
Monitorim në Shtëpinë e Fëmijës 6-18 vjeç Shkodër 

 
Në zbatim të planit të monitorimit me Nr 2278 prot, datë 28.10.2016,  dhe në mbështetje 
të Ligjit 9355, dt. 10.03.2005 “Për ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore”, VKM Nr. 816 dt. 
16.11.2011 “Për miratimin e statusit të Shërbimit Social Shtetëror”, pika (g)“Monitorimi i 
Standardeve të Shërbimeve Sociale në Nivel Kombëtar”, dhe VKM Nr 659 dt 17.10.2005 “ për 
standardet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror për fëmijët në qendrat rezidenciale” u realizua 
në datën 28.10.2016 monitorimi i   Shtëpisë së Fëmijëve 6-18 vjeç Shkodër.  
 
Konkluzion.  

 

Shtëpia e fëmijës 6-18 Shkodër,  është institucion rezidencial publik i përkujdesit për 

fëmijë të moshës shkollore. Institucioni është në varësi administrative të Bashkisë 

Shkodër me kapacitet 70 dhe numri aktual është 27 fëmijë.  

Shtëpia e fëmijës 6-18 vjeç Shkodër, ushtron aktivitet duke punuar për të plotësuar 

standardet e përkujdesit shoqëror për fëmijë  në qendrat rezidenciale në mënyrë që të 

arrihet interesi më i lartë për fëmijët. Drejtuesi i qendrës së bashku me ekipin 

multidisiplinar dhe stafin mbështetës punojnë për zbatimin e standardeve dhe 

plotësimin e tyre sipas rekomandimeve të lëna nga Task- Forca. Proçesi i 

deinstitucionalizimit duhet të shikohet si prioritet duke ulur kohën  e  qëndrimit të 

fëmijëve në institucion.  

 
1. Zbatimi i rekomandimeve të lëna nga monitorimi i mëparshëm. 
 
Grupi i monitorimit të SHSSH-së më dt: 28.10.2016, kontrolloi detyrat e lëna nga 
task –forca, grup i ngritur me urdhër të Ministrit nr.104 dat 26.05.2016, i cika kryer 
kontroll më dt; 27.05.2016 në Shtëpinë e Fëmijës 6-18 vjeç Shkodër.   Nga monitorimi 
i SHSSH-së mbi detyrat e lëna nga task forca në këtë institucion rezultoi si më 
poshtë:  

 
- Lidhur me rekomandimin nr.1 u konstatua se në institucion nuk ka ardhur  

raporti gradual i studjuar nga psikologët dhe ekspertiza mediko-ligjore për 
fëmijët që mendohen të dhunuar, në mënyrë që këta fëmijë të trajtohen me terapi 
të veçanta.  

- Lidhur me rekomandimin nr.2 u konstatua  se institucioni ofron shërbim në 
modelin e vjetër dhe nuk janë bërë përpjekje për ta transformuar këtë qendër në 
institucion të tipit Shtëpi- Familje. 

- Lidhur me rekomandimin nr.3 u konstatua se vendet e lira janë plotësuar me 
punonjës të rinj dhe me psikolog. Punonjësit e rinj nuk janë të trajnuar në fushën 
e shërbimeve shoqërore dhe të kenë dhënë kontributin e tyre si vullnetarë në një 
qendër përkujdesjeje. Dy punonjës të rinj, të cilët kanë zëvendësuar 2 punonjës 
me raport afatgjatë janë me arsimin përkatës , të trajnuar dhe me eksperiencë në 
ofrimin e shërbimit për fëmijët në institucion. 



- Lidhur me rekomandimin nr.4 u konstatua se ekipi multidisiplinar i qendrës ka 
punuar për kthimin e fëmijëve në familjen biologjike duke rikthyer 6 fëmijë në 
vitin 2016 dhe 5 fëmijë janë në proçes për tu rikthyer pranë famijeve biologjike. 

- Lidhur me rekomandimin nr.5 u konstatua se nuk ka një plan të detajuar trajnimi 

për të gjithë stafin të specifikuar sipas nevojave që kanë për trajnim 

 

Detyra të lëna për plotësim:  

 

1-Të shikohet mundësia për rregullimin e infrastrukturës së institucionit në 

përputhje me standardet e përkujdesit shoqëror. 

                                                                                                                  Afati: Në vazhdim  

Përgjegjës: Përgjegjësi i sektorit të administratës   

           

2-Të hartohen programe dhe plane trajnimi për stafin e ri lidhur me vendin e punës, 

i cili duhet të përfshihet brenda 3 muaj nga emërimi i tyre. (Standardi XII, pika 4) 

 

Afati:  Menjëherë 
  Përgjegjës: Përgjegjësi i sektorit social 

                                                                                                                     
 3- Kuzhina e institucionit të jetë e aksesueshme në çdo kohë për çdo fëmijë.  

 

 Afati:  Menjëherë 
Përgjegjës: Kuzhinierët 

  

4-Të përfundojë në kohë plotësimi i RNVE dhe plani i kujdesit për të gjithë fëmijët.  

 

Afati:  Menjëherë 
Përgjegjës: sektori social 

 

5- Të vazhdojë puna për rikthimin në familjen biologjike të 5 fëmijëve që janë në 

proçes për t’u rikthyer. 

Afati:  Menjëherë 
Përgjegjës: sektori social 

 

 


