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NDGSH 
ka një eksperiencë 

Shumë të mirë për sa i përket 
aktiviteteve duke përfshirë trajnime 

profesionale dhe edukim special për 
fëmijët e rrugës dhe adoleshent të 
veçuar. Këto aktivitete dhe trajnime 

bëhen në qendrat tona të 
përkushtuara në Tiranë, Durrës, 

Elbasan, Burrel, Pukë, ku përfshihen 
një numër aktivitetesh për 

komunitetin.



Viti 1997: Fillon qendra e 
parë për fëmijët e rrugës dhe 
adoleshentët në vështirësi.

Ishte kjo një sfidë që ne, një 
OJF grash, shumë e vogël, 
shumë e re, pa përvojë, pa të 
kaluar,  ndërmori, duke 
treguar që përpjekjet të bëra 
me pasion dhe përkushtim , 
bëhen realitet në çdo situatë.

Ishte viti kur ne  punuam përkrah një OJF franceze, e cila 
ishte sprovuar në situatë dhe vende të ndryshme, me 
eksperienca dhe histori më të këqija se Shqipëria. Ne punuam 
përkrah Triangle Humanitarian, nën programin Phare të BE.

 Kjo qendër, nisi në vitet kur Shqipëria ishte në kohën e saj 
më të vështirë,  në kohën kur gjithë  vendi digjej. Ishte koha e 
piramidave, e humbjes së shpresave, e kaosit dhe antiligjit.

Ne filluam si një shpresë.
 Shpresë për fëmijët e të rinjtë që vinin nga mizerja.
Shpresë  për familjet që u dyndën në  periferi të Tiranës 

për një jetë më të mirë.
Shpresë për shtetin dhe institucionet me të cilat ne filluam 

të ngremë urat e para të bashkëpunimit e duke besuar në to, 
kur asnjë më s'besonte.

Shpresë për një të ardhme, ku të rinjtë nuk do të 
emigronin ilegalisht, pasi Shqipëria mund t'i ofronte punë, të 
ardhme dhe dinjitet.

Këto ishin sfidat e para, me të cilat ne nisëm rrugën tonë.
Shumë shpejt ne filluam të numërojmë  sfidat dhe 

realizimet tona.
Viti 1998: Ndërmarrim hapin e madh; të drejtojmë vetëm 

Ferilasess.
Dhe 1999- 2000, treguan se ne jo vetëm ia dolëm, po 

krijuam standarte, krijuam modele, të cilit dhe shteti shqiptar 
do t' i referohej. 

Në këto vite sfidat më të mëdha, krahas punës së 
përditshme, ishin urat e forta që ne lidhëm me shtetin; 
Ministrinë e Punës, Universitetin e Tiranës(dega sociale).

2001: Ngremë kurset e para të klasave të kompjuterave, 
duke shtuar lëndët komplementare.

2002: Fillojmë  Bibliotekën Lëvizëse, një koncept shumë i ri 
dhe  një sfidë për grupet në nevojë. Libri do t'u hapte më 
shumë dritare, të cilat kishin qenë të mbyllura për këta të rinj.

2003, 2004, 2005: Forcohen lidhjet me Zyrat Rajonale të 
Punësimit, Shërbimeve sociale, Qendrave profesionale 
shtetërore. Shtohen profesionet dhe  bashkëpunimi me Q 
endrat e Formimit Profesional Shtetëror (QFP).

2004: Realizohet ëndrra dhe përpjekja jonë, për të patur 
një godinë tonën, ku do të zhvilloheshin kurset dhe aktivitetet 
e formimit profesional. Falë një mbështetje të donatorit tonë 
EED- Gjermani, ne arritëm të kemi godinën tonë, godinën e të 
rinjve, e cila  jo vetëm do të lehtësonte punën tonë, po do t'u 
jepte të rinjve në nevojë, mundësinë për të kryer kurset në 
një qendër me të gjjitha parametrat evropiane dhe NDGSH-së  
mundësinë për një perspektivë më të qëndrueshme.

Ajo ishte dhe është më shumë se një Ëndërr!
2004-2005: Nga FERILASSES,  në Alternativa Profesionale, 

emër i qendrës, i zgjedhur nga vete përfituesit.
Në vitet në vazhdim: 2005, 2006, 2007, 2008… ne shtuam 

në maksimum numrin e përfituesve.
Në vitet në vazhdim, ne zgjeruam hartën tonë të 

ndërhyrjes. Ne nuk ishim prezentë vetëm në Tiranë dhe 
rrethinat e saj; ne ecem me tej: Durrës,  Krujë, Mamurras, 
Lezhë.

Në vitet në vazhdim ne filluam përpjekjet dhe realizuam 
qëllimin për balancë gjinore.

2008-2010: punuam që të gjithë të rinjtë, nën siglen e 
NDGSH-së dhe të diplomuar në “AP”, të fillonin grupimet e 
tyre, që nën Alumnus, të hidhnin hapat e para drejt krijimit të 
rrjeteve e kooperativave sociale.

2008-2010: AP fillon sherbimet levizese dhe ne nje qender 
tjeter; Qendra 'Minatoret e vegjel'-Valias

1997-2012: Sfida më e madhe që  “AP” ka kaluar e kalon, 
është besimi i gjithë institucioneve që ajo ka lidhje, 
institucioneve shqiptare, Pushtetit Lokal, dhe mbi të gjitha 
besimi dhe ndihma e pafundme e donatorëve të huaj në vite, 
të cilët na besuan, na ndihmuan, na mësuan, na monitoruan, 
me shpirtin insistues dhe human, që i karakterizon këto 
agjenci.

Një falenderim i pafund për gjithë mbështetësit tanë në 
vite:  EED, HEKS, BE, ICCO, Dan AID, pa të cilët ne nuk do të 
kishim bërë histori.

Nga FERILASESS  ne Alternativa Profesionale, sfidat ne vite
Sevim Arbana





Fillimisht u atashova 
pranë shoqatës “Në Dobi të 
Gruas Shqiptare” e u bera 
pjesë e ecejakeve pafund 
në ndihmë të grupeve në 
nevoje…, në pozicionin e 
a d m i n i s t r a t o r e s  s ë  
financave pranë “Shtëpisë 
për Mbështetje dhe Kulturë 
për  Gratë”  në  zyrën  
kryesore të shoqatës.   

Në fillim të vitit 2009 u 
transferova pranë projektit 

“Alternativa Profesionale” Nr.1-Tiranë, në të njëjtin pozicion 
paralel dhe më pas në fund të këtij viti e pashë veten përballë 
një sfide mjaft të rëndësishme të jetës sime profesionale,  
kur  m'u besua drejtimi i këtij projekti  në vazhdim…

Në këto 3 vjet eksperiencë jam munduar të vendos në 
përdorim të gjitha forcat për të çuar përpara punën e 
palodhur të të gjithë atyre që me përkushtim kanë hedhur 
themelet e kanë kontribuar në vite në këtë projekt si edhe 
për të mirëadministruar të gjitha kapacitetet e ngritura deri 
më tash e për të krijuar të reja në funksion të cilësisë e 
profesionalizmit. Në këto 3 vjet, projekti ka pësuar 
ndryshime cilësore, kjo si kërkesë kryesore e standarteve të 
kohës dhe cilësisë. Gjej rastin këtu të falenderoj të gjithë 
punonjësit e qendrës për përkushtimin dhe profesionalizmin 
si edhe  të gjithë bashkëpunëtorët privatë e publikë për 
mbështetjen që i kanë dhënë punës sonë.

“Alternativa Profesionale", tashmë ka hyrë në vitin e saj të 
pesëmbëdhjetë përmes një pune të palodhur në funksion të 
së ardhmes. Të gjithë sëbashku skicojmë e projektojmë çdo 
ditë mbi letrën e bardhë variantin më të mirë të së ardhmes 
së adoleshentëve në vështirësi e fëmijëve që punojnë, për t'u 
dhënë atyre një shans që të grisin njëherë e përgjithmonë 
projektet pacavra që u ofron rruga, puna e zezë, alkooli, 
droga e prostucioni. Për t'i bërë këta të rinj të rrëmbejnë 
penelat e të skicojnë në letrën e bardhë një të ardhme plot 
ngjyra nëpërmjet të qënit profesionistë të mirë e arkitektë të 

Nga Endrita Cici

sigurisë së tyre të mëtejshme. Është kënaqësi të evidentosh 
shkëlqimin e syve të tyre tek ecin përpara ditë pas dite. Është 
lumturi të evidentosh si ndjekin në grup nocionin kohë për 
t'a përkthyer atë në një cikël drejt progresit personal dhe atij 
të shoqërisë në përgjithësi. 

Vitet vrapojnë…, ndjekin njëri- tjetrin si të marrë duke 
lënë pas gjurmë të pakthyeshme, përkthyer në arritje e 
disfata, histori të vogla e të mëdha…, në luftra e paqe…, në 
skamje e bollëk, në progres e regres…., dhe historia 
përsëritet, vazhdon….

Njerëzimi ndjek vrullshëm nocionin kohë - fëmijët rriten, 
të rinjtë plaken e të vjetrit fatkeqësisht fillojnë të 
shuhen………, thjeshtësisht kurba monotone e ciklit të jetës 
është e tëra në funksion të asaj që i themi kohë…

KOHA, ky subjekt i pakthyeshëm merr vlera të 
paimagjinueshme kur mirëpërdoret dhe kthehet në një  
funksion pozitiv të historive njerëzore. Rastësisht një ditë 
kam dëgjuar një thënie të vlerë “E ardhmja është një letër e 
bardhë për t'u shkruar!”.

Maj 2012, jemi përsëri të gjithë së bashku duke rendur 
drejt skajit ku janë ulur këmbëkryq nevojat e shoqërisë ku 
jetojmë, ku janë mbledhur në kuvend  “deputetët vrastarë”; 
varfëria, skamja, uria, infrastruktura e çalë, papunësia, 
trafikimi, cënimi i të drejtave bazike, mentaliteti anakronik, 
vetëgjygjësia, dhuna e çdo trajte, padija... Në këtë kuvend 
marrëzie merren vendime të çmendura që fshikullojnë çdo 
sekondë shpinat e zhveshura të atyre që në zhargonin e 
shoqërisë civile jemi mësuar t'u themi grupe të 
marxhinalizuara…

Me misionin e madh për të shpërbërë këtë “kuvend” dhe 
për të degdisur në skutat e historisë së hershme “deputetët” 
e tij të marrë, mundohemi çdo ditë, të gjithë së bashku të 
marshojmë drejt këtij skaji për të ndikuar në  këto 
vendimarrje alarmante dhe për të mbrojtur ca shpina të 
zhveshura nën  petkun e atij që i  thërrasim INTEGRIM…





S t r u k t u r a  e  
departamentit social është 
formuar që me krijimin e 
qendrës si  një shtyllë  
kryesore për drejtimin, 
zhvillimin, ndihmën dhe 
përqasjen e shërbimeve 
social- profesionale kundrejt 
grupit në fokus, formatorëve 
dhe drejtuesve të qendrës. Ai 
gjithmonë ka qenë i përbërë 
nga  komponentët  më  

kryesorë që ndikojnë në zhvillimin dhe mirërritjen e të rinjve, 
komunitetit dhe shërbimeve që ofron qendra “AP”. Këtu do të 
përmendim  psikologë, punonjës social, sociologë dhe mjekë. 
Vitet e para të këtij departamenti ishin dhe sfida më e e madhe 
për vetë strukturën e tij dhe qendrën në tërësi. Kjo vinte si 
rrjedhojë e një eksperience të re, grup në nevojë i ri, i pa prekur 
më parë, fusha të reja eksplorimi, jetë njerëzish me vështirësi të 
mëdha ekonomike dhe sociale,  kohë tranzicioni, përballje me 
mentalitetin e egër shqiptar etj.  Përpos këtyre sfidave dhe 
vështirësive, punonjëset e departamentit social kanë arritur të 
menaxhojnë situatat e kryqëzuara (realitet- mentalitet- 
shërbime psiko- sociale) me profesionalizëm duke arritur të 
lehtësojnë jetën e vështirë të të rinjve dhe familjeve të tyre në 
ato vite, situatën psiko- emocionale të moshës së adoleshencës 
dhe përplasjen e gjeneratave (prind- fëmijë).  Krijimi i 
departamentit social ishte një nevojë dhe domosdoshmëri që 
reflektohet edhe në ditët e sotme. Kjo vihet re në nevojën që 
kanë të rinjtë për t'u shprehur të lirë, për të gjetur një 
mbështjetje shpirtërore apo morale, për të kërkuar ndihmë, për 
të thënë fjalën e tyre edhe kur e kanë gabim, për të kërkuar 
mendim sesi të zgjidhin një problem apo një konflikt në familje, 
shoqëri apo diku gjetkë, për të zhvilluar aftësitë e tyre personale 
etj. Jo pa qëllim u krijua dhe një manual i veçantë, i cili trajtonte 
tema psiko- sociale me diversitete konceptesh, vlerash, 
fenomene të moshës, pyetësorë, anketime, diskutime në grup, 
këshillime individuale dhe me familjen.  Puna me të rinjtë ishte 
fokusi i departamentit social si një nga detyrat më thelbësore të 
tij. Monitorimi i tyre gjatë ditës, seancat terapeutike, takimet 

Departamenti Social “AP”

me familjen, vizitat në komunitet bënin që punonjëset e 
departamentit të ishin më afër këtij grupi në nevojë dhe të 
dinin ku të jepnin kontributin e tyre në misionin që kishin dhe 
që kanë edhe sot. Përveç punës me të rinjtë, rëndësi i është 
kushtuar gjithmonë formatorëve dhe prindërve  si një urë 
lidhëse për marrëdhëniet me të rinjtë. Duke bashkëpunuar me 
to, kemi arritur të formojmë një linjë të bashkërenduar pune 
(psikologë/punonjës social- formator/prind- përfitues) të 
suksesshme  e cila ndikon në përmirësimin e jetës së të rinjve 
të marxhinalizuar. 

Viti 2006 e në vazhdim shënon zhvillimin e mirë strukturuar 
të departamentit social si një departament i mirëfilltë ku 
përveç të tjerave solli edhe publikimin e studimit “Fëmijët që 
punojnë në rrugë dhe adoleshentët në nevojë”, (punim i shefes 
së Departamenti Social në atë kohë, sociologe Orleana Keçi). Ky 
studim u ndërmor për të ekzaminuar gjëndjen e fëmijëve që 
punojnë në rrugë dhe adoleshentëve në vështirësi , për të 
zbuluar faktorët që i nxisin fëmijët të punojnë në rrugë, për të 
identifikuar nevojat e këtij grupi, për të të vetëndërgjegjësuar 
opinionin për gjëndjen, duke sjellë  gjetjen e zgjidhjeve shumë 
të rëndësishme, përfundime dhe rekomandime për të 
minimizuar situatën e vështirë social- ekonomike të tyre.  
Përveç punës që është e dukshme dhe e prekshme në 
përditshmëri, nuk mund të lëmë pa përmendur edhe punën që 
ecën paralelisht me të parën që janë krijimi dhe përditësimi i 
kurikulave mësimore, të dhënat bazë të të rinjve, krijimi i 
metodave apo programeve sociale, publikime  në gazetë për 
zhvillimet e qendrës “AP”, raportet mujore, vjetore, studime 
psiko- sociale të grupit në nevojë, bashkëpunime dhe 
korrespondencë me organizata të rinjsh, organizata që punojnë 
në të njëjtin sektor, ente shtetërore, subjekte private, teknika 
social- animuese, bordi i prindërve, zhvillim i testeve 
psikologjike,  fokusimi në botën e brendshme të të rinjve në 
shprehjen e talenteve nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme etj. 

Çdo vit që kalon, çdo sesion që lëmë pas duke ndikuar në 
ndryshimin e jetës së qindrave të rinjve na bën më të fortë 
përballë varfërisë, duke e kthyer atë në një sfidë të 
suksesshme...

