin e programeve tona për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të
OShC-së;
» Për të zbatuar ligjin;
» Të përpiqen për të arritur nivelet më të larta të shërbimit, performancës dhe përgjegjësisë
sociale.

7. Sjellje profesionale në lidhje me shoqërinë dhe komunitetin
» Për të plotësuar nevojat e fëmijëve dhe të rinjve në kontekstin e shoqërisë më të gjerë;
» Për të siguruar komunitetin me programe dhe shërbime cilësore FRKL.
» Të nxisë bashkëpunimin midis profesionistëve dhe agjencive dhe bashkëpunimin
ndërdisiplinor midis profesioneve të përfshira në FRKL;
» Për të punuar përmes edukimit, hulumtimit dhe avokimit drejt një shoqërie në të cilën të
gjithë FRKL do të kenë qasje në CFJ të kualitetit të lartë;
» Të promovojë njohuritë dhe të kuptuarit e FRKL dhe nevojave të tyre;
» Për të punuar drejt njohjes më të madhe shoqërore të të drejtave të FRKL dhe pranimit më
të madh social të përgjegjësisë për mirëqenien e të gjithë fëmijëve dhe të rinjve;
» Të mbështesin politikat dhe ligjet që promovojnë mirëqenien e FRKL dhe familjeve dhe të
punojnë për të ndryshuar ato që dëmtojnë mirëqenien e tyre;
» Për të çuar më tej zhvillimin profesional të fushës së kujdesit FRKL dhe CFJ dhe për të forcuar
përkushtimin për të realizuar vlerat e tij bazë.

Udhëzime të përgjithshme për intervistën e parë me FRKL

Kontakti i parë dhe intervista e parë me FRKL janë të një rëndësie të madhe si për OSHC-të
dhe FRKL si klient. Ajo do të vendosë terrenin për të gjithë bashkëpunimin e ardhshëm dhe
mund të shkaktojë qoftë edhe njëra palë të vendosë që të mos fillojë fare bashkëpunimin,
veçanërisht nëse nuk bëhet siç duhet.
Udhëzimet e intervistuesve për intervistën e parë me FRKL

Të gjithë FRKL dhe madje edhe fëmijët e vegjël dhe ata me sfida të rënda mendore mund të
japin informacion të dobishëm; por shpesh intervistuesit nuk janë të sigurtë se si të
komunikojnë me ta për ta arritur këtë. Teknikat e intervistimit të pasakta mund të jenë
stresuese dhe joproduktive për FRKL dhe intervistuesit kështu që intervistat duhet të bëhen
duke ndjekur një sërë udhëzimesh për të siguruar që intervistuesi të marrë informacion të
paanshëm dhe që FRKL të ndjehet i sigurt dhe në gjendje të shprehë plotësisht veten.
Përgatitja për Intervistën
» Zgjidhni një vend ku ka sa më shumë privacy, ka pak distractions dhe FRKL ndjehet i sigurt
dhe i rehatshëm;
» Zgjidhni se si do të regjistrohet intervista dhe si do të mbahen këto të dhëna konfidenciale,
dmth. Dy intervistues (një shënim), një intervistues që merr shënime, përdor pajisje regjistrimi;
» Nëse intervistoni vajzat duhet të ketë një intervistues femër në dispozicion për të ndërmarrë
intervistat aty ku është e nevojshme.
Nisja e Intervistës dhe marrja e FRKL ndjehen të sigurt:
» Prezantoni veten para intervistës;
» Shpjegoni qëllimin e intervistës, çfarë informacioni që ata japin, do të përdoren dhe kufizimet
e gjërave që mund të bëni;
» Shpjegoni pse jeni duke marrë shënime/duke përdorur një regjistrues gjatë intervistës dhe
se si do të mbahen konfidenciale;
» Filloni me pyetje biseduese ose jo-kontroverse dhe punoni drejt çështjeve më të ndjeshme;

» Përdorni një qasje joformale dhe të relaksuar për të ndihmuar FRKL të ndiheni të qetë.
Kuptoni se mund të duhet pak kohë që fëmija të bëhet mjaft e relaksuar që të flasë mirë,
veçanërisht nëse ngjarjet që po kujtojnë janë traumatike.
Probleme të shpeshta:
»FRKL duke iu përgjigjur pyetjeve për të cilat ata nuk e dinë përgjigjen;
»FRKL i tregon intervistuesit atë që ata besojnë se intervistuesi dëshiron të dëgjojë;
»Frikë se çdo informacion që ata zbulojnë do të përdoret kundër tyre ose do të zbulohet.
Marrja e informacionit të paanshëm
» Shpjegoni se është e pranueshme t'i tregoni intervistuesit nëse nuk e dinë përgjigjen për një
pyetje;
» Shpjegoni se ata duhet ta korrigjojnë intervistuesin nëse ai/ajo është gabim ose i pasaktë;
» Pyetni pyetje të hapura dhe inkurajoni fëmijën të tregojë historinë me fjalët e tyre;
» Shmangni pyetjet ose komentet që mund të bëjnë që fëmija të ndihet i shtrënguar ose të
bëjë presion në dhënien e një përgjigje të caktuar;
» Shmangni pyetjet e përsëritura pasi ai mund ta çojë fëmijën të besojë se përgjigjja e tyre e
mëparshme ishte 'gabim';
» Përdorni një gjuhë të thjeshtë dhe të përshtatshme për moshën dhe sigurohuni që FRKL të
kuptojë kuptimin e saktë të pyetjes;
» Përdorni intervista të shkurtra (ose shumëfishta aty ku është e nevojshme) për të lejuar
hapësirën e shkurtër të vëmendjes së fëmijës, varësisht nga mosha/pjekuria e tyre;
» Për të marrë më shumë detaje përdorni pyetjet pasuese, p.sh. "Dhe pastaj çfarë ndodhi?";
» Plani një ose dy pushime të shkurtra gjatë intervistës në pikat e duhura për të lejuar hapësirën
e shkurtër të vëmendjes së fëmijës.
Fushat e rekomanduara të hetimit gjatë intervistës së parë me FRKL duhet të përfshijnë:
» Informata personale;
» Familja;
» Miq;
» Komuniteti;
» Arsimimi, Sfondi profesional i FRKL;
» Sfondi i punës i FRKL;
» Gjendja shëndetësore e FRKL;
» Aspekti emocional/sjellës i FRKL;
» Vepra e ngjashme;
» Çdo konsideratë tjetër e veçantë;
» Përshtypja e përgjithshme e intervistuesit për FRKL;
» Informacione të tjera të kërkuara.
Këtu kemi listuar të gjitha fushat që duhet të mbulohen gjatë pranimit të shërbimit, ndërsa
pyetjet konkrete ofrohen në Aneksin 2.
Mbarimi i Intervistës
» Pyesni FRKL nëse kanë ndonjë pyetje për ju ose për ndonjë gjë tjetër që do t'ju pëlqente t'ju
tregojnë;
» Shpjegoni përsëri kufizimet e punës suaj dhe mos bëni shpresa të rreme;

» Plotësoni shënimet menjëherë pas përfundimit të intervistës për të siguruar që mos të jetë
e mundur përfaqësimi jo i saktë i intervistës.
Procedurat e konfidencialitetit

Respektimi i konfidencialitetit nënkupton kufizimin e shkëmbimit të informacionit që
konsiderohet i ndjeshëm dhe ndarjen e tij vetëm me ata individë që kërkojnë informacion për
të kryer punën e tyre dhe vetëm me kusht që ata të trajtojnë informacionin si të fshehtë.
Mbrojtja e konfidencialitetit dhe anonimitetit është në interesin më të mirë të FRKL për
mbrojtjen e tyre fizike dhe mirëqenien psikosociale dhe duhet të garantohet për çdo klient të
FRKL të OSHC-së. Siguria e konfidencialitetit është veçanërisht e rëndësishme në komunitetet
e vogla, të lidhura ngushtë, ku çdo rrjedhje informacioni do të thotë se komuniteti i tërë është
i informuar.
Informacioni që mund të konsiderohet konfidencial ose i ndjeshëm përfshin: çdo informacion
identifikues mbi FRKL, prindërit, familjen, kujdestarin etj., Adresat, kontaktet ose vendndodhjet
e tyre, informacion që mund të jetë lëndues ose i dëmshëm për FRKL duke shkaktuar
stigmatizim, margjinalizim ose agresion.

Procedurat e rekomanduara të konfidencialitetit janë:

» OShC duhet të krijojë dhe mbajë procedura të qarta të konfidencialitetit me shkrim;
» Informacioni konfidencial duhet të përfshijë të gjitha dosjet dhe regjistrimet e FRKL (kopje
elektronike, mediale dhe hard), kontaktet telefonike dhe mesazhet, korrespondencën,
shënimet e takimeve, diskutimet, informacionet e vizituara dhe çdo përmendje tjetër të
informacionit mbi FRKL edhe jashtë dosjes së tij;
» OShC duhet të sigurojë që i gjithë stafi dhe vullnetarët të nënshkruajnë betimin e fshehtësisë;
» Një kopje e Betimit të Konfidencialitetit të nënshkruar duhet të mbahet në OSHC si pjesë e
dosjes së personelit dhe një i jepet stafit ose vullnetarit;
» Të gjithë stafi dhe vullnetarët e OSHC-ve duhet të trajnohen në procedurat e
konfidencialitetit;
» Të gjithë personeli i kontraktuar (si përkthyesit, ndërmjetësuesit etj.) Duhet të nënshkruajë
edhe një betim konfidencialiteti;
» Të gjitha informacionet e FRKL duhet të mbahen në mënyrë strikte konfidenciale dhe të
bëhen të arritshme vetëm për stafin e shërbimit të OShC-ve dhe vullnetarët e autorizuar për
të punuar në prograM&Eetëm në masën e kërkuar për të kryer punët e tyre;
» Stafi i OSHC-së duhet të ketë burime me pajisje (p.sh. fletoret e mbyllura, mbyllja e
kabineteve të dosjeve, mbyllja e dyerve të zyrave, telefoni me volum të kontrolluar, pajisjet e
riprodhimit të mesazheve) që është e nevojshme për të ruajtur konfidencialitetin;
» Statistikat duhet të mbahen në mënyrë që të raportojnë, për qëllime vlerësimi dhe t'i japin
llogari donatorëve, por këto aktivitete nuk duhet të komprometojnë konfidencialitetin e FRKL;
» Gjatë vlerësimit të marrjes, FRKL duhet të informohet që informacioni i tyre të mbahet i sigurt
dhe konfidencial;
» FRKL gjithashtu duhet të informohet se ka kufij për konfidencialitetin kur:
» Dosja e klientit hidhet poshtë për qëllimet e procedurës gjyqësore;

» Stafi i OSHC-ve përcakton se kërkohet një njoftim për autoritetet relevante për
mbrojtjen e fëmijëve/të rinjve;
» FRKL kërkon sqarime dhe informacione në lidhje me kohën e tij në OSHC;
» FRKL pajtohet që informacioni mund të ndahet me një palë të tretë (p.sh. në rastet e
referimit);
» Të dhënat e FRKL që dorëzohen tek agjencitë e përshtatshme mund të paraqiten
vetëm në mënyrë që ato të jenë në një zarf të mbyllur me shenjën e qartë"
Konfidenciale "në të dyja anët e zarfit, me faturat e duhura për dokumentet.
» Siguria, siguria dhe privatësia e të gjithë stafit të OSHC-ve dhe vullnetarëve duhet të jetë një
prioritet i lartë dhe OSHC-ja duhet të sigurojë që të gjithë stafi dhe informacioni i lidhur me
vullnetarët të mbahen në mënyrë strikte konfidenciale dhe të sigurta dhe që klientët dhe
vizitorët nuk janë në gjendje të kenë këtë informacion sipas çfarëdo rrethanat;
» Masat për të siguruar sigurinë personale të personelit dhe vullnetarëve duhet të përfshijnë:
» Personeli dhe mbiemrat e vullnetarëve nuk përfshihen në dokumentacionin (me
përjashtim të dokumenteve ligjore);
» Numrat e telefonit të stafit dhe vullnetarëve janë të ruajtura në zonat e personelit
vetëm të lokaleve të OSHC-ve;
» Hapësira të veçuara dhe të veçanta të parkimit të makinave për stafin dhe vullnetarët.
» OShC duhet të ndjekë, përditësojë rregullisht informacionin dhe të respektojë të gjithë
legjislacionin përkatës në lidhje me: konfidencialitetin, privatësinë, lirinë e informimit, kërkesat
e njoftimit dhe thirrjen e dosjeve.
Lista e kontrollit të procedurës së sekretit të konfidencialitetit është në Shtojcën 3 dhe mund
të përdoret për të shpejt të vlerësuar praktikat e konfidencialitetit në OSHC tuaj ndaj
standardeve të rekomanduara.
Procedurat e pajisjeve elektronike

