
 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN) më datë 25.09.2013 realizoi 
vizitë të rregullt në Institucionin Publik Shtëpia e Fëmijës “11 Tetori” Shkup. Kjo vizitë u 
realizua në bashkëpunim me Shoqatën e Punonjësve Social të Qytetit të Shkupit dhe 
Dhomën e Psikologëve të Republikës së Maqedonisë. Në përputhje me nenin 11-a, Avokati i 
Popullit siguron mbrojtje të posaçme për fëmijët, personat me nevoja të veçanta dhe 
personat të cilët janë objekt të torturës ose llojeve tjera të trajtimit brutal, jonjerëzor, 
nënçmues ose ndëshkues, ndërkaq në përputhje me nenin 31-a Avokati i Popullit për 
realizimin e aktiviteteve kryen vizita të rregullt dhe të pa paralajmëruara në organet, 
organizatat dhe institucionet në të cilat liria e lëvizjes është e kufizuar, për çka përgatit raport 
të veçantë. 

Kjo vizitë, duke e pasur parasysh se u zbatua pa paralajmërim, filloi nga biseda me 
edukatorët, të cilët atë ditë ishin në punë, vazhdoi me këqyrjen e ambienteve të vendosjes 
dhe bisedën me fëmijët e vendosur në Shtëpi, si dhe bisedën me punonjësin social dhe 
infermieren. 

Mekanizmi Parandalues Nacional nuk pranoi ankesa për torturë ose lloje tjera të trajtimit 
brutal, johuman ose nënçmues. Vetëm një numër më i vogël i fëmijëve shprehën pakënaqësi 
nga sjellja pasive e një pjese të edukatorëve, me ç’rast konsiderojnë se institucioni duhet të 
ketë qasje më proaktive ndaj tyre, kujdes të përforcuar, mbikëqyrje dhe sigurim të 
aktiviteteve shtesë gjatë ditës. Institucioni kujdeset për vendosjen, ushqimin, veshmbathjen, 
shërbimet për përkujdesje dhe kujdesin për shëndetin, shërbime për mbrojtjen sociale, 
shërbime për punë pedagogjike, shërbime nga domeni psikologjik, edukim, mësim të 
rregullt, ndihmë profesionale për zotërimin me sukses të programeve edukative-arsimore, si 
dhe organizimin e formave të ndryshme të punës dhe jetës.  

Në të gjitha njësitë banesore, kushtet materiale janë në nivel të lartë, me nevojë për 
bojatisjen plotësuese të një pjese të vogël e dhomave, si dhe mirëmbajtjen me kohë të 
tualeteve (ndërrimi i rubineteve të dusheve, dush kabinave të cilat janë të dëmtuara, 
zëvendësimi i poçeve të djegur ose vendosja e poçeve të rinj, si dhe izolimi me rregull i 
kabllove të rrymës).  

Për aspektin shëndetësor të fëmijëve kujdeset infermierja e cila i udhëheqë dosjet e të gjithë 
fëmijëve veç e veç, ndërsa njëkohësisht merr pjesë në përpilimin e listës së ushqimit në 
bazë javore. Sa i përket këqyrjes së listës nuk u vërejt se bëhet dallim i ushqimit mbi bazë të 
religjionit dhe në këtë drejtim MPN-ja konsideron se është e nevojshme të respektohen 
nevojat fetare. 

Si rezultat i vizitës së realizuar Mekanizmi Parandalues Nacional përgatiti raport në të cilin i 
konstatoi gjendjet dhe dha rekomandime përkatëse të cilat ia adresoi Shtëpisë së Fëmijëve, 
si dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. 

 