Andja TRASJA





PAKT-I ME VETEN 
Jeta Vojkollari

Në emigracion jeta është 
ndryshe nga ajo në vendin 
tënd. Koha sikur fluturon më 
shpejt. Pavarësisht nga kjo, 
malli për mëmëdhenë që 
mbajmë brenda vetes, na 
detyron t'a ndalojmë kohën për 
një moment e të kthehemi me 
mendje e zemër aty ku “Balta 
është më e embël se mjalta”. Si 
ishtë jeta aty? Si e kaloja ditën? 
Puna? Shoqet? Çfarë bëra 

mirë? Çfarë mund të kisha bërë më mirë? Çfarë më trishton? 
Çfarë më bën krenare? Kujtimet për kohën që punova me 
dhe për shoqatën “Në Dobi të Gruas Shqiptare” janë pa 
dyshim kujtime  që më ndezin një dritë krenarie në sy e më 
bëjnë të  buzëqesh. Vitet që punova si drejtore për 
“Alternativa Profesionale” (atëherë Ferilasses)  ishin vite të 
një pune intensive e me pasion. Ishin vite kur ne bëmë një 
PAKT me veten, një PAKT që do ta zbatonim atëherë dhe për 
tërë jetën. Ai PAKT ish: Pasion: Ne i vumë vetes qëllimin fisnik 
për të punuar me adoleshentë të hedhur në rrugë nga 
varfëria dhe injoranca, e për t'i udhëhequr ata drejt një 
karriere e një të ardhme më të mirë. Ne e bëmë këtë punë 
me zemër e me pasion që ditën e parë. Art: Puna me 
adoleshentët është shumë e vështirë. Ne e mbushëm atë 
punë me bukuri, e konsideruam art e punë krijuese. Ne i 
kapërcyem vështirësitë me butësinë, kujdesjen, njohurinë 
profesionale, me dashurinë e talentin tonë. Krenari: 
Rezultatet pozitive që shikonim tek adoleshentët në 
paraqitjen, mënyrën e komunikimit, konceptin për jetën, 
profesionin që përveësonin e punësimin në profesion n'a 
mbushnin me krenari e energji në punën tonë. Trimëri: Në 
shoqërinë shqiptare, që është ende larg nga shoqëria civile, 
ne ishim trimat e parë, luftëtarët e së resë, që nuk njihnim 
orar pune apo fundjavë e që shpesh duhet të përballnim me 
antivlerat e asaj shoqërie, të zgjidhnim mosmarrëveshje apo 
të refuzonim me diplomaci kërkesat e ekzagjeruara të prindit 
të ndonjë adoleshenti. Stafin e” Alternativa Profesionale” e 
ka karakterizuar besimi i plotë tek njëri- tjetri, siguria në 

plotësimin e njëri- tjetrit, fryma e mirëkuptimit dhe e 
barazisë, diskutimi i hapur e i civilizuar dhe mbi të gjitha  
mirësia ndaj adoleshentëve dhe konsiderata për situatën e 
tyre. Ne i matëm rezultatet e punës sonë jo me shifra por me 
jetë më të mira të atyre adoleshentëve të mrekullueshëm që 
janë e ardhmja e Shqipërisë. 

 Nuk është rastësi që unë sot punoj për Toronto 
Employment and Social Services (TESS). Kanadaja është një 
vend i zhvilluar.  Shërbimet sociale për atë shtresë të 
popullsisë që vuan nga ana financiare, shëndeti fizik, mendor 
apo emocional janë të ngritura në sistem, dhe për ndokënd 
krahasimi i Shqipërisë me Kanadanë në këtë pikë do dukej 
tepër i guximshëm. Jo për mua. Unë  tashmë i njoh mirë këto 
dy Botë dhe e them me bindje dhe krenari që edhe sot në 
punën time si punonjëse e TESS, unë ruaj ato vlera që fitova 
gjatë punës sime me dhe për shoqatën “Në Dobi të Gruas 
Shqiptare”.“AP” sot është më e konsoliduar dhe zhvillon 
veprimtarinë e saj në disa qytete të Shqipërisë. Unë e 
përgëzoj shoqatën” Në Dobi të Gruas Shqiptare” dhe do ta 
sfidoja atë me pyetjen: Kur do shikojmë një Alternativë 
Profesionale në çdo qytet të Shqipërisë? 

Toronto, 17 Nentor 2010  





Nje program me efekte të matshme
Alketa Çomi
Si drejtore e projektit nga vitit 1998- 2003, jam 

përballur me një sërë sfidash, por edhe arritjesh.  Fati dhe 
lehtësia e madhe ishte, që kjo strukturë tashmë ishte e 
ngritur dhe kishte rekrutuar një staf profesionistësh. Por sfida 
në atë periudhë lidhej me faktin, se drejtimi që shoqata 
donte t'i jepte kësaj qendre ishte jo vetëm aspekti humanitar 
dhe profesional, por përtej këtij qëllimi. Ne donim të arrinim 
një impakt më të gjerë të formimit profesional të këtyre të 
rinjve dhe përveç punësimit, një objektiv tjetër ishte që të 
arrinim t'i integronim këta fëmijë edhe në sistemin shkollor. 
Për këtë arsye, pas disa studimeve vendosëm të shtojmë 
edhe disa aspekte të tjera në këtë projekt. Pamë që tregu 
kërkonte njohuri në kompjuter. Duke qenë se donatorëve 
nuk mund t'u kërkonim më tepër, menduam alternativa të 
tjera të donatorëve të tjerë të asaj periudhe. Patëm fat, që 
“Save the Children” kishte në fokus fëmijët dhe edukimin.  
Me ndihmën e “Save the Children” ne filluam kurset e 
kompjuterit, që hynin për herë të parë. Pamë një entuziazëm 
nga fëmijët dhe vumë re, se këto kurse i tërhiqnin ata. Përveç 
profesionit, në rrobaqepësi, parukeri dhe estetikë, apo 
mekanikë e elektrikë, nxënësit merrnin mësime të 
përbashkëta në matematikë, anglisht dhe kompjuter. Kjo 
ndërhyrje e dha efektin e vet, sepse në fund të periudhës 5-
vjeçare, kthimi në shkollë i këtyre të rinjve arriti në 35%. 
Matematika, anglishtja dhe kompjuteri u dhanë siguri 
fëmijëve për t'u kthyer në shkollë. Duke qenë se këta fëmijë 
vinin nga shtresa vërtet të varfra, procesi i seleksioniomit 
ishte shumë i kujdesshëm, me kritere të kontrolluara edhe 
nga Ministria e Punës. Ne shikonim, që këta fëmijë kishin 
shumë mangësi në stilin e të jetuarit, në mënyrën e të 
ushqyerit. Shpesh edhe jemi “kritikuar” për vetë faktin, që 
ushqimi që u jepej këtyre të rinjve ishte shumë më tepër se 
sa thjesht bamirësi. Nxënësit e kursit të kuzhinës gatuanin 
për shokët e tjerë, pjatë të parë, të dytë dhe të tretë. 
Ushqime, që këta fëmijë për arsye të varfërisë nuk i kishin 
parë në menunë e tyre. Në të ardhmen, ata edhe mund të 
mos i përballonin ekonomikisht, por të paktën u jepej një 
shembull pozitiv, që i nxit ata për të ecur më përpara, që të 
synojnë më tej në jetë. Çfarë më ka mbetur mbresë gjatë këtij 

5-vjeçari ishin aktivitetet kulmore, që ne ofronim në fund të 
kursit. Unë mund të përmend disa prej tyre. I pari që patëm 
ishte një sfilatë mode dhe gatim me gjellë karakteristike. Mes 
të ftuarve ishin donatorët dhe gjithashtu ëprfaqësues të 
pushtetit vendor e atij lokal, anëtarë të shoqatës sonë e të 
organizatave të tjera. Synimi ynë ishte që kjo qendër të mos 
mbetej vetëm një projekt i zakonshëm trajnimi dhe integrimi, 
por të ishte edhe një qendër burimore, që të shfrytëzohej si 
model për ngritjen e qendrave të tjera. Mbi këtë bazë, ne si 
shoqatë u zgjeruam më pas edhe me Elbasanin e Burrelin. 
Shumë nga të dhënat tona janë shfrytëzuar nga Ministria e 
Punës apo edhe degët e tjera të ngritura në rrethe.  Aktiviteti 
i dytë që mua vërtet më ka lënë mbresë ka qenë kursi i 
rrobaqepësisë, i ndihmuar nga gjithë nxënësit e tjerë. Ishte 
një projekt  që u quajt, “Kukulla për kukullat”, më anë të të 
cilit u përgatitën kukulla me dru apo copë për kopshtet e 
fëmijëve. Me këtë ide, ne synuam t'u mësonim të vegjëlve të 
mos luanin me plastika të dëmshme, por me materiale të 
ricikluara, shumë të lira, ku fëmijët vetë mund të vendosnin 
fantazinë e tyre.

Aktiviteti i tretë, që për mua ka qenë befasues ishte 
vënia në skenë e Molierit, një autor të cilin e kanë të vështirë 
ta vënë në skenë edhe fëmijë nga shkollat standarde. Veshjet 
u përgatitën nga kursi i rrobaqepësisë, skena u ndihmua nga 
mekanika dhe elektrika, duke realizuar një shfaqje, që ishte 
totalisht kontribut i fëmijëve. Duke marrë shkas nga kjo dua 
të theksoj edhe rëndësinë e Ndërhyrjes Sociale që zhvillohej 
një orë në ditë gjatë kursit dhe  ku punonjëset sociale kanë 
bërë një punë të mrekullueshme. Fëmijëve iu 
prezantoheshin njohuri, që nga muzika klasike, të cilin 
shumicës prej tyre nuk i ishte dhënë rasti ta dëgjonte e deri 
tek letërsia e fusha të tjera. Gjithë ky informacion i futur në 
mënyrë shumë graduale dhe në pjesë të vogla, që ata të 
mund ta absorbonin dha efektin, në dëshirën e fëmijëve për 
t'u kthyer në shkollë. Nga ata fëmijë që shisnin paketa 
rrugëve, apo vajza të mbyllura në shtëpi pa asnjë 
perspektivë, ata u kthyen në shkollë. Një tjetër risi që ne 
shënuam ishte edhe biblioteka lëvizëse. 7 prej nxënësve tanë 
më të mirë, të ndarë sipas zonave, Kombinati, Kashari, Sauku, 
etj., u blemë nga një biçikletë dhe ata me këto biçikleta 
shpërndanin libra për fëmijët e tjerë. Kjo bibliotekë 
funksionoi fare mirë. Ne asnjëherë nuk kemi pasur mungesa 





në libra dhe gjithmonë na tërhiqeshin libra nga fëmijët. Me 
idenë për të ndihmuar këta fëmijë për t'u punësuar pas 
përfundimit të kurseve, ne futëm idenë e kreditimit të vogël. 
Ku konsistonte kjo? Nxnësve të elektrikës dhe mekanikës u 
blinim një set me vegla, që nga trapano, pincat, etj, që ata të 
krynin shërbime të vogla në komunitetin e tyre. Kurse vajzave 
u blihej makina qepëse. Kjo nuk ishte totalisht falas, por 50%-
50 %. Gjysma e kostos shlyhej nga fëmijët për një periudhë 1-
3 vjeçare dhe këto fonde të mbledhura rishërbenin për 
fëmijët e tjerë, që të blinin pajisjet. Ky ishte një impakt real i 
projektit, sepse kryesorja ishte punësimi i këtyre fëmijëve. 
Duke parë rezultatet reale të këtij projekti donatori ishte 
vërtet i prirur për të na ndihmuar. Një nga sfidat tona ishte 
edhe ndërrimi i shpeshtë i ndërtesës. Çdo pronar ndërtese, 
rriste vit pas viti çmimin e qerasë në mënyrë qesharake. Në 
kushte të tilla, ne hartuam një vlerësim të projektit, sa ishte 
investuar në vitet paraardhëse,  sa mendohej të investohej,  
në shifra reale dhe hodhëm idenë e blerjes ose ndërtimit të 
një godine, eksperiencë që shoqata e kishte që më parë me 
zyrat qendrore.  Nuk ishte kjo thjesht një arsye financiare , 
por arsyeja kryesore ishte një sfidë me rekrutimin e fëmijëve. 
Nëse qendra bëhej e njohur dhe kishte një adresë fikse 
shumë fëmijë do ta kishin më të lehtë për ta gjetur. Por duke 
ndryshuar qendrat nga viti në viti, ne humbisnim kontaktet, 
çka e afektonte projektin negativisht.  Qëllimi i dytë i këtij 
projekti ishte qe ne të mbanim kontakte me nxënësit që 
kishin mbaruar dhe në këtë mënyrë ne shikonim, se çfarë 
efekti kishte dhënë projekti dhe sa afatgjatë kishte qenë ai. 
Në këtë mënyrë ne bënim edhe monitorimin e projektit.Për 
këto arsye duke hartuar një buxhet bindës, përmes 
përpjekjeve me donatorë të ndryshëm ne mundëm të 
siguronim fondet në vitin 2004, për të ngritur godinën,  ku 
“Alternativa Profesionale” vazhdon të funksionojë edhe sot.  
Ky projekt ka efekte të matshme, reale dhe që të jep vërtet 
kënaqësi. Fillimisht e shihja të vështirë përballimin e 
komunikimit me fëmijët, por në fund kur sheh ndryshimin, 
që në fytyrat e tyre, të vrenjtura që riktheheshin me qeshjen 
e moshës së tyre, merr vërtet kënaqësi. 





Zhani XHELILI
Punonjëse sociale 1997- 2001

Fillimet e punës në 
Ferilasses…

Viti 1997 përkoi me 
mbarimin e studimeve të mia 
në Fakultetin e Shkencave 
Sociale, dega Punë Sociale. Në 
atë kohë në shkollë erdhën 
disa përfaqësues së shoqatës  
franceze “Triangle” të cilët 
kërkonin studentë vullnetarë 
dhe në të njëjtën mënyrë atyre 
do t'i shërbente si praktikë dhe 

eksperiencë e parë. Në përzgjedhjen që u bë ata vecuan dy 
studentët më të motivuar ku  një prej tyre isha dhe unë. Kjo 
praktikë që unë duhet të bëja përkoi me një proces punë 
shumë të rëndësishëm të kësaj qendre siç ishte seleksionimi, 
hedhje të dhënash, studim të fëmijëve që punonin në rrugë, 
intervista me ta. Tre muajt e parë  u angazhova me seriozitet 
dhe vullnet në atë fazë pune dhe më pas me mbylljen e këtij 
procesi erdhi dhe zyrtarizimi im si Punonjëse Sociale pranë 
qendrës Ferilasses.

Ku konsistonte puna e Punonjësit Social, roli i tij.
Pikë së pari, Seleksionimi ishte një pikë shumë e 

rëndësishme për rekrutimin e të rinjve. Çdo vit dilnim në 
terren, preknim zonat përreth ku operonte qëndra si Sauk, 
Bathore, Kamëz, Bërzhit,  takonim të rinj që punonin në 
rrugë, flisnim me prindërit e tyre duke aplikuar Kontrata,  ku 
prindërit jepnin lejen që fëmija e tyre të ndiqte kursin e 
zgjedhur, i ndihmonim të rinjtë në orientimin për zgjedhjen e 
kursit duke i lënë dhe hapësira zgjedhjeje sipas dëshirës së 
tyre.  Vend të rëndësishëm zinte edhe puna brenda qendrës 
me fëmijët , hapja e dosjeve personale për çdo fëmijë, krijimi 
i marrëdhënieve të para me ta, manuali i Ndërhyrjes Sociale 
me tema më emergjente si Higjiena, Arsimi, Rëndësia e tij, 
Puna, Ndihma për veten dhe familjen, Socializimi, 
Komunikimi në familje dhe jashtë saj, Vetëvlerësimi dhe 
shumë tema të tjera psiko- sociale.

Marrëdhënia me fëmijët që nga faza e rekrutimit të 
tyre deri në fund të procesit (praktikë+ punësim).

Marrëdhëniet e para afektive stabilizoheshin kur 
fëmijtë, të rinjtë i atashoheshin qendrës.     Mënyra ime e të 
zhvilluarit, e të jetuarit në familje,  karakteri im kanë bërë që 
gjithmonë unë të kem një marrëdhënie të adhurueshme me 
shumë dashuri me fëmijët. Lidhja që krijoja me ta ishte 
shumë e fortë, e pandashme nga jeta ime edhe kur 
largohesha nga puna , ndryshe do ta quaja një marrëdhënie 
“Simbiozë” (Unë dhe ata) që më shoqëronte në çdo moment 
të ditës dhe jetës sime. 

Akivitetet sociale, kulturore, ndërgjegjësuese- 
komunitare që bëheshin në atë kohë.

Mbaj mend që aktivitetet kanë qenë shumë të 
shpeshta në atë kohë, këtu do të pëmend kinema, teatër, 8 
marsi, dita kundër duhanit, mjedisi,  lojra dinamike mes tyre 
dhe 2- 3 herë në javë me të rinjtë shkonim në parqet e 
Tiranës. Ata ndiheshin më të lirë, ndërvepronin me njëri- 
tjetrin, largoheshin pak nga problematikat e familjes duke 
shkarkuar të gjitha energjitë negative.  Aktivitet të 
rëndësishëm përbënin edhe kurorëzimet që i bënim çdo 
fund sesioni, diplomimit të të rinjve. Një aktivitet që mbahet 
mend gjatë është edhe sfilata e vajzave të rrobaqepësisë të 
cilat u ndihmuan nga stilistja e njohur shqiptare Rezarta 
Skifteri. 

Vështirësitë në punët e përditshme me grupin në 
fokus.

Duke qenë se kisha njohuri në fushën psikosociale, isha 
diplomuar në atë fushë, duke patur dëshirën dhe dashurinë 
për të rinjtë m'a bënin më të thjeshtë punën me grupin në 
fokus. Përpos këtyre, vështirësitë ekzistonin siç ishte 
seleksionimi, familjet të cilat nuk i linin vajzat të vinin në 
shkollë, apo familje që i shkëpusnin vajzat nga shkolla për t'i 
fejuar, punësimi ishte një problem tjetër i madh për atë kohë.  
Krijimi i marrëdhënieve me subjekte private, mosha e re dhe 
delikate e të rinjve disa herë nuk i favorizonte  ata të punonin.

Arritjet, ndihma që iu dha këtyre të rinjve në atë kohë.
E kujtoj me nostalgji punën në Ferilasses e mbi të gjitha 





fëmijët, të rinjtë me të cilët kam punuar. Është e habitshme 
të shikosh ndryshimet që ndodhin tek ta, duke filluar me 
ndryshimet fizike si pamja e jashtme, kuroheshin për veten e 
tyre, i kushtonin më shumë rëndësi higjienës e deri tek 
ndryshimet psikosociale si vetvlerësimi, socializimi, lehtësimi 
në komunikimin me prindërit, sjellja me mësuesit etj.  

