
 

 

Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), më datë 19.09.2013 realizoi 
vizitë nate për ri-kontroll në IP për Përkujdesjen e Fëmijëve me Probleme Edukative-Sociale 
“Shkup”. Kjo vizitë u realizua në bashkëpunim me Shoqatën e Punonjësve Social të Qytetit 
të Shkupit dhe Dhomën e Psikologëve të Republikës së Maqedonisë. 

MPN-ja realizoi vizitë nate të pa paralajmëruar për ri-kontroll në Institucionin Publik për 
Përkujdesjen e Fëmijëve me Probleme Edukative-Sociale “Shkup”, në kuadër të mandatit 
dhe kompetencave të cilat burojnë nga Protokolli Fakultativ i Konventës Kundër Torturës 
dhe Trajtimeve tjera Brutale, Jonjerëzore, Nënçmuese ose Ndëshkuese dhe Ligji për 
Avokatin e Popullit. 

Për MPN ishte me interes të merr informata për kategorinë e personave të cilët vendosen 
aty, duke e marrë parasysh rekomandimin e dhënë në IP për Përkujdesjen e Fëmijëve, 
përkatësisht pa përjashtim të vendosen dhe të përkujdesen vetëm persona të mitur me 
probleme edukative – sociale, por jo edhe kryerës të veprave penale ose fëmijë kryerës të 
veprimeve të cilat në Ligj parashikohen si vepra penale. Nga ana e edukatorit, MPN-ja u 
informua se edhe më tej, në këtë Institucion, vendosen kategori të ndryshme të të 
përkujdesurve.  

Në kontekst të vlerësimit se në ç’mënyrë kryhet mbikëqyrja mbi personat e mitur gjatë orëve 
të natës, u dha informata se dyert e Institucionit mbyllen pas orës 21:00 dhe njëkohësisht 
nga ana e punonjësit social mbahet libri për rastet e dhunës.  

Vërehej se fëmijët realizojnë komunikim të drejtpërdrejtë me edukatorin. Në bisedë me 
edukatorin e turnit të natës, u informuam se në Institucion, si pjesë e ekipit profesional, janë 
përfshirë dy punonjës social, të cilët për shkak të mungesës së personelit punojnë në turne. 
Gjatë bisedës me të përkujdesurit u konstatua se e vlerësojnë punën e punonjësit social të 
realizuar përmes bisedave individuale dhe aktiviteteve të kohëpaskohshme grupore. 

Duke e pasur parasysh se në raportet e kaluar mbikëqyrja e përforcuar u kërkua për grupin 
e trajnimit, veçanërisht për kontrollin e futjes së alkoolit dhe cigareve në këtë pjesë të 
objektit, gjatë vizitës MPN-ja konstatoi se ka përmirësim sa i përket higjienës dhe 
mirëmbajtjes së ambienteve në grupin e trajnimit, nuk vërejti alkool ose cigare, ndërsa gjatë 
bisedës me të përkujdesurit u informua se janë të kënaqur nga kushtet, kanë ngrohje 
papengesë nëpër dhoma, banjat disponojnë ujë të nxehtë. Në pjesën e trajtimit të tyre, të 
njëjtët shprehën kënaqësi nga qasja e drejtorit dhe të punësuarve, në kuptimin se kanë 
mundësi që papengesë të kenë kontakt me familjen dhe para së gjithash me prindërit, por u 
ankuan për dhunë nga një pjesë e të përkujdesurve dhe mendojnë se duhet të ndërmerren 
masa përkatëse që e njëjta të eliminohet. 


