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zj Etleva Bisha tha se moto-ja « të mos ngremë institucione, por të ofrojme shërbime » është 
në bazë të procesit të deinstitucionalizimit të fëmijëve.
« Vizioni ynë për deinstitucionalizimin është transformimi i shërbimeve rezidenciale në  
shërbime me fokus fëmijën dhe familjen.  Për ne, deinstitucionalizim nuk do të thotë kthim 
mekanik i fëmijëve jetim social në familjet e origjinës, por ofrim shërbimesh për rritjen e 
kapaciteteve social- ekonomike të familjeve të origjinës në nivelin e marrjes së përgjegjësisë 
për mirërritjen dhe zhvillimin e fëmijës.”, -nënvizoi zj Bisha.
Më Më pas, ajo ndau me të pranishmit një panoramë të gjerë të shifrash dhe faktesh, të cilat 
diktojnë nevojën e ndryshimeve rrënjësore në qasjen ndaj institucionalizimit të fëmijëve. 
Kështu, vitet e fundit numri i fëmijëve të braktisur në maternitet është rritur: vetëm për vitin 
2013 numërohen  41 fëmijë të braktisur, ndërsa fëmijë “jetim social” të sistemuar në insti-
tucionet e përkujdesit  për vitin 2013 janë rreth 80. 

4 prill 2014- Shërbimi Social Shtetëror shpalosi 
strategjinë dhe vizionin e vet për t’u siguruar 
fëmijëve që strehohen në Institucionet e Përkuj-
desit të drejtën e të jetuarit në një mjedis familjar 
sa më shpejt të jetë e mundur. E pranishme në 
mbledhjen e grupit të punës për nenin 5 (të Kodit 
të Familjes që sanksionon këtë të drejtë) Drejtore-
sha e Përgjithshme e SHSSH-së, 

Inbox “Ne pas kaq vitesh po shohim për herë të parë se si Shërbimi Social 
mund të angazhojë burimet ekzistuese (njerëzore dhe materiale) që ka 

për të ndihmuar njerëzit në komunitet. 
Ne jemi  shumë të frymëzuar  nga mënyra se si ju po punoni. 

Ju përgëzojmë sinqerisht!

Mariana Meshi, Shoqata “të Ndryshëm, por të barabartë”

““Po bëni një punë të shkëlqyer, sidomos me invalidët dhe me njerezit 
në nevojë. “

Dritan Seferi, Karbunarë, Lushnjë
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