
 

 

 
RAPORT I VEÇANTË PËR VIZITËN PASUESE NË QENDRËN E PËRKOHSHME 

TRANSITORE ,,TABANOC’’ 

Korniza kohore, metodologjia dhe qëllimi i vizitës 

Avokati i popullit - Mekanizmi parandalues nacional (MPN) më datën 
28.09.2016 realizoi vizitë pasuese të paparalajmëruar në Qendrën e përkohshme 
transitore ,,Tabanoc’’ - Kumanovë. Kjo vizitë ishte e fundit nga një seri vizitash 
pasuese që ekipi i Mekanizmit parandalues nacional i realizoi më datat: 03.06.2016, 
08.07.2016, 22.07.2016, 29.07.2016, 10.08.2016 dhe 18.08.2016. 

 
Avokati i popullit-Mekanizmi parandalues nacional këto vizita i realizoi në 

kuadër të mandatit dhe kompetencave të cilat dalin nga Protokolli fakultativ ndaj 
Konventës kundër torturës dhe llojeve tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor ose nënçmues 
dhe ndëshkues dhe Ligjit për avokatin e popullit. Këto vizita pasojnë pas vizitës së 
rregullt të cilën MPN-ja e realizoi në Qendrën e përkohshme transitore ,,Tabanoc’’-
Kumanovë më datën 20.05.2016, për çka hartoi Raport të veçantë me konstatime dhe 
rekomandime përkatëse, të cilat u dërguan pranë Qeverisë së RM-së, ministrit për 
punë të brendshme, ministrit për punë dhe politikë sociale, ministrit për shëndetësi 
dhe pranë drejtorit të Qendrës për menaxhim me kriza.   
 

Qëllimi i këtyre vizitave pasuese është monitorimi i zbatimit të rekomandimeve 
nga Raporti i veçantë i Mekanizmit parandalues nacional të datës 01.06.2016 dhe 
identifikimi i rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës ose llojeve tjera të trajtimit 
brutal, jonjerëzor ose nënçmues ose ndëshkues. 

Vizitat u realizuan në bashkëpunim me organet dhe organizatat të cilat marrin 
pjesë në menaxhimin dhe funksionimin e Qendrës së përkohshme transitore, me ç’rast 
ekipi i Mekanizmit parandalues nacional kishte inspektim të papenguar në vendet ku 
vendosen emigrantët/refugjatët dhe kishte mundesi lirshëm të bisedojë me ta, pa 
prezencën e personave zyrtar. 

KONSTATIME-Vlerësim i shkallës së realizimit të rekomandimeve të përfshira në 
Raportin e veçantë të datës 01.06.2016: 

  



MPN-ja realizoi vizitë të fokusuar duke u përqëndruar në disa gjetje negative të 
Raportit të veçantë të datës 01.06.2016 dhe kontrollimin e zbatimit të rekomandimeve 
të dhëna për përmirësimin e gjendjeve dhe eliminimin e mangësive dhe rreziqeve të 
cilat mund të çojnë drejt torturës ose trajtimit tjetër brutal, jonjerëzor, nënçmues ose 
ndëshkues. 

Rekomandimi 1- Është i domosdoshëm bashkëpunim dhe koordinim më i mir dhe më 
efikas ndërmjet organeve të cilat menaxhojnë dhe udhëheqin Qendrën e përkohshme 
transitore,,Tabanoc’’. 

 

Përgjigje sipas rekomandimit: 

Koordinimi zhvillohet në suaza të niveleve javore (takime koordinuese të organizuara 
çdo të enjte në javë) me institucionet në sistemin, si dhe sektorin joqeveritar dhe 
Organizatat ndërkombëtare, të përfaqësuara në QPT ,,Tabanoc’’, ndërkaq në suaza 
të punës rrjedhëse për çdo mëngjes mbahen takime –brifing ndërmjet kryeshefit të SC 
Veri, MPPS dhe Drejtorit të QPT ,,Tabanoc’’ i cili është njëkohësisht përfaqësues i 
QMK-së. 

 

Gjendje e konstatuar më datën 28.09.2016: 

Gjatë kohës së vizitës si dhe gjatë vizitave pasuese paraprake, ekipi i MPN-së 
kishte mundësi të vëren se bashkëpunimi dhe koordinimi ndërmjet organeve dhe 
organizatave të pranishme në terren është larg më i mirë dhe më efikas dhe është në 
drejtim në funksionimit dhe organizimit sa më të mirë të aktiviteteve në Qendrën e 
përkohshme transitore ,,Tabanoc’’. 

