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Botimi i këtij raporti u mundësua nga Save the Children 

Save the Children beson se çdo fëmijë meriton një të ardhme të mirë. Në botë dhe në Shqipëri, 
ne ndihmojmë fëmijët të kenë një fillim të mbarë në jetë, mundësi për të mësuar dhe mbrojtje 
ndaj cdo rreziku. Ne bëjmë më të mirën për fëmijët - çdo ditë dhe në kohë krize –për të sjellë  
ndryshime në jetën e tyre dhe të ardhmen e përbashkët. 

TIRANË, 2017 

Ky raport publikohet në kuadër të programit “Forcimi I Sistemit të Mbrojtjes në Shqipëri” I 
cili mbështetet dhe zbatohet nga Save the Children në bashkëpunim me pushtetin lokal dhe 
organizata lokale të shoqërisë civile. 

 
@Të gjitha të drejtat të rezervuara. Përmbajtja e këtij botimi mund të përdoret apo kopjohet 
lirisht nga specialistët e fushës, por jo për qëllime fitimprurëse, me kusht që çdo riprodhim të 
shoqërohet me njohjen e Save the Children si burim.

Këndvështrimet e autores të këtij botimi jo domosdoshmërisht pasqyrojnë pikëpamjet e           
Save the Children.  
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1. hyrje
Bashkia Shkodër dhe Save the Children bashkëpunojnë në një projekt për zhvillimin e kujdesit alternativ 
me bazë familjen, për fëmijët që për arsye të ndryshme nuk mund të  jetojnë në familjet e tyre biologjike. 
Ky projekt synon të pilotojë shërbime për fëmijët dhe familjet me qëllim lehtësimin e proçesit të 
kalimit nga kujdesi rezidencial në atë alternativ me bazë familjen dhe të zbatojë programe për të 
mbështetur prindërit/familjet me qëllim   parandalimin e vendosjes së fëmijëve të tyre në institucione 
rezidenciale. Nëse një prind nuk mund të kujdeset për fëmijën e tij, Bashkia do të mbështetet që të 
ofrojë në vazhdimësi  kujdes alternativ me bazë familjen që përfshin por nuk kufizohet në kujdestari 
brenda lidhjes se gjakut dhe kujdestari familjare dhe kujdes rezidencial –“modeli i Shtepise Familje1” 

Për të kryer një studim realizueshmërie, rezultatet e të cilit parashtrohen në këtë raport u punësua një 
konsulent ndërkombëtar. Ky raport ka si qëllim të shërbejë si një dokument referimi me informacione 
analitike, gjetje, rekomandime dhe përshkrimin e kostove që do të udhëzojë institucionet e qeverisjes 
vendore dhe qendrore gjatë planifikimit dhe zbatimit të ndërhyrjeve me bazë komunitetin, me synim 
deinstitucionalizimin e fëmijëve dhe zhvillimin e një strukture mbështetëse të efektshme për familjet 
dhe fëmijët.

Gjetjet e këtij raporti bazohen në studimin e dokumentacionit të raporteve kombëtare dhe 
ndërkombëtare për deinstitucionalizimin në Shqipëri dhe Evropë, vizitat në terren dhe intervistat me 
palët e interesit. Disa prej të dhënave ishin të vështira për t’u identifikuar dhe ende ka disa pyetje 
pa përgjigje, sepse gjatë kohëzgjatjes së raportit ishte e pamundur të komunikonim gjerësisht me të 
gjithë personat e identifikuar si aktorë të rëndësishëm në ecurinë e proçesit. Në planin e veprimit, që 
do të pasojë, një veprimtari e rëndësishme do të ishte përfshirja e këtyre personave dhe organizatave. 

Studimi bazohet në parimet e parashtruara në Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e 
Fëmijës, që Shqipëria e ka ratifikuar dhe e ka zbatuar në legjislacion kombëtar, dhe Udhëzimet për 
Kujdesin Alternativ të Fëmijëve të pranuara në mënyrë unanime në Asamblenë e Përgjithshme të 
Kombeve të Bashkuara, në nëntor të vitit 2009. Këto udhëzime ofrojnë një kuadër për rregulloren dhe 
ofrimin e kujdesit alternativ, fëmijëve që nuk kanë kujdesin prindëror, ose që rrezikojnë ta humbasin 
atë. Një pjesë e madhe e Udhëzimeve fokusohen në dhënien e shërbimeve për të parandaluar ndarjen 
e fëmijëve nga prindërit e tyre. Parimet kyçe të shërbimeve duhet të jenë: domosdoshmëria dhe 
përshtatshmëria. Fëmijët duhet të ndahen nga prindërit vetëm kur është e domosdoshme, dhe kujdesi 
alternativ i ofruar duhet të jetë i përshtatshëm dhe të përmbushë nevojat e çdo fëmije dhe interesin 
e tij më të lartë, të mbështesë fëmijën drejt reintegrimit, ose kujdesit alternativ të përhershëm, në 
mënyrë që të arrijë potencialin e tij të plotë. Më e rëndësishmja është investigimi i shkaqeve rrënjësore 
që çojnë fëmijët në situata vulnerabël dhe i detyrojnë ata të futen në sistemin e kujdesit, si dhe hartimi 
i politikave dhe shërbimeve për të trajtuar këto problematika, në vend që të largohen fëmijët nga 
familjet e tyre dhe të vendosen në qendra rezidenciale. Reagimet ndaj vulnerabilitetit do të jenë masat 

1. Modeli shtepi-familje eshte një model me dy prindër kujdestarë/vetëm nëna dhe që nuk i kalon 10 – 12 fëmijë.  
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parandaluese për të parandaluar braktisjen dhe refuzimin e fëmijës, mbështetja e familjeve nëpërmjet 
një sërë programesh për përforcimin e rolit të familjes dhe një gamë shërbimesh në komunitet për të 
mbështetur prindërit në rritjen e fëmijëve.

2. metodologjia
Për studimin e fisibilitetit janë përdorur si burim informacioni instrumente të ndryshme, si: 

1. Hulumtimi i dokumentacionit të modeleve të qendrave komunitare dhe 
Deinstitucionalizimi  në vende të tjera

 Një gamë raportesh, nga shtete të tjera të vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore, mbi 
deinstitucionalizimin dhe zhvillimin e qendrave komunitare për të mbështetur prindërit 
dhe kujdestarët në rritjen e fëmijëve, janë studiuar dhe analizuar në modele që mund të 
kontekstualizohen në situatën e Shqipërisë, dhe veçanërisht të Shkodrës. 

2. Intervista me palët e interesit dhe vizita në terren 
 U realizuan intervista gjysëm të strukturuara me palët e interesit në nivel vendor dhe 

kombëtar, dhe më pas u analizuan përfundimet. Disa intervista u kryen së bashku me vizitat 
në terren në institucione rezidenciale dhe shtëpi - familje. Kjo ndihmoi në të kuptuarit e 
situatës nga ku u dhanë përgjigjet.

3. Diskutime në grupet të synuara me një numër të vogël pjesëmarrësish 
 Në grupe të vogla të organizuara me palët e interesit u diskutuan një sërë pyetjesh të 

përgatitura paraprakisht, për të parë ato cfarë pjesëmarrësit konsiderojnë si pengesat 
kryesore në procesin e kalimit dhe si ata perceptojnë veten e tyre në strukturën e re. Të 
tjera fokus grupe duhet të organizohen me fëmijët dhe stafin e institucioneve rezidenciale. 
Duke pasur parasysh situatën stresante në Shkodër në kohën e kryerjes së studimit, kjo u 
shty për një fazë të mëvonshme si pjesë e seancave të dhënies së komenteve.

4. Seancat e dhënies së komenteve
 Pas misionit të parë, u organizua një seance dhënie komentesh me grupin e palëve të interesit 

(drejtorët e qendrave rezidenciale) në Shkodër. Një grup më i gjerë i palëve të interesit, 
përfshirë personat dhe organizatat që ishin kontaktuar më parë gjatë intervistave dhe fokus 
grupeve, duhet të mblidhet në një fazë të mëvonshme, për të diskutuar mbi gjetjet e këtij 
raporti. Duke pasur parasysh kohën e shkurtër midis fillimit të studimit dhe hartimit të 
raportit kjo është pjesë e plan veprimit.

Rezultatet e katër burimeve të informacionit u përmblodhën për çdo veprimtari, dhe më pas u 
analizuan dhe u shpjeguan për këtë raport.
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3. Qëllimi i studimit
Qëllimi kryesor i këtij studimi është që Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe qeveria vendore të 
pajisen me informacion profesional dhe rekomandime mbi kostot dhe burimet njerëzore të kërkuara, 
efektet mbi përfituesit, detyrimet e institucioneve shtetërore, si dhe partneritetin me OJQ-të dhe, në 
rast se qendrat e kujdesit rezidencial në Shkodër bëhen qendra komunitare qëndrueshmëria në të 
ardhmen

Konsulenti realizoi një sërë takimesh me aktorë kyç, për të diskutuar mbi situatën aktuale të dhe për 
të identifikuar ku qëndrojnë problemet kryesore në planifikimin e transformimit të shërbimeve dhe 
promovimit të kujdesit me bazë komunitetin, në vend të vendosjes së fëmijëve në qendra të kujdesit 
rezidencial. Në takimet pasuese, gjetjet fillestare u validuan nga drejtuesit e qendrave rezidenciale dhe 
nga drejtori dhe punonjësit socialë të Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik. 

Në këtë raport, procesi i transformimit të shërbimeve shpjegohet në bazë të punës me dokumentacionin 
të një game raportesh mbi proceset e deinstitucionalizimit dhe zhvillimit të kujdesit me bazë komunitetin 
në vende të tjera, duke u përqendruar veçanërisht në shtete që realizuan një tranzicion të ngjashëm 
politik në rajon (Evropa Qendrore dhe Lindore).

Situata në Shqipëri, veçanërisht në Shkodër, pozicionohet kundër këtyre gjetjeve, duke marrë parasysh 
raportet e fundit të vlerësimit të mbrojtjes së fëmijës dhe ofrimin e shërbimeve sociale në Shqipëri. 
Gjetjet nga këto raporte formojnë bazën themelore, por nuk përsëriten në këtë raport që do të 
thotë se shërbejnë si një mjet praktik për institucionet e qeverisë qendrore, Bashkisë së Shkodrës dhe           
Save the Children.

Një mesazh kyç është se shërbimet kanë nevojë të zhvillohen gjerësisht, para se të lëvizin fëmijët. 
Përpos problemeve të fundit në qendrat rezidenciale në Shkodër, është me dobi që si fillim të 
planifikohet me kujdes zhvillimi i shërbimeve me bazë komunitetin dhe kujdesi alternativ me bazë 
familjen, që fëmijëve t’iu ofrohen shërbime, edhe më vonë, kur të reintegrohen në komunitetet, për t’u 
siguruar se kjo është një zgjidhje e përhershme dhe se fëmijët nuk do të largohen nga familja sërish. 

Përkufizimi i kujdesit institucional: Duhet të shënojmë se termat ‘institucion’ dhe ‘kujdes 
institucional’, këtu i referohen kujdesit rezidencial pa një prind apo kujdestar, për më shumë se 
tre muaj, ofrimi i ushqimit për një numër të madh prej 25 ose më shumë fëmijësh, ose një numër 
të vogël fëmijësh, të moshës midis 11 dhe 18 vjeç, në një ndërtesë që shpeshherë referohet si 
‘shtëpia e fëmijës’. Gjatë gjithë raportit termi ‘shtëpi familje” përdoret për t’iu referuar grupeve 
të vogla (10 ose më pak), që ofrojnë kujdes rezidencial familjar të cilësisë së lartë në një shtëpi 
normale në komunitetet. 

Ky raport nuk është ende i përfunduar, pasi ka shumë gjëra që duhet të zbulohen dhe të diskutohen. 
Konsulenti propozon ngritjen e një grupi pune në bashki, siç do të shpjegohet më vonë, që të punojë 
mbi gjetjet e këtij raporti dhe të identifikojë informacionin, për të hartuar një plan të mirë, lidhur 
me transformimin e shërbimeve me komponentët e buxhetit dhe burimet njerëzore. Kjo nuk është e 
mundur të realizohet në këtë fazë, për shkak të mungesës së informacionit. Konsulenti do të ndihmojë 
grupin e punës në këtë detyrë.
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Konsulenti preferoi të mos japë shpjegime të detajuara për nevojën e tranzicionit, sepse studimi nxori 
në pah faktin se rëndësia e rritjes së fëmijëve në familje dhe rreziku e dëmi nga kujdesi rezidencial, 
ishte i qartë për të gjithë pjesëmarrësit në studim. 

Nga raporti i Grupit të Ekspertëve të Komisionit Evropian mbi tranzicionin, nga institucioni në 
kujdesin me bazë komunitetin (2009).
Dallimet më të dukshme në rezultate mund të evidentohen në fushën e kujdesit të fëmijëve (me 
dhe pa aftësi të kufizuara). Dëshmohet se fëmijët që rriten në institucione paraqesin përqindje të 
larta dështimi kur dalin në jetë (alkoolizmi dhe varësie nga droga, sjellje kriminale, vetëvrasje). 
Përkundrazi, të rriturit e rinj që janë rritur në familje kujdestare priren të integrohen në shoqëri 
pa shumë vështirësi. Tashmë ka vazhdimisht më shumë dëshmi se pasojat e institucionalizimit 
mbi fëmijët – edhe në rastet kur institucioni në fjalë ka kushte shumë të mira materiale dhe staf 
të kualifikuar – mund të përfshijnë shëndet të dobët fizik, vonesa të mëdha zhvillimore, (më tej) 
aftësi të kufizuara, dëmtime psikologjike shpesh të pakthyeshme. 

4. Projekti i deinstitucionalizimit
Deinstitucionalizimi (De-I) dhe zhvillimi i kujdesit me bazë familjen është një projekt afatgjatë dhe nuk 
mund të arrihet brenda një nate. Procesi është i ndërlikuar, përfshin çështje logjistike, rishpërndarjen apo 
pakësimin e personelit, uljen e numrit të ndërtesave apo ripërdorimin e tyre, investimet e ndërlikuara 
financiare (kapital, kostot e tranzicionit dhe funksionimit), por më e rëndësishmja, kalimin e fëmijëve, 
nga kujdesi rezidencial, në zgjidhje të tjera (kujdesi alternativ me bazë familjen), ose riintegrimin në 
familjet e tyre. Rezultati i deinstitucionalizimit në disa vendeve është se fëmijët u traumatizuan rëndë 
si pasojë e keq-përgatitjes dhe proceseve të keqdrejtuara të deinstitucionalizimit, dhe si rrjedhojë 
mënyra e zbatimit të procesit ka një rëndësi themelore. Lëvizja e fëmijëve duhet të ketë si synim 
përmirësimin e shërbimeve për familjet dhe fëmijët, dhe duhet të planifikohet e mbështetet me kujdes. 
Ky raport synon të ndihmojë qeverinë dhe në veçanti Bashkinë e Shkodrës në këtë proces në bazë të 
përvojave në vende të tjera. Save the Children ka zgjedhur të përdorë si model kuadrin e zhvilluar nga 
një grup ekspertësh, organizatash dhe institucionesh në zbatim të programit Daphne të Komisionit 
Evropian, në bazë të përvojave me deinstitucionalizimin në të gjithë Evropën, të publikuar në vitin 
2007, që është një udhëzues praktik i mirë “De-institucionalizimi dhe transformimi i shërbimeve për 
fëmijët”.2

Për shembujt nga vende të tjera ky raport përqendrohet në disa raporte të publikuara vitet e fundit 
nga OJQN të ndryshme3 në Evropë, lidhur me rreth çfarë është bërë dhe çfarë po bëhet aktualisht 
për të realizuar tranzicionin, nga kujdesi rezidencial, në kujdesin alternativ me bazë familjen. Ky 
proces ka nisur në vitet ‘80 në Evropën Veriore dhe Perëndimore, ku shumica e institucioneve të 
mëdha janë mbyllur dhe janë bërë njësi kujdesi familjar me grupe të vogla dhe vendosja e referuar 
është në familje të afërmish, ose familje kujdestare, që po zhvillohet si një sistem i specializuar dhe 
i mirëorganizuar. Ky tranzicion mundësohet nëpërmjet një sërë ligjesh të fuqishme, në veçanti për 
fëmijët dhe të rinjtë, standardesh dhe rregulloresh, mekanizmash monitoruese dhe inspektimi dhe 
profesionistësh e kujdestarësh të kualifikuar dhe të trajnuar. 

2. Një Udhëzues i praktikës së mirë i publikuar, në kuadër të Programit Daphne, nga Komisioni Evropian, Drejtoria-Drejtësia 
e Përgjithshme Drejtësisë dhe Punëve të Brendshme me Zyrën Rajonale të OBSH-së për Evropën dhe Universitetin 
e  Birmingham, UK; ISBN: 0704426269 9789704426269; http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/
documents/5995.pdf
3. Shihni listën e referencave në Aneksin 2 të këtij raporti
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Në Evropën Qendrore dhe Lindore, tranzicioni nisi pas tranzicionit politik dhe pranimit në Bashkimin 
Evropian, kur këto vende zbatuan KDF dhe një qasje me bazë të drejtat e fëmijës në legjislacionin e 
tyre për ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe sociale. Studimet e mëvonshme mbi dëmtimin dhe 
rrezikun e kujdesit institucional mbi zhvillimin e fëmijëve dhe zhvillimin e zbatimit të Udhëzimeve 
të Kombeve të Bashkuara për Kujdesin Alternativ, Deinstitucionalizimi i fëmijëve4, është tashmë 
një proces mbarë botëror dhe numri i fëmijëve të institucionalizuar po pakësohet në mënyrë të 
ndjeshme, pasi qeveritë, siç është rasti i Shqipërisë, e bënë këtë prioritet. Në të njëjtën kohë, ofrimi 
i shërbimeve decentralizohet, me qëllim që shërbimet të jenë në përputhje me nevojat vendore dhe 
ofrimi i shërbimeve të jetë më afër njerëzve dhe përshtatur sipas nevojave të tyre.

Dymbëdhjetë vende në Evropën Qendrore dhe Lindore po punojnë së bashku aktualisht në një projekt 
të quajtur “Hapni dyert për fëmijët e Evropës”, me qëllim dhënien fund të kujdesit rezidencial për të 
paktën 16000 fëmijë para vitit 2018. Ky projekt ndjek shumë projekte të tjeta të ndërmarra nga OJQ 
ndërkombëtare të ndryshme si Save the Children, Family for Every Child, Lumos, Hope and Homes for 
Children dhe UNICEF bashkë me qeveritë dhe organizata të shoqërisë civile dhe OJQ kombëtare në 
rajon. Mësimet e marra nga këto projekte dhe nga procesi, që vende të tjera i janë nënshtruar gjatë 
transformimit, mund t’i vijnë në ndihmë Shqipërisë në përgjithësi, dhe projektit të Save the Children 
në Shkodër në veçanti, për ta planifikuar me kujdes këtë tranzicion. Udhëzuesi i Praktikave të Mira, i 
përmendur më sipër, mund të përdoret si një dokument reference dhe burim mjetesh për të lehtësuar 
procesin në Shqipëri.

Kryesore,5 është prezantimi i një qasje sistemike, për të përmirësuar jetët e fëmijëve mes një 
reforme strukturore, duke përdorur praktika moderne të punës sociale, përfshirë vlerësimin, 
planifikimin e kujdesit dhe menaxhimin e rastit, me role dhe përgjegjësi të përcaktuara qartësisht 
për të gjithë aktorët.

1.  Angazhimi politik duhet të jetë i pranishëm në nivel vendor dhe kombëtar për të arritur 
ndryshime të qëndrueshme.

2.  Duhet të mundësohet financimi për të mbuluar kostot e tranzicionit dhe zhvillimit. Një 
investim i tillë lejon që buxhetet e akorduara për institucionet të përdoren, pas mbylljes së 
tyre, për të mbështetur parandalimin dhe kujdesin alternativ me cilësi të lartë.

3.  Duhet të ekzistojne njohuri teknike në vend, për të zbatuar reformat dhe për t’u siguruar 
se ndryshimi është i qëndrueshëm.

4.   Shoqëria civile duhet të luajë një rol të rëndësishëm në planifikimin e reformës dhe 
shpërndarjen e shërbimeve, dhe të sigurojë që zëri i fëmijëve dëgjohet gjatë vendimmarrjes.

Më e rëndësishmja është se De-I nuk është thjesht një investim në shërbimet sociale, por procesi 
përfshin bashkëpunimin midis sektorëve të shëndetësisë, arsimit, shërbimeve sociale, punësimit, 
strehimit social dhe mbrojtjes së fëmijës. Kryesor është transformimi i shërbimeve, që duhet të jetë 
një ngritje dhe koordinim shërbimesh shumëplanësh dhe shumështresor që parandalojnë ndarjen e 
fëmijës nga ambjenti familjar.

4. Udhëzimet u miratuan në APKB në nëntor të vitit 2009. Për më shumë informacione shihni: www.alternativecareguidelines.
org
5. Katër pika nga Procesi Deinstitucionalizimit  i Rumanisë. Adresa e internetit për Fushatën: “Hapni Dyert” 
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Deinstitucionalizimi nuk është mbyllja e institucioneve, por zhvillimi i një sistemi 
gjithëpërfshirës me shërbime cilësore, për të përmbushur nevojat e fëmijëve dhe për të 
mbështetur familjet dhe komunitetet në kujdesin e fëmijëve të tyre.

