
 

Mekanizmi Parandalues Nacional (MPN), më datë 06.02.2012, realizoi vizitë në 
Institucionin Publik për Përkujdesjen e Fëmijëve me Probleme Edukative-Sociale – Shkup. 
Vizita filloi në ora 09:45 dhe përfundoi në ora 14:50 minuta (kohëzgjatja e përgjithshme: 5 
orë e 5 minuta). 

Qëllimi i vizitës, në përputhje me Protokollin Fakultativ të Konventës Kundër Torturës 
dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, 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 Institucion u zbatua në disa hapa. Ekipi i Mekanizmit Parandalues 
Nacional, fillimisht zhvilloi bisedë me drejtorin, ndërsa më pas realizoi këqyrje në kapacitetet 
e vendosjes, ambientet e përbashkëta, nyjat sanitare dhe dushet, dhomën për kontrolle 
mjekësore, si dhe zyrën e punonjësit social.  

Gjatë vizitës u zhvilluan biseda me më shumë fëmijë të cilët qëndronin në Institucion, 
si dhe me më shumë të punësuar (psikologun, punonjësin social dhe personin mjekësor), të 
cilët për momentin e vizitës ishin në vendet e punës. Njëherësh, u kontrolluan edhe disa 
dosje të personave të vendosur në institucion në të cilat gjendet raporti social dhe 
anamneza.   

Në përgjithësi, vizita në këtë Institucion u realizua në bashkëpunim me administratën 
dhe të punësuarit, ndërsa këqyrja në vendet e vendosjes nga ekipi i MPN-së u zhvillua 
papengesë, si dhe pat liri të plotë në zgjedhjen e personave me të cilët zhvilloi bisedë.  

Fëmijët, të cilët qëndronin në Institucion, manifestuan kënaqësi nga administrata dhe 
vunë në pah se drejtori është në dispozicion për mendimet, propozimet dhe ankesat e tyre. 
Ata ishin të kënaqur edhe nga trajtimi i të punësuarve të Institucionit dhe konsideronin se 
sjellja e tyre është korrekte, me përjashtime të caktuara. Nuk shprehën ankesa për dhunë 
fizike nga ana e të punësuarve, e as për dhunë ndërmjet vet personave të përkujdesur. 
Ankesat, kryesisht kishin të bënin me cilësinë dhe sasinë e ushqimit dhe me ngrohjen e 
ambienteve të vendosjes dhe qëndrimit. 

Ekipi i MPN realizoi këqyrje edhe në ambientet e vendosjes, me ç’rast konstatoi se 
kapacitetet e vendosjes kryesisht i përmbushin standardet e dëshiruara dhe se ishin 
rregulluar në mënyrë adekuate për vendosjen e personave të përkujdesur. Një pjesë e 
inventarit në dhomën për observim ishte i dëmtuar dhe duhej të rinovohej në mënyrë shtesë, 
me qëllim të plotësimit të kushteve të vendosjes për personat e përkujdesur të ri. Kushtet 
nëpër klasa ishin në nivel të kënaqshëm, me ngrohje dhe pajisje përkatëse për zbatimin e 
programit mësimor. 

Në kuadër të Institucionit është vendosur dhe pajisur Qendra për të mitur, e cila 
është përcaktuar me Ligjin për drejtësinë e të miturve, por edhe pse e re ka dëmtime të 
pjesshme dhe për këtë shkak nevojitet mirëmbajtje e rregullt. 

Institucioni ka në dispozicion ambulancën, e cila është e pajisur në mënyrë solide, 
dhomën për parandalimin e disa sëmundjeve më të lehta të personave të përkujdesur dhe 
infermieren, e cila është në marrëdhënie të rregullt pune dhe e cila është përfshirë edhe në 
edukimin për aftësimin për jetë të shëndetshme, si dhe parandalimin e sëmundjeve 
seksualisht të transmetueshme. 

Në Institucion është vendosur shelter-qendra për gratë viktima të dhunës në familje, 
si dhe për persona të zhvendosur, gjë që mund të shkaktojë ndikim negativ mbi trajtimin 
edukativ dhe korrektues të personave të mitur të cilët janë me probleme edukative-sociale. 

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 për 
Përkujdesjen e Fëmijëve me Probleme Edukative-Sociale – Shkup.  