Duke pasur parasysh rëndësinë e madhe, rolet e shumta dhe funksionet gjithnjë në zhvillim të
pajisjeve të ndryshme elektronike, si dhe shumat në të cilat fëmijët dhe të rinjtë i përdorin ato,
është e rëndësishme që çdo OShC të njihet me të gjitha mënyrat se si kjo përdorim mund të
ndikojë në punën e tij. Rrjedhimisht, është e rëndësishme që OShC të formulojë procedura që
do të menaxhojnë konfidencialitetin, privatësinë dhe rreziqet e sigurisë, përdorimi i
paautorizuar i pajisjeve elektronike mund të krijojë.
Procedurat e rekomanduara të pajisjeve elektronike janë:
» OSHC duhet të përfshijë një klauzolë në marrëveshjet e tyre të shërbimit që u kërkojnë
klientëve të mos sjellin telefona në ndërtesë ose t'i lënë ata me stafin gjatë kohëzgjatjes së
vizitës në OSHC për arsyet e mëposhtme:
» Nëse telefoni telefonon, ai do të ndërpresë rrjedhën e vizitës;
» Nëse një thirrje është marrë gjatë një vizite, ai do të sjellë një vizitë të paautorizuar
dhe të paautorizuar;
» Natyra shumë qëllimore dhe aftësitë evoluese të pajisjeve (p.sh., aftësia për të
regjistruar, video, transferim të të dhënave dhe gjetje të GPS) e bën të pamundur
garantimin e privatësisë për klientët dhe stafin tjetër;

» Aftësitë në zhvillim të shpejtë të pajisjeve elektronike që stafi nuk mund të jetë i
vetëdijshëm.
» Asnjë pajisje elektronike nuk lejohet në mjediset e OShC-ve pa vlerësim paraprak dhe
miratimin me shkrim të një anëtari të duhur të stafit, duke marrë parasysh:
» Mirënjohje që disa pajisje kanë përfitime pozitive interaktive;
» Diskutim midis stafit dhe klientëve rreth mënyrave në të cilat angazhimi i njëjtë mund
të arrihet me mjete të tjera (p.sh. në vend të sjelljes së një iPad për të luajtur muzikë,
për të djegur muzikë në disk);
» Nëse një klient ka nevojë për telefonin e tyre për kontakte emergjente gjatë një vizite,
sugjeroni që telefoni të mbetet me një anëtar të stafit për të monitoruar.
Marrja e fotografive dhe pamjeve video gjatë qëndrimit në OSHC është e lejuar vetëm kur një
anëtar i stafit vepron ose mbikëqyrë funksionimin e kamerës, duke marrë parasysh:
» Një vlerësim i përshtatshmërisë dhe përshtatshmërisë së marrjes së fotografive ose
regjistrimit të videos në baza individuale;
» Fitimi i pëlqimit të të miturve kur është e përshtatshme;
» Vetëm FRKL dhe kujdestari janë në kornizë fotografike ose pamjet video. (dmth. jo
stafi ose klientë të tjerë);
» Janë regjistruar vetëm periudha të shkurtra të pamjeve.
Procedurat e ankesës

Ka ankesa dhe pakënaqësi në mesin e klientëve të çdo shërbimi është e pashmangshme dhe
do të ndodhë rregullisht. Prandaj është shumë e rëndësishme që të krijohen procedura të
përshtatshme ankimi për të zbutur efektet negative të ankesave dhe në të vërtetë të përdoren
këto reagime negative për të përmirësuar shërbimet tuaja dhe për të rritur kënaqësinë e
klientit.
Procedurat e rekomanduara të ankesave janë:
» OSHC duhet të ketë procedura të duhura me shkrim për të marrë informata kthyese për
shërbimet e saj, duke përfshirë ankesat;
» I gjithë stafi duhet të jetë i vetëdijshëm për procedurën e ankesave dhe të njohë proceset e
përfshira në zbatimin e tij;
» FRKL duhet të përfshihet në procesin e zhvillimit të procedurave për ankesat nëpërmjet
ndonjë prej kanaleve të ndryshme të mundshme (diskutimet e fokus grupeve, inputet
individuale, format e komenteve, etj.);
» OSHC-ja duhet të emërojë një staf përgjegjës dhe kompetent për pranimin dhe trajtimin e
ankesave;
» Ankesat duhet të zgjidhen në fazat e hershme, sa më shpejt që të jetë e mundur;
»Si pjesë e vlerësimit të pranimit, klientët duhet të informohen për procedurat e ankesave të
OSHC-ve dhe të kenë një kopje me shkrim se si të parashtrojnë ankesë;
» Informacioni mbi politikën e ankesave të OSHC-ve duhet të shfaqet në zonën e pritjes dhe
të jetë e gatshme në çdo shërbim dhe në faqen e internetit të OSHC-ve;
» OShC duhet të kërkojë në mënyrë aktive reagime nga ata që e përdorin këtë shërbim duke
ofruar formularë jo të detyrueshëm anonym;
» Politika e ankesave duhet të përfshijë hapat e mëposhtëm:

» Ankesat e pranuara duhet të përpunohen nga drejtuesi përkatës i linjës, varësisht nga
pika e dorëzimit;
» Nëse parashtruesi i ankesës nuk është i kënaqur me përgjigjen ose nuk është i
kënaqur në ngritjen e ankesës së tyre me menaxherin, atëherë hapi tjetër është ngritja
e shqetësimit të tyre në bordin mbikëqyrës të organizatës;
» Nëse parashtruesi i ankesës nuk është i kënaqur me përgjigjen ose nuk është i
kënaqur me ngritjen e ankesës tek menaxhmenti apo Bordi, ankuesi mund të dorëzojë
ankesën e shkruar anonime ose të nënshkruar në një formë të përshkruar në
dispozicion në secilën nga shitoret e shërbimit ose të paraqesë ankesën e tyre përmes
e- mail, postë të rregullt, faks ose telefon në dispozicion në vendet e lartpërmendura;
» Të gjitha ankesat duhet të hetohen dhe dokumentohen dhe përgjigjet e shërbimit të
dokumentohen;
» Bazuar në këtë dokumentacion, stafi i emëruar duhet të prodhojë analiza vjetore të
ankesave dhe të raportojë me rekomandime.
» Të gjithë stafi i OSHC-ve duhet të njihet me procedurën e ankesave nga agjencitë referuese;
» OSHC-ja duhet të shpërndajë procedurat e ankesave tek referuesit;
» OSHC duhet të kërkojë në mënyrë aktive reagime nga ata që i referohen asaj.
Shembulli i formularit të ankesës është në Shtojcën 4 dhe mund të përdoret me ose pa
ndryshime për një shërbim të caktuar.

Procedurat e Sigurisë

Siguria e të gjithë atyre që vizitojnë ose punojnë në një OShC është me rëndësi të madhe.
OSHC-të duhet të garantojnë sigurinë fizike dhe emocionale të FRKL, kujdestarët e tyre, të
gjithë vizitorët dhe personelin në çdo kohë. Të gjitha aktivitetet e OSHC-ve duhet të adresojnë
sigurinë dhe duhet të trajtohen si parakusht dhe jo si diçka që duhet të balancohet ose
negociohet në asnjë mënyrë. Për këto arsye, çdo OShC duhet të zhvillojë procedura specifike
të sigurisë që adresojnë rreziqet e sigurisë në të gjitha aspektet relevante të ofrimit të
shërbimeve. Këto procedura duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin në konsideratë:
» Lloji i shërbimeve të ofruara (p.sh. kërkesat e raportimit, grumbullimi i të dhënave dhe siguria
e IT-së, mbajtja e shënimeve dhe kërkesat e privatësisë, raportimi i incidenteve kritike, rreziku
ose vetëdëmtimi i vërtetë, risku ose kërcënimet e dëmit ndaj të tjerëve);
» Lloji i popullsisë së klientëve që servisohen (p.sh., dispozitat e konfidencialitetit, protokollet
e referimit dhe shpërndarjes së informacionit, shqyrtimi, vlerësimi dhe proceset e referimit);
» Siguria e stafit (p.sh. shëndeti dhe siguria në vendin e punës, proceset e rekrutimit dhe të
induksionit, kodet e sjelljes, kompetencat në vendin e punës, mbikëqyrja e stafit, nevojat për
trajnim të stafit);
» Faktorët që lidhen me OSHC-të e veçantë (p.sh. lokacionin fizik, specifikimet e ndërtimit,
aktivitetet e tjera drejtohen nga OShC-ja e njëjtë).
Fillimisht, procedurat e sigurisë duhet të përdoren nga OSHC-të si një mjet praktik që u siguron
atyre që punojnë në OSHC me udhëzime dhe informacione të qarta që i mbështesin ato për
t'iu përgjigjur një sërë çështjesh që mund të ndikojnë në sigurinë dhe sigurinë e stafit dhe
klientëve.

Për shumicën e OSHC-ve dhe shërbimet e tyre për FRKL dispozitat primare të sigurisë do të
përfshijnë:
» Sigurimi i rregullimit të përshtatshëm të lokaleve dhe sistemeve të sigurisë;
» Protokollet e sigurisë;
» Rishikimi i rregullt i të gjitha protokolleve të sigurisë dhe masave të parashikuara;
» Krijuar protokolle të veçanta specifike për incidentet kritike;
» Trajnim specifik i stafit;
» Prania e stafit të kualifikuar në çdo kohë;
» Çdo vlerësim i marrjes së FRKL dhe rishikim periodik i rastit.
Procedurat e rekomanduara të konfidencialitetit janë:
» OSHC duhet të krijojë dhe mbajë procedura të qarta të sigurisë me shkrim;
» OSHC duhet t'i sigurojë të gjithë stafit procedura të qarta sigurie me shkrim;
» OSHC duhet të sigurojë stafin me mbështetje, trajnim dhe burime adekuate për të
përmbushur ato politika dhe procedura, duke përfshirë aftësinë për t'iu përgjigjur një gamë të
ndryshme të nevojave dhe incidenteve të sigurisë;
» OShC duhet të paraqesë dhe të ofrojë informata aktuale dhe të sakta rreth çështjeve të
sigurisë dhe procedurës për FRKL në zonat e përshtatshme të pritjes dhe zyrës;
» Të gjitha masat e sigurisë duhet të jenë sa më të matura, por duhet t'u bëhet e qartë të gjithë
atyre që hyjnë në OSHC se këto dispozita janë në fuqi dhe janë efektive (p.sh. video
mbikëqyrje, kyçje sigurie);
» Kontrollet e stafit duhet të sigurojnë që i gjithë stafi që kërkon të punojë në OSHC:
» Plotësoni një deklaratë personale të zbulimit që tregon se nuk janë akuzuar ose
dënuar për ndonjë vepër penale;
» I nënshtrohen policisë dhe kontrolleve të tjera që vërtetojnë se nuk janë të ndaluara
sipas ligjit për të qenë të punësuar ose të angazhuar në cilindo kapacitet ku kanë
kontakt me personat e pambrojtur (dmth. Një fëmijë ose një individ i moshës 18 vjeç e
lart i cili është ose mund të jetë i paaftë kujdesen për veten ose nuk janë në gjendje të
mbrojnë veten nga dëmtimi i shfrytëzimit për shkak të moshës, sëmundjes, traumës
ose paaftësisë ose ndonjë arsye tjetër);
» Përputhni me kodet përkatëse profesionale të sjelljes.
»Siguria e stafit duhet të sigurojë që:
» I gjithë personeli merr trajnim në vlerësimin e rrezikut të përshtatshëm me rolin e
tyre duke përfshirë të kuptuarit e rreziqeve të shërbimeve të ofruara, lidhur me
popullsinë e klientëve që janë në shënjestër ose faktorë të tjerë relevantë;
» Trajnimi i stafit përfshin gjithashtu trajnime se si të kërkojnë ndihmë dhe si të
menaxhojnë kërcënimet dhe/ose sjelljet kërcënuese;
» Të gjithë personelit të OSHC-ve u sigurohet një mbikëqyrje profesionale e
përshtatshme për rolin dhe përgjegjësitë e tyre;
» Personeli që merret me raste me rrezik të lartë dhe komplekse duhet të mbështetet
nga mbikëqyrësit me shkathtësi dhe përvojë relevante;
» Mbikëqyrësit duhet të jenë të vetëdijshëm për shenjat e traumës së posaçme;