Sfidat kryesore të proceseve të deinstitucionalizimit lidhen me përsëritjet e kulturës së institucionalizimit 
në shërbimet me bazë komunitetin, siç është, për shembull, rasti në Shqipëri, ku shtëpitë familje duhet 
t’u përmbahen standardeve të qendrave rezidenciale duke mos patur standardet dhe udhëzimet e saj, 
dhe vazhdimi i ofrimit të shërbimeve paralele (dështim në mbylljen e institucionit). Anasjelltas, ekziston 
gjithashtu një rrezik kur vendosen qëllime dhe kalendarë jo-realistë dhe deinstitucionalizimi shihet si 
një praktikë për shkurtimin e kostove. Kërkohet financimi i investimeve për të zhvilluar shërbime me 
bazë komunitetin, për të mbështetur fëmijët dhe familjet. Kosto shtesë dalin gjatë periudhës kur dy 
sisteme funksionojnë paralelisht, ku shërbimet e komunitetit po ndërtohen dhe qendrat rezidenciale 
nuk janë mbyllur ende.

Palët e interesit, stafi i qendrave, komuniteti, shkollat, madje edhe vetë prindërit dhe fëmijët i druhen 
ndryshimeve dhe kanë nevojë për shumë mbështetje. Është e rëndësishme që këto palë interesi të 
përfshihen në proceset e tranzicionit dhe vendimmarrjes; gjithashtu, shërbimet me bazë komunitetin 
duhet të realizohen paralelisht me mbylljen e institucioneve.

Një prej qëllimeve që ka Shqipëria është transformimi i strukturave rezidenciale ekzistuese në qendra 
komunitare. Gjatë takimeve me Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik, u 
evidentua se jo vetëm parashikohet të mbyllen tre shtëpi fëmijësh pa kujdesin prindëror, por gjithashtu 
është planifikuar të mbyllet edhe shtëpia e personave me aftësi të kufizuar, dhe fëmijët e të rriturit që 
jetojnë aty të riintegrohen në komunitet, ose të vendosën në shtëpi familje të specializuara. Por, kjo 
nuk mund të jetë vetëm përgjegjësia e Bashkisë së Shkodrës, sepse 85% e fëmijëve të vendosur aty 
nuk janë nga Shkodra dhe familjet e tyre jetojnë në bashki të tjera që duhet të mbajnë përgjegjësi 
për vlerësimin e familjes dhe ofrimin e  shërbimeve mbështetëse përpara se ata të zhvendosën. Për 
më tepër, është e rëndësishme të kuptojmë se prej tre qendrave të fëmijëve pa kujdes prindëror, dy 
janë nën juridiksionin e Bashkisë (struktura fizike dhe stafi) dhe financohen nga qeveria qendrore,  
dhe shtëpia e fëmijëve 3 - 6 vjeç, është nën varësinë e Shërbimit Social Shtetëror. Në këtë raport, 
përfshijmë shërbimet për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe nevoja të veçanta në procesin e ofrimit 
të shërbimeve komunitare për të parandaluar ndarjen. Ndërsa në vitet e kaluara, numri i fëmijëve në 
kujdesin institucional është ulur (shifra kombëtare -13%), numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara është 
rritur (shifra kombëtare + 33%). 

Është për t’u shqetësuar fakti që po riintegrohen fëmijët, pa vlerësimin e duhur dhe pa dhënien e 
mbështetjes për strukturat e institucionit për fëmijët 3 – 6 vjeç. Vlerësimi i situatës të familjes së dy 
fëmijëve të riintegruar në Shkodër çoi në shqetësime të mëdha për sigurinë e fëmijëve në familjet e 
tyre. Kjo nxjerr në pah atë që u konstatua më sipër, se zhvendosja e fëmijëve duhet të jetë hapi i fundit 
i proçesit, ndërsa organizimi i sigurisë dhe mbështetja e strukturave përreth familjes duhet të jetë i 
pari.  
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Raporti i Lumos6: “Dhënia fund institucionalizimit të fëmijëve, një raport progresi që përshkruan 
punën e Lumos në ndryshimin e sistemeve të kujdesit dhe mbrojtjes së fëmijëve në Moldavi, 
Republikën Çeke dhe Bullgari” ofron një shembull të mirë, rast i ngjashëm me situatën në Shqipëri. 

Përveç Lumos, organizata “Every Child Moldavi” luajti një rol të rëndësishëm në deinstitucionalizimin 
në Moldavi. Ata publikuan një raport të detajuar rreth proceseve në të gjithë vendin, i cili do të 
citohet disa herë gjatë këtij raporti.

Numri i fëmijëve në  institucione në Moldavi është ulur afërsisht 70%, për shkak të strategjive dhe 
politikave kombëtare të qarta për reformën, të angazhimit të vazhdueshëm dhe bashkëpunimit 
me të gjithë palët kyçe të interesit, mbështetjes politike për programin e reformave dhe 
bashkëpunimit të ngushtë midis ministrive, përfshirë atë të shëndetësisë, arsimit, punës, mbrojtjes 
sociale dhe familjes dhe financave. Ndryshimet në legjislacion nevojiten për të përforcuar financat 
në kujdesin rezidencial dhe për t’i transferuar ato në shërbime sociale me bazë komunitetin, duke 
siguruar qëndrueshmërinë e shërbimeve të nevojshme për të zëvendësuar institucionet. Gjithashtu 
është e rëndësishme përfshirja e një sërë OJQ-ve që operojnë në vend, për të ndihmuar autoritet 
vendore në zbatimin e ndryshimeve. 

4.1.1. financat

Nëse shikojmë situatën në Shqipëri, komponenti financiar është shumë i rëndësishëm. Në Moldavi 
mbështetja financiare ndryshoi, nga financimi i institucioneve drejt shërbimeve me bazë komunitetin. 
Në shumë vende parimi është se paraja ndjek fëmijën, dhe gjatë tranzicionit financimi që përdoret për 
vendosjen rezidenciale, mund të përdoret për mbështetjen pas kujdesit për një afat të caktuar kohor, 
gjë që i lejon punonjësve social të ndjekin dhe të monitorojnë riintegrimin, dhe të ofrojnë shërbimet 
nëpërmjet qendrave komunitare. Në shumë vende me çështjen e tranzicionit dhe decentralizimit të 
shërbimeve, edhe buxheti është decentralizuar, dhe qeveritë arrijnë marrëveshje të qarta buxhetore 
me bashkitë dhe bien dakord për zhvendosjen e përgjegjësive lidhur me menaxhimin dhe monitorimin 
e shërbimeve në varësi të burimit të parave.

Në Shqipëri, financimi vjen nga dy burime të ndryshme: kujdesi rezidencial financohet nga buxheti i 
ministrisë, ndërsa bashkia pritet të financojë zhvillimin e qendrave komunitare nga buxheti vendor. 

Për shembull:
Ministria ofron për çdo përfitues të moshës 6 – 18 vjeç, të vendosur në qendër rezidenciale në Shkodër, 
shumën prej 2035 lekësh në ditë. Në momentin që fëmijët riintegrohen në familjet e tyre këto kosto 
zbriten nga buxheti kombëtar, por nuk i shkojnë bashkisë për të financuar shërbimet mbështetëse. 
Në grupmoshën 6 – 18 vjeç, janë 5 fëmijë me familjet e tyre në Shkodër, ndërsa të tjerët vijnë nga 
bashki të tjera. Nëse ndjekim shembullin e Moldavisë, paratë duhet të ndjekin fëmijën dhe Shkodra do 
të kishte 10125 lekë në ditë për t’i ofruar mbështetje këtyre familjeve. Nga ky buxhet, ata mund t’i 
shërbejnë më shumë se 5 familjeve me shërbime parandaluese dhe të sigurojnë se nëpërmjet masave 
parandaluese asnjë fëmijë tjetër, ose fëmijë i riintegruar të mos dalë jashtë sistemit dhe të futet sërish 
në institucion.

6. Lumos është themeluar në vitin 2005 nga shkrimtarja J.K. Rowling, (Librat e Hari Poterit) si shenjë bamirësie me qëllim 
dhënien fund të institucionalizimit të fëmijëve në mbarë botën deri në vitin 2050.
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OJQ si Save the Children dhe Terre des Hommes, janë angazhuar për të ndihmuar Bashkinë e Shkodrës 
dhe financuar një pjesë të zhvillimit të shërbimeve të reja me bazë projektesh (jo strukturore). Ato 
duhet të bashkëpunojnë ngushtësisht midis tyre dhe me OJQ të tjera që punojnë me qeverinë mbi 
axhendën e deinstitucionalizimit dhe të advokojnë me Ministrinë për të lejuar qeverinë vendore 
të përdorë buxhetin që përdoret aktualisht për kujdesin rezidencial, që të financojë riintegrimin e 
fëmijëve në komunitet dhe zhvillimin e shërbimeve alternative me bazë familjen. 

Është e pabesueshme që për familjet kujdestare ofrohen vetëm rreth 9000 lekë (rreth 70 euro) në 
muaj, që nuk është një shumë e mjaftueshme për të mbuluar kostot e fëmijës, dhe aq më tepër për 
mbështetjen e shërbimeve për familjet kujdestare. Kjo pengon angazhimin e prindërve kujdestarë 
dhe kufizon mundësinë e promovimit të familjes kujdestare vetëm për personat e pasur. Aktualisht, 
kostot për shtëpinë familje ofrohen tërësisht nga donatorë të jashtëm. Qeveria qendrore po shqyrton 
mënyrën se si të ofrojë fonde nga buxheti i shtetit dhe t’i transferojë shërbimet tek OJQ-të. Në vende 
të tjera ofrimi i një shume të barabartë për fëmijët e vendosur në shtëpi të vogla dhe në llojin e 
kujdesit rezidencial të shtëpisë familje është një praktikë e mirë për të mbuluar kostot e ndërtesave 
dhe stafit. Kjo ndihmon promovimin dhe qëndrueshmërinë e kujdesit me bazë familjen, përkundrejt 
përkujdesit në grup. Shqipëria ka nevojë të zhvillojë një sistem buxhetor që nuk do të varet më nga 
fondet e huaja në terma afatgjatë, sepse fonde të tilla janë të pasigurta dhe jo të qëndrueshme në të 
ardhmen.  

4.1.2 fëmijët nga i gjithë vendi 

Një prej faktorëve më të ndërlikuar është se fëmijët në qendrat rezidenciale nuk vijnë vetëm nga 
qyteti ku struktura ka bazën, por nga i gjithë vendi. Në Moldavi dhe Bullgari duhej bërë shumë punë 
në mbarë vendin për të zhvilluar shërbime, para se të mbylleshin institucionet. Kjo vlente për të 
gjithë institucionet, por më tepër për institucionet e fëmijëve me aftësi të kufizuara, që shpeshherë 
përqendrohen në një bashki. Kjo kërkon lidership nga ana e qeverisë qendrore dhe fonde për të 
gjitha bashkitë nga ku vijnë fëmijët që aktualisht banojnë në qendër rezidenciale. Bashkëpunimi midis 
bashkive është i nevojshëm për të siguruar menaxhimin e përshtatshëm të rastit për rastet jashtë 
kufijve. 

Duke ditur se në Shkodër vetëm 5 nga 27 fëmijë (6 – 18 vjeç), 6 nga 11 fëmijë (3 – 6 vjeç) dhe asnjë 
fëmijë (0-3 vjeç), që aktualisht janë të vendosur në tre strukturat rezidenciale, vijnë nga Shkodra; kjo 
përbën një çështje të rëndësishme që duhet të merret në konsideratë. (Data Shtator 2016). Qendrat 
komunitare dhe shërbimet sociale, duhet të zhvillohen në afërsi të komuniteteve, jo vetëm në Shkodër, 
por në të gjithë Shqipërinë, në mënyrë që fëmijët në strukturat rezidenciale dhe familjet e tyre të 
mbështeten dhe të monitorohen edhe pas tranzicionit. Përpos kësaj, pyetjes se kush është përgjegjës, 
duhet t’i jepet përgjigje për menaxhimin e rastit të fëmijëve dhe familjeve të tyre, kur një fëmijë nga 
jashtë Shkodrës vendoset në një shtëpi rezidenciale në Shkodër. Në shumë vende, menaxheri i rastit 
vjen nga vendbanimi i familjes, në këtë rast nga bashkitë e tjera përveç Shkodrës. Ata duhet të hetojnë, 
në rast të një shqyrtimi të rregullt të rastit, se si do të jetë e ardhmja e fëmijës dhe familjes dhe çfarë 
shërbimesh nevojiten për të promovuar riintegrimin, ose për t’i ofruar fëmijës kujdes alternativ të 
përhershëm, pra vendosja në një familje kujdestare, ose shtëpi kujdestare. Ata duhet të merren me 
pagesën e vendosjes dhe mbështetjes dhe mbikqyrjes së fëmijës, kujdestarëve dhe familjes biologjike. 
Kjo çështje duhet të diskutohet dhe të vendoset para së fëmijët të zhvendosen.
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4.1.3 Stafi i qendrave rezidenciale

Një prej sfidave kyçe është transferimi i stafit të qendrave rezidenciale. Përfshirja e gjithë stafit në 
procesin e tranzicionit është shumë e rëndësishme për të shmangur apo për të minimizuar rezistencën. 
Nëse pjesëtarët e stafit rezistojnë, dhe studimi e ka evidentuar këtë, ata do ta tregojnë këtë në sjellën 
e tyre me fëmijët, që tashmë janë të paqartë se çfarë do të ndodhë me ta kur të fillojë procesi i 
deinstitucionalizimit. Për shkak se jo të gjithë fëmijët mund të riintegrohen në të njëjtën kohë, periudha 
e tranzicionit kërkon angazhimin e fëmijëve dhe stafit dhe kontakte të vazhdueshme me ta. Stafi 
duhet të vlerësohet, të ritrajnohet dhe të transferohet. Dhe nëse vlerësimi tregon se nuk janë të 
përshtatshëm për një punë në strukturën e re, atëherë duhet të vendoset një sistem që t’u sigurojë 
atyre pagesa shtesë për shkarkimin, për të lehtësuar procesin. 

Trajnimit të stafit duhet t’i kushtohet mjaft vëmendje. Jo vetëm për faktin se shumica e pjesëtarëve 
të stafit, dhe kujdestarët në veçanti, nuk kanë arsim të specializuar për punën e tyre, por edhe për t’i 
përgatitur për funksionet e reja dhe për t’u siguruar se ata janë të gatshëm të ndihmojnë fëmijën në 
përballjen me të gjitha ndryshimet në jetët e tyre dhe kështu mund të jenë pjesëtarë më aktivë dhe 
advokues të fëmijëve në ekipet multidisiplinare që marrin vendimet.

4.1.4 strukturat: ndërtesat dhe vendndodhjet

Gjatë procesit të deinstitucionalizimit qeveritë përballën me problemin e ndërtesave, që shpeshherë 
nuk janë të përshtatshme për përdorime alternative. Megjithatë, ka disa shembuj të mirë të mënyrës 
se si shtëpitë e mëdha të fëmijëve janë kthyer në apartamente për nënat e reja, të vetme, dhe fëmijët 
e tyre. Nënat trajnohen dhe ndihmohen për të një gjetur një vend pune (Hungari, Rumani). Në Rumani 
një prej shtëpive më të mëdha të fëmijëve, në Bukuresht, aktualisht strehon qendra ditore për grupe të 
ndryshme (fëmijë të vegjël, fëmijë me autizëm), zyrat e OJQ-ve dhe struktura për trajnim dhe kërkim. 

Në Shkodër janë tre struktura rezidenciale, të organizuara sipas moshës: 0 – 3, 3 – 6 dhe 6 – 18 
vjeç, dhe një strukturë për personat me aftësi të kufizuara (fëmijë dhe të rritur). Me uljen e numrit të 
fëmijëve nën kujdesin rezidencial, momentalisht vetëm gjysma e ndërtesave përdoret për kujdesin e 
përhershëm rezidencial ndaj fëmijëve. Ndërtesat rezidenciale aktualisht ofrojnë shërbime të tjera, siç 
është kujdesi ditor, strehim për fëmijët në situatë rruge, qendër zhvillimi (Shtëpia e fëmijëve 0-3 vjeç) dhe 
parashikohet që hapësira të shfrytëzohet për shërbime të tjera, siç janë qendrat komunitare. Qendrat 
rezidenciale për 6 – 18 vjeç nuk përdoren pjesërisht dhe shtëpia për 3 – 6 vjeç është thuajse bosh. 
Qendra rezidenciale (qendra e zhvillimit) për personat me aftësi të kufizuara nuk është vizituar në 
kuadër të këtij studimi, por duhet të jetë me patjetër pjesë e planit të deinstitucionalizimit. Ajo strehon 
si fëmijë, ashtu edhe të rritur, dhe kujdesi me bazë familjen në shtëpinë kujdestare dhe kujdestaria e 
fëmijëve janë të domosdoshme për këtë grup, pasi mund të ketë nevojë për kujdes alternativ afatgjatë. 

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik planifikon të ketë në total pesë qendra 
komunitare në zonën urbane të secilës prej njësive administrative të Shkodrës dhe shtatë të tilla në 
zonën rurale. Planet për dy prej tyre janë hartuar, ndërsa të tjerat janë në proces e sipër dhe do të 
finalizohen kur të mundësohet financimi. Qendrat rezidenciale duhet të ripërdoren për shërbime dhe 
mund të shërbejnë si një prej pesë qendrave komunitare. Zbatimi nisi me qendrën për fëmijët 0 – 3 vjeç 
ku tashmë ndodhet një qendër ditore për fëmijët romë dhe egjiptianë, një strehë për fëmijët dhe nënat 
viktima të dhunës dhe një qendër zhvillimi për trajnim profesional dhe punë për gratë me dëmtime.
Bashkia gjithashtu parashikon ngritjen e një qendre burimesh, ku profesionistët të trajnohen dhe të 
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marrin informacione që mund të aksesohen nga të gjithë. Përpos kësaj, do të zhvillojnë protokolle 
pune dhe standardesh, për të mbikëqyrur licencat e ofruesve të shërbimeve dhe për të monitoruar 
veprimtaritë e tyre në kundërshtim me standardet e përcaktuara nga bashkia. Hartëzimi dhe rrjetëzimi 
me të gjitha OJQ-të dhe Organizatat e Shoqërisë Civile, janë të nevojshme jo vetëm për identifikimin 
e shërbimeve të licencuara (nga Ministria), por edhe për identifikimin e atyre shërbimeve që ofrojnë 
mbështetje sociale pa pasur licencë. Bashkia do të ketë rolin udhëheqës në atë proces.

Gjatë një prej takimeve, Bashkia shprehu dëshirën për të mbyllur qendrat rezidenciale deri në vitin 
2018; afat i shkurtër në dukje, duke marrë parasysh problemet e identifikuara dhe faktin se ofrimi i 
mbështetjes familjeve të fëmijëve tashmë të vendosur në institucione varet nga mbështetja e partnerëve 
dhe bashkive dhe sistemit për menaxhimin e rastit, ndërsa mbështetja e familjeve midis bashkive nuk 
është ende e formalizuar dhe organizuar. Kjo duhet të kryet para se të zhvendosen fëmijët dhe para 
se të mbyllen qendrat rezidenciale. Rekomandohet transformimi i qendrës për fëmijët 6 - 18 vjeç në 
grupe të vogla dhe njësi familjare (siç është rasti i qendrës për fëmijët 3 – 6 vjeç), në mënyrë që fëmijët 
të kenë punonjësit kyç që mund t’u besojnë dhe të kujdesen, të grupuar sipas moshës, për të evituar 
probleme midis fëmijëve të vegjël dhe atyre të rritur, midis vajzave dhe djemve, megjithëse kjo nuk 
mund të zgjidhë përfundimisht problemin. 

Më e rëndësishmja është se bashkia ka burime të mjaftueshme (njerëzore dhe financiare) për të zhvilluar 
infrastrukturën për marrjen e masave parandaluese, përforcimin dhe mbështetjen e familjeve, për t’u 
kujdesur për fëmijët e tyre dhe për të zhvilluar kujdesin alternativ me bazë familjen (kujdestaria dhe 
shtëpia kujdestare) para se qeveria qendrore të japë urdhrin për mbylljen e institucioneve. Gjithashtu, 
me rëndësi është qartësimi i përgjegjësive të caktuara dhe menaxhimit të rasteve të veçanta midis 
autoriteteve të ndryshme (qendrore dhe vendore).

4.1.5 advokimi

Komponent kyç i ndryshimit është ndryshimi i qëndrimeve të publikut të gjerë dhe politikëbërësve që 
nuk favorizojnë përdorimin e institucioneve rezidenciale.