Një arritje shumë e rëndësishme dhe që vlen për t'u 
përmendur ishte fakti se gjysma e tyre nuk u kthyen më në 
rrugë të punonin. Ata punuan në profesion duke ndihmuar 
veten dhe familjen. Disa të tjerë u rikthyen në bangat e 
shkollës, edhe pse nuk u punësuan në profesionin e zgjedhur 
ne i ndihmuam ata të riintegroheshin përsëri në shkollë.

Mban mend ndonjë rast specific të ruajtur në 
memorien tënde?

Mbaj mend dhe shpesh herë e kujtoj, një djalë në kursin 
e Elektrikes, Erion Diamanti i cili është seleksionuar dhe 
punonte në rrugë në atë kohë. Ai kishte një inteligjencë dhe 
kapacitet për t'u admiruar dhe gjatë formimit të tij në shkollë 
i kam qëndruar shumë afër. Ai u atashua pas meje sa edhe 
kur u largova nga Ferilasses mbaja kontakte të vazhdueshme 
me të, letërkëmbim, urime për festat e fundvitit etj. Ai punoi 
si mekanik, më pas në mobileri dhe më pas ka emigruar për 
në Itali.

Cilët kanë qenë bashkëpunëtorët kyç në të cilat 
mbështetej puna e përditshme?

Me sa mbaj mend bashkëpunëtorët kyç kanë qenë OJF-
të që punonin në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, ata na 
referonin raste apo dhe e kundërta në varësi të ndihmës që 
duhej t'i jepej të riut apo familjeve përkatëse.  Drejtoria 
Arsimore, ka bërë punë bashkëpunuese për t'i rikthyer të 
rinjtë në shkollë dhe Kompanitë private me të cilat kemi 
patur marrëdhënie për punësimin e të rinjve pasi 
përfundonin kursin.

Këshilla apo rekomandime pas kaq vitesh të kaluara 
bazuar në eksperiencën e fituar pranë dhe larg “Ferilasses” 
ose “AP”.

Unë i kushtoj shumë rëndësi grupeve më vulnerabël të 

cilët janë vërtet të motivuar dhe e duan punën. Kjo është 
shumë e rëndësishme sepse investimi që bëhet tek ta është 
shumë i madh, dhe gjithë ky investim duhet tëshkojë tek të 
rinjtë të cilët e vlerësojnë, e kuptojnë, janë të motivuar për 
të punuar dhe që duan të bëjnë dicka në jetë. “Të dini të 
zgjidhni”! Një tjetër rekomandim është hapja e kurseve të 
cilat vërtet kanë perspektivë,  kanë treg dhe kanë mundësi të 
larta punësimi.

 Mosha është një element tjetër i cili duhet të 
ndryshojë. Duhet të dilni nga kornizat  sepse ka shumë të rinj 
të cilët janë mbi moshë dhe që kanë vërtet nevojë për t'u 
ndihmuar.





Episodet tragjike të '97-ës, rikuperimi i përvojës mund 
t'i nënshtrohet idiomës së njohur kuptimore “mësim i 
historisë”.

“Pësime” të tilla në historinë tonë politike, shoqërore, 
etnike dhe kulturore nuk janë shndërruar deri tani në 
“mësime”, qoftë edhe për një periudhë të vetme. Nga kjo 
pikëpamje ne jemi ndëshkuar gjithnjë e më egër. Dhe 
paaftësia apo mosdashja për të nxënë dhe rikuptimësuar 
përvojat e hidhura, mund të na ndëshkojë akoma më 
egërsisht. Kjo ligjësi fatale është ngulitur kaq keq në 
mendësinë shqiptare, saqë ka përcaktuar edhe karakterin e 
papërgjegjshëm të sjelljes tonë në histori, paradokset e 
thella, nonsensin dhe sidomos inkoherencën midis 
periudhave, kontradiksionin e kohërave, mungesën e 
lidhjeve midis brezave, ndërprerjen dhe tëhuajësimin midis 
traditave dhe refuzimin e marrëveshjes kolektive në 
pranimin e përbashkët të nocionit të së Mirës dhe së Keqes. 

Viti 1997 është një nyje ku pleksen fazat e komplotit, 
grushtit të shtetit, rebelimit, dhe revolucionit. 

Shqipëria është ndoshta i vetmi vend në Evropë që 
është ende në kërkim të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. 
Që nga viti 1991 e deri më tani janë bërë 6 palë zgjedhje 
parlamentare dhe ende nuk ka çertifikim normal të 
zgjedhjeve nga ana e ndërkombëtarëve. 

Për pjesën më të madhe të vendit, viti 1997 do të 
mbyllej në kaos. Në zgjedhjet e 26 qershorit 1997 Shqipëria 
po ecte me hapa të ngadalshëm ekonomikë dhe politikë.  
Ethet për ta çuar vendin në kaos të përsëritur dukeshin 
sheshit. Kështu, një vit më vonë, në shtator 1998, vrasja e 
deputetit A. Hajdari çoi në ngjarjet e 14 shtatorit 1998, që 
morën pamjen e një grushti shteti. Në një ditë u pushtuan 
me forcë institucionet qëndrore të vendit, Radiotelevizioni 
Publik dhe Kryeministri i vendit u largua nga Shqipëria. Me 
tërheqjen e forcave që mbështesnin opozitën, qeverisjen e 
vendit e mori Ilir Meta, një nga drejtuesit e PS-së.

Në zgjedhjet e vitit 2001, përsëri në pushtet erdhën 
socialistët, nën drejtimin e Fatos Nanos, i cili u bë sërish 
Kryeministër. Por vendin e përfshiu një valë e paparë 
korrupsioni, trafiku dhe një gjendje e madhe pasigurie, 

ndonëse Shqipëria kishte filluar rrugën drejt NATO-s dhe 
MSA-së (Marrëveshja e Stabilizim-Asocimit) për në BE.

Pasaktësia tjetër ndodh me vitin 2001, kur Kryeministër 
vijoi të ishte Meta dhe jo Nano, i cili erdhi sërisht në krye të 
qeverisë në korrik 2002, pasi kishte bërë lëvizjen për 
"katharsis" antiMeta, ngjarje e fshirë fare nga "kujtesa" 
historike e autorëve. Qeverisja e majtë e Nanos përshkruhet 
me nota të errëta, për t'ia lënë vendin në fund periudhës 
tjetër nën udhëheqjen e e kreut demokrat Sali Berisha.

 “Mjafton kaq që demokracia e vërtetë të mbetet ende 
një ëndërr tepër e largët për shqipëtarët”.

Duke analizuar situatën politike në Shqipëri të 15-të 
vjecarit të fundit, së pari nuk duhet t'i shmangemi çështjesh 
së zhvillimit ekonomik të këtij vendi. Pas viteve të gjata duke 
u etiketuar me drejtësi vendi më i varfër në Evropë, sot 
Shqipëria i është larguar këtij pozicioni edhe pse me ritme 
shumë të ngadalta. 

Megjithatë, ajo ka mbetur prapa fqinjëve ballkanikë 
dhe ka probleme serioze me sektorin e ekonomisë. Një 
problem i madh është shkalla e papunësisë: zyrtarisht ai ishte 
14,4 % (nje mesatare 1997-2005) deri në vitin 2005, por 
burime lokale vlerësojnë se vetëm 30 % e popullsisë është 
fuqi punëtore.

Pas krizës që sollën firmat piramidale, shuma e parave 
të humbura arriti shifrën 3 miliardë dollarë. Kjo ishte kriza më 
e madhe që kaploi vendin pasi paratë e shumë familjeve ishin 
depozituar në këto firma piramidale të cilat falimentuan. 

Biznesi nuk ecte me hapat e duhur. Kreditimi i 
ekonomisë nuk u përshtatej ende nevojave të zhvillimit. 

Shqipëria për organizmat ndërkombëtare që e 
monitorojnë, nuk është në gjendjen e saj më të mirë 
ekonomike. Nota për Shqipërinë është “B+”. “Vlerësimi 
bëhet për efektivitetin relativisht të ulët të saj, borxhin e 
madh të qeverisë dhe një mjedis politik të paqartë” thuhet 
në shpjegimin që ekspertët, i kanë bërë pikërisht këtij 
vlerësimi. Në kategorinë “B” (me disa shkallë), përfshihen ato 
vende me ekonomi spekulative, ose të ashtuquajturat “kredi-
plehra”. Që do të thotë, se raporti e ka vlerësuar ekonominë 
shqiptare në këtë kategori deri tani, duke i treguar çdo 
investitori pak a shumë: rrisqet në këtë vend, i merrni 
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përsipër vetë.
Ekonomia shqiptare, aktualisht ndodhet nën 

monitorimin e tri kompanive ndërkombëtare të njohura 
lidhur me vlerësimin e aftësisë paguese të borxheve prej saj. 
Fatkeqësisht, edhe pse i përcaktuar në “B+”, vendi ynë, sipas 
këtyre raporteve, vlerësohet ndër ato ekonomi të botës, ku 
investimi me bono të qeverisë ende konsiderohet me një risk 
të lartë. Madje, vendet që janë në kategorinë B, ku përfshihet 
edhe Shqipëria, konsiderohen nga tregjet si vende, në të cilat 
nuk është e favorshme të kryhen investime, madje duke i 
cilësuar ato “kredi-plehra”. Po kështu, situata financiare në 
vendin tonë, ndodhet në luhatje, duke ndryshuar në mënyrë 
të vazhdueshme.

Papunësia konsiderohet në nivele të larta dhe 
shqetësuese edhe nga vetë ekspertët e Bankës së Shqipërisë, 
të cilët pas mbledhjes së të dhënave dhe vëzhgimit të 
provave, dalin në konkluzionin, se niveli aktual konsiderohet 
më i larti në pesë vitet e fundit. Përtej deklaratave politike për 
rritje të zhvillimit ekonomik, shtimit të numrit të bizneseve, 
investimeve etj., faktet tregojnë të kundërtën, që jo vetëm 
po rritet papunësia, por shanset për një rikuperim të shpejtë 
vlerësohen pesimiste. Në një raport të detajuar rreth 
ekonomisë në vend, Banka e Shqipërisë e trajton fenomenin 
e papunësisë në Shqipëri të lidhur ngushtë me disa faktorë, 
që kryesori është rritja ekonomike, tashmë e deklaruar në 
rënie.

Numri mesatar i të papunëve vijoi të ndjekë tendencën 
rritëse të shënuar që prej fillimit të vitit 2009. Sipas Bankës 
Qëndrore, në tremujorin e parë të vitit 2010, papunësia u rrit 
me 2.3 për qind në terma vjetorë dhe me 0.9 për qind në 
terma tremujorë, për të shënuar një nivel të papunësh prej 
144,608 personash. “Këto zhvillime rezultuan në një normë 
papunësie 13.83 për qind, 0.4 pikë përqindjeje më shumë se 
mesatarja historike e pesë viteve të fundit”, konkludon BSH-
ja, ku të dhënat i ka të mbështetura nga burimi zyrtar i 
statistikave, INSTAT.

“Në tremujorin e parë të vitit 2011, treguesit e tregut të 
punës vijuan të regjistrojnë përkeqësim”, nis raporti i BSH-së 
mbi treguesin e papunësisë. Statistikat tregojnë se, punësimi 
në ekonominë vendase regjistroi nivele pothuajse të njëjta 
me tremujorin e fundit të vitit 2009, duke shënuar një rritje 

tremujore të lehtë me 0.2 për qind. Në sektorin privat 
jobujqësor dhe atë shtetëror, punësimi ndoqi të njëjtën 
tendencë rritëse si edhe Produkti i Brendshëm Bruto. Për sa i 
takon ecurisë së të punësuarve në këto dy sektorë në terma 
vjetorë, treguesi ndërpreu rënien dhe mbeti pothuajse i 
pandryshuar krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2009, 
duke regjistruar nivelin e 404,463 personave.

Aktualisht vendi po shfrytëzon vetëm gjysmën e 
kapaciteteve të tij, në kushtet kur mundësitë për të gjeneruar 
rritje janë të mëdha. “Në kushtet kur ritmi i rritjes së kërkesës 
agregate dhe norma e shfrytëzimit të kapaciteteve kanë 
qëndruar në nivele të ulëta historike, kërkesa e bizneseve për 
punë vlerësohet të ketë qëndruar e pandryshuar në 
krahasim me tremujorin e fundit të vitit 2009”, analizon 
Banka e Shqipërisë. Në Shqipëri etja për të fituar, për tu 
pasuruar me çdo çmim, është kthyer  në një qëllim në 
vetvete, në një makth, duke  harruar se ajo nuk i kursen dhe 
fëmijët e të rinjtë. Përpos varfërisë ekonomike, duket se kemi 
të bëjmë me një varfëri emocionale, me një mungesë të 
vlerave humane dhe të respektit për qënien njerëzore. Dhe, 
shifrat të flasin vetë: ISHP-ja ka deklaruar për mbi  133 mijë 
fëmijë dhe adoleshentë që shfrytëzoheshin për punë, kurse 
CRCA-ja referon për mbi 50 mijë fëmijë të moshës së arsimit  
të detyruar në Shqipëri të cilët shfrytëzohen për  punë 
familjare, dhe në vende të tjera gati si skllevër. Paradoksi 
është se në vite janë trajnuar mbi 2 mijë zyrtarë të qeverive 
shqiptare, të të gjitha  niveleve, për të bërë të mundur që sot 
të flasim  pa u çuditur për të drejtat e fëmijëve, por ndryshimi 
është jo aq i madh... 

Grupet e rrezikuara dhe varfëria në Shqipëri nuk 
identifikohen vetëm me të papunët apo me familjet që 
jetojnë në varfëri ekonomike. Ato përfaqësohen gjithashtu 
dhe me kategori të cilat janë të përjashtuara nga të drejta 
themelore për të patur një banesë, një ushqim të 
mjaftueshëm, ngrohje dhe veshje në dimër, punë në 
përputhje me aftësitë fizike dhe nivelin arsimor, shkollë afër 
shtëpisë dhe mundësi për ta ndjekur atë, shërbim primar 
shëndetësor, mbrotje nga grabitja dhe dhuna, të drejtë dhe 
zë për të kërkuar të drejtat. Në Shqipëri jetojnë nën nivelin 
zyrtar të varfrisë rreth 146,000 familje.

Mungesa e të ardhurave nga punësimi jo vetëm 





ndryshojnë në nivel rajonal por gjithashtu edhe brenda një 
rajoni. Përqindja e familjeve që mbështeten me të adhura të 
pjesëshme nga ndihma ekonomike është më e lartë në zonat 
rurale dhe shkon deri në 75 përqind të popullsisë, shifër kjo 
tepër alarmante. Programi i mbështetjes së familjes me të 
ardhura (ndihma ekonomike) për shkak të pagesave tepër të 
ulta, nuk i ndihmon familjet për të dalë nga varfëria. Varfëria, 
injoranca, problemet në sistemin arsimor dhe atë 
shëndetësor ndikojnë direkt në përjashtimin e këtyre 
shtresave nga shoqëria. Megjithëse se mungojnë të dhëna 
zyrtare në nivel komunitar, grupet e rrezikuara aktualisht 
përfaqësohen nga: fëmijë dhe adoleshentë në risk (që 
abandonojnë shkollën, jetimë apo jetimë socialë, fëmijë që 
punojnë, fëmijë të abuzuar apo të përfshirë në gjakmarrje ), 
gra në risk (të papuna, kryefamiliarë, me dhunë brenda 
familjes, të trafikuara apo prostituta), të moshuar të vetmuar 
, të paaftë për t'u kujdesur për vehten, të rinj në risk 
(përdorues të drogës, alkoolit, abandonues të shkollës, të rinj 
të papunë, të rinj të përfshirë në aktivitet kriminal, etj ), të 
paaftë dhe invalidë. Skemat aktuale të mbrojtjes shoqërore, 
sistemi arsimor, shëndetësor, gjyqësor apo policor janë  të  
pamjaftueshme të mbrojnë apo të integrojnë këto kategori 
në jetën normale. Popullsia e zonave rurale është më tepër e 
ekspozuar ndaj fenomeve të përjashtimit social. Braktisja e 
shkollës mbetet dhe sot problemi kryesor i sistemit tonë 
arsimor. Arsyet e përhapjes së këtij fenomeni janë të 
ndryshme për nivele të ndryshme shkollore. Shkaku i parë 
për braktisjen dhe frekuentimin e ulët në nivelin para-
shkollor është mbyllja e mjaft institucioneve gjatë 
tranzicionit, si pasojë e shkatërrimit të tyre apo zaptimit me 
forcë nga banorët në të gjitha zonat e Shqipërisë. Rritja e 
papunësisë për gratë ndikoi, gjithashtu, në uljen e nevojës 
dhe kërkesës për arsimin parashkollor. Faktori kryesor që ka 
ndikuar në uljen e frekuentimit dhe në braktisjen e shkollës 
në nivelin tetëvjeçar është mungesa e të ardhurave të 
mjaftueshme të familjeve për të mbajtur fëmijët në shkollë 
dhe për të përballuar ato shpenzime që janë të 
detyrueshme. I rëndësishëm është edhe faktori i përfshirjes 
së fëmijëve me punët e bujqësisë. Distancat e largëta të 
shkollës nga shtëpitë, dhe në mënyrë të veçantë, në zonat 
malore ndikon negativisht në frekuentimin e shkollës. 