» Të gjithë personelit, klientëve dhe/ose dëshmitarëve të një incidenti sigurie ose
çështjeve serioze u ofrohet mundësia për debriefing dhe vazhdimësinë e mbështetjes
nëse kërkohet;
» Sesionet e mbikëqyrjes dhe debriefimit regjistrohen dhe përfshijnë rezultatet e çdo
vendimi të marrë në lidhje me rrethanat.
»Siguria e FRKL duhet të sigurojë që:
» Të gjithë FRKL (dhe kujdestarët e tyre) në OSHC sillen siç duhet. Çdo sjellje e
dhunshme, abuzive, frikësuese ose kërcënuese menaxhohet në përputhje me
procedurat e sigurisë;
» Nëse konstatohet se kjo është një çështje për FRKL, stafi i OSHC-ve ndihmon FRKL
për të zhvilluar një plan sigurie për t'u siguruar në mënyrë të sigurtë nga OShC-ja;
» Nëse vërtetohet se klienti kërkon ndihmë më të gjerë me sigurinë e tyre kur jo në
OSHC, një staf ndihmon FRKL për të hartuar një plan individual të sigurisë për atë që i
referon ato një shërbimi të autorizuar referimi që mund ta ofrojë atë;
» OSHC-të që kanë fëmijë në vend për ndonjë periudhë kohore, pa pasur një prind,
janë të pranishëm të paktën një anëtar i stafit i cili është trajnuar për ndihmën e parë
në vendin e punës;
» Të gjitha OSHC-të kanë të paktën një anëtar të stafit i cili është trajnuar për ndihmën
e parë në vendin e punës në vendin e punës dhe në vendin ku ka ndonjë klient;
» OSHC gjithashtu zhvillon, në konsultim me kujdestarët, planet e duhura të sigurisë
për FRKL me aftësi të kufizuara dhe çështje të rëndësishme shëndetësore të tilla si
astma dhe reaksione alergjike;
» Referimet nuk bëhen për shërbimet që mund të dëmtojnë sigurinë e klientit (p.sh.
duke i referuar një klienti një shërbimi që organizata nuk e ka identifikuar si një shërbim
referimi i autorizuar).
» Të gjitha incidentet e sigurisë duhet të regjistrohen, raportohen dhe diskutohen me
mbikëqyrësit për të vendosur nëse incidenti duhet të raportohet.
» Ku kërkohet, ky regjistër gjithashtu përshkruan çdo mbështetje shtesë të ofruar për
stafin e përfshirë;
» Çdo kërcënim serioz ose i menjëhershëm, ose veprime që ndodhin në një OShC që
mund të përbëjnë një vepër penale, raportohet menjëherë tek autoritetet përkatëse;
» Të gjithë stafi i OSHC-së është i detyruar të raportojë nëse ata kanë një shqetësim të
vërtetë ose informacion rreth sigurisë së një FRKL në lidhje me abuzimin dhe/ose
neglizhimin e fëmijëve;
» Nëse ka nevojë, disa FRKL ose vizitorë që paraqesin kërcënim për sigurinë mund të
ndalohen nga hyrja në OSHC përgjithmonë ose përkohësisht;
» Ose, në raste të tilla një vizitë e vetme për atë ditë mund të anulohet nëse klienti ose
vizitori vlerësohet si rrezik i sigurisë.
Të gjitha OSHC-të duhet gjithashtu të krijojnë protokolle të veçanta specifike për incidentet
kritike të sigurisë. Incidentet e sigurisë janë të gjitha situatat e mundshme që mund të përbëjnë
kërcënim për sigurinë e FRKL, familjes/kujdestarëve të tyre, personelit të OSHC-ve apo
vizitorëve të tjerë të pranishëm në OSHC dhe mund të shkaktohen nga ndonjëri prej tyre. Disa
shembuj të incidenteve më të zakonshme të sigurisë janë më poshtë, por kjo është një listë jo

shteruese dhe secila OShC duhet të dalë me vlerësimin e rrezikut në vetvete lidhur me
incidentet e pritshme:
» Dëmtime të menjëhershme ose kërcënim për jetën ose trupin e dikujt;
» Kërcënime për të dëmtuar askënd;
» Vepra të vetëdëmtimit, ose deklarata të qëllimit për të kryer vetëvrasje;
» Prodhimi i një arme ose tregimi i një është në posedim të tyre dhe deklarimi i qëllimit të tyre
për ta përdorur atë për të dëmtuar askënd;
» Ndalimi i dikujt kundër vullnetit të tyre ose pengimi i tyre;
» Përpjekja ose kërcënimi për të rrëmbyer dikë, apo rrëmbimin aktual nga OShC;
» Sjellje frikësuese, agresive dhe/ose abuzive;
» Krijimi i një shqetësimi me gjuhë të vazhdueshme dhe gjuhë ofenduese;
» Refuzimi për të ndaluar sjelljen sulmuese dhe/ose të largohet pas një kërkese të arsyeshme;
» Hedhja e mobiljeve dhe/ose sendeve të tjera;
» Dëmtimi i pronave dhe/ose thyerja e dritareve;
» Shkelja e sigurisë ose konfidencialitetit që rezulton nga skedarët elektronikë ose letra të
vjedhura;
» Bredhia në mënyrë të papërshtatshme jashtë një OSHC dhe/ose duke përgjuar dikend;
» Duke deklaruar një qëllim për të krijuar një zjarr ose një shpërthim;
» Incidentet që mund të përshkallëzohen dhe paraqesin kërcënim për sigurinë siç janë:
» Personat që shfaqin sjellje të rënda deluzive ose paranojake;
» Personi që shfaq sjellje në përputhje me të qenit i prekur rëndë nga alkooli ose drogat;
» Personi që përjeton një krizë shëndetësore të tilla si sulme në zemër apo sekuestrim.
Incidentet e sigurisë duhet të raportohen urgjentisht kur rrethana serioze rrezikojnë klientët,
stafin ose OSHC-të, ose ka të ngjarë të tërheqin vëmendjen e medias duke përfshirë edhe
rastet e mëposhtme:
» Vrasje ose sulme serioze që përfshijnë FRKL ose stafin e shërbimit;
» Kallëzime penale serioze kundër çdo anëtari të stafit;
» Akuza nga një klient për ngacmimin seksual ose keqpërdorimin e fëmijëve ndaj një anëtari
të personelit;
» Prona është e dëmtuar duke e bërë OSHC të paoperueshëm;
» Një incident ndodh duke kërcënuar qëndrueshmërinë ose punën e përditshme të OSHC-së
(për shembull, një kunj, një rrethim, një situatë pengese, kërcënim me bombë, rrezik për
shëndetin ose një rrethanë që e bën atë të pasigurt për stafin që të marrë pjesë në punë);
» Ndodhi një incident që ngre çështje të rëndësishme të politikave publike (për shembull, ato
që kërkojnë përgjigje legjislative ose programore);
» Çdo incident tjetër ndodh që ka të ngjarë të tërheqë publicitet negativ ose të dëmtojë
besimin e publikut në punën ose në OSHC.
Për incidente të tjera të sigurisë, kur raportimi nuk është kaq urgjent, duhet gjithashtu të marrë
vëmendje të madhe, por ndoshta në një periudhë pak më të gjatë.
Lista e kontrollit të procedurave të incidenteve të sigurisë së mostrave është në Shtojcën 5
dhe mund të përdoret për të shpejtuar vlerësimin e praktikave të incidenteve të sigurisë në
organizatën tuaj ndaj standardeve të rekomanduara.

Partneritetet

Duke pasur parasysh burimet gjithnjë të kufizuara të të gjithë aktorëve që punojnë me FRKL
dhe natyrën ndërdisiplinore të çështjes në fushë, partneritetet janë të pashmangshme dhe të
domosdoshme për çdo punë të suksesshme. Drejtësia miqësore e të rinjve kërkon një qasje të
gjithanshme shoqërore dhe nuk kufizohet vetëm në sistemin aktual të drejtësisë dhe në
procedurat gjyqësore, sepse shkelja e të miturve zakonisht lidhet me probleme të tjera që
sistemi i drejtësisë për të mitur nuk mund të trajtojë në izolim (p.sh. çështjet sociale dhe
ekonomike, abuzimi i substancave etj.). Në mënyrë që të sigurojë drejtësinë për fëmijët dhe të
rinjtë në jetën e tyre të plotë, aktivitetet duhet të kenë një fushë më të gjerë për të gjithë
aktorët që merren me fëmijët dhe të rinjtë në konflikt me ligjin - përfaqësuesit e mediave,
OShC, fëmijët dhe të rinjtë, prindërit , akademikë, institucione shtetërore, përfaqësues të
komunitetit. Vetëm një qasje shumë-disiplinore dhe një bashkëpunim i tillë i strukturuar
strategjik i të gjithë sektorëve në shoqëri mund të garantojë se të drejtat e të miturit janë të
njohura dhe respektohen rigorozisht.
Procedurat dhe hapat e rekomanduar për OSHC-të për zhvillimin e partneriteteve janë:
» Hartimi i palëve të interesuara
Ky hap nuk duhet të merret lehtë dhe sipërfaqësisht. Megjithëse aktorët kryesorë për punën
me FRKL janë mjaft të qarta - institucionet gjyqësore, OShC, policia, shërbimet sociale dhe
shëndetësore, institucionet arsimore, familjet, komunitetet, publiku etj., Harta e vërtetë e tyre
do të kërkojë më shumë saktësi. Ndoshta jo të gjithë do të jenë relevante për të gjitha OShCtë që merren me FRKL. Pra, vetëm ato të vërteta duhet të përfshihen në hartë. Për më tepër,
këto janë vetëm kategoritë e aktorëve dhe secila prej tyre duhet të hulumtohet plotësisht për
të marrë emrat konkretë të të gjitha organizatave, institucioneve dhe grupeve.
» Hartimi i shërbimeve ekzistuese dhe burimeve
Në këtë hap tjetër, të gjithë palët e identifikuara saktësisht duhet të shqyrtohen më tej për të
gjetur: cilat janë shërbimet dhe programet e tyre aktuale për FRKL, cilat janë aktivitetet në këto
programe, cila është demografike gjeografike dhe fushëveprimi sa i përket numrit të
programeve të tyre , cilat janë pikat e lidhjeve me palët e tjera të interesit, a ka ndonjë
mbivendosje me aktorët e tjerë dhe cilat janë burimet e tyre.
» Vendosja e kontakteve me palët e interesuara
Tjetra është hapi i fillimit dhe vendosjes së kontakteve me të gjithë aktorët. Kjo gjithashtu
përfshin vendosjen e kontakteve ndërmjet të gjithë palëve të interesit jo vetëm me OSHC-të
që po fillon procesin. Zakonisht, kjo merr një formë të një grupi ndërsektorial i cili gradualisht
do të formalizojë dhe përcaktojë punën e tij.
» Duke u pajtuar me rolet e pranueshme të secilit actor
Në këtë fazë është shumë e rëndësishme që të përcaktohen qartë pritshmëritë e të gjithëve,
gatishmërinë për bashkëpunim dhe angazhim. Këtu, pikat e lidhjeve dhe bashkëpunimi i
mundshëm, si dhe mbivendosja duhet të sqarohen dhe (të ri) përcaktohen. Secili aktor duhet
të vendosë për rolet e tij të pranueshme dhe është e rëndësishme që të mos imponohet asgjë,
por të vendoset bashkërisht në mënyrë që të gjithë aktorët të mund të angazhohen me të
vërtetë për marrëveshjet. Gjithashtu, nëse do të krijohet organi ndër sektorial, mandati dhe