Varfëria, identifikuar si arsyeja mbizotëruese e vendosjes në një qendër rezidenciale, është një arsye 
kryesore dhe domethënëse për fëmijët në mbarë botën që përfundojnë në institucione; Shqipëria nuk 
përbën përjashtim nga ky rast. Shumë prindër nuk kanë mundësi të sigurojnë ushqim, strehë, medikamente 
dhe akses në arsim për fëmijët e tyre, dhe mendojnë se vendosja e tyre në një shtëpi fëmijësh është një 
zgjedhje pozitive që do t’iu ofrojë atyre një të ardhme më të mirë. Nëse këto probleme shoqërore 
kryesore nuk trajtohen në mënyrën e duhur, fëmijët do të vazhdojnë të vuajnë dhe të përfundojnë në 
rrugë duke lypur, ose të kontribuojnë në të ardhurat e familjes duke shitur gjëra të vogla. Ky, kurrsesi 
nuk mund të jetë qëllimi i riintegrimit, dhe si rrjedhojë nëse ndërmerret procesi i deinstitucionalizimit, 
potenciali i familjeve dhe shërbimet e disponueshme dhe të ofruara, janë të rëndësishme.

Në Shqipëri, qeveria dhe Shërbimet Shtetërore Sociale përkrahin qasjen e deinstitucionalizimit, dhe 
pranimet në institucione janë pakësuar falë planifikimit më të mirë familjar, dhe pranimet e fëmijëve 
jashtëmartesorë dhe të braktisur janë ulur për shkak të abortimeve të shumta. Gjatë një diskutimi 
me drejtorët e strukturave dolën në pah shqetësime si: për shkak se administratorët socialë nuk janë 
punonjës socialë të trajnuar, varfëria trajtohet, por çështjet e mbrojtjes së fëmijëve nuk janë trajtuar 
mjaftueshëm dhe fëmijët lihen në situata ku shkelen të drejtat e tyre, sepse shërbimet e mbështetjes 
dhe kujdesi alternativ me bazë familjen nuk janë të disponueshme, ose aksesueshmëria është e 



15

kufizuar. Kjo është edhe frika kur procesi i riintegrimit ndërmerret pa ofruar i prindërve mbështetjen 
e nevojshme. Me nisjen e riintegrimit, qendra e informacionit në Tiranë raportoi se një numër i madh 
fëmijësh në situatë rruge nuk ishin të gatshëm për të pranuar mbështetjen. 

Një përqindje më e ulët e fëmijëve janë vendosur nën kujdesin institucional, për shkak të bonjakërisë, 
braktisjes, ose abuzimit. Megjithëse kujdesi larg familjes biologjike apo më të gjerë familjare mund 
të jetë i nevojshëm dhe në interesin më të mirë të fëmijës, shtëpitë e fëmijëve nuk janë zgjidhja, sepse 
kujdesi alternativ me bazë familjen siç është kujdestaria, ose shtëpia kujdestare janë vendet më të 
mira ku mund të rriten fëmijët. Këto dy forma të kujdesit alternativ me bazë familjen janë në zhvillim 
e sipër në Shqipëri, por numrat janë të kufizuar. Në Shkodër ka vetëm tre familje kujdestare që iu 
mungon mbështetja e shërbimeve për të cilat kanë nevojë dhe njëmbëdhjetë shtëpi kujdestare që janë 
të zëna nuk mund të pranojnë fëmijë të tjerë.

Advokacia është e nevojshme për të rregulluar më mirë sistemin e familjes kujdestare dhe shtëpisë 
kujdestare në nivel kombëtar, në mënyrë që Shkodra të mund të zhvillojë dhe të  zgjerojë axhendën e 
advokacisë që ata kanë përgatitur. Standardet dhe politikat janë zhvilluar nga Shërbimet Shtetërore 
Sociale, por nuk janë miratuar ende me vendim qeverie, dhe praktikisht nuk janë vënë në punë.

Nga raporti i Every Child Moldavi:
Teoria e ndryshimit në atë pikë kishte të bënte me lidhjet e zhvillimit të praktikës në nivele 
vendore (zhvillimi i shërbimeve dhe vlerësimi i institucioneve dhe deinstitucionalizimit) me 
zhvillimin e politikave në nivele kombëtare; analizën kosto-përfitime, planifikimin strategjik të 
reformës rezidenciale, zhvillimin e burimeve njerëzore për të mbështetur reformën; përforcimin e 
përpjekjeve të komunikimit dhe advokacisëpër të përgatitur themelin për ndryshim. Për ta bërë 
këtë, fëmijët, familjet dhe profesionistët u mbështetën për të marrë pjesë në bërjen e ndryshimit 
në nivel vendor, dhe si rrjedhojë duke ndikuar në ndryshimin në nivel kombëtar. 

4.2 Zhvillimi i qendrave komunitare

4.2.1 Funksionet e qendrave komunitare: cili model duhet ndjekur?

Qendrat komunitare janë mjedise publike, ku pjesëtarët e komunitetit mblidhen për të zhvilluar 
veprimtari në grup, mbështetje sociale, informacione publike dhe qëllime të tjera. Ato mund të jenë 
shpeshherë të hapura për të gjithë komunitetin, ose për një grup të caktuar brenda komunitetit të gjerë.7

Qendrat komunitare duhet të bazohen në komunitet, të jenë lehtësisht të aksesueshme dhe të hapura 
për të gjithë pjesëtarët e komunitetit. Në shumë vende, këto qendra shërbejnë si një gur themeli për 
shërbimet parandaluese, siç janë:

•	 Qendrat	ditore	për	 fëmijët	parashkollorë	dhe	 veprimtaritë	për	Zhvillimin	e	 Fëmijërisë	 së	
Hershme.

•	 Shërbime	pas	mësimit	(punë	në	shtëpi,	shërbime	argëtuese	dhe	shërbime	mbështetjeje	për	
fëmijët që vijnë nga mjedise të vështira (veprimtari stimuluese për fuqizim dhe zhvillim).

•	 Qendrat	ditore	për	fëmijët	e	vegjël,	fëmijët	me	nevoja	të	veçanta,	p.sh.	ata	me	aftësi	të	kufizuara,	
çrregullime psikike, ose autizëm, që vështirësojnë integrimin e tyre në arsimin e zakonshëm.

7. Wikipedia
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•	 Shërbimet	e	kujdesit	shëndetësor	për	të	vëzhguar	rritjen	dhe	zhvillimin	e	të	gjithë	fëmijëve	të	
moshave 0 -12 vjeç.

•	 Shërbimet	 për	 mbështetjen	 e	 prindërve:	 qendrat	 ambulatore	 për	 konsultim	 (këshillimi	 i	
prindërve). Kurse prindërimi për grupe prindërish.

•	 Puna	sociale	dhe	administrimi	social

•	 Call	 centre-at,	 për	 të	 raportuar	 rastet	 e	 abuzimit	 dhe	braktisjes	me	një	 sistem	ndjekjeje	
(puna shëndetësore dhe sociale) dhe një linjë telefonike në ndihmë të fëmijës ku fëmijët mund 
të raportojnë dhe mund të bëjnë pyetje.

•	 Njësia	e	kujdesit	të	përkohshëm	emergjent.	(Fëmijët	e	larguar	nga	shtëpia,	ose	nga	rruga,	në	
një situatë emergjente)

•	 Njësia	 për	 nënën	dhe	 foshnjën	 (për	 të	 parandaluar	braktisjen	dhe	për	 t’iu	mësuar	atyre	
aftësinë e prindërimit)

•	 Shërbimet	e	rehabilitimit:	fizioteparia,	logoterapia,	terapia	për	lojën,	psikoterapi,	etj.

Mbështetja AKTIVE e familjes 
Hope and Homes for Children zhvilloi një model të quajtur Mbështetja AKTIVE e familjes, që 
synonte përforcimin e familjeve në rrezik ndarjeje. Modeli mundëson mbështetje të drejtuar në 
pesë fusha të integruara – në lidhje me mirëqenien e fëmijës dhe që përforcon pikat e forta të 
familjes, ndërsa identifikon fushat që i bëjnë ata vulnerabël. Këto përfshijnë kushtet e jetesës, 
marrëdhëniet familjare dhe sociale, arsimin, shëndetin mendor dhe fizik dhe ekonominë e 
shtëpisë. Pika kryesore e kësaj qasjeje është se çdo ndërhyrje ndërtohet mbi pikat e forta të 
individëve, duke trajtuar nevojat dhe rrethanat, dhe duke fuqizuar fëmijët dhe vetë familjet për 
të kontribuar në suksesin e tyre.

Modeli mundëson identifikimin dhe dokumentacionin e një sërë nevojave në nivel komuniteti 
që mund të çojnë në institucionalizimin e fëmijëve, dhe i trajton ato duke zhvilluar shërbime 
të synuara, të aksesueshme për të gjithë komunitetin. Natyra e shërbimeve varion nga 
një komunitet në tjetrin, që nga mbështetja emergjente e familjeve, Shërbimet për Nënat dhe 
Foshnjat (ku familjet e reja më vulnerabel mund të marrin mbështetje pa qenë nevoja që nëna të 
ndahet nga foshnja), ose  shërbimet e Pritjes së Emergjencës dhe/ose të Kujdestarisë, ku fëmijët 
në rrezik të lënies pas dore, ose abuzimit mund të krijojnë në bazë afatshkurtër. Shërbime të 
tjera ofrojnë mbështetje që ndihmojë prindërit të kujdesen për familjet e tyre, duke përfshirë 
aksesin në aftësitë e prindërimit, këshillimin, zgjidhjen e konflikteve, ndihmën financiare, ndihmën 
ligjore, akses në mirëqenien sociale, si edhe lehtësimi i aksesit në shërbime të tjera ekzistuese. 
Një qendër ditore ofron mjedis të sigurt, ku fëmijët mund të mësojnë dhe të luajnë ndërkohë 
që prindërit  e tyre kërkojnë punë. Ndërkohë, trajnimi për aftësitë jetësore mund t’iu sigurojë 
të rriturve aftësitë dhe inkurajimin që kanë nevojë për të mbajtur familjen e bashkuar – gjë që 
është jetësore nëse vetë prindërit janë rritur në institucione dhe e kanë pasur të vështirë të 
ambientohen me jetën në familje.

Në shumë vende Hope and Homes for Children ka punuar me komunitetet vendore për të 
zhvilluar Pika lidhjeje të komunitetit. Këto janë qendra burimesh që sigurojnë një gamë të 
gjerë shërbimesh sipas nevoja vendore. Pikat e lidhjes së komunitetit ndihmojnë në pakësimin e 
barrierave dhe nxitjen e pjesëtarëve të komunitetit për mbështetjen e familjeve më vulnerabël.
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Departamenti i Shërbimeve Sociale në Shkodër bashkëpunon me Terre des Hommes në zhvillimin e një 
qendre komunitare pilot. Plani i projektit dhe modeli janë projektuar në tre shtylla kyçe: shëndetësia, 
arsimi dhe shërbimet sociale. Është me rëndësi që ky model të pilotohet dhe të financohet në atë 
mënyrë që investimi nga fondet të çojë në qëndrueshmërinë dhe zbatimin në fusha të tjera. Në bazë 
të shqyrtimit të modelit të Mbështetjes AKTIVE të familjes të Hope and Homes for Children vërehen 
shumë ngjashmëri dhe një komponent i rëndësishëm është se shërbimet plotësojnë nevojat në një 
fushë të caktuar.  

Duke qenë se plani i projektit për qendrën me Terre des Hommes është në zhvillim e sipër, si fillim në 
qershor të vitit 2016vetëm ideja u nda me konsulentin. Kur u vizitua vendi për qendrën, në shtator të 
këtij viti, u konstatua se personat e parë të stafit që ishin punësuar ishin avokatët dhe një psikolog. 
Megjithëse ekipi multidisiplinor është i rëndësishëm, punonjësit sociale duhet të jenë të parët që 
punësohen në qendrën komunitare. Ata janë të trajnuar dhe të aftë për të zhvilluar shërbime dhe 
për të vlerësuar nevojat në komunitet.  Burimet njerëzore duhet të jenë nga të parët në listë dhe të 
investohet në cilësitë e profesionistëve të punës sociale. Kontakti midis Bashkisë, Save the Children 
dhe Terre des Hommes është i nevojshëm për të gjeneruar ide së bashku dhe për të siguruar se planet 
plotësojnë njëri-tjetrin.

Me ndarjen e vendit në 61 bashki më të mëdha, Shkodra është zgjeruar. Popullsia e saj është dyfishuar 
dhe zona e mbuluar ndryshoi nga 100% e popullsisë banuese në zonën urbane, në 50%, dhe tashmë 
ka një zonë më të gjerë për të mbuluar me dhjetë “qytete” të mëparshme, që iu shtuan përgjegjësive 
të saj. Qeveria vendore po përballet me një zonë të madhe, kur nuk ka shërbime funksionale dhe 
strukturat e shkollave janë në gjendje të keqe, gjë që mund t’i detyronte të sillnin ata pak fëmijë nga 
komunitete të caktuara në zonën urbane për të marrë arsimin bazë. Popullsia jeton në zona malore 
dhe të largëta, me pak familje, në komunitete të vogla që vështirësojnë sigurimin e shërbimeve të 
domosdoshme dhe kërkojnë hartëzimin e qartë të nevojave më të ngutshme, ku varfëria është ajo më 
e dukshmja, për t’i plotësuar ato dhe për të siguruar se familjet kanë mbështetjen e duhur. 

Departamenti deklaroi se po planifikon të kryejë hartëzimin e vulnerabiliteteve për të përshtatur 
shërbimet në një fushë të caktuar, që të identifikojë nevojat e asaj fushe. Një veprimtari tjetër e 
rëndësishme është hartëzimi i shërbimeve të ofruara nga OJQ-të dhe OSHC-të për të lidhur klientët 
me këto shërbime, në vend të zhvillimit të tyre nga qeveria dhe krijimit të boshllëqeve. Mund të 
shqyrtohen shërbimet e ofruara nga Fshatrat SOS të Fëmijëve për shembull, për të mbështetur familjet 
më vulnerabël, dhe mund të përdoret ekspertiza. Qeveria do të jetë në gjendje të sigurojë nivelin 
e shërbimeve intensive dhe punës që kryejnë me një familje, dhe si rrjedhojë duhet të themelohet 
dhe të monitorohet me kujdes një bashkëpunim i ngushtë me OJQ-të dhe OSHC-të. Vlerësimi i 
qëndrueshmërisë afatgjatë i të gjitha projekteve lidhur me shërbimet dhe identifikimi i ekspertizës 
dhe shërbimeve, që qeveria vendore mund t’iu a transferojë (“të blejë” shërbime nga) OJQ-ve dhe 
OSHC-ve, janë shumë të rëndësishme. Kjo do të sigurojë që njohuritë aktuale, përvoja dhe kontaktet 
të jenë të kapitalizuara dhe kriteret standardet cilësore të transferimit të monitorohen nëpërmjet 
mekanizmave të raportimit të ngritura në kontratat e transferimit. Kjo gjithashtu do të garantojë 
që qeveria të mbikëqyrë nevojat dhe ofrojë shërbime dhe të mbledhë të dhëna dhe informacione për 
planifikimin, monitorimin dhe vlerësimin nga ana e saj. 

Bashkia do të sigurojë që të zhvillohen jo vetëm (5) qendra komunitare në zonat urbane të Shkodrës, 
por edhe (7) të tjera në zonat rurale. Dy të parat që do të zhvillohen këtë vit janë planifikuar në 
Dajç dhe në Gur të zi. Buxheti për 5 qendra komunitare në zonat urbane dhe 2 zonat rurale janë 
në dispozicion për vitin 2016. Me këtë mbulohet 65-70% e popullsisë. Pjesa e mbetur është 35 – 30 % 
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dhe jeton në zona shumë të largëta që përbejnë 93% të territorit të Shkodrës! Do të jetë e vështirë 
të ndihmohen këta njerëz që jetojnë në 30% të territorit dhe do të vazhdojnë të udhëtojnë në qytete 
për të marrë shërbime.

Për 2017, zhvillimi i qendrave të tjera varet nga hartëzimi dhe buxheti në dispozicion. Departamenti 
ka hartuar një plan të mirë dhe pjesëtarët e rinj të stafit qendror, të cilëve u është ngarkuar zbatimi i 
tij, kanë nisur punën në shtator të këtij viti. Kjo aktualisht përbën një sfidë për planifikimin.

Modeli për qendrat e tjera varet nga nevojat e hartëzimit të vendndodhjes së mëposhtme. 
Aksesueshmëria e qendrës komunitare dhe mjedisi miqësor familjar, janë shumë të rëndësishme. 
Bashkia synon gjithashtu të përdorë shtëpinë e fëmijëve 6 – 18 vjeç për këtë qëllim, por që do të kërkojë 
shumë ndryshime në ngritjen dhe ndërtimin e ndërtesës. Eficienca është një faktor i rëndësishëm për 
t’u marrë parasysh në këtë pikë. 

Këshillohet që plani për zhvillimin e mëtejshëm të qendrave komunitare të diskutohet menjëherë sapo 
të zgjidhet çështja e përgjegjësive dhe financimit midis Ministrisë dhe Bashkisë.

4.2.2 Stafi

Një pikë e rëndësishme në zhvillimin e qendrave komunitare është rekrutimi i punonjësve socialë. Bashkia 
e Shkodrës synon të vendosë punonjës socialë/psikologë, etj., në të gjitha qendrat që do të zhvillohen, 
gjë që përbën një komponent kyç të suksesit dhe ndihmon gjithashtu Departamentin në nivel bashkie të 
përqendrohet në politikëbërjen dhe monitorimin, dhe jo në punën sociale direkte, siç ndodh aktualisht. E 
rëndësishme është që këta punonjës socialë të trajnohen më tej dhe vazhdimisht lidhur me mbrojtjen e 
fëmijës dhe kujdesin alternativ. Standardi i diplomës bachelor, ose master në arsimin në Shqipëri nuk po 
e siguron këtë në nivel të kënaqshëm dhe projekti i Save the Children/Terre des Hommes mbi zhvillimin 
e kujdesit alternativ synon të bëjë pikërisht këtë. Një çështje tjetër e rëndësishme për t’u shqyrtuar është 
bashkëpunimi midis punonjësve socialë dhe reflektimi dhe mbikëqyrja gjatë zhvillimit të shërbimeve 
të reja, për të parandaluar punë në izolim, veçanërisht në zonat e largëta, dhe mungesën e cilësisë. 
Aktualisht detyra e mbikëqyrjes i përket specialistit të kujdesit alternativ. Trajnimin e bën specialisti 
i kontraktuar nga Save the Children nga Fondacioni Bethany. Është e rëndësishme që ky të jetë një 
aktivitet i përhershëm dhe i financuar nga bashkia në të ardhmen. 

Nga raporti i ‘Every Child Moldavi’8:
Në kuadër të projektit EvC vëmendje e veçantë iu kushtua rëndësisë së strategjive që kanë si 
qëllim rritjen e kapacitetit të stafit vendor në punën sociale nëpërmjet trajnimit, duke përfshirë 
vlerësimin e fëmijës/familjes dhe planifikimin e menaxhimin e rastit. Me këto u morën ditët e 
para të punës së tyre punonjësit socialë në Moldavi. Punonjësit socialë për projektin ECHO 
u rekrutuan nga strukturat ekzistuese qeveritare, u trajnuan dhe vazhduan të punonin edhe 
pas përfundimit të projektit. Sipas EvC, projekti kontribuoi shumë në pranimin e shërbimeve të 
mbështetjes së familjes në qarqet ku u zbatua, për shkak të rritjes së kapaciteteve. Projekti u 
zbatua në nivel ministror nëpërmjet: rritjes së kapacitetit të qeverisë për të përcaktuar dhe për të 
zhvilluar politika dhe strategji legjislative për të mbrojtur më mirë fëmijët dhe familjet vulnerabël; 
përforcimit të kapacitetit të Administratave Vendore për të planifikuar dhe ofruar shërbime të 
mbrojtjes së fëmijëve; dhe përforcimit të kapacitetit teknik të asistentëve të drejtpërdrejtë socialë 
për të vlerësuar nevojat e fëmijëve dhe hartimin e planeve të përshtatshme të ndërhyrjes. 

8. EveryChild dhe Partneritetet për Every Child Moldavi (2013) Programi i Përvojës së EveryChild Moldavi: Përmirësimi i 
Jetëve të Fëmijëve Nëpërmjet Deinstitucionalizimit. EveryChild, Londër.   
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Fokusi në Shkodër është trajnimi i administratorëve socialë dhe kapaciteti i tyre, jo vetëm për të 
administruar nevojat financiare, por edhe për të identifikuar rastet e mbrojtjes së fëmijës dhe për 
t’i raportuar ato në mënyrë të efektshme te Njësia e Mbrojtjes së Fëmijës (NJMF) dhe çështje të 
shëndetit te shërbimet shëndetësore, etj. Bashkëpunimi dhe lidhjet e ngushta midis profesionistëve të 
ndryshëm rreth qendrave komunitare do të sigurojnë një mbështetje holistike, dhe në këtë mënyrë 
trajtohet varfëria me transfertat me para në dorë nga fondi social/sektori i sigurisë sociale.

5. një përshkrim i shkurtër i shërbimeve të reja, të 
transferuara nga qendrat rezidenciale, në ato me bazë 
komunitetin: tipologjia e shërbimeve.
Vazhdimësia e kujdesit mund të paraqitet nëpërmjet figurës së mëposhtme9:

9. Modeli i projektuar nga Ljiljana Nicolich dhe René de Bot, Fabrika e Dijes

PRINDËRIT

SHTËPIA E FËMIJËS

PRINDËRIT
KUJDESTARË 
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1. Fëmijët rritën në familjet e tyre të mbështetura, me prindërit biologjikë, ose me kujdestarë 
me lidhje familjare.

