
 

 

Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), më datë 19.12.2011 e vizitoi Institucionin 
Publik - Entin për Përkujdesjen, Edukimin dhe Arsimimin e të Rinjve “Ranka Millanoviq” në 
Shkup. Vizita filloi në ora 09:20 dhe përfundoi në ora 13:30 (kohëzgjatja: 4 orë e 10 minuta). 

 Qëllimi i vizitës, në përputhje me Protokollin Fakultativ të Konventës Kundër 
Torturës dhe Trajtimeve tjera Brutale, Johumane, Nënçmuese ose Ndëshkuese, është 
identifikimi i rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës ose formave tjera të trajtimit 
brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues. 

Vizita në këtë Ent u zhvillua në disa etapa dhe në bashkëpunim me drejtorinë dhe të 
punësuarit në Ent, me ç’rast u mundësua inspektim papengesë në vendet e vendosjes, si 
dhe liri e plotë gjatë përzgjedhjes së personave për bisedë. Ekipi i MPN-së fillimisht zhvilloi 
bisedë me personat zyrtarë të Entit (pedagogun dhe arsimtarin), pastaj me disa fëmijë të 
përkujdesur dhe më pas u bëri inspektim: kapaciteteve të vendosjes, ambienteve të 
përbashkëta, toaleteve dhe dusheve, dhomës për kontrolle mjekësore, kuzhinës, mensës, 
dhomës për larjen e rrobave dhe ambienteve tjera.  

Nga bisedat e zhvilluara me disa fëmijë të cilët qëndrojnë në Ent, MPN konstatoi se 
të miturit kryesisht janë të kënaqur nga trajtimi i të punësuarve në Institucion, sepse asnjëri 
nga fëmijët, me të cilët zhvilluam bisedë, nuk u ankua për trajtim të keq, dhunë fizike ose 
formë tjetër të dhunës nga ana e të punësuarve në Institucion. 

Ekipi i MPN-së realizoi inspektim në ambientet e vendosjes, me ç’rast konstatoi se 
pjesa e meshkujve nuk është e pajisur sa duhet, përmbushen vetëm kushtet minimale 
themelore për vendosje, ndërsa mungojnë parakushtet tjera materiale (karrige, tavolinë pune 
etj.), si dhe aparatet teknike (televizor, radio, kompjuter etj.). MPN konsideron se mungesa e 
parakushteve adekuate materiale dhe teknike mund të ndikojë në procesin e edukimit, 
riedukimit dhe zhvillimit të drejtë të fëmijëve. Sidomos brengos gjendja me dushet, sa u 
përket kapaciteteve ku janë të vendosur meshkujt.  

Nevojitet pajisje plotësuese e ambienteve të dedikuara për aktivitete të lira të 
fëmijëve, si dhe programe për trajnime, duke filluar nga trajnimet bazë për aftësimin për jetë, 
trajnimet për motivimin e fëmijëve, trajnimet për zhvillimin e shkathtësive teknike dhe 
angazhim i personelit përkatës. 

Mekanizmi Parandalues Nacional ka vërejtje në lidhje me mënyrën e zbatimit të 
aktiviteteve në institucion dhe konsideron se domosdoshmërish nevojitet përmirësim i 
organizimit të punës, me çka do të kontribuohej në drejtim të rritjes së efikasitetit dhe qëllimit 
të procesit për edukimin, riedukimin dhe zhvillimin e drejtë të personave të mitur, të 
përkujdesur në këtë Institucion. 

Mekanizmi Parandalues Nacional, pas realizimit të kësaj vizite, hartoi raport të 
veçantë rreth gjendjeve të konstatuara pozitive dhe negative dhe rekomandime përkatëse, të 
cilat ia dërgoi Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Institucionit Publik Entit për 
Përkujdesjen, Edukimin dhe Arsimimin e të Rinjve “Ranka Millanoviq” në Shkup, me qëllim 
të shmangies së mangësive të vërejtura. 