procedurat e tij duhet të përcaktohen në këtë fazë. Është e rëndësishme në këtë fazë të
sigurohet blerja maksimale nga palët e interesuara dhe angazhimi efektiv me shumë agjenci.
» Nënshkrimi i memorandumeve afatgjata të bashkëpunimit ndërmjet aktorëve relevantë
Pas fazës përcaktuese, tani është koha për të nënshkruar formalisht marrëveshjet përmes
dokumenteve të bashkëpunimit që do të institucionalizonin punën e përbashkët të ardhshme.
Rekomandohet që të gjitha dokumentet e bashkëpunimit, zakonisht MB-të, të formulohen me
kujdes si kontrata bashkëpunimi afatgjata, dhe jo vetëm një marrëveshje për bashkëpunim.
Është gjithashtu e rëndësishme që të zgjedhësh dokumentin e bashkëpunimit të MB ose të një
forme konkrete të bashkëpunimit në vend të memorandumit të mirëkuptimit ose deklaratës
së qëndrimit të përbashkët etj., Të cilat vetëm do të pranonin interesin për bashkëpunim, por
jo konkretizojnë apo garantojnë bashkëpunimin.
» Zhvillimi i protokolleve të bashkëpunimit
Pas arritjes së angazhimit formal për bashkëpunim, do të jetë e rëndësishme gjithashtu të
zhvillohen bashkëpunime të sakta dhe protokolle të përbashkëta të veprimit dhe në këtë
mënyrë të sigurohen të njëjtat punë me cilësi të lartë dhe kuptim të njëjtë të tij, si dhe të
shmangen keqkuptimet e mundshme në të ardhmen.
» Monitorimin, përditësimin dhe, nëse është e nevojshme, rishikimin e protokolleve dhe
memorandumeve
Si çdo punë tjetër, bashkëpunimi gjithashtu duhet të përditësohet, monitorohet, vlerësohet
periodikisht dhe, nëse është e nevojshme, të rishikohet.

Procedurat e referimit

Procedurat e referimit janë të lidhura ngushtë me ato të bashkëpunimit dhe partneritetit. Në
fakt, ato bazohen në to dhe përfaqësojnë një formë bashkëpunimi. Sidoqoftë, edhe nëse
bashkëpunimi ose partneriteti me aktorë të tjerë nuk është (zyrtarisht) i themeluar, është e
mundur të vendosen procedura të referimit me cilësi të lartë.
Praktikat e mira të referimit janë thelbësore për klientët që t'u lejojnë atyre të përfitojnë nga të
gjitha shërbimet që mund të jenë të dobishme për to dhe sistemi i rekomanduar i mirëfilltë
mund të sigurojë një sistem të vetëm hyrjeje për klientët individualë.
Procedurat e rekomanduara të referimit janë:
» Të gjitha referimet duhet të bëhen vetëm me pëlqimin e informuar të klientit;
Edhe më shumë, pëlqimi me shkrim i FRKL duhet të merret para se të bëhet një referim ndaj
një shërbimi tjetër që përfshin dhënien e informacionit konfidencial;
» Stafi i OSHC-ve duhet të ndihmojë FRKL me vendimin e referimit duke u ofruar atyre detaje
mbi shërbimet e duhura në dispozicion;
» Përpara se të bëhet një referim, stafi duhet të marrë në thellësi njohuri dhe informacione të
përditësuara për një shërbim dhe aftësinë e tij për të ofruar në mënyrë efektive shërbimin e
kërkuar për FRKL;
» Një listë e azhurnuar - një drejtori e ofruesve të shërbimeve të rekomanduara në zonë duhet
të mbahet në OSHC;

» Të gjithë aktorët në sistemin referues ose në dosjen referuese të OSHC-së duhet të kenë të
njëjtat standarde konfidencialiteti dhe kjo duhet të garantohet për FRKL;
» Një protokoll midis OSHC-ve dhe ofruesve të tjerë të shërbimeve, duke përfshirë procese të
qarta për shkëmbimin e informacionit të klientit, duhet të merret para çdo referimi;
» Rrugët e referimit duhet të ranë dakord bashkërisht ndërmjet aktorëve (duke specifikuar se
kush duhet të bëjë çfarë, cilat raste t'i referohet ku, etj.);
» Referimet nuk bëhen për shërbimet që nuk janë identifikuar si një shërbim referimi
rekomandues nën asnjë rrethanë;
» Referimi duhet të ndodhë me një qëllim të veçantë dhe një plan, dhe të kuptohet dhe të
pranohet nga të gjitha palët;
» Kur bën referime, stafi duhet të ofrojë prezantime personale dhe plane të qarta dhe ndjekje
në lidhje me atë që duhet të arrihet përmes referimit;
» Të gjitha referimet duhet të jenë në kohë, për momentin FRKL ka nevojë për to dhe është
gati të japë
pëlqimin e tij të informuar dhe pa vonesa;
» Kur kërkohet, stafi i OSHC-ve mund të ndihmojë FRKL-in me referime për shërbime të tjera
duke bërë thirrje telefonike, duke dërguar letra etj. Në një shërbim tjetër;
» Kur merr referime, me lejen e të gjitha palëve, sa më shumë informacion që është e mundur
duhet të merret nga organizata ose institucioni referues;
» Kur marrin referime, aktorët e referuar duhet të inkurajohen të jenë të sinqertë me OShC-në
në lidhje me çështjet relevante në lidhje me personin që i referohet OSHC-së.
Shembull Formulari i referimit është në Shtojcën 6 dhe mund të përdoret me ose pa ndryshime
për një shërbim të caktuar.

Procedurat e mbajtjes së të dhënave

Mbajtja e shënimeve është një funksion i rëndësishëm për OSHC-në, veçanërisht në lidhje me
klientët e FRKL, familjet e tyre dhe institucionet dhe organizatat e tjera, por edhe në rastet e
ankesave, procedurave disiplinore, incidenteve të sigurisë, çështjeve shëndetësore si dhe
qëllimeve të M&E. Është e rëndësishme që stafi të grumbullojë të gjithë dokumentacionin e
nevojshëm dhe informacionin mbi FRKL dhe jo vetëm ato lehtësisht të disponueshme.
Procedurat e rekomanduara për mbajtjen e të dhënave janë:
» OShC duhet të krijojë një sistem gjithëpërfshirës të mbajtjes së evidencës, ruajtjes dhe
trajtimit për ruajtjen e të dhënave të saj në përputhje me kërkesat ligjore dhe profesionale;
» OSHC duhet të zhvillojë një set të plotë të formave të unifikuara të mbajtjes së të dhënave
në përputhje me kërkesat ligjore dhe profesionale dhe përdorimi i tyre duhet të jetë i
detyrueshëm;
» Të gjithë personeli dhe vullnetarët e OSHC-ve duhet të trajnohen në regjistrimin e duhur të
shënimeve duke përfshirë mbajtjen e shënimeve në baza të rregullta dhe në kohë dhe
plotësimin e të gjitha formave;
» Secili klient duhet të ketë një dosje individuale të klientit që përmban të gjitha të dhënat
relevante për atë FRKL (elektronik, hard-copy, video, audio ose ndonjë lloj tjetër i të dhënave);

» Regjistrat që duhet të mbahen nga OShC-ja në lidhje me secilën FRKL që qasen në shërbimin
në dosjen e tij individuale të klientit përfshijnë:
» Informacion mbi identitetin;
» Kontaktet personale dhe familjare dhe kontaktet e ICE (nëse janë të ndryshme nga
familja);
» Një kopje, e nënshkruar nga të gjitha palët përkatëse të marrëveshjes së shërbimit
ndërmjet OSHC-së dhe FRKL-ve (dhe/ose prindërve nëse kërkohet me ligj);
» Regjistrimet e shqyrtimit dhe vlerësimit të marrjes;
» Shënimet mbi shërbimet e ofruara, shënimet vëzhguese, thirrjet telefonike dhe
regjistrimin e datave dhe kohëve të frekuentimit të FRKL (dhe/ose prindërve nëse
kërkohet);
» Të gjitha raportet e incidenteve;
» Kopjet e të gjitha urdhrave përkatës të gjykatës me vërtetimin se origjinalet janë parë
nga FRKL;
» Çdo korrespondencë e marrë nga kopjet e çdo korrespondence drejtuar gjykatës,
përfaqësuesit ligjor të prindërve ose avokatit të pavarur të fëmijëve, ose ndonjë
departament përkatës qeveritar lidhur me FRKL (dhe prindërit nëse kërkohet);
» Të gjitha të dhënat relevante të M&E të kërkuara nga plani i projektit M&E;
» Të gjitha të dhënat statistikore të kërkuara për hulumtimet e miratuara nga OShC.
» Të gjitha të dhënat e klientëve duhet të mbahen konfidenciale, përveçse siç kërkohet me ligj;
» Regjistrat e mbajtura nga një OShC duhet të jenë të lexueshme dhe të gatshëm për t'u
prodhuar në gjykatë nëse thirren.
Shembulli i listës së kontrollit të procedurës së mbajtjes së evidencës është në Shtojcën 7 dhe
mund të përdoret për të shpejt të vlerësuar praktikat e mbajtjes së shënimeve në organizatën
tuaj ndaj standardeve të rekomanduara.

Dokumentimi, monitorimi dhe vlerësimi i punës së OSHC-ve

Pavarësisht nga shërbimet apo programet e tjera që OShC-të zbatojnë, të gjithë puna e tyre
duhet të përfshihet në monitorimin dhe vlerësimin e cilësisë së lartë të projektimit bazuar në
mbledhjen metodike të të dhënave, dokumentimin dhe mbajtjen e të dhënave (për këto, shih
seksionin për mbajtjen e shënimeve në këtë kapitulli).
Monitorimi dhe vlerësimi janë mjete të menaxhimit plotësues. Monitorimi është një proces i
vazhdueshëm i mbikëqyrjes sistematike të përdorimit të burimeve, zbatimit me kohë të
aktiviteteve të planifikuara dhe progresit në lidhje me rezultatet e pritshme dhe qëllimet e
përcaktuara. Vlerësimi është një vlerësim sistematik dhe objektiv i aktivitetit/projektit/OSHCsë, dizajnit, planit, zbatimit dhe arritjeve të tij, me qëllim përcaktimin e efikasitetit, efektivitetit,
ndikimit, qëndrueshmërisë dhe rëndësisë.
M&E mund të bëhet në nivel të aktiviteteve (p.sh. M&E të trajnimeve për ndërtimin e
shkathtësive për FRKL), projektet/programet (p.sh. M&E të gjithë programin shtëpiak gjysmërrugë për institucionet që largohen nga FRKL) dhe në nivelin e gjithë organizatës së shoqërisë
civile të gjithë punën e një OSHC). Rekomandohet që të gjitha organizatat e shoqërisë civile
të zhvillojnë sisteme të plota M&E, të cilat do të vendosin proceset e M&E në të gjitha këto

nivele si pjesë të një sistemi gjithëpërfshirës organizativ, i cili pastaj shërben si mjet i
efektivitetit organizativ, të mësuarit, qëndrueshmërisë dhe zhvillimit.
Nga natyra e tyre OSHC-të janë në pozitë veçanërisht të përshtatshme për pilotim të shpejtë
dhe fleksibël të shërbimeve dhe ndërhyrjeve inovative - projekte, aq shumë të rëndësishme
në punën me FRKL. Por këto duhet të monitorohen nga afër dhe të vlerësohen, si dhe të
dokumentohen plotësisht për të qenë të përshtatshme për riprodhimin, ngritjen dhe
përfshirjen në sistemin e masave ekzistuese. Fatkeqësisht, më shpesh sesa jo, funksionet e M&E
janë lidhjet më të dobëta në menaxhimin e projekteve të OSHC-së dhe kjo pengon projekte
të tjera të vlefshme për të kapërcyer paraqitjet ad hoc dhe një herë jashtë. Kjo është arsyeja
pse dokumentacioni i programit, monitorimi dhe vlerësimi është me rëndësi të madhe për
sektorin dhe duhet të ndërtohet në të gjitha proceset e projektit. Vlerësimi i të gjitha aspekteve
të zbatimit të projekteve duhet të jetë i vazhdueshëm si një funksion thelbësor, në vend të një
aktiviteti me prioritet të ulët. Vlerësimi është vendimtar për sigurimin e cilësisë dhe duhet të
përfshijë, por jo të kufizohet në, reagimet e FRKL, reagimet e referimit dhe inputet e palëve të
interesuara. Në nivelin e aktivitetit të projektit, duhet të bëhet një rishikim periodik i të gjitha
rasteve për të vlerësuar efikasitetin e shërbimit që ofrohet në secilin rast, për të shqyrtuar
përshtatshmërinë e shërbimit duke vazhduar në secilin rast dhe si pjesë e vlerësimit të
përgjithshëm në vazhdim e projektit.