2. Fëmijët që kanë nevojë (të përkohshme) për kujdes alternativ larg familjeve të tyre vendosen 
në familje kujdestare të vlerësuara, të trajnuara dhe të licencuara alternative. Kur është 
e mundur fëmijët riintegrohen në familjet e tyre (të zgjeruar), ose përndryshe rriten 
përgjithmonë me prindërit kujdestarë.

3. Fëmijët që kanë nevojë (të përkohshme) për kujdes alternativ, vendosen nën kujdesin 
rezidencial afatshkurtër, me qëllim riintegrimin në familjet e tyre (të zgjeruar), ose qëndrojnë 
përgjithmonë nën kujdesin e familjes kujdestare.

4. Fëmijët rriten me prindërit kujdestarë deri sa të bëhen të pavarur. Përgatitja për jetesë të 
pavarur mbështetet nga shërbimet sociale.

5. Fëmijët që kanë nevojë për kujdes alternativ të përhershëm dhe që nuk mund të vendosën në 
familje kujdestare, vendosen në llojin e kujdesit rezidencial të quajtur shtëpi kujdestare, ose 
në grupe të vogla kujdesi për fëmijët.

1. Fëmijët rritën në familjet e tyre të mbështetura, me prindërit biologjikë ose me 
kujdestarë me lidhje familjare.

Sipas Nenit 18 të KKBDF, shtetet kanë detyrimin të mbështetin prindërit në detyrën e rritjes së fëmijës, 
që të sigurohen se prindërit janë të gjendje të kujdesen për fëmijët e tyre. Kjo përfshin, por nuk kufizohet 
në sigurimin e një sistemi të mbrojtjes sociale për të parandaluar që fëmijët të rriten në varfëri dhe për 
të bërë të mundur që prindërit t’iu sigurojnë fëmijëve të tyre një mjedis të shëndetshëm dhe edukues, 
në mënyrë që ata të ndjekin shkollën dhe të stimulohen për t’u bërë të rritur të shëndetshëm. Qendrat 
komuniatre ofrojnë shërbime për të gjithë prindërit nëpërmjet shërbimeve të brendshme (qendra 
komunitare), ose nëpërmjet një sistemi referimi të përshtatshëm dhe të aksesueshëm, të siguruar nga 
ofruesit e shërbimeve të OQ-ve, OJQ-ve dhe OSHC-së.  Këto shërbime janë të aksesueshme për të 
gjithë prindërit, dhe punonjësit socialë janë proaktiv në identifikimin e këtyre grupeve më vulnerabël 
dhe përfshirjen e këtyre grupeve në ofrimin e shërbimeve. Ata më vulnerabël janë fëmijët me nevoja 
të veçanta, fëmijët e minoriteteve (p.sh. komuniteti rom) dhe fëmijët që jetojnë në zona të largëta, ose 
që rriten me njërin prind, apo me familje të ndarë. Qendrat komunitare, jo vetëm që presin deri sa 
prindërit të vijnë për të kërkuar ndihmë, por edhe të jenë proaktivë dhe të angazhuar me komunitetin 
për të siguruar se janë synuar të gjithë fëmijët në nevojë. Shihni kapitullin 4 për më shumë shpjegime.

2. Fëmijët që kanë nevojë (të përkohshme) për kujdes alternativ larg familjeve të 
tyre vendosen në familje kujdestare të caktuara, të trajnuara dhe të licencuara 
alternative. Kur është e mundur, fëmijët riintegrohen në familjet e tyre (të zgjeruara), 
ose përndryshe rriten përgjithmonë me prindërit kujdestarë. (shihni kapitullin 4).

Fëmijët në nevojë dhe në situata ku zhvillimi i tyre shëndetësor është në rrezik, referohen te Njësia 
e Mbrojtjes së Fëmijës. Njësia është e organizuar në nivel bashkie dhe punonjësit socialë janë të 
decentralizuar në qendrat e ndryshme komunitare që kryejnë vlerësimin e familjeve dhe identifikimin 
e nevojave të tyre. Nëse këto nevoja nuk mund të përmbushen nëpërmjet mbështetjes së familjes së 
tyre, ose vendosjes nën kujdestarinë e të afërmve, rasti i referohet specialistit të kujdesit alternativ 
që duhet t’i gjejë fëmijës një vend në familje kujdestare. Një numër prindërish kujdestarë janë në 
dispozicion për të marrë fëmijët brenda një kohë shumë të shkurtër: kujdestari emergjente dhe e 
përkohshme. Këta prindër kujdestarë trajnohen, veçanërisht për të punuar me punonjësin social, 
psikologun dhe familjen biologjike mbi planin e kujdesit për fëmijën, në mënyrë që të riintegrohet në 
familje dhe të jetë në gatishmëri gjatë riintegrimit. Kushtet që kjo të funksionojë përfshijnë:
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•	 Një	sistem	kujdestarie	që	 funksionon	siç	duhet,	me	një	punonjës	social	 të	specializuar,	një	
psikolog dhe një bazë të dhënash/regjistër familjar për prindërit kujdestarë;

•	 staf	të	trajnuar	për	të	rekrutuar,	shqyrtuar,	trajnuar,	mbështetur	dhe	mbikëqyrur	prindërit	
kujdestarë në detyrën e tyre.

•	 Një	 strukturë	 të	 mirë	 lidhëse	 me	 tregues	 të	 përcaktuar	 qartësisht,	 për	 të	 identifikuar	
përshtatshmërinë e fëmijëve të vendosur në kujdestari dhe për të pasqyruar fëmijët dhe 
prindërit kujdestarë, për të siguruar lidhjen e duhur. Regjistri i familjes / baza e të dhënave 
mund të jetë një mjet i dobishëm, megjithëse lidhja ka nevojë për punonjës socialë të trajnuar 
që do t’i kushtojnë vëmendje aspektit  “njerëzor”.

•	 Sistemin	 e	 menaxhimit	 të	 rasteve	 për	 kujdestarinë	 me	 forma	 të	 përshtatshme,	 plane	
modelesh kujdesi dhe mbështetje dhe plane ririntegruese. Strukturën e vendimmarrjes me 
ekipet multidisiplinore për të siguruar se të gjitha mendimet merren parasysh. 

•	 Të	garantohet	pjesëmarrja	e	fëmijës	dhe	prindit	(kujdestar)	në	të	gjitha	vendimet	që	i	prekin	
ata.

•	 Sistemin	 e	 duhur	 për	 mbështetjen	 e	 fëmijëve,	 familjet	 kujdestare	 dhe	 familjet	 biologjike.	
Mbështetja e prindërve kujdestarë ofrohet në mënyrë individuale dhe në grup, ku lehtësohet 
mbështetja e moshatarëve. Kjo mbështetje përfshin trajnim të vazhdueshëm, veçanërisht në 
menaxhimin e sjelljes dhe të kuptuarit dhe trajtimin e traumës.

•	 Standardet	dhe	Udhëzimet	për	ofrimin	e	shërbimit	të	kujdestarisë	dhe	për	prindërit	kujdestarë	
•	 Monitorimi	dhe	Inspektimi	i	dy	ofruesve	të	shërbimit	të	kujdestarisë	(OQ	dhe	OJQ)	për	çdo	

rast.
•	 Shërbimet	 e	 mbështetjes	 së	 vazhdueshme	 dhe	 tranzicioni	 i	 mirë	 nëpërmjet	 ofrimit	 të	

shërbimeve sociale të integruara ndaj prindërve biologjikë pas riintegrimit. 
•	 Mbështetja	financiare	për	të	mbuluar	kostot	e	jetesës	së	fëmijëve	nën	kujdesin	e	prindërve	

kujdestarë dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes, siç janë terapitë për të kaluar traumën, 
trajtimi dhe ndihma mjekësore për fëmijët me nevoja të veçanta.

3.  Fëmijët që kanë nevojë (të përkohshme) për kujdes alternativ vendosen nën kujdesin 
rezidencial afatshkurtër, me qëllim riintegrimin në familjet e tyre (të zgjeruar), ose 
qëndrojnë përgjithmonë nën kujdesin e familjes kujdestare.

 
Për një grup fëmijësh, kujdestari nuk mund të përbëjë zgjidhje. Ky është rasti, për shembull, i fëmijëve 
që jetojnë, ose punojnë në rrugë, adoleshentëve me sjellje të vështirë, fëmijëve shumë të traumatizuar 
dhe të larguar nga shtëpia gjatë veprimeve emergjente (arrestimi i prindërve, identifikimi i abuzimit 
dhe heqjes dorë, etj.) dhe fëmijëve që kanë nevojë për kujdes të specializuar shëndetësor. Këto njësi 
mund të shërbejnë gjithashtu për fëmijët, prindërit e të cilëve nuk pranojnë vendosjen e tyre në 
kujdestari si një fazë përgatitore për t’u kthyer në shtëpi, ose për të sensibilizuar prindërit rreth 
vendosjes në kujdestari. Vendosjet duhet të synojnë tranzicionin dhe grupet duhet të menaxhohen dhe 
të organizohen në mënyrë të kujdesshme. Grupet e specializuara për grupmosha të ndryshme, që 
kanë nevojë për vëmendje të veçantë, janë shumë të rëndësishme. Fëmijët që kanë jetuar, ose punuar 
në rrugë nuk lidhen detyrimisht me fëmijë të vegjël që abuzoheshin në shtëpi, ose me adoleshentë 
me sjellje të vështirë. Gjatë vendosjeve në njësi të vogla emergjente, ose në njësi të përkohshme, 
këta fëmijë duhet të trajtohen me kujdes, të ndihmohen për të tejkaluar traumën, të bëhen sërish 
socialë, etj. Një punë e madhe duhet të kryhet me familjet biologjike, për të parë nëse fëmijët mund 
të riintegrohen brenda një kuadri të arsyeshëm kohor. Sa më të vegjël të jenë fëmijët, aq më pak 
duhet të jetë koha që ata duhet të “presin” që prindërit e tyre të bëhen mirë, dhe si rrjedhojë duhet të 
merren masa për të vendosur fëmijët në familje për një periudhë afatgjatë, në mënyrë që të sigurohet 
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atashimi i shëndetshëm. Kujdestarët dhe punonjësit e këtyre strukturave, kanë nevojë për trajnim të 
specializuar për vëzhgimin e fëmijëve, për të menaxhuar sjelljen e tyre, për t’i ndihmuar të kalojnë 
traumat dhe për t’i udhëzuar gjatë periudhës së tranzicionit. Stafi aktual i shtëpive rezidenciale do 
të ketë nevojë për trajnime gjithëpërfshirëse për të qenë në gjendje që të ofrojë shërbime të tilla, 
dhe sigurisht psikologëve dhe terapistëve duhet t’u ofrohet mbështetje psikologjike për të ndihmuar 
fëmijët.            
   
4. Fëmijët rriten me prindërit kujdestarë deri sa të bëhen të pavarur. Përgatitja për 

jetesë të pavarur mbështetet nga shërbimet sociale.

Fëmijët, që nuk mund të riintegrohen kanë nevojë për vendosje të përhershme në kujdestari, gjë që 
mund të çojë më vonë në birësim, ose në fëmijë që rriten në mënyrë të pavarur në familjet e tyre 
biologjike, dhe duhet të mbështetën drejt një jetese të pavarur. Kushtet e renditura në Kapitullin 2 
mund të përdorën edhe këtu, por karakteristikat e prindërve kujdestarë ndryshojnë. Ata duhet të 
jenë në gjendje të bashkëpunojnë me familje biologjike ose të njohin rolin e saj në jetët e fëmijëve, por 
gjithashtu duhet të jenë të gatshëm të integrojnë fëmijët si pjesëtarë të familjes së tyre, dhe në rastin 
e fëmijëve në Shqipëri kjo shpeshherë përfundon në birësim. Sidoqoftë, ata do të jenë figurat e para 
të atashimit për fëmijët dhe duhet t’iu sigurojnë atyre një familje të dashur, të cilës do t’i përkasin 
edhe pasi të bëhen të pavarur. Në Shqipëri, kjo do të jetë e disponueshme për grupin e fëmijëve nën 
moshën 12 vjeç, dhe si rrjedhojë kërkon angazhimin afatgjatë të prindërve kujdestarë. Shteti pritet 
të mbështesë këta prindër kujdestarë dhe t’u ofrojë atyre mjetet për t’u kujdesur për fëmijët derisa 
të bëhen të pavarur. Kjo përfshin programe të veçanta përgatitore për adoleshentët dhe shërbime 
mbështetjeje pas kujdesit (p.sh. strehimi social dhe shërbime mbështetjeje për të rriturit, sapo të kenë 
arritur moshën 18-vjeçare.)

5 Fëmijët që kanë nevojë për kujdes alternativ të përhershëm dhe që nuk mund të 
vendosën në familje kujdestare, vendosen në llojin e kujdesit rezidencial të quajtur 
shtëpi kujdestare, ose në grupe të vogla kujdesi për fëmijët.

 
Fëmijët që kanë nevojë për kujdes alternativ dhe nuk mund të vendosen në kujdestari për disa arsye, 
duhet të vendosen në shtëpi kujdestare në komunitetet. Banesat aktuale janë të papërshtatshme 
për strehimin e grupeve të tilla të përhershme, për shkak se ato janë stigmatizuese dhe mbeten 
institucione gjithsesi. Këta fëmijë duhet të mësojnë se si të qëndrojnë/bëhen pjesëtarë të komunitetit 
dhe do të zhvilloheshin më mirë në shtëpi kujdestare. Bashkisë mund t’i duhet të marrë me qira një 
apartament (ose më shumë, nëse është e nevojshme) në komunitet dhe të vendosë fëmijët në grupe 
të vogla, të grupuar me kujdes. Një pikë e rëndësishme është që motrat me vëllezërit të vendosën 
bashkë, dhe gjithashtu që fëmijët e vegjël të ndahen nga adoleshentët dhe vajzat nga djemtë, kur 
janë adoleshentë. Ndoshta, për adoleshentët më të rritur alternativa më e mirë do të ishte kujdesi 
rezidencial afatgjatë, por që duhet t’i përmbahet disa kritereve:

•	 Grupet	 janë	me	6	–	8	 fëmijë	 (maksimumi	10)	 në	një	 shtëpi	 normale,	ose	apartament	në	
komunitet;

•	 Nëse	është	e	mundur,	grupet	duhet	të	kenë	kujdestarë	të		caktuar,	të	cilët	mund	të	veprojnë	
si modele dhe figura atashimi. Në rastin më të mirë, ata jetojnë me fëmijët, ose janë disa që 
punojnë me turne dhe ofrojnë kujdes familjar.

•	 Kujdestarët	sigurohen	që	fëmijët	të	ndërtojnë	një	rrjet	në	komunitet,	për	shembull,	nëpërmjet	
rekrutimit të një të rrituri të rëndësishëm, ose ofrimit të një familjeje kujdestare të përkohshme 
që mund t’i këshillojë/mbështesë pasi arrijnë moshën 18-vjeçare. 
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•	 Në	 sistemin	 e	 shtëpisë	 kujdestare,	 ne	 identifikuam	 një	 pengesë	 për	 të	 rriturit	 e	 rinj:	 nuk	
largoheshin dot nga shtëpia, sepse nuk mund të përballonin jetën jashtë. Kjo tregon rëndësinë 
e përgatitjes së një programi për jetesën e pavarur dhe mbështetjes pas kujdesit. Gjithashtu, 
tregon rëndësinë e ngritjes së një rrjeti, në mënyrë që të rinjtë të mund t’ia dalin në komunitet, 
si të rritur. 

•	 Lidhjet	me	familjen	(më	të	gjerë)	biologjike	ruhen,	ose	rikrijohen,	për	të	siguruar	që	të	rinjtë	
nuk do të jenë të izoluar dhe të vetmuar pas riintegrimit.

•	 Kujdesi	ofrohet	 sipas	një	plani	 individual	 kujdesi,	 që	 rishikohet	herë	pas	here,	 dhe	 fëmijët	
përfshihen në procesin e rishikimit. Psikologët dhe terapistët janë në dispozicion për t’i 
ndihmuar fëmijët të kuptojnë të kaluarën e tyre dhe të përcaktojnë të ardhmen. Librat për 
jetën, kutitë e kujtimeve dhe programet që i ndihmojnë ata të kuptojnë historinë e jetës së 
tyre, hartohen nga vetë ata.

•	 Fëmijët	dhe	të	rinjtë	duhet	të	përfshihen	në	procesin	e	vendimmarrjes:	takimet	me	një	grup	
rinor, këshillin e fëmijëve, ose shtëpitë kujdestare, duhet të organizohen rregullisht për të 
diskutuar situatën në shtëpi, për përgjegjësinë e përbashkët lidhur me kushtet dhe mjedisin e 
shtëpisë dhe me punë të tjera që e klasifikojnë grupin si “familje”.

Problemet e identifikuara në Shqipëri dhe në Bashkinë e Shkodrës 

Duke pasur parasysh kuadrin kohor të studimit dhe faktin që jo të gjitha palët e identifikuara të 
interesit patën mundësinë të flisnin me konsulentin, kjo listë nuk është shteruese dhe do të diskutohet 
më tej në seancat me fokus grupet. Problemet e identifikuara përshkruhen sipas numërimit të mësipërm:

1. Familjet e mbështetura në komunitet 
•	 Buxheti	nuk	është	 i	mjaftueshëm	për	 të	zhvilluar	 të	gjitha	shërbimet	e	 reja	 të	nevojshme	

në çdo zonë të bashkisë. Megjithëse buxhetin e bashkisë, janë të nevojshme edhe fondet e 
jashtme nga (I) OJQ-të. Në të ardhmen, nevoja për fonde, edhe nga buxheti kombëtar (fondi 
social), do të jetë më e madhe,.

•	 Aktualisht,	sistemi	i	referimit	nuk	është	shumë	i	saktë.	Ka	shumë	projekte	të	vogla	të	iniciuara	
nga OJQ-të dhe OSHC-të, që nuk bashkëpunojnë dhe punojnë në një mënyrë të izoluar, për 
një grup të vogël të synuar. Ka një boshllëk dhe organizatat projektojnë shërbime, shpeshherë 
të shtrenjta, që nuk mund të zbatohen në nivel vendor.

•	 Shumica	e	OJQ-ve,	sipas	hartëzimit	të	Shërbimeve	Sociale	Shtetërore,	ndodhën	dhe	ofrojnë	
shërbime në zonën urbane. Zonës rurale i mungojnë shërbimet dhe njerëzit jetojnë të izoluar, 
problemet e tyre nuk janë identifikuar, e as trajtuar ende. 

•	 Ka	punonjës	socialë	dhe	specialistë,	të	patrajnuar	në	mënyrë	të	përshtatshme	për	të	zgjidhur	
çështjet e identifikuara. 

•	 Vendimmarrja	në	gjykatë	është	e	ngadaltë	dhe	gjyqtarët	e	prokurorët	nuk	janë	të	trajnuar	
posaçërisht për rastet e fëmijës, që është pjesë e çështjeve civile dhe gjykohen nga të gjithë 
gjyqtarët e disponueshëm. Kjo pengon riintegrimin dhe ndjekjen ligjore.

•	 Monitorimi	i	fëmijëve	të	riintegruar	mungon.
•	 Shërbimi	Social	Shtetëror	ka	staf	 të	pamjaftueshëm	për	kryerjen	e	detyrës	në	mënyrë	të	

kënaqshme.

2. Kujdestaria e përkohshme
•	 Sistemi	i	kujdestarisë	është	në	zhvillim	e	sipër	dhe	nuk	është	vënë	ende	në	punë.	Fëmijët	e	

vendosur tashmë në kujdestari (vetëm 3), janë me persona që u zgjodhën posaçërisht, u 
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vlerësuan dhe u trajnuan, pasi u bashkuan. 
•	 Për	kujdestarinë	e	përkohshme	nevojiten	 fushata	 të	veçanta	rekrutimi,	për	 të	 identifikuar	

personat e gatshëm për të investuar kohën dhe energjinë e tyre lidhur me sfidat e vendosjeve, 
dhe për të bashkëpunuar ngushtësisht me familjet biologjike dhe prindërit kujdestarë 
afatgjatë / birësuesit.

•	 Përshpejtimi	i	procesit	të	trajnimit	të	punonjësve	socialë	dhe	rekrutimit	të	stafit		është	urgjent	
dhe trajnimi fillestar i ofruar nga Fondacioni Bethany ka nevojë për trajnime pasuese, për t’i 
mbajtur pjesëmarrësit të motivuar.

•	 Buxheti	nuk	është	alokuar	për	të	gjetur	prindër	kujdestarë	për	kujdestari	të	përkohshme,	
gjë që kërkon investim në kohë dhe energji nga ana e prindërve kujdestarë. Shuma duhet të 
rritet pasi nuk mbulon shpenzimet e një fëmije. Shumat e parave, që aktualisht shpenzohen 
për kujdesin rezidencial, duhet të transferohen, për të ndihmuar bashkitë që të zhvillojnë dhe 
të ofrojnë shërbime kujdestarie. Në të ardhmen, kujdestaria mund të jetë 50% më e lirë dhe 
të ofrojë rezultate të mira, por zhvillimi kërkon investime dhe duhet të buxhetohet në vitet 
në vazhdim.

