
 

 

Avokati i Popullit - Mekanizëm Parandalues Nacional (AP-MPN) më datë 06.11.2013 realizoi 
vizitë në IP Enti për Mbrojtje dhe Rehabilitim Banja Bansko. Vizita filloi në ora 10:30 dhe 
zgjati deri në ora 14:40 (kohëzgjatja e përgjithshme: 4 orë e 10 minuta). MPN-ja e realizoi 
vizitën i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e jashtëm-defektologë, në përputhje me 
Memorandumin për bashkëpunim, të nënshkruar midis Avokatit të Popullit dhe Lidhjes së 
Defektologëve të RM-së. 

MPN-ja realizoi vizitë të rregullt të paparalajmëruar në Entin për Rehabilitim Banja 
Bansko, 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 Ligji për Avokatin e Popullit. Qëllimi i vizitës, në përputhje me Protokollin 
Fakultativ, është identifikimi i rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës dhe llojeve tjera 
të trajtimit brutal, jonjerëzor, nënçmues dhe ndëshkues, përmes këqyrjeve mbi kushtet 
materiale në Institucionin për Rehabilitim, trajtimit të shfrytëzuesve, realizimit të të drejtave të 
garantuara me Ligjin për mbrojtje sociale dhe aktet e tjera juridike, si dhe udhëheqjes së 
evidencave në lidhje me këtë kategori të personave. 

Vizita në Entin Banja Bansko u realizua në disa hapa. Ekipi i Mekanizmit Parandalues 
Nacional, i shoqëruar nga bashkëpunëtorë të jashtëm-defektologë, në fillim të vizitës zhvilloi 
takim me drejtorin e Institucionit Publik, ndërsa në përputhje me Metodologjinë e përcaktuar 
të punës u informuan dy nën-ekipe, me ç’rast u realizua këqyrje në kapacitetet e vendosjes, 
u zhvilluan biseda konfidenciale me disa shfrytëzues sipas zgjedhjes personale, u zbatua 
këqyrje në ambientet e tjera të përbashkëta dhe ndihmëse, si dhe këqyrje në ambientin për 
terapi fizike. 

MPN-ja realizoi bashkëpunim të plotë me të punësuarit e institucionit publik, me ç’rast pati 
këqyrje papengesë në të gjitha vendet, sipas zgjedhjes së vet, si dhe mundësi që në mënyrë 
konfidenciale dhe vetëm për vetëm të bisedojë me shfrytëzuesit. Së këtejmi, gjatë bisedës 
me shfrytëzuesit, nuk morëm ankesa për torturë dhe trajtim mizor, ndërsa sjellja e personelit, 
në përgjithësi, u vlerësua si korrekt. U konstatua se në Ent nuk ekziston sistemi i ankesave 
dhe parashtresave, ndërsa një pjesë e madhe e shfrytëzuesve konsiderojnë se Drejtoria, në 
mënyrë të pamjaftueshme u përkushtohet nevojave dhe ideve të cilat i kanë shfrytëzuesit, 
përkatësisht pamjaftueshëm realizohen kërkesat e Këshillit të shfrytëzuesve. 

Shfrytëzuesit u ankuan se gjatë transportit nuk veprohet në mënyrë humane me ta, 
përkatësisht ndonjëherë trajtohen në mënyrë të vrazhdë dhe të pakujdesshme, ndërsa për 
shkak të kufizimit të transportit, të përkujdesurve nuk u mundësohen intervenime 
stomatologjike me kohë, si dhe kontrolle të rregullta gjinekologjike. 

Ambientet, në të cilët zhvillohet mësimi janë përshtatur për nxënësit me invaliditet trupor, ato 
janë të ndriçuara dhe të ngrohura mirë dhe në to ka kushte të mira për zhvillimin e mësimit, 



gjithashtu, ambientet e qëndrimit janë të rregulluara bukur, të përshtatura për nevojat e tyre, 
është vendosur platformë në hyrje të objektit dhe ashensorë të brendshëm, të cilët janë në 
gjendje të rregullt.  

Në ambientet për terapi fizike ekzistojnë kushte të mira për zbatimin e të njëjtës. Kabinetet 
janë të pajisur me aparate për terapi fizike, kineziterapi dhe Balneo terapi, por në klasa nuk 
ka mjete të mjaftueshme ilustruese, në përputhje me nevojat e nxënësve, ndërsa në 
kabinetin e informatikës ka kompjuterë, por nuk ka teknologji asistuese dhe për këtë shkak 
vështirësohet përdorimi i tyre.   

U konstatua se në Ent ka mungesë të resurseve njerëzore, veçanërisht ka mungesë të 
personelit teknik, sidomos për higjienë dhe dado, për këtë shkak shpeshherë në seksionin e 
ri mbeten pa dado, ndërsa numri i dadove e kufizon edhe shfrytëzimin e pishinës, si dhe 
aktivitetet e tjera fizike. 

Në mënyrë plotësuese, numri i dadove ndikon edhe në pjesën e higjienës së shfrytëzuesve 
të palëvizshëm, me ç’rast në një pjesë të kapaciteteve të vendosjes kundërmonte era e 
urinës dhe mos-ajrosje. Shqetëson fakti që në këtë institucion vendosen persona me lloje 
tjera të pengesave (pa invaliditet trupor) për të cilët nuk ka mekanizma adekuat mbrojtës, 
përkatësisht për ta, në këtë institucion, nuk ka kujdes përkatës e as kuadër përkatës për të 
punuar dhe trajtuar ata, me ç’rast MPN-ja konsideron se vetë fakti i vendosjes jopërkatëse 
paraqet trajtim johuman.  

Si rezultat i vizitës së realizuar, Avokati i Popullit – Mekanizëm Parandalues Nacional, 
përgatiti raport të veçantë në të cilin i konstatoi gjendjet pozitive dhe negative dhe dha 
rekomandime përkatëse të cilai ia adresoi Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe IP 
Entit për Mbrojtje dhe Rehabilitim Banja Bansko, me qëllim të shmangies së mangësive të 
identifikuara. 