M&E kryhet në tri faza:
1. Planifikimi

Planifikimi i aktiviteteve të M&E duhet të bëhet gjatë planifikimit/shkrimit të projektit në
mënyrë që të gjitha mbledhjet e të dhënave dhe aktivitetet e M&E mund të fillojnë me fillimin
e projektit. Plani i M&E duhet të përcaktojë sa vijon:
» Kush do të zbatojë aktivitetet e M&E (a është vetëm stafi i OSHC-ve dhe kush saktësisht ose
do të punësoni ekspertë të jashtëm për M&E);
» Cilat janë qëllimet e vlerësimit? (për të përmirësuar punën ose planifikimin, për shkak të të
nxënit, për marrjen e një vendimi, për rritjen e besueshmërisë etj.);
» Kur dhe ku do të bëni aktivitetet e M&E? (duke bërë planin e aktivitetit për M&E, në mënyrë
që të mund të llogarisni sa kohë dhe burime do t'ju nevojitet për të);
» Cilat tregues do të mbledhni? (a është një numër pjesëmarrësish në trajnimet tuaja,
kënaqësinë e klientëve të qendrës së braktisjes,% të recidivizmit midis FRKL me të cilin punoni,
ose disa të tjerëve, në varësi të projektit tuaj);
» Cilat metoda do të përdoren për M & E? (Pyetësorët, intervistat, rishikimin e dokumentacionit,
diskutimet në grupe, vizitat në terren ...).
2. Implementimi

Zbatimi i M&E fillon me fillimin e aktiviteteve të projektit dhe duhet të përfshijë:
» Mbledhja e të dhënave (Për shembull, grupet e fokusuara me FRKL, të cilët morën pjesë në
sesione terapeutike. Këtu është shumë e rëndësishme të zgjidhni persona me ndjeshmëri dhe
aftësi të mjaftueshme për të kontaktuar FRKL pa shkaktuar ndonjë dëm);

» Analiza dhe interpretimi i të dhënave të mbledhura (tabelimi i të dhënave të mbledhura dhe
transformimi i tyre në grafikë, përcaktimi i tendencave dhe modeleve në të dhënat e
mbledhura të cilat do të interpretohen si prof i një shkalle suksesi të projektit tuaj);
» Vlerësimet e performancës. Marrja e konkluzioneve përfundimtare në lidhje me suksesin e
projektit dhe suksesin e secilës prej aktiviteteve të saj;
» Raportoni shkrim. Shkrimi i raporteve të cilësisë për monitorimin dhe vlerësimin shpesh
neglizhohet dhe rezulton në dokumente jopraktike që nuk do të përdoren më pas.
3. Përdorimi i rezultateve

Edhe pse më e rëndësishmja, ky hap zakonisht hiqet dhe të gjitha përfitimet që organizata juaj
mund të përfitojë nga të bërit M&E me cilësi të lartë nuk përdoren kurrë. Këtu është vendi ku
qëllimi i M&E është i dukshëm dhe mund të jetë një ose më shumë nga sa vijon:
» Përmirësimi i dizajnit/performancës/menaxhimit të projekteve, p.sh. ndryshimi i orarit të
punës të qendrës së braktisjes në mënyrë që t'i përshtatet më mirë FRKL;
» Marrja e vendimeve midis aktiviteteve ose projekteve - p.sh. marrjen e vendimeve për
financim në mënyrë që vetëm projekti më i suksesshëm të financohet vitin e ardhshëm;
» Mësoni mësime për aplikim në të ardhmen - p.sh. të mësuar më shumë për atë që shkakton
sjelljen anti-sociale në FRKL duke vlerësuar efektivitetin e kursit të menaxhimit të zemërimit;
» Përgjegjshmëria - p.sh. duke dëshmuar për donatorin që OSHC-ja juaj është duke përdorur
burime të kufizuara në mënyrat e planifikuara dhe duke sjellë rezultatet e synuara;
» Mbledhja e fondeve - p.sh. duke përdorur raportin e vlerësimit të cilësisë si mjet për të bindur
donatorët se projekti juaj ka përparësi krahasuese pasi që suksesi i tij është vërtetuar;
» Besueshmëria - p.sh. duke përdorur raportin e vlerësimit të cilësisë për të rritur profilin tuaj
në komunitet, publikun e përgjithshëm apo disa grupe specifike të ekspertëve për të
demonstruar kapacitetin dhe suksesin e OShC-ve tuaj dhe për të promovuar punën tuaj ose
publikimin e raporteve të M&E (në format e përshtatura) për informimin ose edukimin e
audiencave të synuara;
» Avokimi - p.sh. duke përdorur rezultatet e M&E për avokimin e bazuar në dëshmi për
reformën e politikave, për shembull;
» Ndërgjegjësimi në rritje, p.sh. OSHC-të mund të përdorin në mënyrë proaktive rezultatet e
M&E për të siguruar mediat ose publikun me tregime pozitive dhe imazhe të FRKL të
suksesshme me ta;
» Rrjetëzimi, bashkëpunimi dhe partneriteti - p.sh. shkëmbimi i praktikave dhe nxitja e
bashkëpunimit, gjetja e partnerëve në fushën e drejtësisë miqësore ndaj fëmijëve edhe në
nivel ndërkombëtar.
Në mënyrë që ndonjë nga këto qëllime të arrihet, rezultatet e M&E duhet të shpërndahen.
Mundësisht për të gjithë aktorët. Dhe kjo rrallë bëhet. Raportet e cilësisë së lartë duhet të
përshtaten, ndonjëherë të shkurtuara ose të përkthyera në mënyrë që të përshtaten me
nevojat e të gjithë lexuesve të synuar. Por pastaj, këto dokumente duhet të shpërndahen sa
më gjerësisht të jetë e mundur.
Përveç shpërndarjes aktuale të shërbimeve që vepron në nivel projekti, është shumë e
rëndësishme për çdo OShC të vlerësojë të gjithë punën e tij. Tani do ta tërheqim përsëri
vëmendjen në dobi të M&E të nivelit organizativ, i cili është sistem gjithëpërfshirës organizativ

për dokumentimin, ndjekjen dhe vlerësimin e funksionimit të OSHC-së tuaj të plotë. Rëndësia
e saj më e madhe qëndron në potencialin e saj për të qenë mjet për qëndrueshmëri dhe
zhvillim. Në Shtojcën 8 ekziston një instrument i shkurtër vlerësimi organizativ i përshtatur në
mënyrë specifike për nevojat e OSHC-ve që punojnë me FRKL. Mjete të tjera, më
gjithëpërfshirëse dhe të gjata, si dhe rishikimet e tyre mund të gjenden në Internet4. Ne ju
inkurajojmë që t'i përdorni ato në mënyrë të pavarur ose me ndihmën e një lehtësuesi të
kualifikuar të jashtëm në qoftë se ndonjë prej veglave është shumë e paqartë ose e kërkuar.

http://sector.rec.org/self-assessment/
https://www.msh.org/resources/me-participatory-self-assessment-tool
https://www.unpei.org/sites/default/files/PDF/institutioncapacity/Brief-Review-20-Tools-to-Assess.pdf
https://gife.org.br/gife-governance-indicators/self-assessment/?lang=en
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacy483.pdf
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Përfundimet

Pas të gjitha analizave, konkluzionet kryesore lidhur me punën e OSHC-ve me të rinjtë dhe
fëmijët në konflikt me ligjin në rajon janë:
Një grup i fëmijëve dhe të rinjve në konflikt me ligjin si grupe të rrezikuara nga përjashtimi
social nuk njihen mjaftueshëm. Ekziston një mungesë e ndërgjegjësimit për ekzistencën e këtij
grupi shumë të prekshëm, nevojat dhe përgjigjet e tyre për ta, si me profesionistët ashtu edhe
me publikun e gjerë në rajon. Për përmirësimin e mëtejshëm të punës me FRKL do të ishte
shumë e dobishme për të miratuar terminologjinë aktuale dhe për të kuptuar dinamikën e
rrezikut të përjashtimit social.
Për shkak të njohjes së pamjaftueshme, FRKL nuk janë mjaft të pranishëm në të gjitha
strategjitë relevante, dokumente të tjera të rëndësishme, madje edhe në statistika dhe
monitorim. Nuk ka një koleksion të unifikuar dhe të krahasueshëm të të dhënave të FRKL në
sektorë të ndryshëm, në nivel kombëtar ose rajonal. Miratimi i një sistemi të unifikuar të
treguesve për monitorimin e të dhënave dhe tendencave që lidhen me FRKL do të ishte shumë
e rëndësishme për përmirësimin e mëtejshëm të punës me ta dhe shkëmbimin rajonal dhe
më të gjerë të rrjeteve dhe shkëmbimit të informacionit.
Nuk ka mjaft praktika dhe udhëzime të duhura rajonale për të punuar me FRKL dhe ka interes
për materiale të tilla midis aktorëve ekzistues në këtë fushë. Ekziston gjithashtu një nevojë e
madhe për shkëmbimin e informacionit dhe përvojave.
Nuk ka hulumtime të mjaftueshme për nevojat e FRKL, dinamikën e komunitetit dhe zhvillimin
e kontekstit të ndërhyrjeve të duhura në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe pa ato,
nuk mund të ketë ndryshime të vërteta.
Në të dhënat ekzistuese dhe materialet e rralla nga kjo fushë në rajonin tonë, mungesa e plotë
e dimensionit gjinor është e dukshme. Duke pasur parasysh rëndësinë e madhe dhe ndikimin
e gjinisë në të gjitha sferat e jetës, dhe kështu me radhë vajzat dhe djemtë, dhe të rinjtë dhe
gratë e reja që vijnë në konflikt me ligjin, sensibilizimi gjinor i veprimeve në këtë fushë është i
domosdoshëm.
Nuk ka as strategji reale kombëtare për punën për këtë problem, as veprime strategjike në
kuptimin e plotë të termit. Ka disa arsye për këtë situatë. Ekzistojnë disa dokumente strategjike
të cilësisë së dobët dhe ato pa financim, monitorim dhe vlerësim. Pjesëmarrja e OSHC-ve në
zhvillimin e strategjive është herë pas here e pamjaftueshme ose mungon, dhe për këtë arsye
nganjëherë dokumentet e strategjisë janë të pamjaftueshme. Edhe nëse vetë dokumentet janë
të pranueshme, dobësitë maniftohen në zbatimin dhe arritjen e ndikimit të planifikuar.
Vendosja dhe zbatimi i suksesshëm i kornizave kombëtare strategjike për të punuar me FRKL
janë një nga hapat e parë dhe më të rëndësishëm në këtë fushë.