Braktisja e shkollës tetë apo nëntëvjecare është më 
problematike. Megjithatë në nivel kombëtar, braktisja e 
shkollës pësoi një rënie  nga 3 përqind që ishte në 1997 në 
2,6 përqind në 2000. Kjo rritje në frekuentim, i dedikohet një 
pune më të mirë të mësuesve, rregullimin e godinave të 
shkollës, rregjistrimin e rregullt të fëmijëve në zonat ku ato 
jetojnë, rritjes së sigurisë në shkolla, zgjidhjes së problemit të 
transportit për disa zona, etj. Frekuentimi në nivelin e mesëm 
është ulur kryesisht në shkollat e mesme profesionale, si 
pasojë e mbylljes së një numri të madh të tyre. Shumica e 
nxënësve që u larguan nga shkollat profesionale e braktisën 
shkollën fare, cka shpjegon dhe rënien në përgjithësi të 
numrit të nxënësve në shkollat e mesme. Nga 79 përqind që 
frekuentonin të mesmen në 1990 në 41 përqind në 1998. Ky 
fenomen ka qenë më tipik në fshat ku kanë qenë dhe më të 
shumta shkollat profesionale (bujqësore).  Specialistë për 
arsimin në UNICEF, sqaron se sot arsimi po përballet me dy 
dukuri. Janë nxënësit që nuk shkojnë fare në shkollë, ose e 
ndjekin shumë pak dhe të tjerë që cilësohen si të 
paklasifikuar. Kjo dukuri njihet si braktisje e fshehtë e 
shkollës. Sipas specialistëve, braktisja fizike prek kryesisht 
fëmijët që vijnë nga familje të varfra rome-egjiptiane. Fëmijët 
e paregjistruar përbëjnë këtu një kontingjent, i cili është në 
fokus të programit të UNICEF-it. Ndërsa braktisja e fshehtë 
lidhet me faktorët brenda shkollës. Ministria e Arsimit dhe e 
Shkencës ka lëshuar dy urdhra të veçantë që duhen zbatuar 
nga drejtoritë e shkollave, që u drejtohen mësuesve të cilët 
duhet të kenë në vëmendje objektiva konkrete për mësimin 
e fëmijëve që hasin vështirësi në të nxënë.

Sipas UNICEF-it, braktisja fizike e shkollës, edhe pse 
raportohet si një dukuri në rënie (nga 0.6% në 2009; në 
0.46% në 2010 dhe 0.35% në 2011), është ende e pranishme 
në familjet e varfra dhe shumë të varfra. Kërkohet dhe 
sugjerohen ndërhyrje të mirëkoordinuara. Shifrat zyrtare nuk 
i përgjigjen saktësisht realitetit. Ka ende shumë për të bërë 
duke nisur nga përmirësimi i transparencës e duke vijuar te 
përmirësimi i monitorimit të dukurive që lidhen ngushtësisht 
me fenomenin. Infrastruktura Arsimore dhe Investimet të 
realizuara nga shteti shqiptar dhe nga organizmat 
ndërkombëtare në vlerë absolute janë ende të ulta në raport 
me problematikën. Organizmat ndërkombëtare kanë  





vlerësuar me prioritet investimin në të. Prioriteti i këtyre 
investimeve deri tani ka qenë infrastruktura e jashtme e 
shkollave si ndërtimi i shkollave të reja dhe rikonstruktimin e 
atyre ekzistuese (fasadat e ndërtesave, çati, mure rrethues, 
ambjente të reja shtesë për klasa). Tendenca e investimeve 
në arsim për periudhën në vazhdim ka të bëjë me plotësimin 
me pajisje didaktike të shkollave në të gjitha nivelet, duke 
parashikuar që në vitet në vazhdim nevojat parësore lidhur 
me infrastrukturën e shkollave tona do të gjejnë 
zgjidhje.Puna e fëmijëve mbetet ende një plagë e shoqërisë 
sonë. Varfëria e skajshme dhe pamundësia për ti ushqyer 
kategorinë vulnerabël sjell si pasojë punën e fëmijëve.

FËMIJËT NË PUNË

Problemi
· Pamjaftueshmëria e programeve dhe politikave 

kombëtare  për eleminimin e punësimit të fëmijëve.
· Ngritja e politikave për identifikimin e numrit të 

fëmijëve që punojnë.
· Varfëria ekstreme, kultura familjare dhe mungesa e 

një sistemi të fortë arsimimi.
· Mungesa e një bashkëpunimi për rritjen e 

ndërgjegjësimit të opinionit publik për pasojat e punës së 
fëmijëve.

· Ekzistenca e një hendeku në legjislacion për 
mbikqyrjen e aktiviteteve jo-formale të punës së fëmijëve.

· Mungesa e sistemit të mbrojtjes dhe kujdesit ndaj 
fëmijës, sistemit të referimit dhe shërbimeve të kualifikuara e 
bën të vështirë rehabilitimin e fëmijëve që punojnë dhe 
fëmijëve të rrugës. 

· Mungesa e sanksioneve ndaj familjeve që 
shfrytëzojnë krahun e punës së fëmijës, qoftë në Kodin e 
Punës, Kodin e Familjes dhe në Kodin Penal, bën që fëmijët të 
gjenden të pa mbrojtur nga ligji dheinstitucionet e zbatimit të 
ligjit.

· Mungesa e masave për zbatimin e ligjit për arsimin 
e detyrueshëm.

· Mungesa e një sistemi monitorimi për evidentimin, 
vlerësimin dhe adresimin e problemit.

· Mungesa e programeve për aplikimin e 

pjesëmarrjes së fëmijëve në vendim-marrje.

FËMIJËT E RRUGËS

Problemi 
· Mungesa e programeve për identifikimin e numrit 

të saktë të fëmijëve të rrugës.
· Mungesa të politikave dhe shërbimeve komunitare, 

për rehabilitimin dhe ri-integrimin e fëmijëve të rrugës.
· Mungesa e një sistemi referimi për fëmijët e rrugës.
· Mungesa e qendrave ditore dhe rezidenciale për 

fëmijët e rrugës.
· Mungesa e politikave arsimore për mësim 

alternativ për fëmijët e rrugës.
· Mungesa e politikave ndërhyrëse për familjen e 

fëmijëve të rrugës.

4. Përshkrimi i problemit dhe qendra “AP” 

Si pasojë e tranzicionit në vitet '90 u shkaktuan shumë 
situata të rënda ekonomike që u shoqëruan edhe me 
probleme të thella sociale. Ndër problemet që u identifikuan 
menjëherë  ishin mbyllja në mbarë vendin e shumë shkollave 
profesionale, rënia e frekuentimit dhe braktisja e shkollës 
(nivelit 8 vjecar, arsimi i detyrueshëm), pushtimit me dhunë 
nga banorët nga të gjitha zonat e Shqipërisë sidomos ato nga 
trevat veriore,  reduktimi i shpenzimeve publike, mungesa e 
të ardhurave të mjaftueshme për familjet për të mbajtur 
fëmijët e tyre në shkollë dhe për të paguar shpenzimet e 
nevojshme, papunësia,  humbja e parave në firmat 
piramidale,  Rrjedhimisht gjatë atyre viteve  shoqëria 
shqiptare e ndikuar nga furtuna e tranzicionit, flaku në rrugë 
shumë fëmijë dhe adoleshentë të cilët për të siguruar 
mbijetesën apo ekzistencën e tyre u detyruan të bënin punë 
nga më të ndryshme si punët e bujqësisë, puna në rrugë, të 
bërit e shitësit ambulant (shitje cigaresh, çamçakiza, 
aromatikë të ndryshëm), lypja në rrugë, fshirja e xhamave të 
makinave duke u ndjerë të kërcënuar në çdo moment nga  
sytë e të gjithë kalimtarëve, bashkëmoshatarëve dhe e të 
gjithë shoqërisë shqiptare. Fëmijët e rrugës që lypnin dhe 





punonin sic ndodh rëndom edhe në ditët e sotme,  ishin 
shumë të dukshëm nëpër rrugët e qytetit të Tiranës. Numri i 
këtyre fëmijëve ndryshonte shumë dita ditës dhe një pjesë e 
tyre vinin edhe nga rrethet e tjera e më shumë nga Durrësi 
dhe Elbasani.  Varfëria ekstreme, krimi i organizuar në rritje, 
dhe kufijtë jo në kontroll të plotë  pas viteve '90 çuan edhe në 
trafikimin e këtyre fëmijëve që punonin në rrugë. Trafikimi u 
bë një realitet i frikshëm për shumë fëmijë, adoleshentë dhe 
gra të  reja  që rrëmbeheshin në rrugë, mashtroheshin  me 
premtime false për një jetë më të mirë ose shiteshin nga 
familjet e tyre. Ata trafikoheshin në vendet fqinje 
(veçanërisht Greqi e Itali). Më të vegjëlit u përdorën për të 
lypur ose për të shitur sende të vogla në rrugë, vajzat e 
mëdha u detyruan të punonin si prostituta. Pikërisht këto 
grupe u emërtuan grupe në rrisk  apo të synuara për rrezik. 
Pra, ata  në të vërtetë janë të përfaqësuara nga: - fëmijët në 
rrezik (fëmijë që braktisin shkollën, fëmijët jetimë, fëmijët që 
lypin, fëmijët që punojnë, ato abuzohen ose janë të përfshirë 
në gjak), gratë në risk (të papuna, në krye të familjeve të tyre, 
me dhunën brenda familjeve të tyre, të trafikuara, ose 
prostituta), njerëzit e vjetër e të vetmuar, njerëzit të paaftë 
për t'u kujdesur për veten e tyre, të rinjtë në rrezik 
(abuzuesve të drogës dhe alkoolit, të papunë, të përfshirë në 
aktivitete kriminale, etj ), njerëz të çaktivizuar dhe invalidët. 

Skemat aktuale të mbrojtjes sociale, arsimi, 
shëndetësia, gjyqësori apo  sistemet e policisë, ishin të 
pamjaftueshme për të mbrojtur ose për të integruar këto 
kategori drejt jetës normale. Popullsia e zonave rurale ishte 
subjekt i shumë më tepër i fenomeneve sociale të 
skualifikimit. Braktisja e shkollës në këto zona  u shndërrua 
në një nga problemet kryesore të edukimit arsimor dhe 
vazhdon të jetë i tillë edhe pse arsyet e këtij zgjerimi 
fenomeni janë të ndryshme në nivele të ndryshme arsimore. 

 Varfëria e fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri ishte 
çështje e konsiderueshme dhe mjaft kritike, e aftë për  të 
ndikuar drejtpërdrejtë në zhvillimin e të gjithë shoqërisë.  
Cikli i varfërisë së fëmijëve në mesin e nyjeve shkak- pasojë 
ishte dhe është shumë e ndryshme nga cikli i rritur. Këto 
pasoja janë të këqija kur ndodhin në fëmijëri. Efekti i këtij 
ndikimi  mbi fëmijët dhe të rinjve, në sfond të faktorëve 
kompleks social të varfërisë , kërcënon fazën simbolike të 

ekzistencës së çdo fëmije apo të riu, kërcënon fazën e 
zhvillimit dhe të mirërritjes së tyre. Shkaku i kësaj situate 
duhet të lidhej me faktin se dimensioni i emergjencës ishte 
ende i pakuptueshëm në vitet e tranzicionit. 

4.1  Konceptimi  i programit

Si pasojë e situatës së rënduar ekonomike, problemeve 
sociale dhe rritjes së fenomeneve “Fëmijë Rruge” apo “Street 
Children”  që preknin grupet e rriskut shoqata “Në Dobi të 
Gruas Shqiptare” e themeluar në vitin 1993, shoqatë social 
humanitare, jo politike, jo përfituese që lufton për të drejtat 
e grave dhe fëmijëve e kryesuar nga Znj. Sevim Arbana, 
ndërmori  në vitin 1996, një studim për situatën e fëmijëve të 
rrugës në kryeqytet. Hapi i parë i këtij studimi konsistoi në 
realizimin e anketave, pyetësorëve, punës në terrren dhe 
kontaktit indirekt (nëpërmjet metodave të vëzhgimit 
natyror)  apo direkt (pyetësorë, intervista të lira apo të 
strukturuara) me këta fëmijë.  Të dhënat e përpiluara nga 
metodat e lartpërmendura referuan një numër shumë të 
lartë të këtyre fëmijëve që punonin në rrugë dhe dita ditës ky 
numër rritej dhe ishin tejet të dukshëm nëpër rrugët e 
Tiranës. Këta fëmijë vinin nga familje me vështirësi të mëdha 
ekonomike të cilët kishin braktisur shkollën dhe kishin gjetur 
një punë për të ndihmuar veten dhe familjet e tyre. Këto 
punë ishin nga më të ndryshmet duke filluar që nga lypja, 
shitja e cigareve, farave  etj. dhe deri në punët e rënda në 
ndërtim. Problemet më të mëdha që ata kishin ishin 
mungesa e një strehe të përshtatshme, kequshqyerja, mos 
regjistrimi, braktisja e viteve të para të shkollës, mos 
vazhdimi i arsimit të mesëm etj. Duke qenë se numri i tyre qe 
i konsiderueshëm, kjo shoqatë filloi ta shtrojë këtë fenomen  
si një shqetësim qytetar dhe si një mundësi për të ndërhyrë 
apo zbutur tonet e tij.  Në Mars të vitit 1997, në një takim me 
përfaqësues të Unicefit, Znj. Arbana përshkroi situatën e këtij 
fenomeni duke iu referuar të dhënave dhe realitetit shumë të 
dukshëm.  Pas këtij takimi, në zyrën e saj mbërrijnë një grup 
francezësh , përfaqësues të një OJF-je franceze, me qendër 
në Lion, Triangle Generation Humanitarian.

 Ata kishin qenë pjesëmarrës në takimin e mësipërm, 
kishin ndjekur me shumë vëmendje shqetësimin e Znj. 





Arbana duke i shfaqur dhe përcjell një interes për të 
bashkëpunuar në gjetjen e mundësive për t'i integruar këto 
shtresa. Kështu, përfaqësuesit e shoqatës franceze me 
mbështetjen e shoqatës “Në Dobi të Gruas Shqiptare” e cila 
ishte njohur tashmë me veprimtarinë social- humanitare 
shqiptare me një sërë projektesh të suksesshme, filluan 
hedhjen e ideve në letër, shkrimin dhe konceptimin e këtij 
projekti për financim në Komunitetitn Europian. Pas 
miratimit për financimin në masën 80% të tij, u krijua dhe 
lindi projekti “FERILASSES”, qendër rehabilitimi, integrimi 
profesional për fëmijë rruge dhe adoleshentëve në 
vështirësi.  

Qendra hapi dyert e saj me një mision të 
mirëpërcaktuar, me objektiva dhe metoda për të ndërhyrë 
direkt tek shtresat në nevojë.  Studimi i këtyre fëmijëve, 
analizimi i situatës social- ekonomike- kulturore në ato vite 
turbullirash dhe tranzicioni, çuan në hapjen e kurseve të para 
të formimit profesional në profilet Kuzhinë, Rrobaqepësi, 
Parukeri dhe Elektrikë (Riparim Elektroshtëpiakesh), që për 
atë kohë ishte një nismë dhe ndërmarrje e madhe. Këto 
kurse zgjasnin 9 muaj dhe përvec profesioneve  të rinjtë 
përfitonin njohuri të përgjithshme në Matematikë dhe në 
Anglisht. Për integrimin e tyre në shoqëri u aplikua një 
program i vecantë psiko-social nga punonjëset sociale. 
Manuali që u përdor “Ndërhyrja Sociale” përbëhej nga tema 
psiko- sociale si higjiena, mjedisi, rëndësia dhe funksionimi i 
familjes, marrëdhëniet seksuale, rolet gjinore, motivimi, 
diskriminimi etj  dhe me metodat e këshillimit psikologjik 
duke e kombinuar me elementë të tjerë si punë në grup, 
takime me mjekun, sugjerime nga mësuesit, familjarët etj.  
Viti 1999 solli ndryshime duke futur element të rinj në 
integrimin më të plotë të përfituesve, lënda e Kompjuterit si 
një domosdoshmëri e kohës, teknologjisë, tregut të punës 
dhe kapaciteteve individuale. 

Pas përfundimit të formimit profesional të rinjtë 
pajiseshin dhe vazhdojnë të përfitojnë dy diploma (Diploma 
e profesionit dhe e Kompjuterit)  që u njohën që në fillimet e 
projektit si bashkëpunëtor dhe linçesues të shërbimeve 

social- profesionale, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe 
Shanseve të Barabarta . Kjo ishte një arritje për qendrën jo 
vetëm në njohjen e shërbimeve të ofruara por edhe arritje në 
vendosjen e partneritetit dhe bashkëpunimit me organet 
shtetërore.

Emri i projektit “FERILASSES”, ishte bashkimi i disa 
inicialeve të cilat përmbanin kuptimin në thelb të këtij 
projekti që në gjuhën frënge dhe përkthimi në gjuhën shqipe 
është : “Formim i fëmijëve të rrugës, ndërhyrje lokale dhe 
analizë e situatës ekonomike dhe sociale”.  