 

Vlerësim për zbatimin e këtij rekomandimi: Rekomandimi është zbatuar 

 

Rekomandimi 2 – Bashkëpunim më të madh ndërmjet përfaqësuesve në terren të 
organeve dhe organizatave kompetente dhe t’i mundësohet inspektim papengesë 
ekipit të Mekanizmit parandalues nacional në listat për evidencë të personave të 
pranishëm në Qendër. 

Përgjigje sipas rekomandimit: 

 Mbajtja e evidencave të personave me emër dhe mbiemër, gjini dhe moshë, 
vendin e lindjes dhe vendin e ardhjes kryhet nga Ministria për punë dhe politikë sociale 



dhe për të njëjtit është përgatitur dokumentacioni përkatës evidentues dhe personal, 
si dhe dokumenti përkatës në formë të letërnjoftimit me fotografi dhe të dhënat e  
identifikimit. Gjithashtu, janë siguruar edhe kartele individuale me lexues të kodit-bar 
për ruajtjen e  ushqimit dhe produkteve të tjera për çdo person veçmas. 

 

Gjendje e konstatuar më datën 28.09.2016: 

 Në lidhje me këtë rekomandim, ekipi i MPN-së pas rekomandimeve të dhëna 
ka bashkëpunim të mir me institucionet kompetente në drejtim të mundësimit të 
inpektimit të papenguar në listën e evidencës së personave të pranishëm të vendosur 
në Qendrën e përkohshme transitore ,,Tabanoc’’. Organet përgjegjëse dhe 
institucionet për udhëheqjen e këtyre evidencave, gjatë çdo vizite të ekipit të MPN-së 
ua japin për inspektim listat me personat e pranishëm për momentin dhe të gjitha ato 
të cilat në mënyrë plotësuese do të kërkohen gjatë inspektimit nga ana e ekipit të 
MPN-së. 

 
 

Vlerësim për  zbatimin e këtij rekomandimi: Rekomandimi është zbatuar. 
 

 

Rekomandimi 3- Ministria për punë të brendshme të sigurojë praninë e 
përfaqësuesve të Sektorit për azil në Qendrën e përkohshme transitore, me qëllim të 
informimit për të drejtën e paraqitjes së kërkesës për pranimin e të drejtës për azil dhe 
të mundësohet inspektim i papenguar në procedurë. 

 
Përgjigje sipas rekomandimit: 

 Sipas këtij rekomandimi nuk është pranuar përgjigje. Deri në ditën e hartimit të 
këtij Raporti pasues, pranë zyrës së Avokatit të popullit akoma nuk ka arritur kurrfarë 
përgjigje nga ana e Ministrisë për punë të brendshme, edhepse është dërguar edhe 
Urgjencë për dërgimin e përgjigjes më datën 20.07.2016. 

 
Gjendje e konstatuar më datën  28.09.2016: 

 Ekipe të Sektorit për azil nuk janë të pranishme në kuadër të kësaj Qendre, 
duke marrë parasysh situatën e ndryshuar faktike dhe numrin e zvogëluar të 
personave refugjatë të vendosur në Qendër, ndërkaq të gjitha informatat dhe këshillat 
juridike lidhur me procedurën për pranimin e të drejtës për azil vazhdojnë të jenë të 
mundshme përmes bisedave me përfaqësuesit në terren të Shoqatës maqedonase të 
juristëve të rinj (MILLA). 



 
 

Vlerësim për zbatimin e këtij rekomandimi: Rekomandimi është zbatuar 
pjesërisht. 
 

 

Rekomandimi 4 - Të udhëhiqet evidencë zyrtare dhe e azhurnuar për numrin e 
personave të arritur dhe personave të cilët përgjithmonë ose herë pas here e lëshojnë 
Qendrën (kategorizuar sipas moshës, gjinisë, datës së arritjes dhe ngjashëm). 

 

Përgjigje sipas rekomandimit: 

 Mbajtjen e evidencës për personat me emër dhe mbiemër, gjini, moshë, vendin 
e lindjes dhe vendin e ardhjes e kryen Ministria për punë dhe politikë sociale dhe për 
të njëjtën është hartuar evidenca përkatëse dhe dokumentacioni personal, si dhe 
dokumenti përkatës në formë të letërnjoftimit me fotografi dhe të dhënat e identifikimit. 