Përgjigjet gjithëpërfshirëse - programet dhe shërbimet mungojnë për FRKL. Programet
ekzistuese janë jashtëzakonisht fragmentare dhe të pjesshme dhe jo komplementare, si pjesë
të të njëjtit sistem duhet të jenë. Kjo gjithashtu ndikon në efektet e programeve ekzistuese të
pakta, dhe për përdoruesit kjo do të thotë se nuk ka ndërhyrje reale që ndryshojnë jetën, por
vetëm ad'hok ndihmë.
Mbulimi i shërbimeve dhe programeve në lidhje me nevojat e FRKL vetë dhe nevojat e pjesës
tjetër të popullsisë në lidhje me FRKL është shumë i vogël. Para së gjithash, nuk ka ofrues të
mjaftueshëm të shërbimeve për këtë grup të synuar, pra aktorët e përfshirë në këtë fushë. Nuk
ka OShC të mjaftueshme që merren me këtë grup të synuar për shkak të problemeve të
financimit dhe faktorëve të tjerë të dëmshëm në mjedis. Për më tepër, disa aktorë të
mundshëm janë inerte dhe nuk i përdorin të gjitha mundësitë për punë. Për shembull,
institucionet arsimore mund të marrin shumë më tepër role parandaluese, informuese,
referimi dhe role të tjera. Shteti nëpërmjet institucioneve të ndryshme mund të luajë një rol
kyç në formulimin e një përgjigje gjithëpërfshirëse strategjike ndaj këtij problemi, por kjo pjesë
e aktivitetit ende nuk është forcuar ndjeshëm. Aktorët e sektorit publik në këtë fushë shpesh
nuk kanë burime të mjaftueshme për të punuar, veçanërisht për futjen e inovacioneve. Dhe
nuk ka numër të mjaftueshëm ekspertësh me përvojën aktuale të punës me këtë grup
vulnerabël në të gjithë sektorët.
Ekziston një çekuilibri gjeografike rajonale/lokale e praktikave, cilësisë dhe disponueshmërisë
së shërbimeve dhe programeve për FRKL. Si rezultat i të gjitha dobësive të lartpërmendura, ka
edhe mbulim të pamjaftueshëm të shërbimeve. Edhe aty ku ka programe të suksesshme,
mbulimi aktual i tyre në raport me nevojat është shumë i vogël dhe i pabarabartë për shkak të
dukshmërisë së ulët, disponueshmërisë, pranueshmërisë, mungesës së kontaktit etj.
Kontaktet (dhe nganjëherë bashkëpunimi) në përgjithësi ekzistojnë midis të gjithë ofruesve të
shërbimeve dhe zbatuesve të programit FRKL, por ka gjithashtu mjaft hapësirë për përmirësim
këtu. Para së gjithash, në vendosjen e koordinimit të vërtetë dhe bashkëpunimit midis
veprimeve ekzistuese dhe formimit të një sistemi referimi me protokolle të plota.
Parandalimi, primar i vërtetë nuk ekziston, sidomos jo gjithëpërfshirës dhe strategjik. Vetëm
aktivitetet ad'hok të këtij lloji shfaqen. Ka gjithashtu programe të mangëta të parandalimit
dytësor që do t'i adresonin posaçërisht të rinjtë në rrezik. Kjo do të thotë që programet e
pranishme zakonisht janë vetëm ndërhyrje në një problem që tashmë është shfaqur dhe ato
janë dukshëm më pak efektive dhe efektive se masat parandaluese që duhen zhvilluar dhe
zgjeruar.
Qëndrueshmëria e të gjitha programeve të punës që lidhen me FRKL është një çështje e hapur.
Programet e OShC-ve janë veçanërisht të diskutueshme në këtë drejtim, pasi financimi i tyre
është pothuajse tërësisht i bazuar në projekte, ndërsa institucionalizimi dhe përfshirja e tyre
në sistem janë të vështira. Edhe programet e sektorit publik, nëse projektet e financuara si
inovacione nuk kanë garanci se ato do të mbeten pjesë e sistemit pas përfundimit të financimit
të projektit. Pa hartimin e mekanizmave për të siguruar qëndrueshmërinë e programeve të
suksesshme të punës së FRKL, nuk ka ndikim të përhershëm dhe kjo çështje është një prioritet
i lartë.

Mjedisi lokal dhe më i gjerë social në rajon si rregull dënon dhe stigmatizon këtë grup të synuar
të të rinjve dhe fëmijëve në konflikt me ligjin dhe kundërshton realizimin e programeve për ta
në komunitetin e tyre si dhe ndikon drejtpërsëdrejti përfshirjen dhe statusin shoqëror e FRKL.
Fushatat e informimit, edukimit, avokimit dhe ngritjes së vetëdijes që merren me qëndrimet e
publikut ndaj këtyre grupeve janë shumë të rëndësishme dhe do të ishte e rëndësishme t'i
fillonit dhe t'i bënin të vazhdueshme.
Avokimi dhe lobimi në lidhje me FRKL në rajon janë minimale. Kjo është, nga njëra anë, si
pasojë e financimit të pamjaftueshëm të huaj për këto programe dhe financimi i brendshëm
vështirë se mund të pritet që të drejtohet në OSHC-të që do të kritikojnë sektorin publik në
asnjë mënyrë. Nga ana tjetër, dhe më e rëndësishmja, kjo është rezultat i një sektori civil të
pamjaftueshëm të mjaftueshëm, mjaft të fortë dhe jo të mjaftueshëm, që merret me këtë temë.
Rëndësia dhe gjerësia e ndikimit të aktiviteteve të avokimit në të gjitha ngjarjet në çdo sektor
nuk mund të theksohet mjaft dhe për këtë arsye do të ishte shumë e rëndësishme që në të
ardhmen të shohim gjithnjë e më shumë programe të tilla në punë në rajon.
Edhe për programet ekzistuese dhe shërbimet ekziston një monitorim dhe vlerësim i
mjaftueshëm, i cilësisë së lartë dhe i dokumentuar i efekteve. Ekzistenca e vlerësimit të cilësisë
së lartë është vendimtare për arritjen e ndikimit në shoqëri, programimin e mëtejshëm dhe
vendimmarrjen strategjike, gjithashtu bashkëpunimin dhe rrjetëzimin dhe futja e tij do të ishte
shumë e rëndësishme.
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Shtojcat

Shtojca 1

Për qëllimet e qartësisë dhe qartësisë, përmbledhja e dispozitave kombëtare për fëmijët dhe
të rinjtë në konflikt me ligjin paraqitet në tabelë me pesë kapituj secila e ndarë në dy
kategori:
1. Kuadri ligjor (zonat blu) dhe;
2. Korniza institucionale (zonat rozë).
Secilit parametër jepet një nga shenjat e mundshme:
1) ekzistuese dhe funksionale (jeshile);
2) ekzistues por jo funksional (i verdhë);
3) jo ekzistuese (e kuqe) ose;
4) jo relevante (gri).
Tabela 1. Fëmijët dhe të rinjtë në konflikt me ligjin - Vështrim rajonal i kuadrit ligjor dhe
institucional5.
FËMIJËT DHE TË RINJTË NË KONFLIKT ME LIGJIN
1. MBËSHTETJA SOCIALE
Ato njihen në Ligjin për Mbrojtjen Sociale si një grup
prioritar
Ato njihen në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve si një grup
prioritar
Ato njihen në Ligjin për Mbrojtjen Sociale dhe të Fëmijëve
si një grup prioritar
Fëmijët në konflikt me ligjin njihen në Ligjin për Mbrojtjen
Sociale si një grup prioritar
Të rinjtë në konflikt me ligjin njihen në Ligjin për Mbrojtjen
Sociale si një grup prioritar
Ato njihen në Strategjinë për Mbrojtjen Sociale
Ato njihen në Strategjinë për Mbrojtjen e Fëmijëve
Ato njihen në Strategjinë për Mbrojtjen Sociale dhe të
Fëmijëve
Fëmijët nga kjo kategori njihen në udhëzimet për ofrimin e
shërbimeve të mbrojtjes sociale
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Marrja dhe adaptimi nga studimi rajonal: Zhvillimi i mbështetjes nga të kuptuarit dhe tejkalimi i boshllëqeve,
Përmirësimi i përfshirjes sociale të grupeve të përzgjedhura të fëmijëve dhe të rinjve në Ballkanin Perëndimor,
Juventas, 2017.
5

Të rinjtë nga kjo kategori njihen në udhëzimet për ofrimin e
shërbimeve të mbrojtjes sociale
Ato njihen si një grup i veçantë në Strategjinë Kombëtare
për Reduktimin e Varfërisë dhe Përfshirjes Sociale
Njohur në Strategjinë Kombëtare të Drogës
Ato njihen në strategjitë lokale për përmirësimin e
përfshirjes sociale
Ata kanë përparësi në arritjen e të drejtës për strehim social
Ka udhëzime për mbledhjen e të dhënave në sistemin e
mbrojtjes sociale për këtë grup
Ato njihen në kapitullin përkatës të Strategjisë për
Fëmijët/Strategjinë për Rini
Ekziston një dokument zyrtar i cili përmban rregulla të
bashkëpunimit ndërmjet OJQ-ve dhe institucioneve në
këtë fushë
Ka institucione publike për fëmijët dhe të rinjtë në konflikt
me ligjin (gjysmë të hapur)
Ka institucione të mbyllura korrektuese për të miturit në
konflikt me ligjin
Institucionet që ofrojnë shërbime risocializimi (sektori
publik) janë themeluar
Janë themeluar qendrat për ofrimin e shërbimeve të
socializimit (sektori i OJQ-ve)
Qendrat për Kujdesin Social ofrojnë shërbime risocializimi
Ka qendra ditore që ofrojnë shërbime të mbrojtjes sociale
në këtë kategori
Ekzistojnë qendra të braktisjes të cilat ofrojnë shërbime të
mbrojtjes sociale në këtë kategori
Grupet e vetë-mbështetjes
Ekzistojnë shërbime mbështetëse të pavarura për këtë
kategori
Shërbimet socio-arsimore ofrohen për këtë kategori
Shërbimet e këshillimit dhe terapisë ofrohen për këtë
kategori
Banesat sociale ofrohen për këtë kategori
Llojet e tjera të mbështetjes për strehim ofrohen për këtë
kategori
Të dhënat grumbullohen brenda sistemit të mbrojtjes
sociale
Ekziston një mekanizëm i koordinimit ndërmjet
autoriteteve publike, dhe modelet e referimit të ndërsjellë të
fëmijëve dhe të rinjve nga kjo kategori
Ekzistojnë mekanizma të koordinimit në mes të
institucioneve lokale/komunale dhe kombëtare në këtë
fushë
Ekzistojnë mekanizma të dhënies dhe pagesës së
shërbimeve sociale të cilat i ofrohen kësaj kategorie jashtë
institucioneve publike