Viti 2005 shënoi një ndryshim të emrit të qendrës nga 
“Ferilasses” në “Alternativa Profesionale”. Drejtuesit e 
programit vendosën që ky emër të ishte në shqip dhe jo më 
në frengjisht për arsye të shkëputjes së shoqatës franceze 
nga programi , për të qënë më i kuptueshëm nga komuniteti 
dhe për të përfaqësuar realisht qëllimin e kësaj qendre.





Kurset Profesionale ndër vite

Sipas tabelës, vihen re risitë në kurset profesionale që 
ka sjellë qendra nga viti 1997 deri më sot. Kursi i parë që u 
zëvëndësua ishte ai i Elektricitetit me kursin e Hidraulikës në 
vitin 2004. Ky ndryshim erdhi si pasojë e kapacitetit të vogël 
të qendrës për të zhvilluar orët e mësimit, mungesa e 
materialeve, vështirësi në praktikim.  Kursi i Hidraulikës 
zhvillohej dhe zhvillohet edhe sot  në ambiente jashtë 
qendrës  në ndryshim nga kursi i Elektricitetit që zhvillohej 
brenda ambienteve të qendrës.Pas stabilizimit të këtyre 
katër profesioneve, viti 2008 solli ndryshime të tjera jo në 
zëvëndësim por në shtim kursi sic ishte ai i Paneleve Diellore- 
Ajër i Kondicionuar. Kërkesat e larta, tregu i punës, 
perspektiva që i jepej këtij profili mundësuan këtë kurs të 
suksesshëm. Viti 2009 solli ndryshime të tjera në numër 
përfituesish, balancë të mirë gjinore me hapjen e kursit 
Sekretari i cili solli një numër të konsiderueshëm vajzash.  Të 
rejat vazhduan edhe në vitin 2010 me hapjen e kursit 
Automekanikë, profil teknik për meshkuj duke sjellë rritje të 
numrit të përfituesve që marrin shërbimet nga qendra.   

1.1  Koordinimi i programitPas miratimit për Pas 
miratimit për financimin në masën 80% të tij, në korrik të 
vitit'97  dhe lincesimit nga Ministria e Punës dhe Çështjeve 
Sociale, nisi zbatimi i projektit me trajnimin e ekipit që do të 
punonte me rreth 50 fëmijë të varfër dhe që punonin në 
rrugë. Për NDGSH ishte ende herët që të drejtonte projektin 
dhe sipas kritereve të Komunitetit Europian ajo duhej të 
plotësonte disa kushte. Për afro dy vjet ( rreth 18 muaj) 
projekti u financua dhe patën një bashkëpunim të 
suksesshëm me shoqatën Triangle Generation 

Humanitarian. Viti 1999 shënoi nje ndryshim, projekti 
Ferilasses fillloi të menxhohej plotësisht nga shoqata “Në 
Dobi të Gruas Shqiptare” me suportin financiar të katër 
agjensive donatore HEKS- Sëitzerland, ICCO /Europe desk- 
Netherland, EED (Diakonisches ëerk)- Germany, DCA (Dan 
Church Aid- Denmark).  Gjatë mbështjetjes  nga këta katër 
donatorë qendra “Ferilasses” pati shumë zhvillime në formë, 
në përmbajtje, në organizim, strukturë, filozofi etj. Në vitin 
2003 njëri prej donatorëve u shkëput dhe viti 2004 pasoi me 
mbështjetjen e tre agjensive donatore HEKS, EED,ICCO deri 
në vitin 2007 ku njëri prej donatorëve ICCO u tërhoq nga 
projekti . Që nga ky vit e deri tanimë dy agjensitë donatore 
vazhdojnë të jenë HEKS dhe EED dhe vetë Shoqata në Dobi të 
Gruas Shqiptare.

Me nisjen e projektit u krijua Komiteti i Refleksioneve 
dhe Zhvillimit, organizmë e formuar nga vetë qendra me 
përfaqësues nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale, 
organizata jofitimprurese të të njëjtit spektër, Fakulteti i 
Shkencave Sociale, etj. Ky Komitet Drejtues kryente në 
vazhdimësi vlerësimin e projektit dhe përcaktonte strategjitë 
dhe politikat për të ardhmen.





Në të gjithë etapat më konstruktive të projektit ka patur 
gjithmonë prezencë të vlerësueshme të  organizatave lokale 
që edhe pse implementonin projekte sociale apo urbane jo 
me orientim edukativ si FERILASSES, kanë ndihmuar në 
forma të ndryshme në efektimin e kontigjentit tonë në 
nevojë. 

Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të 
Barabarta, që nga viti 1997  ka ndihmuar qendrën tonë në 
përmirësimin dhe zhvillimin e shërbimve sociale për familjet 
në nevojë, rolin e gruas si dy kategori kryesore me të cilat ajo 
punon dhe e ka liçensuar për kryerjen e shërbimeve të saj. 
Kjo ministri ka për mision zhvillimim, koordinimin dhe 
implementimin e një sistemi efektiv të punës, sigurimeve 
shoqërore dhe asistencës sociale, në harmoni me standartet 
e Bashkimit Europian.

Shërbimi Kombëtar i Punësimit, është një shërbim 
publik, autonom, me statusin e një administrate si fillim në 

autorizimin nga Drejtoria  dhe i jepte mundësinë për të kryer 
këto shërbime. Diplomat firmoseshin nga Drejtoria e 
Formimit Profesional.  Autorizimi u shndërrua në liçensimin 
e qendrës që merrej për 1 vit ose 2 vjet.  I gjithë 
dokumentacioni që përgatitej për liçensimin e aktivitetit të 
formimit profesional  bëhej në ShK  dhe firmosej nga 
MPÇSSH.  Në vitin 2007 me krijimin e QKL, Qendra 
Kombëtare e Liçensimit vendosi që firmosja e diplomave t'iu 
delegohej subjekteve që ofronin këto shërbime sociale por 
kjo s'do të thoshte që u shkëputën nga kjo adminstratë 
shtetërore.

Shërbimi Social Shtetëror,  është institucion ekzekutiv i 
politikave dhe legjislacionit në fushën e mbrojtjes sociale në 
Shqipëri. Nga pikëpamja institucionale, SHSSH është një 
agjenci shtetërore dhe vepron në vartësi të Ministrisë së 
Punës, Cështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. Ajo 
inspekton, monitoron  standartet e shërbimeve sociale të 





ofruara nga operatorët publikë, privatë dhe OJF-të private në 
të gjithë vendin.  Ky institucion ka monitoruar qendrën 
FERILASSES që në fillimet e saj duke e kontrolluar në punën e 
saj, shërbimet që ka ofruar në fushën social edukuese, 
kurikulat, programet dhe metodat e mësimdhënies etj sipas 
procedurave ligjore që realizohen çdo vit. Gjatë  vitit 2010, si 
rezultat i vlerësimit mjaft pozitiv që iu bë qendrës “ AP” nga 
inspektorët e Drejtorisë së Shërbimit Social Shtetëror, shteti 
shqiptar nominoi “AP”  si qendrën më të standartizuar për 
grupet  në rrisk.

Zyra Rajonale e Punës në Tiranë, ka qene mbështetesja 
e qendrës që nga viti 1998, gjithmonë eficiente  në mënyrë të 
vecantë në ndihmën e ofruar për identifkimin e enteve 
prodhuese për kurse të ndryshme që ka ofruar Ferilasses 
ndër vite. Ajo ka shërbyer një urë lidhëse për prurjen dhe 
identifikimin e personave apo të rinjve të papunë, që kanë 
braktisur shkollën dhe duan të përfitojnë një kurs 
profesional, ndjekjen e cilësisë së trajnimit profesional në 
qendër, pjesëmarrje në testime, lehtësimin e shumë 
procedurave të rregjistrimit të përfituesve tanë pranë 
qendrave të formimit profesional shtetëror ( QFP1 dhe QFP4 
Tiranë),  pajisjen e shpejtë dhe pa pengesa me vërtetim 
papunësie, përfitim nga tarifa e reduktuar në masen 50%, 
pranimin e tyre pranë këtyre qendrave edhe pse nuk i 
përkasin qarkut Tiranë. Ajo ka shërbyer gjithashtu për 
prezantimin shumë promovues të qendrës dhe negociimin e 
përbashkët për kohën e praktikës profesionale për më 
shumë se një muaj.  Cdo gjë shoqërohet me 
dokumentacionin përkatës dhe cdo vit qendra lidh një akt 
marrëveshje ku përcaktohen detyrimet e secilës palë për 
bashkëpunime të mëtejshme dhe mbarëvajtjen e punës në 
fushën e formimit social dhe profesional.

Drejtoria Rajonale e Formimit profesional Publik,  
përfaqësohet nga dy qendrat e saj Qendra e Formimit  
Profesional Nr. 4 dhe Qendra e Formimit  Profesional Nr.1. 
Bashkëpunimi me këto qendra ka nisur në vitin 2004 me 
QFP4 dhe në vitin 2008 me QFP1,  ku të rinjtë kryenin dhe 
vazhdojnë të kryejnë kurset teknike Hidraulikë, Sekretari dhe 
Panele Dielllore- Ajër i Kondicionuar, Auto- mekanikë. 

OJF të ndryshme, bashkëpunimet me qendrat sociale, 
organizata  që punojnë në sektorin e mbrojtjes së të rinjve 

kanë qenë një hallkë e fortë bashkëpunimi që në vitet e para 
të qendrës Ferilasses , AP. Ky lloj bashkëpunimi ka qenë 
gjithmonë  efektiv, i vazhdueshëm dhe i domosdoshëm për 
të rinjtë që përbëjnë grupin në fokus. Referimet dypalëshe 
ndër vite kanë qenë të kënaqshme, rezultati  dhe produkti i 
përftuar e ka vërtetuar këtë ndërveprim midis qendrave. Disa 
prej tyre janë: “Save the Children”,” IOM”, “Kape të 
ardhmen”, “ Të ndryshëm, të Barabartë”, “Don Bosko”, “SOS”, 
“CIESS”, ”Kryqi Kuq Shqiptar”, “Terres des Hommes”, “Global 
Care”, “L'enfant du Monde” etj.  

Bashkia Tiranë dhe Mini bashkitë, bashkëpunimi me 
këtë ent shtetëror ka filluar që në vitin 2005 me idenë e 
shpërndarjes së zonave, familjeve, shkëmbimit të 
informacionit të fëmijëve në nevojë. Aty ku Bashkia nuk 
mund të ndërhynte dhe të jepte kontributin e saj, qendra 
jonë mund të ndërhynte dhe të aplikonte shërbimet e saj 
duke ndihmuar komunitetin, familjet dhe të rinjtë në nevojë.  

Ky bashkëpunim ka evoluar me zgjedhjen e qendrës 
“AP” si një nga themeluesit e “Rrjetit Social” në Bashkinë e 
Tiranës dhe konsiston në një punë të koordinuar me 
shërbimet sociale të Bashkisë dhe disa qendrave të tjera që 
ofrojnë mbështetje sociale për të rinjtë e kësaj kategorie. Pas 
firmosjes së marrëveshjes me Kryetarin e Bashkisë së Tiranës 
Z. Edi Rama, “AP” ka dhënë një kontribut të vlefshëm për 
përmirësimin e kushteve të të rinjve të referuar nga 
departamenti social i Bashkisë Tiranë dhe minibashkive të 
qytetit. Krahas kësaj në marrëveshje parashikohet edhe një 
përfshirje e grupit në fokus të “AP” në përfitimin nga ndërtimi 
i bllokut të banesave sociale nga Bashkia Tiranë. Ky rrjet ka në 
fokus edukimin, punësimin dhe pajisjen me shtëpi të të gjithë 
grupeve në risk të shoqërisë.

Fakulteti i Shkencave Sociale, bashkëpunimi me këtë 
organ ka nisur që në vitin 1997 me nismën e projektit duke 
lidhur marrëveshje partneriteti për të ndihmuar,  aktivizuar 
studentët në studime të ndryshme, përgatitje anketash, 
seleksionim përfituesish, analizë rezultatesh, kryerje 
aktivitetesh, propozime të ndryshme për punën më fëmijët 
etj. Në këtë mënyrë studentët vullnetarë do të fitonin një 
eksperiencë praktike suplementare dhe ndihma ishte dhe 
është dypalëshe.    

Ministria e Arsimit, bashkëpunimi që herët me këtë 





institucion ka shërbyer si burim informacioni për të rinjtë që i 
janë rikthyer bangave të shkollës. Pas përfundimit të 
formimit në qendrën tonë, shumë prej tyre kanë rinisur vitet 
e lëna në sistemin e edukimit. 

  

4.3  Grupi në Fokus
 GRUPI NË FOKUS
Fëmijët të përfshirë në aktivitete të ndryshme
Fëmijët që punojnë në rrugë
 Fëmijët që vijnë nga familje numeroze
Fëmijë nga familje të varfra dhe me probleme 
të rënda ekonomike
Fëmijët Vulnerabël, jetimë biologjik& Social
· Fëmijët që punojnë në rrugë:
Fenomemi i punës së fëmijëve dhe i fëmijëve të rrugës, 

ka lidhje të drejtëpërdrejtë me krimin e trafikimit të tyre. 
Fakti që puna e fëmijëve zhvillohet më së shumti në rrugë, i 
bën fëmijët viktima të mundshme të veprave penale të 
ndryshme si rrëmbimi dhe trafikimi i tyre. Kjo tregon edhe 
një here se këta fëmijë janë më të rrezikuarit për t'u përdorur 
për trafikim të brendshëm dhe atë ndërkombëtar. Fëmijët që 
punojnë në rrugë përbëjnë kategorinë më të frustruar, të 
vuajtur, të pa mbrojtur, subjekte të rrezikut, kequshqyerje, 
pasiguri, analfabetizëm etj. Puna e fëmijëve në rrugë, në 
mënyrë të natyrshme, ka krijuar një treg të shpërndarjes së 
mallrave në sasi të vogla. Ekziston një mundësi reale që ky 
treg të shfrytëzohet për shpërndarjen e lëndëve narkotike 
nga vetë fëmijët, të afërmit e tyre ose persona të tjerë të 
interesuar të shfrytëzojnë punën e fëmijëve. Pasojat e 
përfshirjes së dhjetra-mijëra fëmijëve në punë në një moshë 
tepër të vogël dhe të papërshtatshme, nuk janë vetëm 
pasoja individuale, por edhe kombëtare. Një nga rreziqet që 

çdo Qeveri do të përballet në të ardhem e afërt, është 
mungesa e burimeve njerëzor profesionale, të afta për t'u 
përballuar me tregun europian, pjesë e të cilit Shqipëria 
aspiron të bëhet.  Sipas statistikave zyrtare mëse 9.8 përqind 
e fëmijëve të moshës 6-14 vjeç në Shqipëri shfrytëzohen 
ekonomikisht, ndërsa sipas një studimi të CRCA, mëse 50 
mijë fëmijë në Shqipëri janë përfshirë në fenomenin e punës 
së fëmijëve dhe fëmijëve të rrugës.

· Fëmijë vulnerabël, jetimë (biologjik dhe social), 
fëmijë me prindër të divorcuar, fëmijë me probleme të 
rënda sociale.

Shpesh këta fëmijë janë rrjedhojë e shumë formave të 
abuzimit, dhunës psikologjike dhe seksuale, fëmijë të 
kequshqyer, fëmijë që nuk kanë mundësi për t`u arsimuar 
dhe frekuntuar shkollën, fëmijë me prindër që nuk mund të 
kujdesen sic duhet për to. Trafikimi i fëmijëve është një nga 
dukuritë që ka filluar në Shqipëri që me ndryshimin e regjimit 
diktatorial. Ai është zhvilluar si një fenomen ndërkombëtar, 
por edhe i brendshëm, i lidhur ngushtë me mjedisin e 
pasigurt në të cilin janë rritur fëmijët shqiptarë që në fillim të 
viteve 1990. Duke e perceptuar prindin si mbrojtës të fëmijës 
dhe si garantues i sigurisë së tyre, nocioni i “pronësisë” është 
përkthyer jo vetëm sikur prindërit janë përgjegjës për 
fëmijët, por edhe që askush nuk duhet të ndërhyjë në 
mënyrën se si ata i rrisin dhe edukojnë fëmijët e tyre. Një 
qëndrim i tillë ka rezultuar në abuzim të formave të 
ndryshme mbi fëmijët, përfshi këtu dhunën dhe 
shfrytëzimin. Fëmijët e shfrytëzuar të mbetur jashtë skemave 
mbrojtëse të shtetit apo shoqërisë, janë të rrezikuar nga 
trafikimi, dhuna apo abuzimi seksual. Qindra fëmijë në 
Shqipëri u shfrytëzuan për punë të rënda dhe lypje. Atyre u 
dhunua e drejta për fëmijëri, për zhvillim, për argëtim, për 
edukim, për shoqërim, për vendimmarrje, për dashuri dhe 
kujdes. Në emër të varfërisë atyre u gjymtohet e sotmja dhe 
e ardhmja.