 
Gjendje e konstatuar më datën 28.09.2016:  

 Nga gjendja e konstatur faktike, ekipii MPN-së konstatoi se në mënyrë të 
rregullt udhëhiqet evidenca për numrin e personave të vendosur dhe të mbajtur në 
mënyrë zyrtare në Qendrën e përkohshme transitore ,,Tabanoc’’. 

 

Rekomandimi 5 – Ministria për shëndetësi të sigurojë pajisje të domosdoshme 
medicinale dhe frigorifer për ruajtjen e medikamenteve, ndërsa kompetentët për 
infrastrukturën e Qendrës së përkohshme transitore të realizojnë dhe mundësojnë 
qasje të përhershme pranë ujit për nevoja medicinale. 

 

Përgjigje sipas rekomandimit: 

 Sipas këtij rekomandimi nuk është pranuar përgjigje. Rekomandimi fare nuk 
është marrë parasysh në shkresën e dërguar- Përgjigje ndaj Raportit të dërguar të 
veçantë, nga Ministria për shëndetësi më datën 20.06.2016. 

Gjendje e konstatuar më datën 28.09.2016: 

 
Vlerësim për zbatimin e këtij rekomandimi: Rekomandimi është zbatuar. 



 Në lidhje me këtë rekomandim, Mekanizmi parandalues nacional konstatoi se 
pajisja e domosdoshme medicinale dhe frigoriferi për ruajtjen e medikamenteve janë 
metëvërtet të siguruara, mirëpo edhe mëtej është problematike qasja e vazhdueshme 
pranë ujit për nevoja medicinale në Qendrën e përkohshme transitore. Në lidhje me 
këtë problem, ekipi i MPN-së bisedoi edhe me organet dhe institucionet tjera 
kompetente në kuadër të Qendrës, me çrast u konstatua se edhe mëtej mbetet 
problem mundësimi i qasjes deri te uji rrjedhës për nevoja medicinale. 

 
 

Vlerësim për zbatimin e këtij rekomandimi: Rekomandimi është zbatuar 
pjesërisht. 

 

Rekomandimi 6 - Organet kompetente të sigurojnë transparencë më të madhe në 
distribuimin e mjeteve të donuara. 

 

Përgjigje sipas rekomandimit: 

 Sipas këtij rekomandimi nuk është pranuar përgjigje. Deri në ditën e hartimit të 
këtij Raporti pasues, pranë zyrës së Avokatit të popullit akoma nuk është dërguar  
kurrfarë përgjigje nga ana e organeve  dhe institucioneve kompetente. 

 

Gjendje e konstatuar më datën 28.09.2016: 

 Gjatë kohës së vizitës si dhe gjatë vizitave pasuese, ekipi i MPN-së pranoi 
informatë se në lidhje me rekomandimin e dhënë për distribuim më transparent të 
mjeteve të donuara dhe produkteve, ekipet e Kryqit të Kuq para qendrës distributive 
kanë vendosur listë të përkthyer në gjuhën angleze dhe arabe të mjeteve të donuara 
dhe produkteve materiale të cilat u takojnë refugjatëve në nivel javor, mujor dhe 
tremujor në Qendrën pranuese transitore ,,Tabanoc’’. 

 
 

Vlerësim për zbatimin e këtij rekomandimi: Rekomandimi është zbatuar 

 
 

 

GJENDJE TË KONSTATUARA (përfundimisht më datën 28.09.2016) 



  

Ekipi i Mekanizmit parandalues nacional konstatoi se në Qendrën e 
përkohshme transitore ,,Tabanoc’’, në ditën e vizitës së fundit janë vendosur gjithsej 
61 person, prej të cilëve 13 bura, 12 gra dhe 36 fëmijë. 

Është evidente se krahas vizitës më datën 20.05.2016 numri i personave 
refugjatë të vendosur në mënyrë zyrtare në këtë Qendër të përkohshme transitore 
është shum më i vogël, që çon në faktin se personat e vendosur në këtë Qendër të 
përkohshme transitore munden më lehtë ta lëshojnë të njëjtin, për dallim të Qendrës 
së përkohshme transitore ,,Vinojug’’. 

