
Pengesat kryesore në fushën e kujdesit alternativ në shqiPëri: 
Mungesa e  njohurive të specializuara të punonjësve të kujdesit social për të 
zhvilluar dhe zbatuar deinstitucionalizimin, kujdesin alternativ me bazë familjen 
dhe mbështetjen e kujdestarisë me lidhje gjaku.  

Shërbimet për fuqizimin e  familjeve janë të segmentuara dhe jo të aksesueshme 
nga të gjitha familjet në nevojë. 

Qeveritë lokale kanë mungesë të burimeve financiare dhe njerëzore për të 
zbatuar detyrimet ligjore për rekrutimin, vlerësimin, trajnimin e familjeve 
kujdestare dhe kujdestarëve me lidhje gjaku si dhe integrimin e fëmijëve në 
komunitet dhe familje biologjike.  

Legjislacioni, udhëzimet dhe standardet për rregullimin dhe zbatimin e kujdestarisë alternative dhe deinstitucionalizimin 
janë të paplotë dhe nuk parashikojnë, sipas standardeve të kërkuara, transformimin nga shërbime rezidenciale në 
kujdestari familjare.   

Mungesa e informimit dhe ndërgjegjësimit mbi kujdestarinë alternative reflektohet në numrin e ulët të familjeve 
kujdestare të interesuara.   

Mungesa e menaxhimit të rasteve dhe koordinimit midis bashkive për sa i përket fëmijëve në qendrat rezidenciale: 
shërbimet sociale të vendeve të origjinës ku jetojnë familjet biologjike me shërbimet sociale të qendrave rezidenciale ku 
jetojnë fëmijët pa kujdes prindëror. 

ndërhyrjet tona strategjike 2016-2018
Mbështetje për shërbimet sociale në nivel bashkiak për të ofruar kujdes cilësor alternativ me bazë familjen për të gjithë 
fëmijët pa kujdes prindëror.

Zhvillimi i kurrikulës për Kujdestarinë Alternative, në nivel universitar, për të gjithë profesionistët që punojnë në fushën 
e mbrojtjes së fëmijëve dhe kujdesit alternativ në Shqipëri.

Mbështetje ndaj shërbimeve për fuqizimin e familjeve për  t’i bërë ato të disponueshme dhe të aksesueshme nga të gjitha 
familjet në nevojë në Bashkinë Shkodër. 

Përmirësim i politikave dhe praktikave mbi kujdesin alternativ me qëllim tranformimin e qendrave rezidenciale në ato 
të kujdesit alternativ me bazë familjen.   

Advokim për të ndryshuar qëndrimet dhe besimet e opinionit publik mbi kujdestarinë alternative. 

Fokusi ynë i punës është ulja e numrit të fëmijëve në qendrat rezidenciale 
si rezultat i fuqizimit të familjeve, ofrimit të shërbimeve të përkujdesjes 
alternative me bazë komunitare për fëmijët, si dhe fuqizimit të 
kapaciteteve të profesionistëve, të cilët ofrojnë këto shërbime. 

shërBiMe alternative Cilësore Për 
fëMijët Pa kujdes Prindëror në shqiPëri



Main Barriers to alternative Care iMPleMentation in alBania are: 

Insufficient specialised knowledge in the social workforce to develop and 

implement de-institutionalisation, foster care and support kinship care families.

Family strengthening services are fragmentized and not available or accessible 

for all families in need.

Municipalities lack financial and human resources to implement legal obligation 

to recruit, assess and train foster parents and kinship carers and work for 

reintegration of children in the community. 

Legislation, guidelines and standards for the regulation and implementation of 

foster care and de-institutionalisation are incomplete and insufficiently support, as to required standards, the transition 

of residential care towards family-based care. 

Lack of public knowledge and awareness on alternative care reflects the low number of interested families to foster 

children. 

Lack of cross municipality case management for children in residential care: social services from places of origin with 

those of the residence of the children. 

our strategiC interventions 2016-2018 

Supporting social services at municipality level to provide quality family-based alternative care for children. 

Developing curricula on alternative care, at University level, for all professionals dealing with child protection and 

alternative care in Albania.

Supporting family strengthening services to be available and accessible for all families in Shkodra Municipality.

Improving policies and practices on alternative care to support the transformation of residential care centres towards 

family-based care.

Advocating to change attitudes and beliefs of the general public towards foster care. 

Our goal is to ensure that fewer children will be in institutional care as 
a result of stronger families; community based care alternatives and 
strengthened capacities of social professionists, who offer such services.

quality alternative Care serviCes for 
Children Without Parental Care in alBania 