2. Fëmijë të  përfshirë në punë dhe në aktivitete të 
ndryshme përfituese

Këta fëmijë e kanë braktisur totalisht shkollën, disa që 
frekuentojnë shkollën, punojnë në të njëjtën kohë në punë të 
ndryshme, kryesisht pas shkollës. Gjatë periudhës komuniste 
pothuajse çdo shqiptar ndiqte shkollën, por ky sukses u 





pakësua. Shumë shkolla u shkatërruan gjatë përmbysjes së 
regjimit të mëparshëm më 1991 dhe anarkisë që pasoi 
rënien e skemës së firmave piramidale më 1997.  Në 2003, 
niveli i regjistrimit në shkollë ishte 94%. Mijëra mësues u 
larguan nga arsimi për shkak të rrogës së ulët. Problemet 
janë veçanërisht të mprehta në zonat rurale ku, pothuajse 1  
e fëmijëve që regjistroheshin në klasën e parë nuk arrinin ta 
përfundonin shkollën tetëvjeçare. 30% e shkollave në këto 
zona nuk kishin banjo, gjë e cila ndikonte shumë në rritjen e 
shkallës së braktisjes së shkollës nga vajzat kur arrijnë 
adoleshencën. Një numër i konsiderueshëm fëmijësh, 
veçanërisht vajza, nuk lejoheshin të shkonin në shkollë nga 
familjet e tyre për shkak të frikës që ato kanë ndaj dhunës 
dhe rrëmbimit për qëllime trafikimi.

3. Fëmijë që vijnë nga familje në varfëri
Gjatë regjimit komunist një gjeneratë e tërë u rrit e 

mësuar me idenë se shteti iu siguronte vendet e punës, 
shumica e të cilave ishin në zonat rurale. Përveç kësaj, 
fabrikat e ndërtuara gjatë viteve të ekonomisë së pronës 
shtetërore nuk ishin të orientuara drejt nevojave të 
ekonomisë së tregut.  Pas '90 shumë prej tyre u mbyllën duke 
u eliminuar mijëra vende pune. Këto ndryshime të thella 
sollën një tronditje të dukshme të shoqërisë. Pothuajse 
çereku i popullsisë lëvizi drejt qyteteve në kërkim të një 
jetese më të mirë, duke shkëputur kështu lidhjet familjare e 
shoqërore dhe duke shpartalluar shërbimet e brishta sociale 
në zonat urbane. Shumë fëmijë e detyruan të dilnin në rrugë 
e punonin duke u gjendur në këtë situatë ekonomike- sociale.  
Të dhënat zyrtare nga Ministria e Punës, Çështjeve sociale 
dhe Shanseve të barabarta flasin për një nivel prej 18 përqind 
të varfërisë. Cilësimi i një familjeje e varfër përcaktohet nga të 
ardhurat ditore për çdo anëtar të saj. Drejtore e përkrahjes 
sociale në këtë ministri thotë: ”Familje të varfëra në Shqipëri 
konsiderohen ato që jetojnë me më pak se 2 dollarë të 
ardhura në ditë për person.

4. Fëmijë që vijnë nga familje numeroze
Familjet shqiptare sidomos ato veriore përbëhen nga 

shumë anëtarë si 8-9 apo 10- 12 anëtarë.  Duke u gjendur  në 
një situatë të vështirë ekonomike dhe me një përbërje të 
madhe në numër anëtarësh, e vështirësonte akoma më 
shumë mirërritjen e fëmijëve. Papunësia, apo edhe kur 

punonte  njëri prej prindërve e kishin të pamundur për të 
përballuar jetesën dhe shtrenjtësinë e saj. Varfëria e 
skajshme në të cilat u ndodhën këto familje bënë që fëmijët e 
tyre të privoheshin nga ushqimi i duhur , veshmbathje,  
argëtimet, pjesëmarrje në aktivitetet  jashtëshkollore.

4.5  Objektivat 
Objektivi kryesor i projektit është të arrijë nëpërmjet 

NDGSH-së zhvillimin e zbutjes së fenomenit Fëmijë rruge në 
qytetin e Tiranës, periferitë dhe rrethinat e tij, t'u vijë në 
ndihmë adoleshentëve në vështirësi ekonomiko- sociale 
nëpërmjet integrimit të programit social profesional  duke i 
bërë qytetarë të plotë dhe të drejtë për të marrë pjesë në 
mënyrë aktive në zhvillimin e vendit tonë. Përvec këtij 
objektivi kryesor, qendra ka zhvilluar dhe synon edhe për 
objektiva të tjera siç janë: 
OBJEKTIVAT PLANET E VEPRIMIT REZULTATI 

Formim Profesional 

(1997- vazhdim) 

Kurse formimi Profesional në : 

Ø Kuzhinë 

Ø Rrobaqepësi 

Ø Parukeri 

Ø Elektrikë (1997- 2002) 

Ø Hidraulikë (2002- vazhdim) 

Ø Panele Diellore dhe A. Kondic (2007- 
vazhdim) 

Ø Sekretari (2009- vazhdim) 

Ø Automekanikë (2010- vazhdim) 

Të gjithë të rinjtë e qendrës do të 
përfshiheshin në kurset profesionale 

sipas zgjedhjes së tyre individuale  
duke i ndihmuar ata të ishin mirë 

informuar në tregun e punës. 
 

Lëndët Komplementare 

(1997- vazhdim) 

Vështirësitë në të mësuarin e arsimit bazë 8- 9 
vjeçar dhe boshllëqet e tij si një themel i fortë, 

profesionit do t’i shtoheshin  edhe lëndët në: 

Ø Anglisht 

Ø Matematikë 

Ø Kompjuter (viti 2000) 

Të gjithë përfituesit do të përfitojnë 
mësime falas në këto lëndë . Në 

këtë mënyrë ata do të jenë të 
mirëpërgatitur për t’u nisur në 
tregun e punës me aftësi të 

kërkuara dhe të forta. 

Integrimi Social 

(1997- vazhdim) 

Sigurimi i mbështetjes sociale për këta të rinj i 
realizuar nga një grup profesionistësh si 

punonjës social dhe psiologë ka përfshirë  
Ndërhyrjen Sociale me temat psiko- sociale 
(higjiena, mjedisi, rëndësia dhe funksionimi i 

familjes, marrëdhëniet seksuale, rolet gjinore, 
motivimi, diskriminimi etj) dhe me metodat e 
këshillimit duke e kombinuar me element të 

tjerë si punë në grup, takime me mjekun, 
sugjerime nga mësuesit, familjarët etj. 

 

Arritja e lëhtësimit të situatave 
traumatike, normalizimi i ankthit, 

frustrimit,  veprimeve të dhunshme, 
kushteve të irritimit mendor. Arritja 
e përkrahjes së marrëdhënieve në 

familje për të krijuar një mjedis të 
shëndetshëm dhe të sigurt për 
rritjen e të rinjve. Duke marrë pjesë 

në Ndërhyrje Sociale të rinjtë rrisin 
nivelet e njohurivepër çështje të 

ndryshme që lidhen direct me 
sigurinë e tyre. Ata mësojnë të 
zbatojnë rregullat, të mbrojnë veten 

e tyre dhe miqtë e tyre nga element 
negativë si duhani, alkooli, drogat 

etj. 

 





Aktivitete Social 
Animuese 

(1997- vazhdim) 

Ndërtimi i grupeve të punës dhe aktivizimi për 
ditë ndërkombëtare si Dita kundër AIDS-it, 
Java për Eleminimin e Dhunës ndaj Grave, Dita 
e Mjedisit, Dita kundër duhanit, etj 

 

Rritjen e ndërgjegjes ndaj 
fenomeneve negative të shoqërisë.  
Prirje drejt socializimit dhe 
mosmarrëveshje të situatës që ata 
janë. Këto aktivitete stimulojnë 
vetë angazhimin dhe rritje të 
normave të shoqërisë. Duke punuar 
në grupe, ata kanë kënaqësi dhe do 
të arrijnë të ndjejnë ndryshimet 
pozitive. 
 

Edukim nëpërmjet 
bashkëmoshatarëve 

(1997- vazhdim) 

Realizimi seminareve dhe trajnimeve në: 
Marrëdhëniet seksuale, drogës, krimit, 
marrëdhëniet ndërpersonale, alternativa 
edukimi, media, etj. 
 

Edukimi i moshatarëve grup i 
ndihmon ata për t'u bërë një anëtar 
i grupit dhe të shkarkojë 
përjashtimit social. Kjo metodë 
bashkëkohore është më efektive në 
transmetimin e informacionit midis 
të rinjve tanë në çështjet që lidhen 
direkt me sfidat, problemet dhe 
pasiguritë që ata do të përballen 
çdo ditë. 

Aktivitete Kulturore 

(1997- vazhdim) 

Njohuri dhe vizita në muzeumet historike, 
galeritë e arteve, kinema, qytete dhe 
kështjella me rëndësi historike, konkurse 
poezi, shfaqje amatore në vallëzim,role play,  
këndim, ekspozita, etj 

Këto aktivitete do të kontribuojnë 
në zgjerimin e njohurive të 
përfituesve dhe të dhënat ndaj 
çështjeve historike, vlerat dhe 
normat e kombit tonë shqiptar. 
Prandaj, ata do të jenë pjesë e 
ndërgjegjes kombëtare dhe pjesë e 
shtetësisë shqiptare. 
 

Rritja e nivelit të ri 
integrimit në sistemin e 
edukimit 

(1997- vazhdim) 

- Rritja e interesit dhe motivimin e 
përfituesve në alternativat e 
arsimit nëpërmjet  temave në 
programin e ndërhyrjes sociale 
- Ngritja e vetëdijes për rëndësinë e 
arsimit, nëpërmjet këshillimit në 
grupit 
- Edukim npërmjet 
bashkëmoshatarëve (Peer group) 
- Trajnime dhe takime me familjet e 
tyre dhe të komunitetit 
- Takime dhe bashkëpunime me 
shkollat publike në Tiranë dhe OJF-
ve që punojnë në këtë fushë 

Një pjesë e mirë e të rinjve do të 
riintegrohen në sistemin e 
edukimit. 
 
 
 
 
 

Mbështetje Mjekësore 

(1997- vazhdim) 

Deri  në  momentin që ata jetojnë në kushte 
higjienike dhe shëndetësore nën nivelin e 
jetesës normale, mjeku duhet të përballet me 
një sfidë në punë: 
• ekzaminime të përgjithshme mjekësore gjatë 
fazës së përzgjedhjes së tyre, 
• ekzaminime të hollësishme mjekësore kur 
ata vijnë për herë të parë në qendër 
• ekzaminime periodike dhe në përputhje me 
punën e përditshme të qendrës 
• takime periodike midis  mjekut, komunitetit 
dhe të shërbimeve mjekësore  
• Ofrimi i ilaçeve falas për fëmijët dhe 
komunitetin 
• Analizë e situatës për gjendjen shëndetësore 
të fëmijëve dhe familjeve të tyre. 

Qendra jonë monitoron gjendjen 
mjekësore e përfituesve, gjatë 
procesit të formimit profesional. Në 
këte mënyrë qendra informon  
komunitetin dhe familjet për 
rreziqet e ujit të ndotur, kushtet e 
këqija higjienike, të ushqyerit të 
keq dhe probleme të tjera që ata 
hasin. 
Realizimi i punës në kërkime mbi 
gjendjen e tyre mjekësore, 
higjienike dhe sanitare, na 
informon  mbi rreziqet më 
problematike dhe zonat më të 
varfëra. 

 

Sigurimi Shëndetësor 

(1997- vazhdim) 

Të gjithë të rinjtë që i atashohen qendrës sonë 

sigurohen për të gjithë muajt e formimit 
profesional. 

Sigurimi shëndetësor i ndihmon 

përfituesit  të rimbursojnë ilace për  
ndonjë problem fizik dhe trajtim 

mjekësor. Ky siguracion është i 

vlefshëm edhe gjatë muajit të 

praktikës. 

Të dhënat Bazë të 

qendrës 

(1997- vazhdim) 

Ferilasses dhe AP ka krijuar që në fillimet e saj 

një baze të të dhënave të përfituesve të saj si 
:Informacion për situatën e përfituesve, 

Informacion mbi familjet e tyre, Informacion 

mbi gjendjen e komunitetit ku ata jetojnë, 
Zonat e Mbulimit, Mosha, Punësimi etj. 

Raportet e informacionit , analiza e 

situatës dhe publikime të tjera do 
të shërbejnë si të dhëna 

informuese, të përditësuara dhe në 

detaje në raste të lidhura me 
fëmijët të pambrojtur, posaçërisht 

fëmijët që punojnë dhe ata që janë 

në vështirësi. 

Projekti Biblioteka 

Lëvizëse  

(2000- vazhdim) 

Ky projekt jep libra dhe informacione të tjera 

në zonat e nxehta ku qendra  ka operuar dhe 

zgjeruar shërbimet e saj. Ky program përbëhet 
nga  koordinatorë (ish përfituesit ose dhe 

përfituesit aktualë), që punojnë  duke trokitur 

çdo derë të familjeve të varfra, duke 
promovuar libra të rinj dhe të autorëve të rinj, 

duke takuar  të rinj që dëshira për të mësuar 

nuk u mungon por nuk kanë mundësi, vajzave 
që kanë braktisur shkollën dhe janë të 

mbyllura në shtëpitë dhe për më tepër, për të 

gjithë ata që kanë dëshirë për të lexuar dhe 
zgjeruar dijet e tyre 

 

Mbështetje dhe nxitje e dëshirës së 

leximit në komunitet. 

Mbështetje e fëmijëve që kanë 
nevojë të mësojnë, por nuk kanë 

mundësi për blerje të librave  

Rritje e kapaciteteve dhe të lëvizjes 
kulturore në komunitet. 

 

 
 

 

 

Qendër  Trajnimi dhe 

agjenci  informacion 

për punë 

(2000- vazhdim)  

Këto përfshijnë: 

Regjistrimin  e të dhënave-bazë të të rinjve që 

duhet të punojë 
Të dhënat-bazë të subjekteve që duhet të 

punësojnë të rinjtë 

Trajnime mbi tema në lidhje me tregun e 
ekonomisë. 

Informacion i detajuar mbi situatën 

ekonomike 

Çdo i  ri do të ketë mundësi të jetë i  

informuar mirë dhe i përgatitur për 

t’u promovuar në tregun e punës. 
Subjektet private do të kenë 

mundësi të zgjedhin më mirë të tër 

injtë që do të punësojnë. 
Të rinjtë pa profesion do të kenë 

informacion mbi trajnimin dhe 

kurset e ofruara nga qendra jonë 
dhe strukturat e tjera homologe. 

 Për përmirësimin e aftësive të tyre 

do të shërbejnë trajnimet  të 

ofruara nga qendra. 

Praktika dhe 

përmirësimi i aftësive 

(1997- vazhdim) 

Pas trajnimit profesional nëpërmjet 

marrëveshjeve të ndryshme me subjekte të 
tregut të ekonomisë (parukeri, restorante, 

rrobaqepësi, firma private ndërtimi etj) të 

rinjtë kryejnë muajin e praktikës për të 
përmirësuar aftësitë që kanë marrrë gjatë 

formimit profesional në kurset e zgjedhura. 

Ata do të mësojnë rregullat e parë 

të ekonomisë së tregut, do të 
testojnë njohuritë e tyre duke  

kultivuar dhe fortësuar  aftësitë e 

tyre. 
 

Punësimi ( objektivi ynë 
është të punësojmë 70- 

80% të grupit në fokus) 

(1997- vazhdim) 

Një pjesë e tyre punësohet  që nga periudha e 
praktikës. Bashkëpunimi me Zyrën e Punës na 

ndihmon për të gjetur vendet më të sigurta të 

punës për ta. Përfituesit që janë 14-16 vjeç 
janë me kohë të pjesshme të punësuar në 

punë të lehtë, sidomos në festat. Përfituesit 

16-18 vjeç janë të pajisur me dokumente nga 
Inspektorati Kombëtar të Punës. 

80% do të jenë të punësuar pas 
formimit profesional, që kanë 

ndikuar në këtë mënyrë 

drejtperdrejt tek të rinjtë, familjet e 
tyre dhe të afërmit. 

 

Programi i Krediteve të 

Veglave të Punës 
(Toolkits) 

(2000- vazhdim) 

 

Çdo përfitues merr paketën e mjeteve që 

është mbështetur 60% nga qendra dhe 40% 
kontribut nga familjet e përfituesve. 

50% -60% e përfituesve janë të prirur  për të 

përfituar këtë paketën që ndikon  në mënyrë 
të konsiderueshme rritjen e mundësive të 

punësimit. 

 

Sigurimi i punës në zonat ku nuk ka 

mundësi apo treg pune. 
Sigurimi i një baze të fortë pune në 

një situatë ku fitimi i një pune ishte 

i pasigurtë. 
Përmirësimi i kishteve të jetesës e 

të pakten 80% të përfituesve. 

 





5. Grupi në fokus dhe të dhëna Statistikore
Grupi në fokus, në fillim të projektit përfshinte Fëmijët e 

Rrugës, të cilët efektivisht janë edhe ata që sot quhen 
Adoleshentët në Vështirësi. Ky term pësoi ndryshim për dy 
arsye thelbësore. Për të zbutur emërtimin e të rinjve në 
mënyrë që ata mos të ndiheshin të paragjykuar dhe e dyta 
sepse realisht grupi në fokus përfshinte edhe adoleshentë të 
tjerë me problematika social- ekonomike të ndryshme.