 

                                      Fotografia 1-Hyrja në QPT ,,Tabanoc’’ 

Nga bisedat me përfaqësuesit e organizatave joqeveritare, ekipi i MPN-së morri 
informatë se në Qendrën pranuese transitore ,,Tabanoc’’ gjatë periudhës së kaluar 
arrijnë dhe vendosen për një kohë të shkurtë dhe ndalen grupe të migrantëve të 
parregullt në territorin e Republikës së Maqedonisë. Ajo që veçanërisht brengos është 
fakti që një pjesë e tyre janë të mitur të pashoqëruar për të cilët nuk zbatohen 
Procedurat standarde operative për veprime me fëmijë-të huaj të pashoqëruar, për 
shkak se për të njëjtit nuk  informohet menjëherë Qendra për punë sociale, e cila do 
të duhej t’u përcaktojë kujdestar. 

 Mekanizmi parandalues nacional konstatoi se në Qendrën e përkohshme 
transitore ,,Tabanoc’’ ka përfunduar rinovimi dhe vendosja e 10 (dhjetë) tualetëve dhe 
10 (dhjetë) dush kabinave, janë zëvendësuar shtëpizat ekzistuese-ikea me 
kontejnerë, ndërsa lidhur me ushqimin, sigurimin dhe furnizimi e tij, përgjegjësia kaloi 
ekskluzivisht në kompetenca të Kryqit të Kuq. 

 



 

                                          Fotografia 2-Tualetët dhe dush kabinat 

 Kur bëhet fjalë për infrastrukturën, është ndërtuar një shesh lojrash për fëmijët 
në bashkëpunim me ,,UNICEF’’-in dhe ,,SOS Fshatin e fëmijëve’’, ndëkaq janë 
vendosur edhe mbrojtës nga mushkonjat në dritaret e kapaciteteve strehuese të 
emigrantëve. Gjithashtu në fazë përfundimtare është edhe ndërtimi i stacionit bio-
pastrues, që pritet të jet gati për një periudhë sa më të shkurtë kohore, ndërkaq 
planifikohet edhe ndërtimi i rrugicave me pllaka bekatoni për lëvizje më të lehtë brenda 
Qendrës së përkohshme transitore ,,Tabanoc’’. 

 

 

 

 



Fotografia 3 – Sheshi i lojrave për fëmijë, donacion nga ,,UNICEF’’-i , ,,SOS Fshati i fëmijëve’’ 

Sa i përket organizimit dhe koordinimit të organeve kompetente dhe 
organizatave në terren dhe kooperativitetit të tyre në bashkëpunim me ekipin e MPN-
së, janë konstatuar përmirësime dhe zbatime të rekomandimeve të dhëna 
paraprakisht nga ana e Mekanizmit parandalues nacional, me qëllim të menaxhimit 
më efikas dhe më të organizuar me Qendrën e përkohshme transitore ,,Tabanoc’’. 

Ekipi i Mekanizmit parandalues nacional gjatë kohës së vizitave konstatoi 
përkeqësim të dukshëm të gjendjes psikike të personave të vendosur në Qendrën e 
përkohshme transitore, që ka të bëjë me mungesën e informatave për statusin që e 
gëzojnë në këtë shtet dhe pasigurinë për të ardhmen e tyre. 

Pikërisht për këtë, Mekanizmi parandalues nacional në këtë raport vëmendje 
më të madhe i kushton problemit me gjendjen e përkeqësuar psikike të refugjatëve, si 
dhe problemeve me angazhimin e pamjaftueshëm me punë të këtyre personave. 

 Nga biseda me përfaqësuesit e organizatës joqeveritare SOS Fshati i fëmijëve, 
Mekanizmi parandalues nacional konstatoi se prania e tyre në Qendër është e 
vazhdueshme, me ç’rast më të rinjëve u ofrojnë mbrojtje psiko-sociale dhe për çdo 
ditë realizojnë aktivitete për animim dhe plotësim të kohës së familjeve të refugjatëve 
në Qendër. 