2. PUNËSIMI
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Mbrojtja e fëmijëve është e paraparë me Ligjin e Punës
Programet pa pagesë për marrjen e kualifikimeve janë të
garantuara për këtë grup
Puna në interes të publikut njihet si përvojë pune
Kjo kategori njihet si kategori e vështirë për t'u përdorur
Kjo kategori njihet si një grup në Strategjinë Kombëtare të
Punësimit
Ka subvencione për punëdhënësit të cilët punësojnë të rinj
nga kjo kategori
Ato njihen në kapitullin përkatës të Strategjisë për
Fëmijë/Të Rinj
Ka programe që kanë për qëllim rritjen e aftësive të punës
së këtij grupi
Programet pa pagesë për marrjen e kualifikimeve i ofrohen
këtij grupi
Organizatat ofrojnë mundësi për punësimin e këtij grupi (në
ndërmarrjet sociale, etj)
Ka programe të mentorimit në punësim
Ekziston Ligji për Ndërmarrësinë Shoqërore
Ekziston Strategjia për Ndërmarrësi Shoqërore
Ekziston një mekanizëm i dhënies dhe pagesës së
shërbimeve që i ofrohen kësaj kategorie jashtë
institucioneve publike
3. EDUKIMI
Sigurimi i arsimit fillor brenda institucionit për ekzekutimin
e sanksioneve penale është i detyrueshëm
Ekziston Ligji për arsimimin e fëmijëve me nevoja të
veçanta arsimore
Kjo kategori njihet në fushën e arsimimit të fëmijëve me
nevoja të veçanta arsimore
Ky grup njihet në ligjet për arsimin
Arsimi rregullohet me Ligjin për Drejtësinë e të Miturve
Edukimi i fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore njihet
nga ligje të tjera
Librat falas për fëmijët në institucione janë të garantuara
me ligj
Arsimi fillor pa pagesë në burg është i garantuar me ligj
Arsimi i mesëm pa pagesë në burg garantohet me ligj
Ato njihen në kapitullin përkatës të Strategjisë për
Fëmijë/Të Rinj
Ka shkolla fillore brenda objekteve korrektuese për të
miturit
Ekzistojnë shkolla fillore brenda institucionit për
ekzekutimin e sanksioneve penale për të rriturit
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Qendra për Arsimin Profesional/për Arsimin e të Rriturve
ofron shërbime për këtë grup
Ka organizata që ofrojnë shërbime të AFP-së për këtë grup
Programet e AAP janë në dispozicion në burg
Programet e certifikuara të AAP janë në dispozicion në
institutin korrektues për të mitur
Programet shtesë për ofrimin e mbështetjes për studime
janë të disponueshme brenda shkollave
Programet shtesë për ofrimin e mbështetjes për studimin
janë në dispozicion në komunitet/OShC
Ekziston një mekanizëm i dhënies dhe pagesës së
shërbimeve të lidhura me arsimin që i ofrohen këtij grupi
jashtë institucioneve publike
4. SHËNDETI
Kujdesi shëndetësor pa pagesë në institucionet e mbyllura
është e garantuar me ligj
Strategjia Kombëtare e Drogës përshkruan masat për
parandalimin e abuzimit me drogat për fëmijët dhe të rinjtë
në konflikt me ligjin
Mbrojtja shëndetësore përcaktohet në Ligjin për
Ekzekutimin e Sanksioneve Penale
Mbrojtja shëndetësore e të burgosurve bie nën
përgjegjësinë e Ministrisë së Drejtësisë
Mbrojtja shëndetësore e të burgosurve bie nën
përgjegjësinë e Ministrisë së Shëndetësisë
Ka udhëzime për mbrojtjen e shëndetit të këtij grupi
Ka udhëzime për grumbullimin e të dhënave për mbrojtjen
shëndetësore të këtij grupi
Ato njihen në kapitullin përkatës të Strategjisë për
Fëmijët/për të Rinj
Ekziston një trajtim për fëmijët që përdorin drogë, brenda
institucioneve të mbyllura ose gjysmë të mbyllura
Ekziston një trajtim për të rriturit që përdorin drogë, brenda
institucioneve të mbyllura ose gjysmë të hapura
Spitali i burgut është funksional
Terapia e zëvendësimit është futur në burg
Terapia e zëvendësimit mund të vazhdohet në burg
Shërbimet për përmirësimin e shëndetit mendor sigurohen
në institucione të mbyllura
Shërbimet për parandalimin e sëmundjeve ngjitëse, të tilla
si HIV, janë në dispozicion të këtij grupi
Ekziston një mekanizëm i dhënies dhe pagesës së
shërbimeve shëndetësore që i ofrohen kësaj kategorie
jashtë institucioneve publike
5. SIGURIA
Ekziston Ligji për Drejtësinë e të Miturve
Sanksionet alternative janë futur në ligje që rregullojnë
pozitën e fëmijëve në konflikt me ligjin

ALB B&H KOS MKD MNE RS
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Ligji parashikon një trajtim të detyrueshëm për njerëzit që
përdorin drogë dhe që janë në konflikt me ligjin
Ka udhëzime për grumbullimin e të dhënave
Ekziston Strategjia Kombëtare ose veprimi për parandalimin
e sjelljes që nuk është shoqërisht e pranueshme
Roli i një punonjësi social njihet në Ligjin për të miturit në
konflikt me ligjin
Ato njihen në kapitullin përkatës të Strategjisë për
Fëmijët/për të Rinj
Ekziston Këshilli Kombëtar për Parandalimin e Delikuencës
së të Miturve
Ekziston një burg i veçantë për të miturit
Ekzistojnë qendra për të miturit në konflikt me ligjin (të
mbyllur)
Ekziston gjykata për të miturit
Ka gjyqtarë për të miturit
Zyrat për trajtimin e të miturve janë në dispozicion brenda
sistemit gjyqësor, duke përfshirë psikologët dhe/ose
punonjësit socialë
Zyrat për trajtimin e të miturve në konflikt me ligjin janë në
dispozicion brenda qendrave për punë sociale
Ekzistojnë shërbime sprovuese për të miturit
Shërbimet e provës për të rriturit ekzistojnë
Të dhënat grumbullohen brenda sistemit gjyqësor dhe
përmbajnë informacion mbi sanksionet, trajtimin dhe
provën
Të dhënat për fëmijët dhe të rinjtë në konflikt me ligjin
lidhen me të dhënat për mbrojtjen sociale
Shtojca 2
Zonat e rekomanduara të hetimit gjatë intervistës së parë me FRKL

Këto pyetje mund të përdoren si planifikim drejt përgatitjes së planit individual të kujdesit për
fëmijët. Më shumë punë të thelluar do të kërkohen pas intervistës fillestare veçanërisht për të
miturit të cilët mund të kërkojnë ndërhyrje nga profesionistët e shëndetit mendor dhe stafi i
kontaktit të parë duhet të referojë FRKL të tillë tek ekspertët e duhur.
Informata personale:

» Emri i FRKL me alias
» Mosha
» Seksi
» Adresë aktuale e FRKL
» Adresa e përhershme e FRKL
» Numri i telefonit
» Personi kontaktues për FRKL
» Lidhja me FRKL

Sfondi i Familjes:

» Nëse i mituri ka familje?
» Po nëse po, a ka të miturit me ta?
» Nëse Po, Që kur?
» Detajet rreth anëtarëve të familjes dhe marrëdhëniet e tyre me FRKL;
» Nëse ka vështirësi ekonomike, alkoolizmi, dhuna në familje, sëmundje ose ndonjë situatë
tjetër krizash në shtëpi.
Nëse FRKL nuk ka familje/është jetim:
» Me kë qëndron FRKL dhe vendqëndrimin?
» Kush mund të vijë në OSHC për
(kujdestari/shoku/fqinji/punëdhënësi/ndonjë tjetër)?
» Njohja e marrëdhënieve të tjera, nëse ka.

çështjet

që

lidhen

me

rastin

Nëse qëndroni me miqtë/në rrugë, detajet rreth jetës së FRKL me ta
» Objektet;
» Të ardhura;
» Mbështetje.
Nëse FRKL ka familje por është braktisur:
» Arsyeja për një situatë të tillë;
» Mundësia e rilidhjes me familjen/kujdestarin/marrëdhëniet;
» Mundësitë e qëndrimit në një institucion deri në moshën 18 vjeç dhe më pas.
Miqtë:

» Detajet e miqve/bashkëmoshatarëve (arsimimi, përfshirja në krim, varësia, familja/pa
familje/pleq/të rinj në moshë në FRKL);
» Nëse nuk ka miq, arsyetoni prapa se nuk keni miq;
» Personat me të cilët FRKL është emocionalisht i afërt dhe i aftë për të ndarë.
Komuniteti:

» Struktura fizike (ndërtesa/lagja e varfër/zona rurale);
» Profesioni;
» Feja;
» Çdo lloj dhune/lufte/varëshme/abuzimi/vepra/bandat në komunitet;
» Nëse Po, detaje rreth të njëjtave.
Gjendja shëndetësore e FRKL

» Nëse ka ndonjë çështje shëndetësore;
» Nëse Po, më shumë informacion mbi specifikat e çështjeve, trajtimit, kontrolleve;
» Nëse Jo, nëse ka pasur kontrolle të kohëve të fundit.

Arsimi, Përkatësia profesionale e FRKL:

» Arsimi; nëse shkojnë në shkollë;
» Po, po, detajet e shkollimit, performancën në shkollë, përvojën e shkollës, planet e ardhshme,
nëse ka, në lidhje me arsimin;
» Nëse, Jo, qoftë e braktisur, kurrë nuk ka shkuar në shkollë, arsyeja për mos regjistrim në
shkollë/braktisje;
» Nëse janë të angazhuar në trajnime profesionale, mundësitë për të njëjtën gjë;
» Zonat e interesit, hobi, talentet, aspiratat e të miturit;
» Nevojat arsimore/profesionale/trajnuese, prirjet dhe interesat;
» Planet për të ardhmen.
Sfondi i punës i FRKL:

» Nëse punoni, detajet e punësimit, arsyet për punë;
» Planet e ardhshme që lidhen me punën;
» Në Jo, arsyet për të mos punuar dhe burimet e jetesës.
Aspektet emocionale/sjellëse të FRKL:

» Frika, ankthi, zemërimi, shqetësimi, trishtimi, vetmia, depresioni nëse ka;
» Trajtimi/përballimi me zhgënjim/frustrim/lot;
» Karakteristikat e përgjithshme; i turpshëm, llafazan, etj.
» Besimi/marrëdhëniet e sigurta me shokët/miqtë/familjen.
Vepra e ngjashme:

» Nëse shkelja e parë;
» Nëse ka pasur shkelje më parë, por nuk u kapën;
» Nëse përsëritet shkelësi;
» Nëse kryen vepër penale së bashku me të tjerët, motivimi për ta bërë këtë;
» Natyra e veprës penale dhe detajet e planifikimit;
» Nëse përsëritet shkelësi, detajet e përvojës së mëparshme me sistemin e drejtësisë për të
mitur.

Çdo situatë tjetër e veçantë

» FRKL duhet inkurajuar të ndajë çdo pikë tjetër që nuk është përfshirë në ndërveprimin.
Përshtypja e përgjithshme e intervistuesit për FRKL

» Nëse bashkëpunuese;
» Nëse është i sinqertë;
» Nëse është e qartë;
» Përshtypja e përgjithshme e mirëqenies së FRKL në të gjitha aspektet.

Informata të mëtejshme të kërkuara

» Cilat fusha nuk janë mjaft të qarta dhe kanë nevojë për më shumë informacion;
» Në çfarë mënyre duhet të merret ky informacion (intervista, testim, kontaktim me
organizata/persona të tjerë etj.)

Shtojca 3
Lista e kontrollit të procedurave të konfidencialitetit
LISTA E KONTROLLIT TË PROCEDURAVE TË
KONFIDENCIALITETIT
PO