Qëllimi i këtij projekti ishte që të ndërhynte tek një 
kategori më e gjërë adoleshentësh si më poshtë: 

· Adoleshentët që punojnë në rrugë

· Adoleshentët e përfshirë në aktivitete të tjera 

fitimprurëse (të rrezikuar për trafikim)

· Adoleshentët jetim (biologjik dhe social), 

adoleshentët me prindër të divorcuar

· Adoleshentët me probleme të rënda sociale 

· Adoleshentët e familjeve në varfëri ekstreme 

dhe familje numeroze

Braktisja e shkollës, varfëria, puna në të zezë, mungesa e 
mbështetjes sociale, mungesa e infrastukturës urbane, të rinjtë e 
rrezikuar nga trafikimi, të rinj me prindër të divorcuar, të rinj të cilët 
janë jetim social ose biologjik, të rinj të cilët kanë qenë të detyruar 
të braktisin shkollën si pasojë e izolimit gjeografik të zonës ku 
banojnë, janë disa nga kriteret plotësuese të përzgjedhjes së 
përfituesëve në qendrën “Alternativa Profesionale”. Kriteret kanë 
qënë relativë dhe kanë marr vlera individuale në raste të caktuara 
duke e zgjeruar zonën e ndërhyrjes.

Shumica e adoleshentëve që përzgjidheshin vinin nga familje 
me origjinë veriore dhe jugore të vendit (rreth 90% e tyre) dhe 
kishin migruar në Tiranë apo në rrethinat e saj, gjatë periudhës së 
tranzicionit ekonomik dhe shoqëror. Ata përfaqësonin popullsinë 
migratore dhe shfaqnin shenja të dukshme të mungesës së 
edukimit bazik, varfërisë ekstreme, të moskujdesit shëndetësor, të 
kequshqyerjes dhe rritjes së detyruar. Si pasojë e kësaj të fundit 
shumë kryefamiljarë i detyruan fëmijët e tyre të punonin në të zezë, 
duke braktisur shkollën apo ambjentin e tyre shoqëror. Gjendja e 
rëndë social -ekonomike ka qënë, është dhe do të mbetet një ndër 
kriteret që i shtynë të rinjtë drejt abandonimit të shkollës, mos 
përkatësisë  dhe konfuzionit për të orientuar vetveten dhe për të 
parashikuar të ardhmen.  

Përdorimi i mundshëm 

i Qendrës për arritjen e 
komunitetit 

(1997- vazhdim) 

Takime periodike me prindërit e përfituesve 

dhe formimi i Bordit të prindërve. 
Shërbimeve lëvizëse si: qepje, gatim dhe 

hidraulikë, parukeri do të ofrohen në një 

komunitet me një gamë të gjerë për të 

përmbushur nevojat e tyre në këto profesione. 
 Dhënia e gjuhëve të huaja dhe kompjuterit 

për komunitetin, për fëmijët  dhe të rinjtë. 

Prindërit do të ndikojnë dhe të 

ndërhyjnë në komunitetin ku ata 
jetojnë, në çështje të ndryshme që 

lidhen me shqetësimet e tyre dhe 

problemet e sfidave urbane. 

Shërbimet lëvizëse  do të rrisin 
kapacitetet, të drejtat e tyre, 

detyrat e tyre dhe do të 

përmirësojë jetën e tyre sociale. 
 

Open door Club 

(2007- vazhdim) 

Open Door Club përfshin: 

-  një internet kafe, 

-  një librari, 

-  një restorant të vogël të 
menaxhuar nga vetë të rinjtë, të 

cilët janë përfitues të projekteve 

tona. 

Kjo klub  do të ofrojë shërbime të ndryshme, 
aktivitete ndërgjegjësuese, zbavitëse, 

kulturore, festa, ditëlindje etj.  

Këto shërbime do t’ia japin 
mundësinë këtyre të rinjve për të 

jetuar një jetë të shëndetshme, larg 

nga sjelljet e rrezikshme dhe 
negative me të cilat përballet grupi 

në fokus, dhe i cili është shumë i 

ndjeshëm ndaj ndryshimeve të 
mëdha të shoqërisë shqiptare në 

këto  vitet e fundit të tranzicionit . 

Rritja e vetëdijes 

publike në lidhje me 

fëmijët në nevojë në 
Tiranë 

( 1997- vazhdim) 

- Botimi dhe shpërndarja e 

fletëpalosjeve dhe broshurave në 

lidhje me gjendjen e tyre të 
vështirë dhe në zgjerimin e këtij 

fenomeni. 

- Trajnime dhe seminare me 

komunitetin në zona të veçanta ku 
rreziku është më i lartë. 

- Trajnim dhe fokus-grupe me 

mësuesit e klasës së 8- 9 të arsimit. 
- Bashkëpunimi me strukturat e 

tjera të OJQ-ve homologe dhe 

shtetit, një paralajmërim për 
fenomenet. 

- Tryeza të rrumbullakëta dhe 

takime me aktorët që mbështesin 
përfituesit tanë. 

- Promovimi i shërbimeve të 

qendrës dhe shërbime të tjera të 
mbështetjes së tyre, përmes 

mediave elementeve. 

-Krijimi dhe shpërndarja e gazetës 

qendrës.  
 

-Rritja e ndërgjegjësimit publik ndaj 

fenomeneve të punës së fëmijëve 

dhe adoleshentëve në vështirësi. 
 - Marrjen e masave të reja nga 

strukturat qeveritare për zbutjen e 

fenomeneve të fëmijëve që 

punojnë dhe adoleshentët të 
pambrojtur. 

 - Informimi për të gjetur njerëzit e 

përfshirë dhe struktura të tjera, 
duke luftuar për të drejtat e  

fëmijëve. 

 - Rritja e interesit publik dhe 
luftimin e indiferentizmit ndaj 

gjendjes së tyre të prekshme. 

 duke u dhënë atyre mundësinë që 
të llogariten si çdo fëmijë tjetër me 

të drejta të plota. 

Formimi i Grupit 
Alumni 

(2008- vazhdim) 

Ky grup do të realizojë takime të 
herëpashershme në qendrën tonë dhe do të 

kontribuojnë me ndihmën e tyre për ish 

përfituesit dhe ato aktualë dhe do të kenë një 
taksë simbolike për regjistrim . Ata do të 

vendosin kontakte të reja, kërkesa për 

punësim, hapjen e një mini biznesi nën vulën e 

NDGSH-së, zgjerimi dhe shtrirje në të gjithë 
territorin e Shqipërisë. 

Gjenerimet hyrëse dhe mbështetja 
e përfituesve nëpërmjet një  skeme 

të caktuar do të ndihmojnë 

qëndrueshmërinë e qendrës dhe të 
gjithë të rinjtë qe do të përfshihen. 

 



“Matësi i vërtetë  i qëndrimit të një kombi 
është se sa mirë ai kujdeset për të rinjtë, 
shëndetin dhe sigurinë e tyre” “



Proçesi i seleksionimit synon të përzgjedhë të rinjtë që 
do të bëhen përfitues të kurseve social- profesionale që 
ofrohen nga qendra. Ky proçes fillon 3 muaj përpara se të 
fillojë sesioni i ri në qendrën “AP”. Kjo bëhet për efekt 
përzgjedhjeje më të mirë, më të dobishme dhe serioze. 
Proçesi i seleksionimit realizohet nga bashkëpunimi i 
Departamentit Social dhe formatorët e qendrës. Të dyja palët 
janë koordinuar, duke punuar në grup dhe me një plan të 
ideuar dhe të detajuar saktë, rreth seleksionimit të 
përfituesve. Së pari, ky proçes nis me eksplorimin e zonave 
prioritare, shpërndarja e informacionit verbal, kontakti direkt 
me këtë target grup, ndalesat në disa shtëpi për të biseduar 
me familjarët dhe me vetë adoleshentët. Takime të tilla na 
kanë bërë të rekrutojmë këta adoleshentë që kanë braktisur 
arsimin dhe t'i ofrojmë shërbimet tona. Pjesa tjetër e punës 
brenda ambienteve të qendrës, konsiston në orarin e hapur 
të pritjes ku adoleshentët që kanë marrë njoftimet tona dhe 
me anë të adresës gjejnë qendrën dhe interesohen për 
qendrën “AP”. 

Proçesi i seleksionimit ka patur një shtrirje mjaft të 
gjerë në zonat rurale ku do të përmendim Bathore, Kamëz, 

Kashar, Vorë, Babrru, Sauk, Valias, Selitë, Sukth, Kombinat, 
Ndroq, Çekrez, Arbanë, Paskuqan, Mëzes, Mamurras, Ishëm, 
Romanat, Farkë, Vaqarr, Allias, Tapisë, Domje, Shkozë, 
Kombinat, Rrëshen, Rubik, Laç etj.

Gjithashtu, proçesi i seleksionimit u fokusua edhe në 
zona që përfshijnë qendrën e kryeqytetit sepse edhe në këto 
zona urbane ka probleme të braktisjes së shkollës, varfëri 
ekstreme, papunësi në familje, probleme sociale si: divorci, 
mungesa e një prindi, konflikte të rënda sociale, dhunë 
brenda familjes  etj. Në kryeqytet ka qindra familje të cilat 
marrin asistencë ekonomike, fëmijë që braktisin shkollën dhe 
i nënshtrohen punës, probleme në çift të cilat shkaktojnë 
edhe krizat ekonomike dhe sociale duke i servirur fëmijëve të 
tyre një të ardhme të pashpresë.

Disa nga rrugët e seleksionimit të përfituesve
• Disa prej përfituesëve janë tërhequr në qendrën 

“AP” nga eksperienca e mirë që patën ish- bashkëmoshatarët 
e tyre që kanë marrë një formim profesional në sesionet e 
kaluara.

• Në kuadrin e bashkëpunimit me OJF-të në ndihmë 
të fëmijëve në vështirësi dhe të shtetit janë mbajtur kontakte 

5.1 Proçesi i Seleksionimit





të ngushta me Sektorin e Mbrojtjes së të Drejtave të 
Fëmijëve.

• Bashkia Tiranë, shpesh realizon tavolina të 
rrumbullakëta për të paraqitur dhe referuar raste 
problematike dhe të domosdoshme për trajtim psiko- social, 
edukim dhe shkollim.

• Zyra Rajonale e Punësimit, mbajmë kontakte 
periodike duke evidentuar raste që kërkojnë punë. Ato 
referohen tek qendra “AP” duke përfituar një kurs dhe më 
pas duke e hedhur në tregun e punës.

• Bashkëpunimi me OJF si: “Shpresë për të 
Ardhmen”, “Të ndryshëm por të Barabartë”,  “Every Child”, 
“Eden”, “Fëmijët e Botës Shqipëri”, Qendra Profesionale 
“Don Bosko”, Fshati SOS si dhe një sërë organizatash rinore. 
Nga këto kontakte janë referuar raste të të rinjve në 
vështirësi për të marrë formimin social profesional në 
qendrën tonë

• Bashkëpunim me D.R.F.P.P Nr. 4  dhe D.R.F.P.P Nr. 1 
(Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik).

• Njoftime zyrtare nëpër të gjitha Mini bashkitë e 
qytetit të Tiranës, drejtuar Sektorit Social.

• Bashkëpunim me punonjëset sociale të këtyre mini 
bashkive është mjaft efektiv sepse duke patur lidhje me 
familje që marrin  ndihmën ekonomike në këto njësi 
bashkiake, ato bëhen një urë lidhëse me qendrën tonë dhe 
është një interes dhe ndihmë e ndërsjelltë.

• Bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore dhe 
Bashkinë e Kamzës.

Hallkë kyçe për seleksionimin është edhe kontakti në 
rrugë i adoleshentëve, puna në terren që realizohet nga stafi i 
Departamentit Social dhe formatorët e qendrës. Shpërndarja 
e informacionit, njoftimi për kurset kryhet në zonat rurale, 
shpërndarja e fletushkave, ndalimi i njerëzve në mënyrë të 
rastësishme, ngjitja nëpër mure, dyqane, lokale që njerëzit 
frekuentojnë, trokitja dyer më dyer të familjeve që jetojnë në 
zona periferike  të kryeqytetit, takime me prindërit përbëjnë 
një pikë shumë të rëndësishme të seleksionimit sepse të 
gjithë këto bëjnë të mundur transmetimin e mesazhit dhe 
afrimin në qendrën tonë.

 5.2 Analizimi i kritereve
Si pasojë e tranzicionit të gjatë që kaloi Shqipëria, puna 

në rrugë e një numri të konsiderueshëm të rinjsh, është një 
problem kyç në vendin tonë. Projekti “Alternativa 
Profesionale”, (dikur Ferilasses), ndërhyri në minimizimin e 
problemeve dhe pasojave sociale që mundëson braktisja e 
shkollës dhe mungesa e një profesioni. Kriteret në vetvete 
janë një urë lidhëse midis problemeve sociale dhe zgjidhjes 
së tyre, duke i ardhur në ndihmë me mekanizmat alternues 
dhe mbeshtetës. Por përzgjedhja e tyre kalon në tre pika kyçe 
që vijon:





5.2.1 Mosha

Në fillim të projektit u vendos se 
përzgjedhja e përfituesve duhej 
përcaktuar nga mosha. Mosha 14-18 
vjeç u vendos si kusht i domosdosshëm 
pasi adoleshentët të cilët kishin 
braktisur shkollën për arsye social-
ekonomike, të kishin një mundësi 
alternative për t'u shkëputur nga rruga 
dhe të investonin për të ardhmen e 
tyre. Gjysmën e dytë të vitit 2007, 
kriteri për moshën ndryshoi. Kjo për 
arsye se kishte kërkesa të larta nga 
adoleshentët mbi 18 vjeç, të cilët kishin 
braktisur shkollën e mesme dhe nuk 
kishin asnje alternativë për t'u 
shkolluar më tej. 

Gjithashtu, ky ndryshim i parapriu 
edhe arsimit bazë i cili nga 8 vjeçar, u bë 
9 vjeçar. 

Më poshtë është vendosur tabela 
treguese e të dhënave për moshën 
ndër vite. 

Të dhëna për moshën:

Grafiku ilustrues për të 
dhënat e moshës.





5.2.2 Arsimi
Arsimi minimal 8 ose 9 vjeçar 

ishte një kusht tjetër për përzgjedhjen 
e përfituesëve në qendër. Përfundimi i 
arsimit 8 ose 9 vjeçar krijonte një 
adoleshent të formuar dhe të aftë për 
ndjekjen e një kursi profesional. 
Adoleshentët duhej të kishin arsimin 
bazë në mënyrë që të ishin të aftë për 
ndjekjen e një kursi profesional si edhe 
për ndjekjen e lendëve plotësuese 
Anglisht; Matematikë, Ndërhyrje 
Sociale dhe Kompjuter. Ky faktor në 
mënyrë indirekte ndikonte dhe për të 
rinjtë të pa rekrutuar ende, që në qoftë 
se do të donin të përfitonin një 
profesion duhet të angazhoheshin të 
përfundonin arsimin bazë. Ardhja në 
qëndër me një formim bazë dhe 
unifikues i ndihmonte përfituesit të 
angazhoheshin më shumë, të mos 
ndjenin diferencë mes tyre dhe të 
kërkonin ndihmë të profilizuar.

Të dhëna për arsimin:

Nga 1933 përfitues, 1643 kanë 
përfunduar arsimin bazë 8 vjeçar, 236 
përfitues kanë përfunduar arsimin 9 
vjeçar, ndërsa 54 kanë përfunduar 
arsimin e mesëm. 

Në gjysmën e dytë të vitit 2009, 
falë bashkëpunimit me Qendrën 
Profesionale Nr. 4, u çel një kurs i ri, ai i 
Sekretarisë.  Ky kurs kërkonte një 
adoleshent të rritur dhe më të formuar, 
prandaj  u  vendos  s i  kusht  i  
domosdosshëm diploma e arsimit të 
mesëm. 

Grafiku ilustrues rreth të dhënave 
të arsimit:





5.2.3 Gjendja  social-ekonomike
Gjatë njëzetë vjetësh tranzicion situata social 

ekonomike e disa familjeve shqiptare u rëndua. Si 
pasojë e gjendjes së keqe ekonomike, shumë 
kryefamiljarë kanë detyruar fëmijët e tyre të braktisin 
shkollën për të punuar në rrugë. Pjesëmarrja e 
adoleshentëve në punë që e dëmtojnë shëndetin dhe 
zhvillimin e tyre fizik ose e pengojnë shkollimin e tyre, 
zakonisht konsiderohet si një përvojë negative.  

Prindërit, shoqëria, strategjitë e munguara nga 
instancat e larta, politikbërësit, pengojnë edukimin e 
fëmijëve dëmtojnë shëndetin dhe zhvillimin fizik, 
mendor, moral dhe shoqëror të fëmijës  rrezikojnë 
edukimin e tyre:

· Duke i privuar nga çdo lloj shkollimi.
· Duke i detyruar të braktisin para kohe 

shkollën.
· Duke i detyruar t'u shtojnë veprimtarive 

shkollore ngarkesën e veprimtarisë profesionale që 
është shumë e rëndë dhe shumë e gjatë në kohë për ta.