Aktivitetet e programit për fëmijë ndahen në orë rekreative dhe edukative-
arsimore dhe përshtaten dhe strukturohen sipas moshës së tyre. Si më produktive 
janë veçuar aktivitetet e jashtme („outdoor activities“), njëkohësisht u theksua se nga 
orët e „art therapy“ mësohet shumë për gjendjen psikologjike të fëmijëve. Në këtë 
kuptim u theksua se te fëmijët tashmë ndjehet hiperaktivitet dhe agresion i vogël, për 
shkak të hapësirës së kufizuar në të cilën gjenden. 
 
 Nga përfaqësuesit e organizatës joqeveritare ,,La Stada’’, Mekanizmi 
parandalues nacional morri informatë se aktivitetet e tyre, gjithashtu, janë të orientuara 
drejt mundësimit të mbrojtjes psiko-sociale dhe ndërmarrjes së aktiviteteve të 
ndyshme programore (rekreuese dhe edukativo-arsimore) për fëmijët dhe të 
moshuarit e pranishëm në Qendër. 
 
 Nga biseda me psikologun dhe punonjësit social të kësaj organizate u njoftuam 
se te personat e vendosur në qendrën e përkohshme transitore mbizotëron gjendje e 
ankthit, depresionit, pritjes, nivel i lart i depresionit që çon edhe drejt pagjumësisë, 
takikardisë, madje edhe deri në raste në të cilat persona të caktuar kanë manifestuar 
qëllime vetëvrasëse. 
 Pikërisht për shkak të këtyre gjendjeve të reja, Mekanizmi parandalues nacional 
lidhur me problemin me gjendjen e përkeqësuar psikike të refuxhatëve në Qendrën e 
përkohshme transitore ,,Tabanoc’’, gjatë rrjedhës së muajit gusht i angazhoi 
bashkëpunëtorët e jashtëm dr. Andromahi Naumovska nga Oda e psikologëve dhe 
prof.dr.Dimitar Bonevski nga Shoqata e psikiatrëve të RM-së, me ndihmën e të cilëve 



është përpiluar hulumtimi lidhur me gjendjen psikike të personave të vendosur në 
Qendrën e përkohshme transitore ,,Tabanoc’’. 
 
 Në këtë drejtim, si metodologji gjatë hartimit të këtij hulumtimi të realizuar, u 
vizituan dhe observuan aktivitetet rrjedhëse në Qendrën e përkohshme transitore,, 
Tabanoc’’, është observuar sjellja dhe komunikimi joverbal i fëmijëve, adoleshqentëve 
dhe i të moshuarve, u bisedua edhe me vullnetarët, ndihmësit e Qendrës, personelin 
medicinal dhe personelin e angazhuar në sportelin për informata, ndërkaq ishin 
përdorur edhe pyetësorë të strukturuar në mënyrë specifike për vetvlerësim nga ana 
e refugjatëve për gjendjen psikike. 
 
 Për refugjatët e moshuar është përdorur „Mental Health General 
Questionnaire’’, ndërsa për fëmijët refugjatë është përdorur „Child & Youth Mental 
Health General Questionnaire Recommendations“. Pyetësorët ishin plotësuar nga 1/3 
e refugjatëve të Qendrës së përkohshme transitore ,,Tabanoc’’. 

 
Objektivat themelorë të ekzaminimit janë të përcaktojnë : 
 
1) Frekuencën e çrregullimeve psikologjike-psikiatrike te refugjatët fëmijë dhe 

të rritur; 
2) Vlerësimin e nevojës për trajtim të këtyre çrregullimeve dhe specifikimin e 

tij në kushte të kampeve të refugjatëve. 
 
 
Gjendje e konstatuar nga ana e bashkëpunëtorëve të jashtëm. 

Bashkëpunëtorët e jashtëm me praninë e tyre në terren konstatuan se për 
fëmijët ekzistojnë punëtori të caktuara edukative, mirëpo kjo është larg një arsimimi të 
plotë që do të ishte ekuivalent me të mësuarit për të marrë një certifikatë për mbarimin 
e gjysmëvjetorit ose vitit shkollor. Kjo tregon për faktin se ka neglizhime arsimore tek 
fëmijët. 

 Gjithashtu, ekspertët theksuan nevojën që prindërit të inkuadrohen në 
arsimimin e fëmijëve, sepse në këtë mënyrë edhe vetë ato do të kenë aktivitete të 
caktuara, do të kenë përjetimin se janë të rëndësishëm, ndërsa aktivitetet e caktuara 
edukative do të mund t’i koordinojnë më mirë me edukatorët aktual. Kjo gjithashtu do 
të ndikonte pozitivisht edhe ndaj fëmijëve për angazhimet e tyre shkollore dhe 
përshtatjen sociale. 

