
 

 
Avokati i Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional (MPN), më datë 25.01.2013 realizoi 
vizitë të paparalajmëruar me qëllim të kontrollit të zbatimit të rekomandimeve të IP për 
Përkujdesjen e Fëmijëve me Probleme Edukative-Sociale, Shkup.  
 
Vizita u bë me qëllim të kontrollit të zbatimit të rekomandimeve nga raporti i veçantë i MPN-
së nga viti 2012 dhe identifikimit të rreziqeve me qëllim të parandalimit të torturës ose 
trajtimeve tjera brutale, jonjerëzore, nënçmuese ose ndëshkuese. Vizita në IP për 
Përkujdesjen e Fëmijëve u zbatua në disa hapa. Ekipi i MPN-së zhvilloi bisedë me personin 
(juristin) kompetent të turnit, në pjesën e mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë, ndërsa më pas 
zbatoi këqyrje në kapacitetet e vendosjes, ambientet e përbashkëta, nyjat sanitare, dushet e 
tjerë. Njëkohësisht, Mekanizmi Parandalues Nacional realizoi këqyrje në dokumentacionin 
përkatës, si dhe në planet individuale të të strehuarve.  

MPN-ja zbatoi vizitë të targetuar, e cila u fokusua në disa konstatime të cilat rezultojnë nga 
raporti i veçantë i vitit 2012 dhe kontrolli mbi zbatimin e rekomandimeve të dhëna për 
përmirësimin e gjendjeve dhe eliminimin e mangësive dhe rreziqeve të cilat do të mund të 
çonin deri në torturë ose trajtim tjetër brutal, jonjerëzor, nënçmues ose ndëshkues. 

MPN-ja gjatë vizitës së realizuar me qëllim të kontrollit të zbatimit të rekomandimeve 
konstatoi se rekomandimet e Avokatit të Popullit si Mekanizëm Parandalues Nacional, të 
dërguara pas vizitës së realizuar në muajin shkurt të vitit 2012 pranë IP dhe MPPS, ishin 
zbatuar ose ishin zbatuar pjesërisht. Gjatë kësaj vizite u konstatua se pjesa më e madhe e 
reparteve ishin riparuar, siç janë: reparti për observacion, reparti i parë dhe i dytë i 
meshkujve dhe reparti i përbashkët dhe tek të njëjtit ishin vendosur dyer dhe dritare të reja, 
krevate dhe ngjashëm. 
 
Sa i përket mirëmbajtjes së higjienës, MPN-ja në raportin e parë, të dërguar pranë IP, dha 
rekomandim që në këtë segment të përforcohet kontrolli, si dhe organizimi shtesë i 
punëtorive edukative për shkathtësi elementare të jetës. Megjithatë, edhe pse nga ana e 
drejtorisë së institucionit MPN-ja mori përgjigje se janë mbajtur disa punëtori edukative në 
drejtim të mirëmbajtjes së higjienës, megjithatë në disa grupe dhe sidomos në Grupin e 
Trajnimit u vërejt se higjiena në to ishte në nivel të pakënaqshëm. Në repartin e njëjtë u vu 
re se shprehitë për higjienë tek personat e mitur, të vendosur në këtë Repart, ishin në nivel 
më të ulët dhe MPN-ja konsideron se nevojitet edukim i mëtutjeshëm sa i përket rëndësisë 
së mirëmbajtjes së rregullt të higjienës. 
 
Në pjesën e shfaqjes së mundshme të dhunës midis të strehuarve, MPN-ja paraprakisht 
kërkoi nga drejtoria mbikëqyrje më të madhe dhe vendosje të protokolleve për parandalim 
dhe pengim të dhunës midis të miturve të vendosur në këtë Institucion, si dhe të gjitha rastet 
e dhunës fizike ndërmjet fëmijëve dhe rastet e vetëlëndimit të evidentohen në një 
regjistër/libër të veçantë. Gjatë vizitës, me qëllim të kontrollit për zbatimin e rekomandimeve 
u konstatua se në IP akoma nuk mbahet regjistër i veçantë në të cilin do të evidentoheshin 



rastet e dhunës fizike midis fëmijëve dhe rastet e vetëlëndimeve, me ç’rast MPN-ja konstatoi 
se rekomandimi për mbajtjen e regjistrave të veçantë nuk është zbatuar. Gjithashtu, MPN-ja 
konstatoi se në përputhje me përgjigjen e marrë nga ana e drejtorisë përgatiten procedura 
interne dhe udhëzime për procedurat themelore të punës, por ende nuk mbahen protokolle 
për parandalim dhe ndalim të dhunës ndërmjet të përkujdesurve të vendosur në këtë 
institucion. 
 
Gjatë vizitës me qëllim të kontrollit për zbatimin e rekomandimeve në IP, ekipi i MPN-së 
gjatë këqyrjes në listën e të përkujdesurve konstatoi se në IP për Përkujdesjen e Fëmijëve 
me Probleme Edukative-Sociale, edhe më tej, në kundërshtim me rekomandimin e MPN-së, 
vazhdojnë të referohen dhe përkujdesen persona të mitur kryerës të veprave penale (të 
moshës nga 14 deri më 18 vjeç) ose fëmijë kryerës të veprimeve të cilat me ligj 
parashikohen si vepra penale. Në drejtim të reduktimit të mundësisë nga ndikimi negativ dhe 
përhapja e infektimit kriminogjen, MPN-ja nga MPPS kërkoi që në IP të përkujdesen 
ekskluzivisht persona të mitur me probleme edukative-sociale. 
 
Në pjesën e mbrojtjes shëndetësore, gjatë bisedës me punonjësin social, MPN-ja u informua 
se lëshimi me vonesën e kartonëve të kaltër nga qendra amë për punë sociale është 
tejkaluar (me përjashtim të disa qendrave sociale amë), përkatësisht kartonët e kaltër nga 
qendrat amë për punë sociale tani dërgohen me kohë pranë IP me qëllim që mbrojtja 
shëndetësore e tyre të realizohet me kohë dhe tërësisht. Mirëpo, ndodh që nga qendrat e 
jashtme (jashtë Shkupit) kartonët të vonohen 15 deri 20 ditë. MPN-ja konsideron se MPPS 
bashkë me QPS domosdoshmërish duhet të gjejnë zgjidhje, gjithnjë me qëllim që personave 
të mitur me kohë dhe pa prolongim t’u ofrohet kujdesi.  

Si rezultat i vizitës së kryer me qëllim të kontrollit për zbatimin e rekomandimeve, Mekanizmi 
Parandalues Nacional hartoi raport në të cilin i konstatoi gjendjet dhe dha rekomandime 
përkatëse të cilat ia adresoi IP për Përkujdesjen e Fëmijëve dhe Probleme Edukative-
Sociale, si dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, me qëllim që të eliminohen 
mangësitë dhe rreziqet. 

 