•	 Procedurat	gjyqësore	janë	të	stërzgjatura	dhe	pengojnë	mundësinë	e	vendosjes	së	fëmijëve	
në kujdestari të përkohshme, ose në kujdestari emergjente. Legjislacioni duhet të parashikojë 
këtë shërbim dhe të mundësojë zyrën rajonale të Shërbimit Social Shtetëror që t’i vendosë 
fëmijët në familje dhe të ketë kohë të monitorojë vendosje të tilla për t’u siguruar se fëmijët 
janë të sigurtë. Kjo kërkon standarde dhe procedura monitoruese me role dhe përgjegjësi të 
identifikuara qartësisht.

•	 Rekrutimi	i	prindërve	kujdestarë	për	vendosjet	e	përkohshme	për	fëmijët	më	të	rritur,	grupet	
e vëllezërve dhe fëmijët me nevoja të veçanta do të jetë i mundshëm kur kujdestaria e 
përkohshme të jetë më e rregulluar dhe e mbështetur. 

3. Kujdesi rezidencial i përkohshëm
•	 Strukturat	e	tanishme	kanë	nevojë	për	rikonstruktim	në	mënyrë	që	të	ngrenë	njësi	të	vogla	

emergjente dhe struktura grupi të llojit familjar, për qëndrim të përkohshëm. 
•	 Stafi	nuk	është	i	trajnuar	për	detyrën	e	re	të	kujdesit	afatshkurtër	dhe	pjesëmarrjen	në	ekipet	

multidisiplinore, për të siguruar tranzicion pa probleme të fëmijëve drejt riintegrimit, ose 
kujdestarisë.

•	 Stafi	është	i	paqartë	për	të	ardhmen	dhe	rezistent	ndaj	ndryshimit,	veçanërisht	për	shkak	
të problemeve më të fundit në qendrat rezidenciale, inspektimeve të shumta, ekipeve të 
hartëzimit dhe mungesës së informacionit e planifikimit të sistemit të ri.

•	 Ka	punonjës	socialë	të	patrajnuar	në	mënyrë	të	përshtatshme	për	të	kryer	menaxhimin	e	
rastit, që është i nevojshëm për sigurimin e qëndrimit afatshkurtër nën kujdesin rezidencial.

•	 Vlerësimi	i	fëmijëve	dhe	nevojave	të	tyre,	kërkon	njohuri	dhe	aftësi	në	lidhje	me	mungesat	dhe	
kur kjo realizohet, duhet të trajtohen problemet e identifikuara. Nuk ka asnjë sistem referimi 
të ngritur për shërbimet e specializuara, për t’u ardhur në ndihmë fëmijëve që të kalojnë 
traumën, dhe të ofrojnë terapi, në mënyrë që t’i përgatisin ata për tranzicionin.

•	 Duke	 qenë	 se	 qendrat	 e	 komunitetit	 dhe	 shërbimet	 e	 kujdestarisë,	 nuk	 janë	 funksionale,	
shërbimet nuk janë në dispozicion për të mbështetur fëmijët drejt vendosjeve të reja të 
qëndrimit të shkurtër dhe kjo rezulton në një kujdes rezidencial afatgjatë.

•	 Nuk	sigurohet	mbështetja	e	familjeve	biologjike	për	t’i	përgatitur	fëmijët	për	riintegrimin.	

4. Kujdestaria afatgjatë
•	 Shihni	Kapitullin	2.
•	 Rregulloret	aktuale	janë	burokratike	dhe	procedurat	janë	të	stërzgjatura.	Kriteret	janë	tejet	
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të ngurta dhe rrjedhimisht përjashtojnë personat potencialisht të interesuar, që mund të 
trajnoheshin për t’u bërë prindër kujdestarë për disa fëmijë të caktuar, që aktualisht janë nën 
kujdesin rezidencial. Kjo është e papranueshme veçanërisht për fëmijët dhe foshnjat, dhe iu 
dëmton atyre zhvillimin.

•	 Fushata	e	rekrutimit	nisi	ndërkohë	që	ndjekja	nuk	është	ngritur	në	mënyrë	të	përshtatshme	
dhe personat e interesuar janë të shkurajuar, gjë që mund të ketë pasoja negative mbi persona 
që duan të dalin vullnetarë. Veprimtaritë janë lënë pezull deri sa të jetë zhvilluar sistemi, ose 
procedura më të shpejta, ndërkohë që ka nevojë për më shumë veprim për të mbajtur të 
motivuar personat e interesuar, për t’i vlerësuar, trajnuar dhe vendosur ata me fëmijët.

•	 Advokacia	kyçe	duhet	 të	 jetë	e	pranishme	në	procedurat	gjyqësore	dhe	për	personat	që	
punojnë në gjykatë (gjyqtarët dhe prokurorët), për t’u siguruar që ata i japin përparësi 
seancave me fëmijë të veçantë, përderisa një gjë e tillë është e dëshirueshme, dhe për t’u 
siguruar që ato nuk lihen pezull apo trajtohen si çdo çështje tjetër civile.

•	 Programet	për	tranzicionin,	nga	kujdestaria	afatgjatë	drejt	një	 jetese	të	pavarur,	duhet	të	
hartohen dhe të organizohen në përputhje me shërbimet pas kujdesit për fëmijët që rriten 
nën kujdesin rezidencial.

5. Kujdesi rezidencial afatgjatë
•	 Strukturat	 aktuale	 nuk	 janë	 të	 përshtatshme,	 dhe	 si	 rrjedhojë	 duhet	 të	merren	me	 qira	

shtëpi të tjera kujdestare. Buxheti për këtë do të alokohet vetëm nëse qeveria qendrore njeh 
ndryshimin dhe transferon buxhetin nga strukturat aktuale te shtëpitë kujdestare, ndërsa 
qeveria vendore është e gatshme të investojë për qiratë e shtëpive.

•	 Shtëpitë	 kujdestare	 që	 ende	 nuk	 janë	 rregulluar,	 duhet	 t’u	 përmbahen	 standardeve	 dhe	
rregulloreve të shtëpisë së madhe të fëmijëve, gjë që nuk është e mundur nëse ndiqet një 
model familjeje. Standardet dhe Udhëzimet, procedurat dhe strukturat, ende nuk janë 
zhvilluar. Shërbimi Social Shtetëror po punon aktualisht për këtë (planifikimi, dhjetor 2016)

•	 Vendosjet	në	shtëpitë	kujdestare	nuk	financohen	nga	qeveria	qendrore.	Kur	fëmijët	vendosen	
në OJQ-në që ofron këto shërbime, OJQ-të paguajnë kostot e fëmijëve nga donatorët dhe 
sponsorët ndërkombëtarë, një mënyrë kjo e paqëndrueshme financimi.

•	 Stafi	i	tanishëm	nuk	është	i	trajnuar	për	ndryshimin	dhe	për	rolin	e	ri	si	kujdestar	në	shtëpitë	
kujdestare. Trajnimi duhet të sigurohet para se të ofrohet ky lloj kujdesi. 

•	 Sistemi	i	referimit	nuk	është	ende	gati	për	përdorim.	Shtëpitë	kujdestare	aktuale	sigurojnë	
në mënyrë të pavarur shërbime psikologjike dhe terapeutike. Financimi për këtë nuk është 
alokuar dhe mbështetet në fondet e donatorëve dhe sponsorëve të jashtëm. 

•	 Nuk	është	krijuar	menaxhimi	i	përshtatshëm	i	rasteve,	për	vendosjen	në	shtëpitë	kujdestare.	
Shtëpitë kujdestare aktualisht drejtohen në mënyrë të pavarur dhe përfshirja e punonjësve 
socialë të NJMF-së duket se iu caktohet punonjësve socialë dhe psikologëve të shtëpive 
të fëmijës. Roli i zyrës së Shërbimeve Sociale Shtetërore nuk është i qartë për sa i përket 
shqyrtimit të shpeshtë të planeve të kujdesit dhe komunikimit me familjet biologjike të 
fëmijëve. 

•	 Duhet	të	zgjidhet	çështja	e	fëmijëve	që	aktualisht	janë	vendosur	në	Shkodër	me	familjet	në	
bashki të tjera, dhe duhet të jenë të ngritura strukturat për menaxhimin e rasteve, në mënyrë 
që të sigurohet që familjet biologjike të luajnë një rol të rëndësishëm dhe që fëmijët të mund 
të riintegrohen në familjet e tyre.

•	 Përpjekja	e	shtëpive	kujdestare	me	fëmijët	që	nuk	mund	të	integrohen	në	komunitet,	pengohet	
nga të rriturit e rinj që nuk mund të jetojnë të pavarur. Do të hartohen programet për t’i 
përgatitur ata për strehimin social dhe mundësitë e punësimit (të mbrojtura), ose mbështetje 
të vazhdueshme për të rinjtë që janë nxënës të mirë dhe dëshirojnë të përfundojnë studimet.
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6. rekomandime
Për të zgjidhur problemet e identifikuara më sipër, vendoset një shkallë vlerësuese, që do të funksionojë 
si një kuadër për veprim dhe jo thjesht si një listë rekomandimesh. Një tabelë pason përshkrimin e 
veprimeve të përcaktuara, kundrejt një kuadri kohor të vendosur si një pikë nisjeje për grupin e punës. 
Ndërsa puna është ende në zhvillim, ka shumë elementë që duhen vlerësuar. 

deinstitucionalizimi

1.   Procesi i deinstitucionalizimit
Është e rëndësishme që konsultimet, në nivel qendror dhe vendor, të zhvillohen në të njëjtën periudhë 
dhe planifikimi i transformimit të shtëpive të fëmijës të bëhet në bashkëpunim me Ministrinë e 
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Shërbimin Social Shtetëror dhe Departamentin e bashkisë, për të 
shmangur atë që po ndodh aktualisht: vlerësimi i familjeve pas dhe jo para riintegrimit. 

a.  Në Shkodër
•	 Sapo	bashkia	të	ketë	staf	të	mjaftueshëm	për	të	kryer	detyrat	lidhur	me	riintegrimin	e	

fëmijëve të Shkodrës në komunitet e tyre, duhet të zhvillohen konsultime me të gjithë 
ata që do të angazhohen në procedurën e mbylljes/tranzicionit. Drejtorët janë përfshirë 
tashmë në këtë proces; hapi i ardhshëm do të jetë përfshirja e të gjithë stafit dhe vetë 
fëmijëve në mënyrë të kujdesshme. Kjo do të pakësojë rezistencën dhe në çdo rast do t’i 
ndihmojë të përballen me rezistencën në mënyrë të përshtatshme si dhe do të sigurojë 
bashkëpunimin e tyre.

b.  Në nivel kombëtar
•	 Në	rast	se	një	prej	problemeve	të	identifikuara	është	lidhja/roli	dhe	përgjegjësia	midis	

qeverisë qendrore dhe bashkisë, është me rëndësi që plani të diskutohet dhe të gjenerojë 
planin e deinstitucionalizimit, të hartuar nga qeveria qendrore dhe UNICEF. 

2.  Projektimi i shërbimeve të kërkuara 
A. Një analizë e përditësuar e numrit dhe lëvizjeve, është e nevojshme për numrin e fëmijëve dhe 

arsyet e vendosjes nën kujdesin rezidencial, për fëmijët që janë nga Bashkia e Shkodrës, për 
të identifikuar se çfarë shërbimesh nevojiten. Analiza mbi numrin dhe lëvizjet, e realizuar nga 
Peter Evans (UNICEF), në vitin 2014, formon bazën dhe mund të përditësohet me grupin që 
është vendosur aktualisht.

 Kjo do të sigurojë informacione për projektimin e shërbimeve që nevojiten:
a.  Parandalimi/Masat parandaluese:

o Aty ku, nga ana gjeografike, ka nevojë për kujdes ditor, këshillim dhe shërbime 
mbështetjeje të familjes.

o Sa vendosje emergjente kërkohen çdo vit dhe për sa kohë.
b. Vendosja:
o Çfarë vendosjesh të kujdesit alternativ nevojiten për fëmijët të vendosur aktualisht  në 

struktura, që nuk mund të riintegrohen në familjet e tyre, dhe çfarë pritet të ndodhë në 
vitet e ardhshme.

o Çfarë lloj prindërish kujdestarë duhet të rekrutohen për një kohë të shkurtër, ose të 
gjatë dhe sa shtëpi kujdestare duhet të ngrihen? 



27

B. Fëmijët nga bashki të tjera 
 Marrëveshja midis Shërbimeve Shtetërore Sociale dhe qeverisë qendrore, lidhur me vendosjen 

e fëmijëve që nuk janë banues në Shkodër dhe që nuk mund të riintegrohen, ose të vendosen 
nën kujdesin alternativ në qytetin e tyre. Duhet të specifikojmë nëse do të vendosen 
në kujdestari/shtëpi kujdestare në Shkodër, dhe nëse është ky rasti, duhet të arrihet një 
marrëveshje e qartë lidhur me rolet dhe përgjegjësitë për menaxhimin e rasteve dhe pagesën 
e këtyre vendosjeve me bashkitë e tjera, ku banojnë familjet e tyre.

Projektimi i kostove administrative për shërbimet e ardhshme

Sapo plani dhe projektimi i kostove administrative për shërbimet e reja të jenë gati  (çfarë ka ende 
për t’u bërë), do të jetë i mundur krahasimi i tyre me kostot administrative të institucioneve aktuale. 
Në të ardhmen, kjo mund të rezultojë në më pak shpenzime, por investimet e nevojshme për zhvillimin 
e shërbimeve duhet të kryen nga buxheti vendor dhe fondet e OJQ-ve. Ky buxhetim, me informacion 
aktualisht të disponueshëm, nuk mund të realizohet nga konsulenti, dhe si rrjedhim përbën pjesë të 
planifikimit të veprimit. 

Kjo do të ofrojë bazën për lobimin dhe negociatat me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për 
transferimin e buxhetit, nga institucionet drejt zhvillimit të shërbimeve  në Shkodër dhe në bashkitë 
nga ku vijnë fëmijët.

Bashkia e Shkodrës do të investojë buxhetin e saj dhe fondet e mbledhura, për zhvillimin e shërbimeve 
parandaluese dhe qendrave komunitare si një masë për të parandaluar lëvizjet e reja drejt kujdesit 
rezidencial. Bashkia e Shkodrës dhe Save the Children, po investojnë në zhvillimin e kujdesit alternativ 
me bazë familjen. 

Duhet të qartësohet se kush do të investojë në riintegrimin e fëmijëve të vendosur aktualisht në 
shtëpitë e fëmijëve dhe në financimin e zhvillimit të vendosjeve e kujdesit alternativ për ta (kujdestaria, 
shtëpia kujdestare), dhe për pranimet e reja deri në mbylljen e shtëpive të fëmijëve.

Projektimi i investim kapitalit për zhvillimin e shërbimeve të reja 
 
Nevojat e fëmijëve janë ndërdisiplinore dhe multidisiplinore. Ato nuk mund të plotësohen vetëm 
nga Departamenti i Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik. Ato përfshijnë partnerë nga 
secili prej këtyre sektorëve: shëndetësisë, drejtësisë, policisë, arsimit, punës, si dhe palë vendore dhe 
kombëtare të interesit. E rëndësishme është që të gjithë këta partnerë të jenë të përfshirë, dhe si 
rrjedhim kryesore mbetet hartëzimi i ofruesve të shërbimeve dhe hartëzimi i shërbimeve. 

vlerësimi i të gjithë fëmijëve

Çdo fëmijë që aktualisht është i vendosur në një prej tre strukturave duhet t’i nënshtrohet vlerësimit. 
Ky proces duhet të përfshijë vlerësimin e situatës aktuale të familjes (së zgjeruar) dhe rrjetit të 
shërbimeve të disponueshme në qytetin ku banojnë familjet e tyre. Kjo nënkupton bashkëpunim midis 
të gjitha bashkive prej nga vijnë fëmijët dhe Shërbimit Social Shtetëror që i sistemoi fëmijët.

Planet e kujdesit dhe planet e riintegrimit të mundshëm duhet të hartohen me kujdes para se fëmijët 
të transferohen në një vend tjetër. Për ta arritur këtë duhen marrëveshje lidhur me menaxhimin e 
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rasteve dhe mënyrën e hartimit të një plani riintegrimi; duhen burime njerëzore të mjaftueshme për të 
folur me personat dhe fëmijët e përfshirë, si edhe marrëveshje me NJMF-të e qyteteve të tjera.

Propozimi për një afat kohor dhe një plan veprimi: ngritja e një grupi pune 

Në vijim të të dhënave të mbledhura, të parashtruara më sipër, do të ngrihet një grup pune për të 
menaxhuar mbylljen e shtëpive rezidenciale dhe do të hartohet një plan veprimi me përcaktime 
kohore të qarta. Për Shkodrën këshillohet që grupi i punës të përbëhet nga Drejtori, eksperti i kujdesit 
alternativ, eksperti i mbrojtjes së fëmijës, përfaqësues të Terre des Hommes, Save the Children,  dhe 
SOS, drejtorët e strukturave rezidenciale, departamenti i Financave dhe Shërbimit Social Shtetëror. 
Kjo siguron që në bazë të informacioneve të mbledhura, të merren vendime dhe të mbikëqyren 
veprimtaritë lidhur me mbylljen dhe zhvillimin e shërbimeve të reja. Udhëzuesi evropian i praktikës 
së mirë10 ofron informacion të detajuar, formularë dhe udhëzime mbi të gjitha veprimet që duhet të 
ndërmerren dhe të drejtohen nga grupi i punës. 

Aktualisht, kjo punë kryhet nga Departamenti i Shërbimit Social përpara detyrave të tjera të tij dhe 
është e rëndësishme që të parashikohet kohë e mjaftueshme për planifikimin e shërbimeve të reja dhe 
mbylljen e kujdesshme të qendrave rezidenciale dhe që të ketë autoritetin për të marrë vendime dhe 
të planifikojnë veprime. 

Është e rëndësishme që të gjithë elementët e sipërpërmendur të jenë pjesë e axhendës së advokacisë me 
Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Shërbimin Social Shtetëror, dhe të organizohen diskutime 
rreth buxhetit të posaçëm, në mënyrë që grupi i punës të jetë në dijeni të pikënisjes së punës së tij. 
 
Detyra e këtij grupi përfshin, por nuk kufizohet në kërkimin e miratimit të të gjitha palëve në nivel 
vendor dhe kombëtar, minimizimin e rezistencës dhe përfshirjes së komunitetit vendor, kërkimin e 
fondeve të mjaftueshme, zbatimin e procesit të monitorimit dhe vlerësimit dhe sigurimin se asnjë palë 
tjetër nuk do të ndërmarrë hapa (për shembull, lëvizjen e një grup fëmijësh të papërgatitur) ose të 
zhvillojë shërbime pa dijeninë, apo përfshirjen e grupit të punës.

zhvillimi i shërbimeve të reja

Qendrat komunitare  
Grupi i punës: planifikim i informuar dhe bashkëpunim me të gjithë palët e interesit

Aktualisht, zhvillimi i qendrave komunitare është pjesë e punës e Departamentit të Shërbimit Social 
Shtetëror, tashmë i mbingarkuar me detyrën e tij të punës sociale. Projekti pilot do të ndërmerret së 
bashku me Terre des Hommes. Ka shumë ide lidhur me çfarë duhet zhvilluar, por këshillohet që ato të 
jenë pjesë e një planifikimi më gjithëpërfshirës brenda grupit të punës, siç u parashtrua me sipër. Kjo 
do të garantojë se asnjë plan nuk do të hartohet dhe as shërbimet nuk do të zhvillohen pa vendimet 
e duhura, të përgjithshme dhe të përditësuara nga një ekip që do të mbikëqyrë të gjithë procesin dhe 
do të jetë në kontakt me të gjithë sektorët dhe ofruesit e shërbimeve. 
Me ndihmën e Save the Children do të zhvillohet një bazë të dhënash për hartëzimin e klientëve që 
marrin shërbime.

10. Një Udhëzues i praktikës së mirë i publikuar në kuadër të Programit Daphne, nga Komisioni Evropian, Drejtoria e 
Përgjithshme e Drejtësisë dhe Çështjeve të Brendshme në bashkëpunim me Zyrën Rajonale të OBSH-së për Evropën dhe 
Universitetin e Birmingham, MB; ISBN: 0704426269 9789704426269; http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/
files/documents/5995.pdf
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7. Plan advokacie
Ky studim tregoi një sërë çështjesh që duhet të trajtohen në një plan advokacie. 
 
A.   Lobimi dhe advokacia për Rregulloret dhe Politikat 

1. Qartësimi i roleve, përgjegjësive dhe financave 
a. Rolet dhe përgjegjësitë lidhur me përgjegjshmërinë, monitorimin dhe vendimmarrjen 

midis qeverisë qendrore dhe vendore.
b. Nivele të ndryshme financimi: nga qeveria qendrore dhe vendore. 
c. Fëmijët në qendrat e kujdesit rezidencial që vijnë nga bashki të tjera dhe nevoja për 

bashkëpunim dhe qartësim të përgjegjësive dhe financimit.
d. Gjykatat duhet t’i japin prioritet rasteve të fëmijëve dhe të përshpejtojnë procesin e 

vendosjes së fëmijëve në kujdestari. Trajnimi dhe ndërgjegjësimi për të drejtat e fëmijës, 
zhvillimin dhe mbrojtjen e fëmijës janë të nevojshme në gjykata.