 Inkorporimi i aktiviteteve plotësuese psiko-sociale për të rriturit do të ishte me 
rëndësi të madhe për përmirësimin e gjendjes së tërësishme psikologjike. Në këtë 
kontekst, shpikja e një pune okupative të caktuar - terapi për të rriturit (sidomos me 
mundësi për një kompensim të caktuar në para) do të kishte ndikim të theksuar pozitiv 
për përmirësimin e imazhit për vetveten, për ndjenjën e tyre të kënaqësisë dhe 
zvogëlimin e frustracioneve se qëndrojnë në një vend ku janë të mbyllur, të izoluar, në 



një vend ku nuk duan të jenë, ku përballen me pasigurinë e kohëzgjatjes së kësaj 
situate. 

 Bashkëpunëtorët e jashtëm arritën në përfundim se me reduktimin e mërzisë 
dhe ndjenjës së vetmisë me siguri se do të ndihmohet në zvogëlimin e simptomeve të 
depresionit, ankthit, çrregullimeve të stresit post-traumatik, ndërkaq në të njëjtën kohë  
do të ndërtohet një ndjenjë e sigurisë më të madhe për jetën e tyre të re dhe do të 
kontribuohet gjithashtu për ndërtimin e ndjenjës së fuqisë, krahas pasigurisë, pafuqisë 
dhe pritjes të cilën ata vazhdimisht e ndjejnë.  

 Për këtë qëllim do të mund të hartohen punëtori plotësuese në të cilat personat 
do të fitonin  aftësi të reja për punë, me qëllim që të përgatiten për punë dhe që të 
mund të perceptojnë të ardhmen e tyre, ndërkaq edhe për t’u përmirësuar gjendja e 
tyre psikologjike. Në këtë mënyrë u ndihmohet për të ndërtuar një identitet të ri, për 
shkak se i tyre është humbur, u ndihmohet që të socializohen në kulturën në të cilën 
duan të vazhdojnë jetën e tyre. 

 Bashkëpunëtorët e jashtëm rekomandojnë që përveç aktiviteteve të caktuara 
psiko-sociale, të përshtatin një vend të caktuar- kënd të cilin refugjatët do të mund ta 
shfrytëzojnë për aktivitete spontane sociale. Kjo, nga aspekti psikologjik don të thotë 
se kanë hapësirën e tyre personale dhe një hapësirë të përbashkët të grupit për 
aksione interne të pavarura, ndërkaq jo vetëm për aktivitete të organizuara në grupe. 

 Sipas bashkëpunëtorëve të jashtëm është e domosdoshme t’u mundësohet 
refugjatëve të dalin kohëpaskohe nga rrethi i qendrës, në mënyrë të kontrolluar dhe të 
sigurt, kjo do t’u ndihmonte në zvogëlimin e ndjenjës së pafuqisë dhe pashpresës dhe 
do t’u mundësonte kthimin e një përjetimi të pjesërishëm të kontrollës me vetveten. 

Bashkëpunëtorët e jashtëm, përveç tjerash, fituan përshtypjen edhe se 
personat profesionist të përfshirë në punën e aktiviteteve psiko-sociale me refugjatët 
manifestojnë shenja të dukshme të simptomeve të sindromës së djegies për shkak të 
stresit të padiskutueshëm nga puna e tillë, prandaj është e nevojshme përkrahja 
specifike psiko-terapeutike për ta, për edukim, për njohje të simtomeve të stresit dhe 
traumës nga refugjatët, sjellje përkatëse ndaj tyre dhe njohje të simptomeve personale 
të stresit dhe djegies në punën dhe teknikat për lirim nga e njëjta. 

Gjendja aktuale lidhur me aktivitetet arsimore-edukative që janë të 
dedikuara për më të rinjtë 

Nga bisedat me përfaqësuesit e ,,UNICEF’’-it si dhe organet dhe institucionet 
kompetente për menaxhim dhe koordinim me Qendrën e përkohshme transitore 
,,Tabanoc’’, ekipi i MPN-së morri informatë rreth zbatimit dhe fillimit të programit 
arsimor-edukativ për fëmijët e Qendrës i cili është lejuar nga Ministria për punë dhe 
politikë sociale. 