OShC ka krijuar dhe mbajtur procedura të qarta të
konfidencialitetit me shkrim.
Informacioni i trajtuar si konfidencial gjithmonë përfshin të gjitha
dosjet dhe regjistrimet e FRKL (kopje elektronike, mediale dhe
hard), kontaktet telefonike dhe mesazhet, korrespondencat,
shënimet e takimeve, diskutimet, informacionet e vizituara dhe
çdo përmendje tjetër e informacionit mbi FRKL edhe jashtë
dosjes së tij.
OSHC-ja siguron që të gjithë stafi dhe vullnetarët të nënshkruajnë
betimin e fshehtësisë.
Një kopje e betimit të nënshkruar të fshehtësisë mbahen në
OSHC si pjesë e dosjes së personelit dhe një i jepet stafit ose
vullnetarit.
Të gjithë stafi dhe vullnetarët e OSHC-së trajnohen në procedurat
e konfidencialitetit.
Të gjithë personeli i kontraktuar (si përkthyesit, ndërmjetësuesit
etj.) Nënshkruajnë edhe një betim konfidencialiteti.
Të gjitha informatat e FRKL mbahen në mënyrë strikte
konfidenciale dhe bëhen të arritshme vetëm për personelin e
shërbimit civil dhe vullnetarët e autorizuar për të punuar në
program dhe vetëm në masën që kërkohet për të kryer punët e
tyre.
Personeli i OSHC-ve është i pajisur me pajisje (p.sh. fletoret e
mbyllura, mbyllja e kabineteve të dosjeve, mbyllja e dyerve të
zyrës, telefoni me volum të kontrolluar, pajisjet e riprodhimit të
mesazheve) që është e nevojshme për të ruajtur
konfidencialitetin.
Statistikat që mbahen në mënyrë që të raportojnë, për qëllime
vlerësimi dhe të japin llogari për donatorët, nuk komprometojnë
konfidencialitetin e FRKL.
Gjatë vlerësimit të marrjes, FRKL informohet se informacioni i tyre
mbahet i sigurt dhe konfidencial.
FRKL gjithashtu po informohet se ka kufizime për
konfidencialitetin kur:
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» Dosja e klientit hidhet poshtë për qëllimet e procedurës
gjyqësore;
» Stafi i OSHC-ve përcakton se kërkohet një njoftim për
autoritetet relevante për mbrojtjen e fëmijëve/të rinjve;
» FRKL kërkon sqarime dhe informacione në lidhje me
kohën e tij në OSHC;
» FRKL pajtohet që informacioni mund të ndahet me një
palë të tretë (p.sh. në rastet e referimit).
Regjistrimet e FRKL që dorëzohen në agjencitë e përshtatshme
janë dorëzuar vetëm në mënyrë që ato të jenë në një zarf të
mbyllur me shenjën e qartë "Konfidenciale" në të dyja anët e
zarfit, me faturat e duhura për dokumentet.
OSHC siguron që të gjithë stafi dhe informacioni i lidhur me
vullnetarët të mbahen në mënyrë strikte konfidenciale dhe të
sigurta dhe që klientët dhe vizitorët nuk janë në gjendje të kenë
qasje në këtë informacion në asnjë rrethanë.
Masat për sigurimin e sigurisë personale të vullnetarëve dhe
vullnetarëve përfshijnë:
Personeli dhe mbiemrat e vullnetarëve nuk përfshihen në
dokumentacionin (me përjashtim të dokumenteve ligjore).
Numrat e telefonit të stafit dhe vullnetarëve janë ruajtur vetëm në
zonat e personelit të lokaleve të OSHC-ve.
Objektet e veçuara dhe të veçanta të parkimit të makinave për
stafin dhe vullnetarët.
OSHC vijon, përditëson rregullisht informatat dhe respekton të
gjithë legjislacionin përkatës në lidhje me: konfidencialitetin,
privatësinë, lirinë e informacionit, kërkesat e njoftimit dhe thirrjen
e dosjeve.

Shtojca 4
Model i formës të ankimit
MODEL I FORMËS TË ANKIMIT

OShC____________________
Shërbimi/Departamenti_________________
Emri i ankuesit______________________
Infomratat e ankuesit______________________
Ankesa kundër_____________________________
ANKESË
Me anë të kësaj, paraqes këtë ankesë kundër personit të përmendur më lart për shkeljen e
të drejtave dhe interesave të mia në këtë mënyrë:
______________________________________________________________________________
____
______________________________________________________________________________
_____
Lokacioni i incidentit________________________________________
Data dhe koha e incidentit________________________
Bashkangjitur kësaj ankese (nëse ka):
*_______________________
*_______________________
*_______________________
Nënshkrimi i ankuesit
______________________________
_________________________________
Emri dhe Nënshkrimi i FRKL
Prindit/Gardianit

Emri dhe Nënshkrimi i

Marrë dhe paraqitur në ditën________të muajit____________________,20________
___________________________________________________________
Emri dhe Nënshkrimi i stafit të OShC-së që marrin ankesën

Shtojca 5
Procedurat e Incidenteve të Sigurisë

Procedurat e Incidenteve të Sigurisë
PO

OSHC ka procedura të brendshme për raportimin dhe menaxhimin
e incidenteve të sigurisë në vend.
Këto procedura janë lehtësisht të arritshme dhe të kuptueshme nga
të gjithë stafi dhe ata kanë marrë të gjitha trajnimet adekuate për
të.
Këto procedura rishikohen, përditësohen dhe komunikohen
rregullisht për të gjithë stafin.
Këto procedura përfshijnë:
Hapat që duhen ndjekur dhe udhëzime të qarta rreth asaj se cilat
procedura duhet të zbatohen dhe kush duhet të
këshillohet/njoftohet dhe kur
Debriefing dhe planifikimi i sigurisë që mund të sigurohen
menjëherë pas një incidenti sigurie
Udhëzime të qarta për procedurat e ndjekjes
Udhëzime të qarta për detajet që duhet të regjistrohen me shkrim
dhe çdo kërkesë për hyrjen e të dhënave në menaxhimin e riskut
Detyrimet ligjore ose statutore që duhet të përmbushen.
OSHC kryen dhe rishikon periodikisht një Vlerësim të Rrezikut të
Sigurisë i cili demonstron një kuptim të plotë të rreziqeve të
sigurisë që lidhen me të gjitha aspektet relevante të punës së
OSHC-ve.
Si minimum, këto vlerësime pasqyrojnë:
Lloji i shërbimeve të ofruara
Popullsia e klientit është në shënjestër
Një plan i vazhdimësisë së biznesit për të parandaluar ose kufizuar
përçarje të shërbimeve pas një incidenti sigurie.
Për të minimizuar rrezikun e incidenteve të sigurisë, OShC ka
zhvilluar dhe vendosur masa mbrojtëse dhe praktika që
maksimizojnë sigurinë e të gjithë atyre që marrin pjesë ose
punojnë për shërbimin.
Këto masa përfshijnë:
Monitorimi dhe rivlerësimi në vazhdimësi
Ndryshimi nëse është e nevojshme për të adresuar nevojat e
paparashikuara të sigurisë të identifikuara përmes këtij procesi, ose
si pasojë e një incidenti të sigurisë.
Politikat dhe procedurat e shkruara të brendshme për menaxhimin
e incidenteve të sigurisë
Praktikat minimale të sigurisë sipas legjislacionit përkatës
Stafi i OSHC-së kërkohet të raportojë brenda vendit për të gjitha
incidentet e sigurisë.
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Dokumentacioni i detajuar për çdo incident mbahen me
menaxherin e linjës.
Të gjitha incidentet e sigurisë u raportohen të gjithë stafit tjetër në
takimet e stafit.
Të gjitha raportet e incidenteve të sigurisë futen në ciklin e
ardhshëm të vlerësimit dhe planifikimit të sigurisë, duke kërkuar
ndryshime nëse është e nevojshme.

Shtojca 6
Model i formës të referimit
MODEL I FORMËS TË REFERIMIT

OShC______________________
Shërbimi/Departamenti_____________________
Data: _______________________
I. Referohet tek/për: ____________________________________________
(Emri I OShC-së/Institucionit/Agjencisë)
II. Informata për identifikimin e FRKL
Emri i FRKL: _____________________ Mosha: _______ Gjinia: _______ Ditëlindja:
__________________
III. Informacione të sfondit të rastit të FRKL:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV. Arsyja e referimit:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
V. Intervenimi/Shërbimi i kërkuar:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Referuar nga:
Aprovuar nga:
____________________________
____________________________

Emri, Pozita, Nënshkrimi
Nënshkrimi

Emri, Pozita,

Shtojca 7
Lista e kontrollit të procedurave të mbajtjes së shënimeve
Lista e kontrollit të procedurave të mbajtjes së shënimeve
PO

OSHC-ja ka krijuar një sistem gjithëpërfshirës të mbajtjes së
shënimeve, ruajtjes dhe trajtimit për ruajtjen e të dhënave të saj në
përputhje me kërkesat ligjore dhe profesionale.
OSHC ka zhvilluar një sërë të plotë të formave të unifikuara të
mbajtjes së të dhënave në përputhje me kërkesat ligjore dhe
profesionale dhe përdorimi i tyre është i detyrueshëm.
Të gjithë personeli dhe vullnetarët e OSHC-ve janë të trajnuar për
mbajtjen e duhur të regjistrimeve duke përfshirë mbajtjen e të
dhënave në baza të rregullta dhe në kohë dhe plotësimin e të gjitha
formave.
Secili klient duhet të ketë një dosje individuale të klientit që
përmban të gjitha të dhënat relevante për atë FRKL (elektronike,
hard-copy, video, audio ose ndonjë lloj tjetër i të dhënave)
Të dhënat që mbahen nga OShC-ja në lidhje me secilin FRKL që
hyjnë në shërbim në dosjen e tij individuale të klientit përfshijnë:
Informacion mbi identitetin
Kontaktet personale dhe familjare dhe kontaktet e ICE (nëse janë të
ndryshme nga familja)
Një kopje, e nënshkruar nga të gjitha palët përkatëse të
marrëveshjes së shërbimit ndërmjet OSHC-së dhe FRKL (dhe/ose
prindërve nëse kërkohet nga ligji)
Regjistrimet e shqyrtimit dhe vlerësimit të marrjes
Shënimet mbi shërbimet e ofruara, shënimet vëzhguese, thirrjet
telefonike dhe një regjistër të datave dhe kohëve të frekuentimit të
FRKL (dhe/ose prindërve nëse kërkohet)
Të gjitha raportet e incidentit
Kopjet e të gjitha urdhrave përkatës të gjykatës me vërtetimin se
origjinalet janë parë nga FRKL
Çdo korrespondencë e marrë nga kopjet e çdo korrespondence të
drejtuar në gjykatë, përfaqësuesit ligjorë të prindërve ose avokati i
Pavarur i Fëmijëve, ose ndonjë departament i qeverisë përkatëse në
lidhje me FRKL (dhe prindërit nëse kërkohet)
Të gjitha të dhënat relevante të M&E të kërkuara nga projekti M&E
plan
Të gjitha të dhënat statistikore të kërkuara për hulumtime të
miratuara nga OShC
Të gjitha të dhënat e klientëve mbahen konfidenciale, përveçse siç
kërkohet me ligj.
Regjistrimet e mbajtura nga një OShC janë të lexueshme dhe të
gatshme për t'u prodhuar në gjykatë nëse thirren.
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Shtojca 8
Vlerësiomi i OShC-së

Këtu është një mjet mostër për vlerësimin e disa aspekteve të funksionimit efektiv organizativ.
Ky mjet i thjeshtë vlerësimi mund t'ju ndihmojë të identifikoni se si mund të përmirësoni
shërbimin tuaj për FRKL
Vlerësimi i funksionimit të OShC-së

Politikat dhe procedurat
Ne kemi një angazhim me shkrim për të ofruar një shërbim të
barabartë dhe gjithëpërfshirës për të gjithë FRKL
Shërbimi ynë ka politika dhe procedura të qarta për punën tonë me
FRKL
Planifikimi dhe shpërndarja e programeve
Programet tona janë projektuar dhe shpërndarë për të përfshirë
nevojat dhe identitetet e ndryshme të FRKL
Programet tona përfshijnë forma të ndryshme të punës në
mbështetjen e FRKL
Programet tona adresojnë çështjet e ndryshimit të sjelljes dhe
zhvillimit personal
Programet tona kanë mirëqenien e përfituesve të dokumentuara në
mënyrë të qartë
Pjesëmarrja
Sigurohuni që të përfshijmë zërat e FRKL në të gjitha nivelet e
shërbimit tonë
Ne sigurohemi që ne të përfshijë dhe të konsultohet me klientët
tanë në të gjitha nivelet e shërbimit tonë
Administrimi dhe dokumentimi i rasteve të FRKL
Informacioni i futjes është i dokumentuar mirë
Ekziston një plan i rastit dhe është dinamik
Shënimet e rasteve ofrojnë dokumentacion të plotë të aktiviteteve
Dosjet e rasteve mbrohen dhe organizohen
Partneritetet
Shërbimi ynë ka lidhje të ngushta me të gjithë aktorët vendorë
vendorë që merren me FRKL
Shërbimi ynë ka partneritete me shërbime të tjera që ndihmojnë
FRKL
Janë përdorur forma efektive të referimit për të mundësuar qasje
në ofruesit e tjerë të shërbimeve
Ekziston një sistem përcjellës për të siguruar më mirë aksesin e
përfituesve të palëve të referimit
Zhvillim provisional
Stafi ynë dhe vullnetarët janë të trajnuar dhe mbështetur për të
ofruar një shërbim gjithëpërfshirës të të rinjve
Stafi ka një kuptim të përgjithshëm të Sistemit të Drejtësisë për të
Mitur dhe shërbimet brenda saj
Stafi ynë është i trajnuar dhe i mbështetur për të sjellë modifikime
specifike të sjelljes në FRKL
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