2. Kujdesi alternativ me bazë familjen:
a. Zhvillimi i kujdestarisë pengohet për shkak të rregullave të rrepta për t’u bërë prindër 

kujdestar, pagesës së ulët për kujdestarinë dhe procedurave të ngadalta në gjyqe. 
b. Rregulloret për shtëpitë kujdestare që nuk janë ende në fuqi pengojnë zbatimin e 

mëtejshëm të projektit (kostoja/buxheti nuk është përcaktuar)

B. Ndërgjegjësimi: 
 Opinioni publik:  “Çdo fëmijë duhet të rritet në një mjedis familjar të sigurt dhe të 

ngrohtë, ku mund të arrijë potencialin e tij të plotë!”

1. Ndërgjegjësimi rreth rëndësisë së rritjes në familje dhe disponueshmëria e mbështetjes dhe 
shërbimeve për të përkrahur familjet. Një mesazh i rëndësishëm është se kujdesi rezidencial 
nuk përbën zgjidhje dhe komuniteti duhet të mbështesë fëmijët që rriten në situata vulnerabël. 
Save the Children po përgatit një plan advokacie së bashku me Bashkinë e Shkodrës.

8. Plan veprimi i popozuar
Ky plan veprim do të diskutohet me Drejtorinë e Shërbimit Social Shtetëror dhe Save the Children. 
 
Kushtet minimale
Duhet të hartohen planet e buxhetit për çdo hap të procesit, në mënyrë që të sigurohet se planet e 
hartuara do të financohen në mënyrë qëndrueshme nga buxheti vendor (me subvencione nga qeveria 
qendrore?) dhe se kur do të nevojitet mbledhja e fondeve.
Duhet të zhvillohen standardet për kushtet minimale që familjet duhet të plotësojnë para se fëmijët 
të riintegrohen në familjet e tyre.

Trajnimi nevojitet për të gjithë profesionistët e përfshirë. Duhet të merren parasysh nevojat për 
trajnim të stafit të ri dhe stafit të përfshirë në rrjetin e sistemit të referimit. Duhet të hartohet një 
plan i veçantë për trajnimin.
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1 Ngritja e një grup pune siç përshkruhet në këtë raport për të mbikëqyrur të gjitha veprimtaritë 
e propozuara në plan veprimin.

2 Qartësimi i çështjes së roleve, përgjegjësive dhe financimit të tranzicionit me Ministrinë e 
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Shërbimin Social Shtetëror.

3 Përfundimi i hartëzimit për të identifikuar vulnerabilitetet në të gjitha zonat administrative 
dhe hartimi i një plani nevojash për shërbimet e mbështetjes që duhet të trajtohen nga 
qendrat komunitare dhe ofruesit e disponueshëm të shërbimeve.

4 Vlerësimi i përfundimeve të workshop-it me të gjitha OJQ-të dhe OSHS-të, ushtrimi për të 
sinkronizuar hartëzimin e ofrimit të shërbimeve dhe formimi i rrjetit vendor dhe sistemit të 
referimit. 

5 Fillimi i procesit të vlerësimit të shërbimeve të palincensuara për të konstatuar nëse ato 
i plotësojnë standardet e vendosura nga bashkia për ofrimin e shërbimit dhe mundësia e 
përfshirjes në rrejt dhe në sistemin e referimit.

 Pilotimi i projektit të qendrës komunitare me Terre des Hommes dhe pilotimi i të gjitha planeve 
të tjera, pasi të jetë vlerësuar ky i pari, duke përdorur strukturat aktuale, hartëzimin dhe 
sistemin e referimit, dhe më pas hartimi i planeve për zhvillimin e të gjitha qendrave të tjera. 

6 Organizimi i seancave të këshillimit me stafin e qendrave rezidenciale për t’i përfshirë ata 
në proces, për t’i shpjeguar kuadrin kohor, për t’i bindur për vëmendjen që i kushtohet 
punësimit të tyre, mundësitë e trajnimit, etj. në mënyrë që të minimizohet rezistenca dhe ata 
të angazhohen pozitivisht.

7 Organizimi i seancave të këshillimit me fëmijët për t’i angazhuar ata në proces dhe për t’i 
bindur së zërat e tyre dëgjohen dhe merren parasysh, dhe se çdo fëmijë do të trajtohet 
individualisht me qëllim hartimin e një plani për të ardhmen bashkë me të. 

8 Planifikimi i strategjisë së advokacisë dhe përcjellja e mesazheve të qarta për publikun e 
gjerë: sigurohuni që planet të jenë të qarta para se të përfshihet publiku i gjerë. Nisja mund të 
bëhet nëpërmjet një fushatë për të shpjeguar rëndësinë e rritjes në familje, për të mundësuar 
përcjelljen e mesazhit që duhet ta kuptojë i gjithë komuniteti.

9 Vlerësimi i çdo fëmije në qendrat rezidenciale dhe nisja e komunikimit me Drejtoritë dhe 
SHSSH-në rajonal për të vëzhguar mundësinë e riintegrimit të fëmijëve.

10 Në bazë të planeve të vlerësimit dhe projektit për analizën e numrit dhe lëvizjeve, të theksohet 
nevoja për shtëpi kujdestare dhe kujdestari në Shkodër.

11 Zhvillimi i shërbimeve të monitorimit, vlerësimit dhe inspektimit për të mbikëqyrur sistemin e ri.
12 Vetëm pasi të jenë ngritur të gjitha shërbimet, duhet të hartohen planet për përgatitjen e 

fëmijëve dhe transferimin në një vend të ri dhe të përhershëm.
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Ngritja e një grup pune  për të mbikëqyrur 
të gjitha veprimtaritë.

Takime tre-mujore.

Qartësimi i çështjes së roleve, 
përgjegjësive dhe financimit të tranzicionit 
me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe 
Rinisë dhe SHSSH-së.

Përfundimi i hartëzimit për të identifikuar 
vulnerabilitetin në të gjitha zonat 
administrative dhe hartimi i një plani 
nevojash për shërbimet e mbështetjes. 

Vlerësimi i përfundimeve të workshop-it 
me të gjitha OJQ-të dhe OSHS-të, ushtrimi 
për të sinkronizuar hartëzimin e ofrimit 
të shërbimeve dhe formimi i rrjetit vendor 
dhe sistemit të referimit.

Fillimi i procesit të vlerësimit të shërbimeve 
të palincensuara.

Pilotimi i projektit të qendrës komunitare 
me Terre des Hommes.

Vlerësimi i pilotimit.

Zhvillimi i qendrave të tjera komunitare.

Organizimi i seancave të këshillimit me 
stafin e qendrave rezidenciale.

Organizimi i seancave të këshillimit me 
fëmijët për t’i angazhuar ata në proces.

Takime individuale me fëmijët
.

Planifikimi i strategjisë së advokacisë 
dhe përcjellja e mesazheve të qarta për 
publikun e gjerë.
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1. introduction
The Municipality of Shkoder and Save the Children cooperate in a project for the development of 
family-based alternative care for children who cannot grow up in their own nuclear family. This 
project aims to pilot services for children and families to assist in the transition process of residential 
care into family-based alternatives and develop community centres to support parents and prevent 
placements in care. If a child can no longer be cared for by their parents, the municipality aims to 
provide a continuum of family based alternative care, including but not limited to supported kinship 
care, foster care and casa famiglia type residential care.

An international consultant is recruited to conduct a feasibility study of which the results are laid down 
in this report. This report is meant to serve as a referral document with analytical information, findings, 
recommendations and costs description that will guide the central and local government institutions 
in planning and implementing community based interventions with the aim of de-institutionalization 
of children and development of an effective support structure for families and children.

The findings in this report are based on desk research of national and international reports about 
de-institutionalization in Albania and Europe, field visits and interviews with stakeholders. Some 
information was hard to identify and there are still many questions unanswered, because during 
the timeframe for this report it was impossible to extensively speak with all people identified as 
important actors in driving the process. In the action plan an important activity will be to include 
these people and organizations in moving forward. 

The study is based on the principles as laid down in the United Nations Convention on the Rights of 
the Child, that Albania has ratified and implemented in their national legislation, and the Guidelines 
for the Alternative Care for Children, unanimously welcomed in the General Assemblee of the United 
Nations in November 2009. These Guidelines provide a framework for the regulation and provision of 
alternative care for children without parental care or at risk of loosing parental care. A large part of 
the Guidelines focus on the provision of services to prevent separation of children from their parents. 
The key principles of provision of services should be necessity and suitability. Only when necessary 
children and parents are separated and alternative care offered is suitable and meets the need of 
the individual child and its best interest and supports the child towards reintegration or permanent 
alternative care in order to develop his/her full potential. Paramount is to investigate the root causes 
leading to children being in vulnerable situations and pushing children into the care system and 
putting in place policies and services to address these instead of removing children from their families 
and placing them in residential centres. Responses to address the vulnerability will be gatekeeping 
measures to prevent child abandonment and relinquishment, support to families through a range of 
family strengthening programmes and a variety of services in the community to support parents in 
their child-rearing role.
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2. The methodology
For the feasibility study different instruments were used as sources of information. These were: 

1. Desk research on models of community centres and De-institutionalisation in 
other countries

 A range of reports from countries in Central and Eastern European countries on de-
institutionalisation and the development of community centres to support parents and 
caregivers in caring for their children are studied and analysed on models that could be 
contextualised to the Albanian situation and Shkoder in particular. 

2. Interviews with stakeholders and field visits
 Semi structured interviews with stakeholders at national and local level are held and the 

outcomes analysed. A number of interviews took place in combination with field visits to 
care facilities and casa famiglia. This assisted in understanding the situation from where 
answers were given.

3. Focus Group Discussions with small groups of participants 
 In small groups organised with stakeholders a small number of prepared questions are 

discussed to see what participants see as the main obstacles for the transition process and 
how they perceive themselves in the new structure. More focus groups need to be organised 
with children and staff of the residential institutions. Given the stressful situation in Shkoder at 
the time of the study this was postponed to a later stage and part of the feedback sessions.

4. Feedback sessions
 Following the first mission a feedback session is organised with a group of stakeholders 

(directors of the residential centres) in Shkoder. A wider group of stakeholders, including the 
persons and organisations spoken earlier in interviews and focus groups, will need to be met 
to discuss the findings in this report at a later stage. Given the short time frame between the 
start of the study and this report this is part of the action plan.

The results of the four sources of information were first summarized per activity and then subsequently 
analysed and interpreted for this report. This analysis can be found in this report.

3. Goal of the study
The main goal of this study is to provide the Ministry of Social Welfare and the local government with 
professional information and recommendations on the costs and human resources required, effects to 
the beneficiaries, obligations from state institutions as well as partnering with NGOs and sustainability 
in the future, in case the residential care centres in Shkoder are turned into community centres.

The consultant had a number of meetings with key stakeholders to discuss the current state of affairs 
and identify where the key problems are in planning the transformation of services and promote 
community based care instead of placing children in residential care centres. In follow up meetings the 
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initial findings were checked with the directors of the residential centres and the director and social 
workers of the Directorate for Social Services, Housing and Public Health. 

In this report, the process of transformation of services, is explained based on desk work of a number 
of reports from de-institutionalisation processes and development of community based care in other 
countries, with special focus on countries that made a similar political transition in the region (Central 
and Eastern Europe).

The situation in Albania and in Shkoder in particular is laid against these findings taking into 
consideration recent assessment reports about child protection and social service provision in Albania. 
The findings from these reports form the underlying basis but are not repeated in this report that is 
meant to serve as a practice tool for the national government institutions, Shkoder Municipality and 
Save the Children.

Key message is that the services need to be developed on the ground before children can be moved. 
Despite the recent problems in the residential centres in Shkoder, it is wise to carefully plan the 
development of community based services and family based alternative care first so that follow up 
can be provided for the children when reintegrated into the community to ensure this is a permanent 
solution and children fall out of their families again. 

Definition of institutional care: It should be noted that the terms ‘institution’ and ‘institutional 
care’ refer here to forms of residential care without a parent or guardian for longer than three 
months catering for large numbers of children of 25 or more, or small numbers of children 
between 11 and 24 in a building often referred to as a ‘children’s home’. Throughout this report 
the term ‘casa famiglia’ is used to refer to small groups (10 or under), which provide high quality, 
family-type residential care in a normal house the community. 

This report is not yet complete, as more needs to be discovered and discussed. The consultant 
proposes to set up a working group in the municipality as is explained later that will work on the 
findings in this report and identify the information to write a good plan for the transformation of the 
services with budget and human resources components. To do that at this stage is not possible due to 
missing information. The consultant will assist this working group in this task.

The consultant has chosen not to explain into depth the need for transition as the study clearly 
showed that the importance of children growing up in families and the risk and harm of residential 
care is well understood. 

From the report of the European Commission Expert Group on the transition from institution 
to community-based care (2009).
The most clear-cut differences in outcomes can be demonstrated in the area of care for children 
(disabled as well as non-disabled). It is well documented that children who grow up in institutions 
display appalling rates of failure in subsequent adult life (alcoholism and drug dependency, 
criminal behaviour, suicide). By contrast, young adults who grew up in foster care tend to 
integrate into society without appreciable difficulties. There is now increasing evidence that the 
effects of institutionalisation for children - even where the institutions in question have good 
material conditions and qualified staff- can include poor physical health, severe developmental 
delays, (further) disability, and potentially irreversible psychological damage. 
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1. A Guide to good practice published by the European Commission Daphne Programme, Directorate-General Justice 
and Home Affairs in collaboration with the WHO Regional Office for Europe and the University of Birmingham, UK; ISBN: 
0704426269 9789704426269; http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5995.pdf
2. See reference list in Annex 2 of this report
3. Guidelines welcomed in the UNGA in November 2009. See for more information www.alternativecareguidelines.org

4. The de-institutionalisation project
De-institutionalisation (De-I) and the development of family-based care is a long-term project and 
cannot be reached overnight. The process is complex, involving logistical issues, re-deployment and 
redundancy of personnel, redundancy and re-use of buildings, complex financial investment (capital, 
transitional and running costs) but most importantly the movement of children from residential care 
to other placements (family based alternative care) or reintegration into their families. The outcome of 
de-institutionalisation in some countries is that children have been severely traumatised as a result of ill 
prepared and misguided deinstitutionalization processes and thus the way the process is implemented 
is of utmost importance. A movement of children should be meant to improve the services to families and 
children and should be carefully planned and supported. This report intends to assist the government 
and in particular the municipality of Shkoder in this process based on the experiences in other countries.  
As model Save the Children has chosen to make use of the framework as developed by a group of 
experts, organisations and institutions under the Daphne programme of the European Commission, 
based on experiences with de-institutionalisation across Europe, and published in 2007, in a good 
practice guide “De-institutionalising and transforming children’s services”.1

For examples from other countries this report focuses on a number of reports published in recent 
years by different INGO’s2 in Europe about what has been done and is being done to make the 
transition from residential alternative care towards family based care. This process started in the 80th 
in Western and Northern Europe where the majority of large institutions are closed and transferred 
into family-type small group care units and the preferred placement is in kinship and foster care, what 
is developed as a specialized and well organized system. This transition is made possible through a 
robust set of specific child and youth laws, standards and regulations, monitoring and inspection 
mechanisms and qualified and trained professionals and caregivers. 

In Central and Eastern Europe the transition started after the political transition and accession 
into the European Union when these countries implemented the UNCRC and a child rights focused 
approach into their legislation for the provision of health and social services. Following studies on 
the harm and risk of institutional care on the development of children and the development and 
implementation of the Guidelines for the Alternative Care for Children3 De-institutionalisation is 
currently a worldwide process and the number of institutionalized children across Europe decreases 
remarkably since governments, like in Albania, has made this a priority. At the same time service 
provision is decentralized with the aim to bring the services more in line with the local needs and 
service provision closer to the people and tailored to their needs.

Twelve Countries in Central and Eastern Europe currently work together in a project called 
“Opening Doors for Europe’s children” with the aim to close down institutional care for at 
least 16000 children before 2018. This project follows many projects undertaken by different 
INGO’s like Save the Children, Family for Every Child, Lumos, Hope and Homes for Children 
and UNICEF together with government and national CSO’s and NGO’s in the region.  
Lessons learned from these projects and from the process other countries went through during 
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4. Four points from Romania’s De-I process. Opening Doors Campaign website

the transformation can help Albania as a whole, and in the project of Save the Children Shkoder in 
particular, to carefully plan this transition. The Guide, to Good Practice earlier mentioned, can be used 
as a reference document and resource for tools to assist in the process in Albania.

Key4 is to introduce a systems approach to improve the lives of children with a structural reform 
using modern social work practices including assessment, care planning and case management 
with clearly defined roles and responsibilities of all actors.

1.  Political commitment must be present at local and national level in order to create 
lasting change.

2.  Funding must be available to cover transition and development costs. Such investment 
allows budgets allocated to institutions to be used after their closure to sustain 
prevention and high quality alternative care.

3.  The know-how must exist in country to implement reforms and make sure change is 
sustainable.

4.   Civil society must play an important role in the planning and delivery of reform and 
services and ensure that children’s voices are heard in decision-making

The most important is that De-I is not an investment of social services alone, but the process is bedded 
in cooperation between health, education, social security, social services, labour, social housing and 
child protection. Transformation of services needs to be a multifaceted and multi layered development 
and coordination of services to prevent separation is key.

De-institutionalisation is not closing down an institution but developing a holistic system 
of quality services to meet the needs of individual children and support families and 
communities to care for their own children.

Key challenges of deinstitutionalization processes are the replication of institutional culture in 
community-based services, what for instance is currently the case in Albania where the casa famiglia 
have to comply with the standards of residential centres and not have their own standards and 
guidelines, and the long-term persistence of parallel services (failure to close the institution). Conversely, 
there is also a risk when unrealistic targets and timetables are set and de-institutionalisation is seen 
as a cost-cutting exercise. Investment funding is required to develop the community-based services 
to support children and families. Additional costs are incurred during the period where two systems 
are running in parallel, where community services are being established and the residential centres 
have not yet closed. 

Stakeholders, staff in the centres, the community, schools and even parents and children themselves, 
fear the changes and need considerable support. It is important that all these stakeholders are 
involved in the transition and decision-making processes and community-based services must be 
realised in parallel with the closure of the institutions.

One of the aims of Albania is to transform the current residential facilities into community centres. 
During the meetings with the Directorate of Social Services, Housing and Public Health it became 
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clear that not only the three homes for children without parental care, but also the home for persons 
with disability is planned to be closed and children and adults living there are to be reintegrated into 
the community or placed in specialized casa famiglia. This however cannot be the sole responsibility of 
the Municipality of Shkoder because 85% of the children placed are not from Shkoder and their families 
live in other municipalities that need to take the responsibility to assess the families and provide support 
services to them before the children can be moved. Furthermore it is important to realize that from 
the three centres for children without parental care, two are under the competence of the Municipality 
(staffing and physical structures) with funding coming from the national government and the home for 
children aged 3 to 6 is the full responsibility of State Social Services. In this report we include services 
for children with disabilities and special needs in the process of providing community services to prevent 
separation.  While in the past years the number of children in institutional care decreased (national 
figure -13%), the number of children with disabilities increased (national figure + 33%). 

It is concerning that the national government is reintegrating children without appropriate assessment 
and allocation of support structures from the institution 3 – 6 years. Assessment of the family situation 
of two reintegrated children in Shkoder led to great concerns about the safety of the children in their 
families. This is demonstrating what is stated above that moving children should be the final step in 
the process and organizing safety and support structures around families the first step.  

The report of Lumos5: “Ending the institutionalization of children, a progress report, describing 
the work of Lumos in changing systems of care and protection for children in Moldova, the Czech 
Republic and Bulgaria” provides good case examples comparable to the situation in Albania. 

Apart from Lumos the organization Every Child Moldova played an important role in the 
deinstitutionalization in Moldova. They published a thorough report about the whole countrywide 
process that will be quoted throughout this report.

The number of children in institutions in Moldova reduced by nearly 70% because of clear 
national strategies and policies for reform, consistent commitment and cooperation of all 
key stakeholders, political support for the reform programme and close cooperation of all 
government ministries, including health, education, labour, social protection and family and 
finance. Changes in the legislation are needed to ring-fence finances in residential care and 
transfer them to community based services, ensuring sustainability of services needed to replace 
institutions.  Important is also the involvement of a number of NGOs working at county level to 
assist local authorities to implement change. 

4.1.1 finances

If we look at the situation in Albania the financial component is important. In Moldova the financial 
support shifted from financing institutions towards community based services. In many countries the 
principle is that the money follows the child and during transition the funding used for a residential 
placement can be used for after care support for an agreed period of time, what allows social 
workers to follow up and monitor reintegration and provide support services from the community 
centres. In many countries with the transition and decentralization of services, the budget is also 

5. Lumos is founded in 2005 by the author J.K. Rowling, (Harry Potter books) as a charity with the aim to end institution-
alization of children globally by 2050.
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decentralized and national governments make clear budgetary agreements with the municipalities 
and agree shifted responsibilities on management and monitoring of services in line with where the 
money comes from.

