
 

 

Avokati i Popullit-Mekanizëm Parandalues Nacional (AP si MPN), më datë 19.11.2013 
realizoi vizitë në IP Entin për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve – Shkup (Topansko 
Pole). MPN-ja vizitën e realizoi i shoqëruar nga bashkëpunëtori i jashtëm, - defektologu, në 
përputhje me Memorandumin për bashkëpunim të nënshkruar ndërmjet Avokatit të Popullit 
dhe Lidhjes së Defektologëve të RM-së. 

MPN-ja realizoi vizitë të rregullt të paparalajmëruar në Entin për Rehabilitim në Shkup, në 
kuadër të mandatit dhe kompetencave të cilat rezultojnë nga Protokolli Fakultativ i 
Konventës kundër Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese dhe 
Ndëshkuese dhe Ligi për Avokatin e Popullit. Në Protokollin Fakultativ të Konventës kundër 
Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese, përcaktohet se privimi nga 
liria do të thotë çdo formë e paraburgimit ose burgimit, ose e ndalimit të personave në 
kapacitetet publike ose private, në të cilët personit nuk i lejohet që vullnetarisht të largohet, 
ndërkaq me urdhër të gjykatës ose organit tjetër administrativ.  

Në përputhje me nenin 11-а Avokati i Popullit siguron mbrojtje të posaçme të të drejtave të 
fëmijëve, personave me aftësi të kufizuara dhe personave të cilët janë objekt të torturës ose 
llojeve tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues, ndërkaq në përputhje 
me nenin 31-а Avokati i Popullit për realizimin e aktiviteteve bën vizita të rregullta dhe të 
paparalajmëruara në organet, organizatat dhe institucionet në të cilat kufizohet liria e lëvizjes 
për çka përgatit raport të veçantë. 

Vizita në Ent u realizua në katër hapa. Ekipi i Mekanizmit Parandalues Nacional, në fillim të 
vizitës realizoi takim me drejtorin e Institucionit Publik, më pas u zbatua këqyrje në 
kapacitetet e vendosjes, bëri këqyrje në ambientet e tjera të përbashkëta dhe ndihmëse 
(trapezari, kuzhinë etj.), ndërsa me zgjedhje të rastit u kontrolluan disa dosje të shfrytëzuese 
dhe evidenca të tjera të cila udhëhiqet në Institucionin Publik për Rehabilitim. 

IP Enti për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve – Shkup është institucion republikan me 
karakter publik dhe bën pjesë në rrjetin e institucioneve publike me karakter social. 
Veprimtaria kryesore e Entit për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve është sigurimi i 
trajtimit rehabilizues – korrektues i fëmijëve dhe të rinjve me pengesa të mesme, të rënda 
dhe me pengesa të kombinuara në zhvillimin intelektual. Personat në këtë Ent pranohen me 
aktvendim të Qendrës për Punë Sociale. Gjatë periudhës së kaluar, gjithnjë e më shumë 
pranohen shfrytëzues me pengesa të kombinuara dhe pa kujdes prindëror, gjithashtu edhe 
pa periudhë adaptimi, gjë që e vështirëson punën e personave profesional, sidomos në 
pjesën e mbrojtjes shëndetësore, sepse rreth 25 shfrytëzues për çdo ditë janë në terapi 
mjekësore, ndërkohë që ka vetëm 5 persona shëndetësorë (infermiere dhe dado), të cilët 
mbajnë kujdestari në tre turne.  



Për ta kryer veprimtarinë në mënyrë normale, papengesë dhe efikase Enti është ndarë në 
më shumë reparte edhe atë: Reparti për edukim, aftësim për aktivitete të punës-prodhimtari 
dhe qendra ditore për të rritur; Reparti për shëndetësi dhe internati me kuzhinë; Reparti për 
punë të përgjithshme dhe administrative; Reparti për përcaktimin e të drejtës së ndihmës në 
para dhe nevoja për ndihmë dhe përkujdesje nga person tjetër. 

