
 

 
Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN) më datë 28.11.2013 realizoi 
vizitë për ri-kontroll në IP Entin Special “Demir Kapi”.  

Qëllimi i vizitës për ri-kontroll është monitorimi i zbatimit të rekomandimeve nga Raporti i 
veçantë i MPN-së nga viti 2012 dhe identifikimi i rreziqeve me qëllim të parandalimit të 
torturës ose llojeve tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues. Vizita në 
Entin Special “Demir Kapi” u realizua në disa hapa. Ekipi i MPN zhvilloi bisedë me drejtorin e 
Entit, ndërsa më pas zbatoi këqyrje mbi kapacitetet e vendosjes, ambientet e përbashkëta, 
nyjat sanitare, dushet etj. Njëherësh, Mekanizmi Parandalues Nacional zbatoi këqyrje edhe 
mbi dokumentacionin përkatës, si dhe në planet individuale të shfrytëzuesve të vendosur në 
Ent. 

MPN-ja realizoi vizitë targetuese e cila u fokusua në disa konstatime negative nga Raporti i 
veçantë i vitit 2012 dhe kontroll mbi zbatimin e rekomandimeve të dhëna për përmirësimin e 
gjendjeve dhe eliminimin e mangësive dhe rreziqeve të cilat do të mund të shpinin në torturë 
ose në trajtim brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues.  

MPN-ja në këtë vizitë për ri-kontroll konstatoi se rekomandimet e Avokatit të Popullit – 
Mekanizëm Parandalues Nacional, të adresuara pas vizitës së realizuar në muajin dhjetor të 
vitit 2012 deri te Enti Special dhe MPPS, ishin realizuar pjesërisht. Vetëm disa rekomandime 
ishin implementuar plotësisht, ndërsa një pjesë nuk ishin implementuar.  
Në IP Entin Special “Demir Kapi” gjatë vizitës për ri-kontroll u konstatua se renovimi i bllokut 
A është në fazën përfundimtare dhe i njëjti së shpejti duhet të vihet në përdorim. 
U vërejt se edhe më tej larja e shfrytëzuesve bëhet nga dado të gjinive të ndryshme, kështu 
që, në këtë drejtim, ngelet vërejtja se kjo gjendje mund të paraqes trajtim nënçmues. Po 
ashtu, MPN-ja vërejti se një pjesë më e madhe e shfrytëzuesve nuk ishin të veshur në 
mënyrë adekuate. 
 
Në lidhje me rekomandimin e dhënë, që të sigurohet sasi e vazhdueshme, e mjaftueshme 
dhe e shumëllojshme e ushqimit dhe racionit, MPN-ja konstatoi se Enti ka në dispozicion 
numër të mjaftueshëm të produkteve, të nevojshme për shfrytëzuesit. Meqë në Ent ka 
persona të cilët me vështirësi e konsumojnë ushqimin, u vu re se qumësht dhe produkte të 
qumështit ka në sasi të mjaftueshme, si edhe artikuj të tjerë me vlera të pasura energjike. Në 
kuzhinë u vërejt se ushqimi ruhet në mënyrë adekuate, mbahet llogari për higjienën, ndërsa 
të punësuarit bëjnë kontrolle shëndetësore në çdo gjashtë muaj, gjë e cila evidentohet me 
rregull në librezat sanitare.  

MPN-ja konstatoi se në Ent ende nuk ka mjek me punësim të përhershëm dhe kjo paraqet 
vështirësi të madhe në punën e Entit. Si problem në Ent është se edhe më tej, shfrytëzuesit 
mjekun amë e kanë sipas vendeve prej ku vinë dhe jo sipas vendit të institucionit në të cilin 
gjenden. Në këtë kontekst, MPN-ja konsideron se nga ana e Entit, por edhe nga ana e 
Ministrisë, duhet të kërkohet ndërrimi i mjekut amë, me qëllim të sigurimit me kohë dhe të 



vazhdueshëm të mbrojtjes shëndetësore. Gjendja me internistin dhe gjinekologun është e 
njëjtë, kështu që shfrytëzuesit sipas nevojës i dërgojnë në kontroll në Negotinë. Mjeku vjen 
sipas nevojës, ndërkohë që në mënyrë plotësuese është angazhuar edhe një neuropsikiatër 
nga Negorci. 

Në lidhje me rekomandimin që për dhënien e mjeteve kontraceptive gjithmonë të kërkohet 
dhe merret pëlqim nga kujdestari ose shfrytëzuesi (nëse është i aftë për punë) u konstatua 
se nga ana e institucionit është dërguar shkresë deri te të gjitha qendrat për punë sociale 
për sigurimin e pëlqimit për përdorimin e terapisë kontraceptive. Në këtë aspekt, në pjesën 
më të madhe kujdestarët kanë dhënë pëlqim, ndërsa personat të cilët nuk janë të privuar 
nga aftësia për punë u informuan me qëllimin e marrjes së terapisë kontraceptive. Nga të 
punësuarit në objektin e ri u vu në pah se kontraceptivët jepen në çdo tre muaj, ndërsa 
shfrytëzuesit e dinë se për çfarë qëllimi e pranojnë atë terapi. 

Sa i përket procesit të deinstitucionalizimit, i njëjti nuk zbatohet në mënyrë adekuate, kështu 
që një pjesë e ekipit profesional u prononcua se ka lëshime të caktuara, përkatësisht se 
mendimi i personelit të Entit lidhur me atë se a është i gatshëm ndonjëri nga shfrytëzuesit  të 
jetojë në një shtëpi në grup, nuk merret parasysh. Gjithashtu, nuk ekziston gatishmëri për 
vet procesin, me ç’rast tek disa shfrytëzues manifestohet revolt dhe refuzim për ta braktisur 
Entin. 

Si rezultat i vizitës së realizuar për ri-kontroll, Mekanizmi Parandalues Nacional përgatiti 
raport në të cilin i konstatoi gjendjen dhe dha rekomandime përkatëse të cilat ia adresoi 
Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe IP Entit Special “Demir Kapi” me qëllim të 
eliminimit të mangësive dhe rreziqeve. 