In Albania the funding comes from two different sources: residential care financing from the national 
ministry budget while the municipality is expected to finance the development of community centres 
from the locally generated budget. 

For example:
The Ministry provides per beneficiary 6 – 18 years placed in residential care in Shkoder per day an 
amount of 2035 LEK. The moment the children are reintegrated into their families these costs are 
reduced at the national budget, but do not come to the municipality to finance support services. 
In the age group 6 – 18 there are 5 children with families in Shkoder, the others are from other 
municipalities. If we follow the example of Moldova the money would follow the child and Shkoder 
would have 10125 LEK per day for provision of support to families. From this budget they could serve 
more than 5 families with preventative services and ensure that through gatekeeping measures no 
new children nor reintegrated children fall out of the system and enter the institutions again.  

NGOs, like Save the Children and Terre des Hommes are involved in assisting the municipality of 
Shkoder and finance part of the development of new services on project basis (not structural). They 
should closely cooperate together and with other NGO’s working with the national government on 
the deinstitutionalization agenda and advocate with the Ministry to allow local government to use 
the money currently used for the residential placements to finance reintegration of children into the 
community and develop family based alternative services. 

It is remarkable that for foster families only around 9000 LEK (70 Euros) are provided per month 
what is not enough to cover the costs of the child, let alone provide for support services for the foster 
families. This hinders the recruitment of foster parents and limits the possibility to open up for foster 
care to only wealthy people. At present the costs for Casa Famiglia are completely provided by 
external donors. The national government investigates how to provide funding from state budget and 
outsource the services to NGOs. It is good practice in other countries to provide an equal amount 
for children placed in groups and in casa famiglia type of residential care to cover costs of buildings 
and staff. This helps to promote and sustain family based care for children over group care. Albania 
needs to develop a budgeting system that no longer depends on foreign funding in the long term as 
such funds are uncertain and not sustainable in the future.  

4.1.2 Children from all over the country

One of the complicating factors is that children in the residential centres not only originate from 
the town where the facility is based, but come from all over the country. In Moldova and Bulgaria 
work was to be done all over the country to develop services before institutions could be closed. This 
counted for all institutions but even more so for institutions for children with disabilities that are often 
concentrated into one municipality. This requires leadership from the national government and funding 
to all municipalities where the children, currently living in residential care come from. Close cooperation 
between municipalities is needed to ensure appropriate case management of cases cross border. 

Knowing that in Shkoder only 5 of the 27 children (6 – 18), 6 of the 11 children (3 – 6) and none 
of the children (0-3) currently placed in the three residential facilities originate from Shkoder this 
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is an important issue to be considered. (Data September 2016).  Not only in Shkoder community 
centres and social services should be developed close to the communities, but all over Albania so 
that the children in the residential facilities and their families are supported and monitored after 
their transition. Additional to this the question should be answered who is responsible for the case 
management of children and their families when a child from outside Shkoder is placed in a residential 
home in Shkoder. In many countries the case manager comes from the residence from the family, 
in this case municipalities outside Shkoder. They should, in the case of regular review of the case 
investigate what the future of the child and family are and what services are needed to promote 
reintegration or to provide the child with permanent alternative care i.e. placement in foster care or 
casa famiglia. They should arrange payment of the placement and support and supervision of child, 
caregivers and birth family. This issue is to be discussed and agreed upon before moving the children. 

4.1.3 staff of residential centres

One of the key challenges is the redeployment of staff of the residential centres. It is important 
to involve all staff in the transition process to avoid or minimize resistance. If staff members are 
resistant, and the study shows they are, they act this out in their behaviour towards children who 
are already uncertain about what will happen to them as soon as the deinstitutionalization process 
starts. Because not all children can be reintegrated at the same time, the period of transition is asking 
for continuous contact with and involvement of children and staff. Staff will need to be assessed and 
retrained and redeployed. And if the assessment shows that they are not fit for a new job in the new 
structure a system should be in place for them to be provided with additional redundancy payments 
to help ease the process. 

Training of staff needs much attention. Not only because most staff members, and caregivers in particular, 
do not have a special education for their job, but also to prepare them for new functions and to ensure 
that they are prepared to help the children cope with all changes in their lives and they can be active 
members and advocates for the children in the multidisciplinary teams that take decisions. 

4.1.4 The facilities: buildings and locations

In the de-institutionalisation process governments are faced with buildings, often not appropriate for 
alternative use. However there are good examples on how the large children homes are converted 
in apartments for young, single mothers and their children. The mothers receive job training and are 
helped to find work (Hungary, Romania). In Romania one of the largest children homes in Bucharest 
houses currently day-care centres for different groups (small children, children with autism spectrum 
syndrome), offices of NGOs and facilities for training and research. 

In Shkoder there are three residential facilities organized according to age: 0 – 3, 3 – 6 and 6 – 
18 years and one facility for people (children and adults) with disabilities. With the decrease of 
children in residential care, the buildings are currently only half in use for permanent residential care 
for children. The residential buildings host currently other services, like day-care, shelter for street 
children, development centre (Home 0-3) and there are plans to use space for other services like 
community centres. The residential centre 6 – 18 is partly not in use and the home 3 – 6 is nearly empty. 
The residential centre (development centre) for persons with a disability is not visited in the scope of 
this study but needs to be part and parcel of the plan for De-I. This houses both children and adults 
and family based care in casa famiglia and for children foster care is necessary for this group, as 
many may need long term alternative care. 
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The Directorate of Social Services, Housing and Public Health plans to have in total five community 
centres in each of the administrative units of Shkoder urban area and seven in the rural area. Plans for 
two are made and the others are in the pipeline when finances allow. The residential centres should 
be reused for services and may serve as one of the five community centres. Start is made with the 
centre for 0 – 3 where already a day-care centre for Roma and Egyptian children is located, a shelter 
for children and women victims of violence and a development centre for vocational training and 
work for women with an impairment.  

The municipality also plans for a resource centre from where professionals are receiving training 
and information where all professionals will have access. They will also develop protocols of work 
and standards in order to oversee the licenses of all services providers and monitor their activities 
against the standards as set by the municipality. Mapping and network with all NGOs and Civil 
Society Organisations is needed to identify not only the licensed (by Ministry) services but also those 
providing social support without a license. The municipality will take a leadership role in the process.
In one of the meetings the Municipality shared their desire to have the residential centres closed by 
2018 what looks very fast given the problems identified and the fact that the provision of support 
to the families of the currently placed children lies with many partners and municipalities and the 
system for the case management and support to families between municipalities is not yet formalized 
and organized. This needs to happen before children can be moved and residential centres closed. It 
is recommended to transform the centre 6 - 18 into small groups and family units (like is the case 
in the centre 3 – 6) so that children have key workers they can learn to trust and can be cared for 
more age grouped to prevent problems between the older and younger children and between girls 
and boys although this will never solve all problems. 

Most important is that the municipality has sufficient resources (human and financial) to develop 
the infrastructure for gatekeeping and strengthening and supporting families to care for their 
children and develop family based alternative care (foster care and casa famiglia) before the national 
government orders the closure of the institutions. It is also important to clearly define responsibilities 
and management of individual cases between different authorities (national and local).

4.1.5 advocacy

A key component of change is a change in attitudes of the general public and policy makers away 
from the acceptance of the use of residential institutions.

Poverty, identified as the main reason of admission in residential care, is a significant underlying reason 
for children across the world to end up in institutions. In Albania this is not different. Many parents 
struggle in providing food, housing, medication and access to education for their children and are led to 
believe that placing them in a children’s home is a positive choice that will provide them with a better 
future. If these underlying societal problems are not adequately addressed, children will remain to suffer 
and end up on the streets begging or contributing to the family income with selling small goods to 
care and public. That can never be the purpose of reintegration and thus if de-institutionalisation is 
undertaken, the potential of families and the services available and offered to them are important.

In Albania the government and State Social Services have a de-institutionalisation approach and 
admissions to institutions have decreased due to better family planning, acceptance of children 
born out of wedlock and abandonment has dropped because of more abortions. In the discussion 



14

6. Wikipedia

with the directors of the facilities concerns are shared that, because the social administrators are 
not trained social workers, poverty is addressed, but child protection issues are not sufficiently 
addressed and children are left in situations where their rights are violated because support 
services and family based alternative care are not available or accessibility is still limited. This is 
also a fear when reintegration is undertaken without the appropriate support provided to parents. 
With the reintegration started the drop-in centre in Tirana reported a growing number of children in 
street situations not prepared or willing to open up for support. 

A smaller percentage of children have been placed in institutional care as a consequence of orphan 
hood, neglect or abuse. Although care outside of their birth or extended family may be necessary and 
in their best interest, children homes are not the answer and family-based alternative care like foster 
care and casa family be the best place for these children to grow up in. These two forms of family-
based alternative care are in development in Albania but the numbers are limited. In Shkoder there 
are at present only three foster families, lacking the support services they would need, and eleven 
casa famiglia that are fully occupied and cannot take in more children. 

Advocacy is needed to get foster care and casa famiglia better regulated at national level so that Shkoder 
can develop and expand the advocacy agenda they have made. Standards and policies are developed by 
State Social Services but not yet approved by government decision and thus not operational.

From the report of Every Child Moldova:
The theory of change at that point was about linking practice development at local levels (the 
development of services and assessment of institutions and deinstitutionalisation) with policy 
development at national levels; cost-benefit analysis, residential reform strategic planning, human 
resource development to support the reform; and fortifying the communication and advocacy 
efforts to prepare the ground for change. In doing so, children, families and professionals were 
supported to take part in making change at local level, and thus influencing change at the 
national level. 

4.2 development of community centres

4.2.1 functions of the community centres: what model to use?

Community centres are public locations where members of a community tend to gather for group 
activities, social support, public information, and other purposes. They may sometimes be open for the 
whole community or for a specialized group within the greater community.6

Community centres should be based in the community, easy accessible and open for all community 
members. In many countries these centres serve as the cornerstone for preventative services such as:

•	 Day care for children below the primary school age and Early Childhood Development 
activities.

•	 After school services (home work, recreational services and support services for children 
from difficult backgrounds (empowering and development stimulation activities).

•	 Day care centres for young children, children with special needs like disabilities, psychiatric 
disorders or autism what makes it hard to integrate them in normal education.
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•	 Health care services to monitor growth and development of all children 0 -12 years.
•	 Parenting support services: walk-in centre for consultation (parenting advise). Parenting 

courses for groups of parents.
•	 Social work and social administration
•	 Call centre to report cases of abuse and neglect with a follow up system (medical and social 

work) and a child helpline where children can report and ask questions.
•	 Short-term emergency care unit. (Children taken out of home or from the street in an 

emergency situation)
•	 Mother and baby unit (to prevent abandonment and teach them parenting skills)
•	 Rehabilitation services: physiotherapy, speech therapy, play therapy, psychotherapy etc.

ACTIVE Family Support 
Hope and Homes for Children developed a model called ACTIVE Family Support aimed at 
strengthening families at risk of separation. The model enables targeted support in five integrated 
areas – relevant to child wellbeing and builds on the family’s strengths, whilst identifying the 
areas that make them vulnerable. These include living conditions, family and social relationships, 
education, physical and mental health and household economy. The key to this approach is that 
each intervention is building on individual strengths, addressing needs and circumstances, and 
empowering children and families themselves to contribute to their success.

The model allows for the identification and documentation of clusters of needs at community 
level that might lead to the institutionalisation of children, and addresses these by developing 
targeted services accessible to the whole community. The nature of the services varies 
from one community to another, ranging from emergency support for families, Mother and Baby 
services (where the most vulnerable young families can receive support without mothers and 
babies being separated), or Emergency Reception and/or Foster Care services where children 
at risk of neglect or abuse can be placed on a short-term basis. Other services provide support 
that helps parents to look after their families, including access to parenting skills, counselling, 
conflict resolution, financial aid, legal aid, access to social welfare, as well as facilitating access to 
other existing services. A Day Care service offers a safe environment where children can learn 
and play while their parents find work. Meanwhile, life skills training can give adults the skills and 
encouragement they need to keep their families together – vital if the parents themselves grew 
up in institutions and have found it difficult to adapt to family life.

In many areas Hope and Homes for Children worked with local communities to develop 
Community Hubs. These are resource centres that provide a wide range of services according 
to local needs. Community Hubs help to break down barriers and encourage members of the 
community to support the most vulnerable families.

The Department of Social Services in Shkoder cooperates with Terre Des Hommes in developing a 
pilot community centre. The project plan and the model draw on three key pillars: health, education 
and social services. It is important that this model is piloted and financed in such manner that the 
investment of the funds leads to sustainability and replication in other areas. Looking at the ACTIVE 
family support model of Hope and Homes for Children there are many similarities and an important 
component is that the services are addressing the needs in the given area.  
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Because the project plan for the centre with Terre des Hommes is in development at first only the idea 
was shared with the consultant in June 2016. When the place for the centre was visited in September 
2016, it became clear that the first staff recruited were lawyers and a psychologist. Although it is 
important to have a multidisciplinary team, social workers should be the ones starting a community 
centre. They are trained and skilled to develop services and assess needs in communities.  Human 
Resources should be high on the agenda and the qualities of social work professionals well invested. 
Contact between the Municipality, Save the Children and Terre des Hommes is needed to stem all 
ideas together and ensure that plans complement each other.

Since the restructuring of the country into 61 larger municipalities, Shkoder has expanded. The 
population doubled and the covering area changed from 100% of population living in the urban area 
towards 50% where they have an enormous area to cover with ten previous “towns” added to their 
responsibility. The local government is faced with this large area where there are no services on the 
ground and school facilities in very bad circumstances what even might force them to bring the few 
children from certain communities to the urban area to get basic education. The population is living 
in mountainous and remote areas with few families in small communities what will make it hard to 
bring all needed services to them what asks for a clear mapping of most urgent needs, poverty being 
the most obvious, to address these and ensure that families are appropriately supported. 

The Department declared that it is planning to do a mapping of vulnerabilities as to adapt services 
in a certain area to the identified needs in that area. Another important activity is to map the 
services provided by NGO’s and CSO’s to link clients to these services instead of developing them 
as government and create overlap. The services provided by, for instance, SOS Children’s Villages in 
supporting the most vulnerable families can be explored and expertise used. Government will never 
be able to provide the level of intensive services and work with one family they do and thus close 
cooperation with the NGOs and CSOs needs to be established and carefully monitored. It is also 
important to assess long-term sustainability of all project related services and to identify expertise 
and services that the local government could outsource to (“buy” services from) NGOs and CSOs. 
This will ensure that existing knowledge, experience and contacts are capitalized and in outsourcing 
quality criteria and standards can be monitored through reporting mechanisms built in outsourcing 
contracts. This will also guarantee that government can oversee needs and service provision and 
collect data and information for their own planning, monitoring and evaluation. 

The Municipality will ensure that not only in Shkoder urban area community centres are developed 
(5) but also seven (7) in the rural areas. The first two of these to be developed this year are planned 
in Dajc and Guri I zi. The budget for this development, 5 in urban and 2 in rural areas are in place 
for 2016. With this 65-70% of the population is covered. The remaining 35 – 30 % live in very remote 
areas covering 93% of the territory of Shkoder! It will be hard to assist the people living in these 30% 
and they will continue to travel to the town for services.

For 2017 the development of the other centres depends on the mapping and the budget available. The 
Department has to come up with a good plan and their new central staff members, tasked with this 
started working in September this year. This makes planning at present challenge.

The model for the other centres depends on the needs mapping of the location earlier mentioned. 
Important is the accessibility of the community centre and its family friendly atmosphere. The 
municipality intends to also use the home for 6 – 18 years old for this purpose but that will require 
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many changes in the set up and construction of the building. Cost effectiveness is an important factor 
to be considered here. 

It is advised that the plan for the further development of the community centres be discussed once 
the issue around responsibilities and finances between the Ministry and the municipality are solved.

4.2.2 staff

Important in the development of the community centres is the recruitment of social workers. Shkoder 
municipality intends to have social workers/psychologist etc., in all the centres they develop, what is 
a key component for success and also helps the Department at municipality level to focus on policy 
making and monitoring instead of direct social work, what is currently the case. It is important that 
these social workers receive additional and on-going training in child protection and alternative care. 
The standard bachelor or master education in Albania is not yet providing this sufficiently and the 
project of Save the Children/Terre des Hommes on the development of alternative care aims to do 
this. Another important issue, to budget for, is the cooperation between the social workers and the 
intervision and supervision during the development of the new services in order to prevent working 
in isolation, especially in the remote areas, and lack of quality. Currently the supervision task lies 
with the alternative care specialist. The specialist contracted by Save the Children from Foundation 
Bethany gives training. It is important that this will be a permanent activity and budgeted for by the 
municipality in the future. 

From the report of Every Child Moldova7:
Through the project EvC brought increasing focus to the importance of strategies aimed at 
building the social work capacity of local staff through training, including child/family assessment 
and case planning and management. These were the days of the first social workers in Moldova. 
The social workers for the ECHO project were recruited from the existing government 
structures, trained, and continued to work after the project ended. According to EvC, the project 
significantly contributed to the acceptance of family support services in the regions where it was 
implemented because of the capacity building. The project worked at Ministry level in several 
ways: building capacity of government to define and develop relevant legislation policies and 
strategies to better protect vulnerable children and families; strengthening the capacity of Local 
Administrations to plan and deliver child protection services; and strengthening the technical 
capacity of front-line social assistants to assess the needs of children and devise appropriate 
intervention plans. 

The focus in Shkoder is on the training of social administrators and their capacity to not only 
administer financial needs but also to identify child protection cases and report these effectively to 
the Child Protection Unit (CPU) and health issues to the health services etc. Cooperation and close 
ties between the different professionals working in the network around the community centres will 
ensure that holistic support is provided and not only poverty is targeted with cash transfers from the 
social fund/ social security sector.

7. EveryChild and Partnerships for Every Child Moldova (2013) EveryChild Moldova’s Programme Experience: Improving 
Children’s Lives Through Deinstitutionalisation. EveryChild, London.   
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5.  overview of new transformed services from 
residential to the community-based centres: 
typology of services.
The continuum of care can be visualised in the picture8 below:

1. Children grow up in their own supported families, with their biological parents or with 
kinship caregivers.

2. Children needing (temporary) alternative care outside their families are placed in screened, 
trained and licensed foster families. When possible the children reintegrate in their (extended) 
families and otherwise grow up with foster parents permanently.

8. Model designed by Ljiljana Nicolich and René de Bot, The Knowledge factory

PARENTS

CHILDREN HOME

FOSTER
PARENTS
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3. Children needing (temporary) alternative care are placed in short term residential care with 
the aim of reintegration in their own (extended) families or permanent placement in foster 
care.

4. Children grow up with foster parents until they grow independent. Preparation for 
independent living is supported with special services.

5. Children needing long term alternative care who cannot be placed in foster care are placed 
in casa famiglia type residential care or small group care for children.

1. Children grow up in their own supported families, with their biological parents or 
with kinship caregivers.

In accordance with article 18 of the UNCRC States have the obligation to support parents in their 
childrearing task in order to ensure that parents are able to care for their own children. This includes 
but is not limited to provision of a social protection system to prevent that children grow up in 
poverty and parents can provide their children with a healthy, nurturing environment, let them attend 
school and stimulate them to develop into healthy adults. The community centres offer services for 
all parents via in-house services (community centres) or via an appropriate and accessible referral 
system to services provided by GO, NGO and CSO service providers.  These services are accessible 
for all parents and social workers are pro-active in identifying the most vulnerable groups and involve 
these groups in the service provision. Most vulnerable are children with special needs, children from 
minorities (e.g. Roma communities) and children living in remote areas or growing up with single 
parents or broken families. Community centres not only wait until parents come to ask for help but 
also are pro-active and engage with the community to ensure that all children in need are targeted. 
See chapter 4 for further explanation.

2. Children needing (temporary) alternative care outside their families are placed in 
screened, trained and licensed foster families. When possible the children reintegrate 
in their (extended) families and otherwise grow up with foster parents permanently 
(see under 4).

Children found in need and in situations where their health or development is in danger are referred to 
the Child Protection Unit. The Unit is organised at municipality level with social workers decentralised 
in the different community centres doing the assessment of the families and identification of their needs. If 
these needs cannot be met with support to their own family or placement with kinship caregivers the case 
is referred to the alternative care specialist who has to find the child a placement in foster care. A pool of 
foster parents is available to receive the children at short notice: emergency and short term foster care.  
These foster parents are trained specifically to work with the social worker, the psychologist and the 
biological family on the care plan for the child in order to reintegrate the child in the family and be 
stand-by during reintegration.  Conditions to make this work are:

•	 An operation and well functioning foster care system with a specialised social worker, 
psychologist and database/family register for foster parents

•	 Trained staff to recruit, screen, train, support and supervise foster parents in their task
•	 A good matching structure with clearly defined indicators to identify the suitability of 

children for placement in foster care and profiling of children and foster parents to ensure 
appropriate matching. The family register/ database can be a tool to assist although matching 
needs trained social workers to oversee the “human” aspect.
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•	 Case management system for foster care with appropriate forms, care and support plan 
models and reintegration plans. Decision making structure with multidisciplinary teams to 
ensure that all voices are included. 