Programi arsimor-edukativ është i karakterit formal dhe ka për qëllim fëmijëve 
t’ua mundësojë që për çdo ditë të marrin pjesë në orë ku do të mësojnë dhe do t’i rrisin 



njohuritë e tyre duke u përpjekur që sa më pak të ngecin në aspekt të arsimit krahas 
moshatarëve të tyre rreth e përqark botës. 

Mekanizmi parandalues nacional këtë e konsideron si një hap pozitiv drejt 
zhvillimit arsimor të fëmijëve të vendosur në Qendrën e përkohshme transitore, por 
vlerëson se duhet të merr pjesë edhe e Ministria për arsim. 

Në këtë kuptim është e nevojshme që pjesëtarët e Ministrisë për arsim të japin 
mendimin e tyre dhe vlerësimin për përshtatmërinë e programit arsimor dhe mënyrën 
se si është zbatuar, të ndërmarrin masa konkrete për verifikimin e shkallës së kryer 
përkatëse të arsimit,  me çka do të mundësohet vazhdimi i procesit arsimor i fëmijëve. 

Përveç realizimit të këtij programi arsimor-edukativ për fëmijët, organet dhe 
institucionet kompetente informuan edhe për praktikën e inkorporuar që një deri më 
dy herë në muaj të organizohet shetitje e refugjatëve në qytetin e Kumanovës dhe 
rrethinën e tij. 

 Megjithatë, nga bisedat me disa nga refugjatët, MPN-ja konstatoi se edhe mëtej 
problem më serioz paraqet statusi i paregulluar  i refugjatëve të cilët tashmë disa muaj 
janë në situatë të njëjtë, që vetëm e rrit mosdurimin dhe shqetësimin e tyre, të cilët të 
bllokuar në territorin e Republikës së Maqedonisë vazhdimisht shpresojnë se për një 
kohë të shkurtë do të hapen kufinjtë dhe pastaj do të munden lirshëm të transitojnë 
deri në destinacionin e dëshiruar. 

Siç informuan gjatë bisedave, refugjatët kryesisht janë të kënaqur nga kushtet 
materiale në Qendër dhe nga trajtimi që u mundësohet nga organet dhe organizatat e 
pranishme për çdo ditë në terren, dhe në atë drejtim nuk kanë kurrfarë vërejtje më 
serioze. 

 

RAST INDIVIDUAL  

Më datën 27.10.2016, ekipi i Mekanizmit parandalues nacional nga 
përfaqësuesit e organizatës ndërkombëtare UNICEF, morri informatë se në kuadër të 
Qendrës së përkohshme transitore ,,Tabanoc’’ tashmë disa ditë qëndron një i mitur i 
pashoqëruar-i huaj, për të cilin akoma nuk është zbatuar procedurë konform 
Procedurave standarde operative për veprime me fëmijë të pashoqëruar-të huaj. 

Pas informatave të marra për rastin konkret, përfaqësues të zyrës së Avokatit 
të popullit të Republikës së Maqedonisë menjëherë u drejtuan në Qendrën e 
përkohshme transitore ,,Tabanoc’’ ku realizuan biseda me përfaqësues të Qendrës 
për menaxhim me kriza, Ministrisë për punë dhe politikë sociale, Ministrisë për punë 
të brendshme, si dhe me një pjesë të organizatave joqeveritare dhe ndërkombëtare të 
pranishme në terren. 



  Përfaqësuesit e Avokatit të popullit ua bënë me dije institucioneve kompetente 
për detyrën që t’i ndërmarrin të gjitha masat e domosdoshme për zbatimin konsekuent 
të procedurave të parashikuara në Procedurat standarde operative për veprime me 
fëmijë të pashoqëruar-të huaj dhe duke iu përmbajtur parimit ,, për interesin më të 
mirë të fëmijës’’ menjëherë të veprojnë sipas masave për identifikim dhe përcaktim të 
kujdestarit të fëmijës së mitur të pashoqëruar-të huaj. 

Për rastin konkret Avokati i popullit formoi lëndë të veçantë për mbrojtjen e të 

drejtave të personit të mitur. 

Në lidhje me aktivitetet e ndërmarra, ekipi i MPN-së morri informatë se për 

personin konkret të mitur është vepruar dhe i është përcaktuar kujdestarë, dhe i njëjti 

është vendosur në Qendrën e përkohshme transitore ,,Tabanoc’’. 