MPN-ja realizoi këqyrje në të gjitha repartet, nga këqyrja në Repartin për edukim u 
konstatua se puna profesionale në këtë repart, sa i përket planifikimit dhe realizimit, 
mbulohet tërësisht nga persona – defektologë të sistemuar në katër nivele, me nga një ose 
dy grupe në secilin nivel, varësisht nga numri momental i fëmijëve. Fëmijët në nivele 
përkatëse, gjegjësisht grupe, janë të shpërndarë në mënyrë përkatëse varësisht nga mosha 
kalendarike dhe mendore, si dhe varësisht nga mundësitë dhe aftësitë e tyre.   

Në Repartin për aftësim për punë shfrytëzuesit janë ndarë në tre grupe - për punë 
edukative arsimore dhe pesë grupe - për mësim praktik, edhe atë: lavanderi, amvisëri, auto-
servis, punëtori e marangozëve dhe punëtori e teneqepunuesve. Me shfrytëzuesit punojnë 
tre mësimdhënës-defektologë dhe pesë instruktorë. Gjatë këqyrjes së lokaleve për mësim 
praktik, MPN-ja konstatoi se pjesa më e madhe janë të pajisur me vegla dhe makina për 
punë, por mungojnë materialet për punë dhe pajisja mbrojtëse për shfrytëzuesit (doreza 
mbrojtëse dhe veshja përkatëse dhe këpucë për punë). Njëherësh, disa nga lokalet nuk ishin 
të ngrohur dhe të ndriçuar në mënyrë adekuate. 

Nga inspektimi në Pjesën e Internatit (kapacitetet e vendosjes) mund të konstatohet se në 
dhomat e gjumit higjiena nuk është në nivel të kënaqshme (në disa dhoma ndihej era e 
urinës), ndërsa mungon edhe hapësira e mjaftueshme për shkak të numrit të madh të 
krevateve. Në përbërje të këtij Reparti ka nyje të posaçme sanitare, ndërsa gjatë këqyrjes së 
tualeteve, MPN-ja konstatoi se të njëjtët janë riparuar me pllaka dhe hidrosanitare të reja. 
Nga këqyrja u konstatua se në to ka dushe dhe bojlerë, të cilët funksionojnë në rregull, 
ndërsa higjiena në to nuk është në nivel të kënaqshëm. MPN-ja konstaton se ato duhet të 
pastrohen dhe të mirëmbahen me rregull, me qëllim që të mos humbet funksionaliteti i tyre.  
 
Mbrojtja shëndetësore primare në Ent zbatohet përmes mjekut amë, i cili gjendet në afërsi të 
Entit dhe është i angazhuar për ta përshkruar terapinë e medikamenteve ose dërgimin tek 
mjeku specialist. Mjeku, i cili është i punësuar në Ent, e ndjek gjendjen shëndetësore të të 
gjithë shfrytëzuesve dhe kujdeset për zbatimin e terapisë dhe mjekimin. 

Gjithashtu, në IP ka mungesë të kuadrit njerëzor. MPN-ja konsideron se nevojitet rritje e 
numrit të kuadrit teknik, për shkak se një pjesë e të punësuarve janë pensionuar tashmë, 
ndërkaq deri tani nuk janë punësuar të tjerë kështu që objektet dhe shfrytëzuesit kanë ngelur 
vetëm me 4 pastrues, ndërkaq tanimë një kohë më të gjatë nuk kanë as person që kujdeset 
për mirëmbajtjen e objektit.       

Si rezultat i vizitës së realizuar, Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional hartoi 
raport të veçantë në të cilin i konstatoi gjendjet pozitive dhe negative dhe dha rekomandime 
përkatëse adresuar Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe drejtorit të IP Entit për 
Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve – Shkup me qëllim të shmangies së mangësive të 
identifikuara. 