•	 Child and (foster) parent participation guaranteed in all decisions that affect them.
•	 Appropriate support system for children, foster families and biological families. Support to 

foster parents is provided individual and in groups where peer support is facilitated. This 
support includes on-going training, especially in managing behaviour and understanding and 
addressing trauma.

•	 Standards and Guidelines for foster care service provision and for foster parents
•	 Monitoring and Inspection both for foster care service providers (GO and NGO) and at 

case level.
•	 On-going support services and good transition of support via integrated social services 

provided to biological parents after reintegration. 
•	 Financial support to cover the living costs of the children in care of foster parents and 

provision of support services like therapies to overcome trauma and treatment and medical 
aid for children with special needs.

3.   Children needing (temporary) alternative care are placed in short term residential 
care with the aim of reintegration in their own (extended) families or permanent 
placement in foster care.

 
For a group of children foster care may not be an option. This is the case for instance for children 
living or working on the streets, teenagers with challenging behaviour, children severely traumatised 
and taken out of home during emergency actions (arrest of their parents, identification of severe 
abuse and neglect etc.) and children needing specialised health care. These units can also serve 
for children whose parents refuse their placement in foster care as a preparation for return home 
or sensitising the parents for placement in foster care. The placements are meant for transition 
and groups need to be carefully managed and organised. It is important to have specialised groups 
for different age groups and for different target groups who need specialised attention. Children 
who lived or worked on the streets do not easily match with small children who were abused at 
home or with teenagers with challenging behaviour. During their placement in small emergency or 
short term units these children need to be carefully assessed, assisted in dealing with trauma, re-
socialised etc. Extensive work needs to be done with their biological families to see if the children 
can be reintegrated within a reasonable time frame. The younger the children are, the shorter the 
period they can be “waiting” for their parents to recover and thus measures are to be taken to 
make the decision to place the children in long term families to ensure their healthy attachment.  
Caregivers and workers in these facilities need specialised training to observe the children, manage 
their behaviour, help them overcome the traumas and guide them in the transition period they are 
in. The current staff of the residential homes will need extensive training to be able to provide such 
service and there must be psychological support available of psychologists and therapists to help the 
children. 

4. Children grow up with foster parents until they grow independent. Preparation for 
independent living is supported with special services.

Children that cannot be reintegrated need permanent placements in foster care what may lead to 
either adoption or to children growing independent in their biological families and be supported 
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towards independent living.  The conditions listed under 2 also apply here but the characteristics 
of the foster parents differ. They have to be able to cooperate with or recognise the role biological 
families in the lives of the children but they must be willing to make the children full members of their 
families and in the case of small children in Albania this often leads to adoption. In any case they will 
become the primary attachment figures for the children and have to provide them with a nurturing 
family where they also belong to after they have grown independent. In Albania this will mainly be 
available for the group of children under the age of 12 and thus asks for long-term commitment of 
foster parents.  The state is required to support these foster parents and provide them with the means 
to care for the children until they are independent. This includes special preparation programmes for 
teenagers and after care support services (e.g. social housing and adult support services once they 
have become 18+)

6. Children needing long term alternative care who cannot be placed in foster care are 
placed in casa famiglia type residential care or small group care for children.

 
Children, who need alternative care and cannot be placed in foster care for different reasons, should 
be placed in casa famiglia in the community. The current buildings are unsuitable for the housing of 
such permanent groups. The reasons for this are that they are stigmatising and still institutions. These 
children need to learn to stay/become members of the community and would do much better in the 
casa famiglia.  The municipality could see that they rent an apartment (or more if necessary) in the 
community and place the children in small and carefully composed groups. It is important to place 
siblings together but also to separate the smaller children from the teenagers and boys and girls 
separated when teenagers.  Long term residential care will be probably the best option for older 
teenagers but needs to comply with certain criteria:

•	 Groups are 6 – 8 children (max 10) in a normal house or apartment in the community
•	 If possible the groups have fixed caregivers who can act as role models and attachment 

figures. Ideally they live with the children or there are few working in shifts and provide the 
care in a family-type manner.

•	 The caregivers ensure that children build a network in the community, for instance in 
recruiting a significant adult or respite foster family who can be their mentor/ supporter 
after they turn 18. 

•	 In the casa famiglia we identified a blockage of young adults not leaving the home because 
they could not cope outside. This shows the importance of a preparation for independent 
living programme and after care support. It also shows the importance of the network 
building so that the young people can manage in the community as adults. 

•	 Links with the biological (extended) family are maintained or re-established to ensure that 
young people become not isolated and lonely after reintegration.

•	 Care is provided according to an individual care plan that is regularly reviewed and the 
children are involved in this review. Psychologists and therapists are available to assist 
the children understand their past and define their future. Life books, memory boxes and 
programmes to help them understand their life history are made with them.

•	 Children and young people should be involved in decision making: a youth panel or children’s 
council or casa famiglia meetings should be organised regularly to discuss the situation in 
the house, the joined responsibility for the conditions and atmosphere in the home and the 
chores and other tasks that make the group a “family”.
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Problems identified in Albania and Shkoder Municipality

Given the timeframe of this study and the fact that not all identified stakeholders were able to speak 
with the consultant this list is not exhaustive and should be discussed further in focus group sessions.  
Identified problems are described according to the same numbering above:

1. Supported families in the community
•	 Budget is not available to develop all needed new services in every location in the municipality. 

Although part of the municipality budget, still external funding from (I)NGOs is needed. In 
the long run more budget is needed, also from national budget (social fund).

•	 The referral system is not accurate and up to date. There are many small project driven 
NGOs and CSOs that do not cooperate and work in isolation for a small target group. 
There is overlap and organisations develop, sometimes expensive, services that cannot be 
replicated locally.

•	 Most NGOs, according to the mapping of State Social Services, are located and provide 
services in the urban area. The rural area misses services and people live isolated with 
problems not yet identified and addressed. 

•	 There are insufficient trained social workers and specialists to address the issues identified. 
•	 Decision making in court is slow and judges and prosecutors are not specifically trained for 

child cases that is part of the civil cases and dealt with by all available judges. This hinders 
reintegration and legal follow up. 

•	 Monitoring of reintegrated children is lacking. 
•	 State Social Services have insufficient staff to do their task sufficiently. 

2. Short term foster care
•	 The foster care system is in development but not yet operational. The children currently 

placed in foster care (only 3) are with people who have chosen specifically for them and are 
assessed and trained after they were matched. 

•	 For short term foster care you need special recruitment campaigns to identify suitable 
people willing to invest their time and energy for challenging placements and prepared to 
cooperate closely with biological families and long term foster parents/ adopters.

•	 To speed up the process training of social workers and recruitment of staff is urgent and the 
initial training provided by Foundation Bethany needs follow up to keep participants motivated.

•	 Budget is not in place to find foster parents for short term foster care what asks quite some 
investment of time and energy of foster parents. The money is not covering the costs of 
a child and should be increased. The money currently spent on residential care should be 
shifted to equip municipalities to develop and provide foster care services. In the long run 
foster care can be 50% cheaper and provide better outcomes but the development asks for 
investments and should be budgeted for in coming years.

•	 Court procedures are too long what block the possibility to place children in short term 
or emergency foster care. The new legislation should provide for this service and enable 
the regional office of State Social Services to place children with families and have time to 
monitor such placements to ensure that children are safe. This requires clear standards and 
monitoring procedures with clearly identified roles and responsibilities.

•	 Recruitment of foster parents for short-term placements for older children, sibling groups and 
children with special needs is only possible when short term foster care is better regulated 
and supported. 
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3. Short term residential care
•	 The current facilities need restructuring to make small emergency units and family type 

group facilities for short stay
•	 Staffs are not trained for the new task in short-term care and participation in multidisciplinary 

teams to ensure smooth transition of children towards reintegration or foster care. 
•	 Staffs are uncertain about the future and resistant towards change, especially because recent 

problems in the residential centres, the many inspections and mapping teams and the lack of 
information about new system planning.

•	 There are insufficient trained social workers to do case management essential for provision 
of short-term stay in residential care.

•	 Assessment of children and their needs asks for knowledge and skills what is missing and 
when in place the identified problems need to be addressed. There is no referral system in 
place for specialised services to help children overcome trauma and provide therapy in 
order to prepare them for transition.

•	 Because the community centres and the foster care services are not yet functional, services 
are not available to support children towards new placements short stay cannot be 
guaranteed and results in long-term residential care. Support to biological families is not 
provided to prepare them for reintegration

4. Long term foster care
•	 See under 2.
•	 The current regulations for foster care are bureaucratic and procedures take too long. 

The criteria are too rigid what exclude probably interested people that could be trained to 
become foster parents for certain children who are now left in residential care. Especially for 
babies and toddlers this is unacceptable and damaging their development.

•	 The recruitment campaign started while the follow up was not sufficiently in place and 
people showing their interest, are discouraged what can have a negative effect on other 
people to come forward. Activities should be put on hold until the system is developed or 
quicker procedures and more action is needed to keep people who show interest motivated, 
assess and train them and place children with them. 

•	 Key advocacy should be on the court procedures and people working in court (judges and 
prosecutors) to ensure that they prioritise special child sessions as soon as this is desired 
and they are not put on hold and treated like any civil case. It is also important to set rules 
about the procedure.

•	 Programmes for transition from long term foster care towards independent living should be in 
place and organised in line with the after care services for children who grow up in residential care. 

5. Long term residential care
•	 The current facilities are unsuitable and thus additional casa famiglia homes need to be 

rented. Budget for this is only available if the national government recognises the change 
and shifts the budget from the current facilities to the casa famiglia and the local government 
is willing to invest in the rent of housing. 

•	 Casa Famiglia are not yet specifically regulated and need to comply with the standards and 
regulations of large children’s home what is not possible when a family model is followed. 
Standards and Guidelines, procedures and structures are to be developed. State Social 
Services is working on this (planning December 2016)

•	 Casa famiglia placements are not funded by the national government. When children are 
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placed in the current NGO’s who provide the service these NGOs pay the costs for the child 
from international donors and sponsors what is not sustainable.

•	 Current staff is not trained for the shift and a new role as casa famiglia caregivers. Training 
is needed before such care can be offered. 

•	 The referral system is not in place. The current casa famiglia are independently providing 
psychological and therapeutic services. Finances for these are not in place and come from 
external donors and sponsors. 

•	 Appropriate case management is not in place for placement in casa famiglia. The current 
casa famiglia operate on their own and involvement of the CPU social workers seems to 
be delegated to the social workers and psychologists in the homes. The role of the regional 
State Social Services office is not clear with regards to regular review of care plans and 
contact with biological families of the children. 

•	 The issue of children currently placed in Shkoder with families in other municipalities needs 
to be solved and structures in place to manage cases in order to ensure that biological 
families can play a role and children can be reintegrated into their families.

•	 The current casa famiglia struggle with children that cannot be reintegrated into the 
community, and are blocked with young adults not able to live independently. Programmes 
are to be developed to prepare them with social housing and (protected) labour opportunities 
or on-going support for young people who study and want to complete their education.

6. recommendations
To address the problems identified above a ranking is made in order to act as a framework for action 
rather than just a listing of recommendations. A table follows the description with actions set out 
against a proposed timeframe as a starting point for the working group. Much is still to be assessed 
while the work progresses. 

de-institutionalisation

1.   Consultation process
It is important that the consultations on national and local level take place during the same 
period and the planning of transforming the homes is done in cooperation between Ministry, 
State Social Services and the Department of the municipality to prevent what happens at present: 
assessment of families after instead of before reintegration. 

a.  In Shkoder
•	 Once the municipality has sufficient staff to carry out the tasks for reintegration of the 

children of Shkoder in their communities, consultation should take place with all those who 
will be involved in the closure/ transition procedure. The directors are already included in this 
process; the next step is to include all staff and the children themselves in a sensitive manner. 
This will reduce resistance and in any case help to address resistance appropriately and get 
their cooperation.

b.  At National level
•	 Where one of the important problems identified is the relation/ role and the responsibility 

between the national government and the municipality, it is important that the plan is 
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discussed and stemmed with the de-institutionalisation plan as prepared by the national 
government and UNICEF. 

2.  projection of required services
A. An updated stock and flow analysis is needed about the number of children and the reason 

for their placement in care for the children coming from Shkoder municipality, to identify 
what services are needed. The stock and flow analysis done in 2014 by Peter Evans (UNICEF) 
forms the basis and can be updated with the currently placed group. 

 This will provide information for the projection of needed services:
a.  Prevention/ Gatekeeping:

o Where geographically there is a need for day care, counselling and other family 
support services.

o How many emergency placements are required each year and over what length of 
time

b.  Placement:
o What alternative care placements are needed for the children currently in the 

facilities who cannot be reintegrated in their own families, and what is to be 
expected in the coming years

o What is the type of foster parents to recruit/ short term or long term and how 
many casa famiglia to establish? 

B. Children from other municipalities
 Agreement with State Social Services and national government for the placement of children 

not from Shkoder, who cannot be reintegrated or placed in alternative care in their hometowns. 
It must be clear if they are to be placed in foster care/casa famiglia in Shkoder and if so, 
clear agreement about roles and responsibilities for case management and payment of these 
placements is to be reached with the municipalities where their families are living.

projection of running costs for future services

Once there is a plan and projection of running costs for the new services (what is still to 
be done), it is possible to compare this with the running costs of the current institutions. In the 
long run this may be cheaper but the investments needed for the development of services 
need to come from the local budget and funds from NGOs. It is important to know what 
is or could be available in the coming three years. This budgeting could, with the currently 
available information, not be done by the consultant and is thus part of the action planning. 
 
This will provide the basis under the lobby and negotiations with the Ministry for budget shifts from 
the institutions towards development of services in Shkoder and in the municipalities where the 
children come from. 
 
Shkoder will invest own and fundraised budget in the development of prevention services and 
community centres as a gatekeeping measure to prevent new inflow in residential care. Shkoder and 
Save the Children are investing in the development of family-based alternative care. 
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It must become clear who will invest in the reintegration of the children currently in the children homes 
and pay for the development of alternative care placements for them (foster care, casa famiglia) and 
for new admissions until the homes close.

projection of capital investment required for the development of new services
 
The needs of the children are cross- and multi-disciplinary. They cannot be met only by services from 
the Department of Social Services, Housing and Public Health. They involve partners from each of the 
relevant disciplines: health, justice, police, education, labour and both local and national stakeholders.  
It is important that all these partners are involved and thus the mapping of service providers and 
services is key. 

assessment of all children

An assessment needs to be done of each and every child currently residing in one of the three 
facilities. This should include an assessment of their current (extended) family situation and the 
network of services available in the town where their families are living. This requires cooperation 
with all municipalities from which children are placed in Shkoder and State Social Services who placed 
the children.

Care plans and possible reintegration plans needs to be carefully prepared before any child can 
be transferred to another placement. This requires agreements about the management of the case 
and how a reintegration plan looks like and sufficient human resources to speak with all involved, 
including the children, and agreements with CPUs from other towns.

Proposing a timeline and action plan: composing a working group

Based on the information gathered under the headings above a working is to be composed to 
manage the closure of the residential homes and an action plan with clear timescale to be made. 
For Shkoder it is advised that the working group is composed of the Director, the alternative 
care expert, the child protection expert, representatives of Terre des Hommes, Save the Children, 
(SOS), the directors of the residential facilities, Finance department and State Social Services. 
This ensures that based on all information gathered they decide and oversee all activities in relation 
to the closure and development of new services. The European good practise guide� provides detailed 
information and forms and guidelines on all actions to be taken and lead by the working group.  

At present this work is done by the Department of Social Services on top of their other duties and it 
is important that sufficient time is freed for the planning of the new services and the careful closure 
of the residential centres and that they have the authority to take decisions and plan actions. 

It is important that this becomes part of the advocacy agenda with the National Ministry and State 
Social Services and the discussion around budget ring fencing is done so that the working group 
knows their starting position.

9. A Guide to good practice published by the European Commission Daphne Programme, Directorate-General Justice 
and Home Affairs in collaboration with the WHO Regional Office for Europe and the University of Birmingham, UK; ISBN: 
0704426269 9789704426269; http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5995.pdf
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The task of this working group will include but not be limited to seeking the approval of all parties 
at local and national level, minimising resistance and involvement of the local community, seeking 
sufficient funding, building a monitoring and evaluation process and ensuring that no other party 
takes steps (for instance moving groups of children unprepared) or develops services without the 
working group knowing and be involved in.

development of new services

Community Centres
Working group: informed planning and cooperation with all stakeholders

At present the development of the community centres is part of the work of the Department, already 
overwhelmed by their social work task. The pilot is undertaken together with Terre des Hommes. 
There are all kind of ideas what to develop but it is advised that this becomes part of a more 
thorough planning in the working group as described above. That will ensure that no plans are made 
and services developed without appropriate, overall and informed decisions by a team that oversees 
the whole process and is in contact with all disciplines and service providers.  A database for the 
mapping clients receiving services will be developed with assistance of Save the Children.

7. advocacy plan
This study showed a number of issues to address in an advocacy plan. 

A.    Lobby and advocacy for Regulations and Policies

1. Clarity of roles and responsibilities and finances
a. Roles and responsibilities with regards to responsibility, monitoring and decision making 

between national and local government.
b. Different finance streams: national and local government. 
c. Children in the care centres from other municipalities and the need for cooperation and 

clarity of responsibilities and financing.
d. Courts need to prioritise cases for children and speed up the process of placement 

of children in foster care. Training and awareness is needed within the courts on child 
rights and child development/ child protection.

2. Family based alternative care
a. Development of foster care is blocked because of the strict rules to become a foster 

parent, the low foster care allowance and the slow court procedure. 
b. Casa famiglia regulations not yet in force hampering further implementation (costing/

budget not clear)

B.  Awareness:  
 The public opinion: “Every child should grow up in a safe and loving family environment 

where they can fulfil their full potential!”

1. Awareness about the importance of children to grow up in families and what support and 
services are available to support families.Important message is that residential care is not a 
solution and the community is needed to support children growing up in vulnerable situations. 
Save the Children is preparing an advocacy plan together with the Municipality of Shkoder.
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8. proposed action plan
This action plan is meant for discussion with the Directorate and Save the Children.

Basic conditions 

Budget plans need to be made with every step in the process to ensure that plans made can be 
sustainably funded from the local budget (with subsidies from national budget?) and where start up 
fundraising is necessary.

Standards need to be developed about the minimum conditions that families need to meet before 
children can be reintegrated into their families.

Training is needed for all professionals involved in this plan. Training needs are to be addressed for 
new staff recruited and for staff involved in the referral system network. A separate training plan is 
to be developed.

1 Compose a working group as described in this report to oversee all activities as proposed 
in the action plan.

2 Get clarity with the Ministry and State Social Services about roles, responsibility and 
Financing of the transition.

3 Complete a mapping exercise to identify the vulnerabilities in each of the administrative 
areas and make a needs plan for support services to be addressed by the community centres 
or accessible and available service providers

4 Work out the outcomes of the workshop with all NGOs and CSOs and the exercise to fine 
tune the mapping of service provision and form a local network and referral system.  Start 
the process of assessing non licensed services to see if they comply with standards for service 
provision as set by the municipality and can be included in the network and referral system

5 Pilot the community centre project with Terre des Hommes and first pilot all other plans 
when this is evaluated, making use of current structures, the mapping and referral system 
and then develop plans for the development of all the other community centres. 

6 Organise consultation sessions with staff of residential centres to involve them in the process, 
explain the time frame, assure them of the attention given to their employment, the possibility 
of training etc. to minimise resistance and get them positively engaged.

7 Organise consultation sessions with children to engage them in the process and assure 
them that their voices are being heard and included and that each and every child will be 
individually approached to make a plan for the future with them. 

8 Plan the advocacy strategy and compose clear messages for the general public: ensure that 
the plans are clear before the general public is involved. Start can be made with a campaign 
to explain the importance of growing up in families to pave way for the message that the 
whole community is needed to realise this.

9 Make an assessment of each and every child in the residential centres and start communication 
with Directorates and regional SSS to oversee the possibility for reintegration of children.

10 Based on individual assessment plans and the stock and flow analysis project the need for 
casa famiglia and foster care in Shkoder.

11 Develop monitor, evaluation and inspection services to oversee the new system.
12 Only when all services are in place make plans to prepare the children and transfer them to 

a new, permanent, placement.
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Compose a working group to oversee all 
activities.

Quarterly meetings

Get clarity with the Ministry and SSS 
about roles, responsibility and Financing of 
the transition.

Complete a mapping exercise to 
identify the vulnerabilities in each of the 
administrative areas and make a needs 
plan for support services 

Work out the outcomes of the workshop 
with all NGOs and CSOs and mapping of 
service provision and form a local network 
and referral system.

Start the process of assessing non licensed 
services 

Pilot the community centre project with 
Terre des Hommes 

Evaluate pilot

Develop other community centres

Organise consultation sessions with staff 
of residential centres 

Organise consultation sessions with 
children to engage them in the process 

Meet individually with every child

Plan the advocacy strategy and compose 
clear messages for the general public: 

Public Campaign

Mun, Save the 

Children,  TdH, 

RSSS

Mun, 

Save the Children, 

Mun

Mun, 

Save the Children, 

Mun

Mun, TdH

Mun, TdH

Mun

Mun

Mun

Mun, RSSS

Mun, 

Save the Children, 

Mun,

Save the Children, 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 2016 2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018WhoAction
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