  



Rekomandime të pazbatuara nga raporti i mëparshëm i Mekanizmit parandalues 
nacional të cilat akoma janë aktuale: 

1. Pjesëtarëve të Ministrisë për shëndetësi t’u mundësohet qasje e 
vazhdueshme pranë ujit për nevoja medicinale. 

 

KONSTATIME 

Konstatime pozitive: 

1. Bashkëpunim dhe koordinim i përmirësuar ndërmjet organeve 
kompetente të cilat marrin pjesë në menaxhimin dhe organizimin e 
Qendrës së përkohshme transitore. 

2. Janë ndërmarrë aktivitete konkrete për përmirësimin e infrastrukturës në 
Qendrën e përkohshme transitore ,,Tabanoc’’ dhe në këtë kuptim është 
bërë ndrimi i të gjitha ikeve (shtëpizave) me kontejnerë për strehim të 
refugjatëve, si dhe ndërtimi i sheshit për lojëra fëmijësh. 

3. Refugjatët/emigrantët janë në përgjithsi të kënaqur me kushtet materiale 
në Qendër dhe me trajtimin nga ana e organeve dhe organizatave 
kompetente të pranishme në terren. 

4. Janë realizuar aktivitete edukativo-arsimore për fëmijët në Qendër, me 
program të pranuar dhe lejuar nga Ministria për punë dhe politikë sociale. 

5. Është inkorporuar praktika që një deri më dy herë në muaj të organizohet 
shetitje e refugjatëve në qytetin e Kumanovës dhe rrethinën e qytetit. 

 

Konstatime negative 

1. Emigrantët/refugjatët qartë shprehin pakënaqësinë për shkak të 
mbajtjes gjatë shumë muajve në kuadër të QPT ,,Tabanoc’’, pa pasur 
informata konkrete për statusin të cilin e gëzojnë në Republikën e 
Maqedonisë. 

2. Mosrespektim i procedurave lidhur me fëmijët e pashoqëruar, 
konform Procedurave standarde operative për veprime me fëmijë të 
pashoqëruar-të huaj. 

3. Nivel i lartë i depresionit dhe ankthit te emigrantët/refugjatët e 
vendosur në Qendrën e përkohshme transitore ,,Tabanoc’’. 

4. Është vërejtur depresion dhe ankth i përgjithshëm te fëmijët e mbajtur 
në Qendrën e përkohshme transitore ,,Tabanoc’’ që shprehet me 
çrregullim më të theksuar të vëmendjes dhe sjelljes së tyre. 



5. Ministria për arsim nuk është përfshirë mjaft në zbatimin e aktiviteteve 
arsimore-edukative dhe nuk ka ndërmarrë masa që do të kishin për 
qëllim verifikimin e shkallës së kryer përkatëse të arsimit. 
 
 

REKOMANDIME (përfundimisht me datën 28.09.2016) 

1. Të ndërmerren masa konkrete për rregullimin e statusit të personave 
të vendosur në Qendrën e përkohshme transitore ,,Tabanoc’’. 

2. Për çdo rast veçmas të zbatohen procedurat për fëmijët e 
pashoqëruar, konform Procedurave standarde operative për veprime 
me fëmijët e pashoqëruar - të huaj. 

3. Për refugjatët të cilët manifestojnë simptome të theksuara të 
çrregullimeve të stresit post-traumatik (ÇSPT), ankth dhe depresion 
është i domosdoshëm trajtimi i kombinuar psikiatrik-psikologjik, 
medikamentos dhe psikoterapeutik. 

4. Të organizohen punëtori të ndryshme psikologjike për fëmijët që të 
mund të përballen me vështirësitë psikologjike dhe mirëkuptim, 
ndërkaq sipas nevojës të sigurohet trajtim i nevojshëm psikiatrik 
medikamentos. 

5. Ministria për arsim të jep mendim dhe vlerësim për përshtatshmërinë 
e programit arsimor dhe mënyrën në të cilën zbatohet, të ndërmarrin 
masa konkrete për verifikimin e shkallës së kryer përkatëse të arsimit, 
me çka do të mundësohej vazhdimi i procesit arsimor të fëmijëve. 

 

                                                        AVOKATI I POPULLIT 
                                                         Ixhet Memeti 