Qendra “AP” ka patur gjithnjë si qëllim 
minimizimin e këtij problemi, duke i hequr nga rruga 
këta adoleshentë. Pasi kanë kryer kursin profesional në 
qendër, një pjesë e mirë e tyre janë punësuar duke 
ndihmuar veten dhe familjen e tyre. Pothuaj, të gjithë 
adoleshentët vijnë nga familje të mëdha numerike. Në 
disa familje, prindërit nuk janë të aftë për punë ose nuk 
kanë gjetur një vend pune, si pasojë, një pjesë prej tyre 
trajtohen me ndihmë sociale. Varfëria dhe vështirësitë 
ekonomike janë një sfidë e madhe dhe burimi i gjithë 
problemeve të fëmijëve në Shqipëri. Në Shqipëri jetojnë 
shumë fëmijë në kushte të vështira dhe në varfëri, 
kryesisht për shkak të tranzicionit të jashtëm dhe atij të 
brendshëm. Familjet e tyre lëvizin drejt qyteteve të 
mëdha, dhe fëmijët nuk gjejnë atje kushtet, shkollimin 
dhe edukimin e duhur, ndërkohë që prindërit janë të 
varfër dhe të papunë. Më poshtë është vendosur tabela 
treguese rreth numrit të pjesëtarëve në familje të 
përfituesëve që përfundojnë kurset në qendrën tonë.

Të dhëna për stukturen e familjes
Nga sa tregohet më lart, rreth 129 përfitues 

jetojnë me një prind si pasojë e humbjes së prindit 
tjetër. Nga 1933 përfitues, vetëm 40 prej tyre kanë 
ardhur nga Fshati S.O.S, ndërsa 104 të tjerë jetojnë me 
prindër të divorcuar. 





 5.3 Përfituesit ndër vite
Të rinjtë që ndihen të lidhur dhe të pranuar në shoqëri kanë më shumë gjasa që të 

përfundojnë shkollën apo një profesion në krahasim me të rinjtë të cilët ndihen të izoluar apo 
të refuzuar nga komuniteti familja apo bashkëmoshatarët. Të gjithë meritojnë të ndihen të 
pranuar por të rinjtë me probleme në sjellje me probleme emocionale dhe ekonomike 
përgjithësisht hasin vështirësi në përshtatjen apo ndërveprimin me bashkëmoshatarët. Kjo e 
kufizon mundësinë e krijimit të marrdhënieve personale brenda kësaj grup moshe. Lidhjet e 
një niveli më të afërt me të tjerët i ndihmon ata për të krijuar besim dhe për të modeluar 
sjellje më të përshtatshme. Ndihma që të jep pranimi dhe suksesi në marrëdhëniet 
ndërvepruese mbart vlera të pakthyeshme. Për të rinjtë që vijnë nga zona problematike dhe 
të izoluara dhe kanë histori të vështira, të kuptojnë se ata mund të pranohen dhe mund të 
bëhen pjesë e komunitetit është dicka që ka shumë anë pozitive. Këta të adoleshentë fillojnë 
dhe ndryshojnë imazhin për vetveten, mënyren se si shohin dhe përvetësojnë profesionin 
dhe gjithashtu fillojnë të projektojnë të ardhmen. Puna me ketë target grup ndërvite ka pasur 
vështirësi dhe sfida që fal eksperiencës profesionale janë sheshuar duke u shndërruar në një 
armë kundër problemeve sociale dhe papunësisë.

Gjatë 15 vjetësh “AP”, ka diplomuar 1933 përfitues nga mosha 14 deri në 20 vjeç. Në 
fillim të këtij projekti është pranuar grupi në fokus me moshë 14 - 18 vjeç. Por u pa si e udhës 
që ky grup të ndryshojë pasi u rrit numri i përfituesve që kishin nevojë të cilët ishin mbi 
moshë ose ishin në kufi me moshën që ishte paracaktuar. Kjo ndodhi si pasoje e kërkesave të 
adoleshentëve të cilët kishin braktisur shkollën dhe nuk kishin asnje mundësi alternative për 
tu shkolluar si edhe arsimit të detyruar që nga 8 vjeçar u bë 9 vjeçar. 

Numri i përfituesëve ndër vite ka ndryshuar. Në fillim të këtij projekti, kurset janë 
aplikuar për një periudhë 9 mujore më pas në mënyrë që të rritej mundësia e ndihmës, kursi 
u reduktua në shtrirje dhe në kohëzgjatje ndërsa orët në ditë u shtuan. Pra, nga 1 sesion që 
zhvillohej në harkun kohor prej 9 muajsh, në vitin 2005 sesioni u bë 6 muaj dhe në një vit 
realizoheshin dy sesione. Prandaj edhe numri i përfituesëve në vit është dyfishuar. Gjithashtu, 
edhe prej rritjes së kapacitetit të qendrës për të pranuar një numër më të madh kursantësh.

Gjatë dy viteve të fundit, vihet re rritje e 
numrit të përfituesëve në qendër. Kjo për 

arsye të hapjes së kurseve të reja, është 
rritur mosha e pranimit (një nga kriteret e 

përzgjedhjes) dhe është arritur sukses gjatë 
bashkëpunimit me komuna ku përfituesit 

Kanë qenë në numër të madh.  





5.4  Zonat e mbulimit
Zona e seleksionimit ka ardhur 

duke u zgjeruar. Fillimisht zonat e 
Saukut, Farkës dhe Kamzës, kishin 
prurje më të madhe përfituesish, rreth 
80 %. Por, gradualisht të dhënat 
ndryshuan  duke  ndërhyrë  në  
seleksionimin e zonave të tjera në 
nevojë. Bashkë me ndryshimin e të 
dhënave u rrit  edhe numri  i  
përfituesve. Vitet e para shërbyen edhe 
si një eksperimentim i zonave më në 
nevojë dhe i profesioneve që kishin 
kërkesë më të madhe apo treg pune. 
Më pas zona e seleksionimit është 
zgjeruar duke përfshirë të rinj me 
probleme ekonomike nga qendra e 
Tiranës, periferia dhe fshatrat. Qysh 
nga muaji Shtator i vitit 2009, qëndra ka 
bashkëpunuar  me bashkinë e  
Mamurrasit për të sjellë të rinj me 
probleme me qëllim ndjekjen e 
shërbimeve që ofrohen për këtë target 
grup.  

Më poshtë paraqitet tabela e 
shpërndarjes demografike për 23 
sesione

Bazuar në eksperiencën tonë 15 
vjeçare, shumë prej përfituesëve vijnë 
nga zona përiferike të Tiranës ( si 
Lapraka, Kombinati, Kinostudio, 
Porcelani, Bërryli, Allias, etj), fshtatra të 
Tiranës (si Babrru, Tapizë, Paskuqan, 
Baldushk, Domje, Kashar, Ibë, Arbanë, 
Pezë Helmes etj) nga Kamza dhe zonat 
përreth saj, si edhe nga qendra e 
Tiranës. Gjithashtu  rreth 14 % e 
përfituesëve vijnë nga qarku i rrethit si 
Durrësi, Laçi, Kruja dhe zonat rurale 
rreth tyre.





5.5 Shpërndarja Gjinore
Një nga qëllimet e NDGSH-së dhe frymës që ajo natyrshëm pasoi 

kudo, ishte ofrimi i një lloj ndihme praktike për gratë, vajzat shqiptare në 
një kohë kur problemet politike, sociale dhe ekonomike dukshëm po vinin 
në disavantazh dhe po veçonin një numër të madh të femrave shqiptare 
dhe fëmijëve të tyre. Rrjedhimisht kjo ndodhi edhe në këtë program duke 
u fokusuar dhe patur vigjilencë të lartë në shpërndarjen gjinore, duke 
punuar në rekrutimin e femrave, duke rritur numrin e tyre  dhe duke 
synuar balancim të numrit të tyre në grup me meshkujt . Mirëpo, nuk ka 
qenë gjithnjë i suksesshëm ky qëllim, pasi është penguar nga shumë arsye. 
Fanatizmi i prindërve si derivat i mentalitetit të prapambetur bën që vajzat 
e tyre të mos arsimohen, të shkëputen nga jeta akademike, të mbyllen në 
shtëpi dhe t'iu nënshtrohen martesave të padëshirueshme dhe me 
mblesëri. Distanca apo largësia mes vendeve ku banojnë dhe qendrës ka 
qenë dhe është një tjetër pengesë që bën të mundur mungesën e vajzave 
në qendër. Shqetësimi i prindërve për rrugën e gjatë, rreziqet e rrugës, 
frika nga të panjohurit, mungesa e transportit publik janë rrjedhojë e kësaj 
barriere që hasin familjet dhe vajzat. 

Djathtas po ju paraqesim një tabelë që tregon shpërndarjen gjinore 
qysh prej 1997 e deri në 2012.

Nga sa tregohet më lart, shpërndarja gjinore nuk ka qenë fleksibël, si 
derivat i shumë faktorëve pengues. Qendra, gjithnjë ka synuar rritjen e 
numrit të femrave, por është penguar si pasojë e mentalitetit anakronik të 
kryefamiljarëve. Jo pak herë kryefamiljarët (të cilët kishin detyruar fëmijët 
të braktisin shkollën) kanë qenë dyshues për atributet e kësaj qendre 
profesionale. Disa prindër përpara marrjes së një vendimi kanë vizituar 
godinën dhe më pas kanë lejuar vajzat të ndjekin arsimin profesional. 
Monitorimi nga ana e familjeve fanatike nuk është ndërprer kurrë, që nga 
momenti  që prindërit marrin vendimin të lejojnë vajzën të ndjek kursin 
dhe në vazhdim, deri në fazën e diplomimit. 

Femra dhe shpërndarja gjinore e balancuar nuk  është përqëndruar 
vetëm tek prurja por edhe tek fuqizimi i figurës femërore në shoqëri. 
Përfitimi një profesioni është hapi i parë drejt pavarësisë dhe orientimit të 
femrës në shoqëri, të dhënat dhe lidhje me ish përfituesit ndër vite janë 
tregues i fortë i kësaj filozofie.

Grafiku ilustrues për shpërndarjen gjinore

Nga sa tregohet më lartë kjo shpërndarje nuk është e 
barabartë për shkak të faktorëve të sipërpërmendur.





 5.6 Proçesi I integrimit 
Qëllimi i këtij projekti është të integrojë në shoqëri  adoleshëntët e 

seleksionuar dhe ti bëjë ata qytetarë të denjë për të marrë pjesë aktivisht 
në zhvillimin e shoqërisë shqiptare.

“AP”, në vite dha një kontribut në formimin e modelit bashkëkohor të 
integrimit nëpërmjet formimit profesional dhe jo vetem atij, po dhe 
elemente të tjerë të ndërhyrjes sociale. Të gjithë përfituesit e kurseve 
profesionale, paralelisht përfitojnë orë plotësuese në Anglisht, Kompjuter 
dhe Ndërhyrje Sociale. Ndërhyrja Sociale nënkupton orët sociale të 
zhvilluara mes përfituesëve, psikologeve dhe mjekes së qendrës. Orët 
sociale përfshijnë tema të ndryshme bashkëkohore që lidhen direkt me 
problemet e përgjithshme të këtij target grupi. Temat kryesore që 
diskutohen gjatë zhvillimit të kësaj lënde janë: Duhani, Droga, Alkooli, 
Higjiena Personale, Krimi dhe Pasojat, Dhuna në Familje, Mjedisi, 
Diskriminimi, Motivimi dhe Vetvlerësimi, Zhvillimi Social, Fizik dhe 
Psikologjik në Adoleshencë, Etika në Familje, Etika për Djem dhe Vajza, 
Agresiviteti, Tërheqja Ndërpersonale, Marrëdhëniet Intime dhe 
Sëmundjet Seksulisht të Transmetueshme etj.

Gjithashtu, kjo qendër organizon aktivitete të ndryshme kulturore të 
cilat janë të lidhura me historinë, kulturën, artin, literaturen, librin, 
muzikën, ekspozita, etj ku nëpërmjet tyre synohet të arrihet integrimi i 
përfituesëve në shoqëri.

5.6.1 Praktika
Në kuadër të përfundimit të kurseve profesionale, një proçes 

vendimtar është edhe ai i praktikës dhe së fundi negociatat për punësimin 
e të rinjve që kanë kryer kurset e formimit profesional. Periudha një 
mujore e proçesit të praktikës profesionale është një nga hallkat më të 
rëndësishme të proçesit të përfshirjes së këtij target-grupi në shoqëri dhe 
përballjes së tij me tregun e punës. Gjatë 15 viteve, të gjithë përfituesit pasi 
janë çertifkuar, janë orientuar në subjekte të ndryshme për t'u praktikuar. 
Ky proçes është implementuar në masën 100 %. Formatorët e kurseve në 
bashkëpunim me Departamentin Social, orientojnë kursantët drejt 
subjekteve të ndryshme për të zbatuar njohuritë që kanë marrë në qendër.  

5.6.2 Çertifikimi
Pas përfundimit të proçesit të praktikimit, të gjithë përfituesit të cilët 

kanë arritur ta kalojnë me sukses fazën teorike dhe praktike të kurseve 
profesionale kalojnë në fazën tjetër: Faza e Çertifikimit.  Të gjithë ndjekësit 
e kurseve, në fund të proçesit mësimor përfitojnë dy çertifikata: Çertifikatë 
Profesioni dhe Çertifikatë Kompjuteri. Qysh nga fillimi i këtij projekti e deri 
tani kjo qendër ka çertifikuar 1933 përfitues. 

5.6.3 Punësimi
Të dhënat për situatën e punësimit të brezit të ri, konstatojnë se 

krahasuar me vendet e tjera në tranzicion, të rinjtë shqiptarë, të cilët 
përpiqen të mbeten në tregun e punës, përballen me numrin e shtuar të të 
rinjve që janë të punësuar në ekonominë informale.

Hallka përfundimtare e të gjithë formimit profesional është punësimi 
dhe hedhja e tyre në treg si punëkërkues të rinj. Varfëria në Shqipëri është 
shkaku kryesor i vuajtjeve të fëmijëve, e cila mund të pakësohet duke 
ndihmuar ekonominë e familjeve të tyre. Qendra “AP” ofron mbështetje 
për grupet e personave në vështirësi duke u dhënë mundësi që ata të 
shprehin kapacitetin e tyre dhe që të jenë aktor të transformimit të 
kushteve të tyre të jetesës. Pasi përfundojnë proçesin e praktikës në 
subjekte të ndryshme, nis faza e punësimit. Pavarësisht se punësimi i të 
rinjve në Shqipëri mbetet ende një sfidë, qendra jonë ka prodhuar 
rezultate të kënaqshme edhe tek këta të rinj, të cilët edhe pse janë të 
formuar vetëm me arsimin bazë 8 ose 9 vjeçar, kanë arritur të integrohen 
në shoqëri dhe të punësohen.  Më poshtë është vendosur tabela treguese 
e të dhënave të punësimit. 

Ka tre mënyra që kanë të bëjnë me ndryshimin: 
Dominimi, Kompromisi, dhe Integrimi. Nga dominimi 
vetëm njëra palë merr atë që dëshiron, me kompromis 
asnjëra palë nuk merr atë që dëshiron, me integrimin 
ne gjejmë një mënyrë me të cilën të dy palët mund të 
marrin atë që dëshirojnë.

                                                     Mary Parker Follett
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përfituesit të cilët kanë arritur ta kalojnë me sukses fazën 
teorike dhe praktike të kurseve profesionale kalojnë në fazën 
tjetër: Faza e Çertifikimit.  Të gjithë ndjekësit e kurseve, në 
fund të proçesit mësimor përfitojnë dy çertifikata: Çertifikatë 
Profesioni dhe Çertifikatë Kompjuteri. Qysh nga fillimi i këtij 
projekti e deri tani kjo qendër ka çertifikuar 1933 përfitues. 

5.6.3 Punësimi
Të dhënat për situatën e punësimit të brezit të ri, 

konstatojnë se krahasuar me vendet e tjera në tranzicion, të 
rinjtë shqiptarë, të cilët përpiqen të mbeten në tregun e 
punës, përballen me numrin e shtuar të të rinjve që janë të 
punësuar në ekonominë informale.

Hallka përfundimtare e të gjithë formimit profesional 
është punësimi dhe hedhja e tyre në treg si punëkërkues të 
rinj. Varfëria në Shqipëri është shkaku kryesor i vuajtjeve të 
fëmijëve, e cila mund të pakësohet duke ndihmuar 
ekonominë e familjeve të tyre. Qendra “AP” ofron 
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rinjve në Shqipëri mbetet ende një sfidë, qendra jonë ka 
prodhuar rezultate të kënaqshme edhe tek këta të rinj, të 
cilët edhe pse janë të formuar vetëm me arsimin bazë 8 ose 9 
vjeçar, kanë arritur të integrohen në shoqëri dhe të 
punësohen.  Më poshtë është vendosur tabela treguese e të 
dhënave të punësimit. 





6.1. Impakti dhe progresi social dhe profesional 
ndër vite
6.2. Evoluimi i aktiviteteve profesionale,
 ndërgjegjësuese dhe kulturore ndër vite

6.1 Impakti dhe progresi social,  profesional ndër vite
 Që në fillimet e saj, qendra pati si synim trajnimin e tyre 

profesional me qëllim largimin nga puna ilegale dhe e rrugës, 
dhe punësimin e tyre. Por si një qendër e themeluar nga 
Shoqata “Në Dobi të Gruas Shqiptare”, ofrimi vetëm i 
mundësive profesionale nuk mund të ishte i mjaftueshëm. 
Për këtë arsye, qendra që në fillim, pati prioritet të 
harmonizonte rritjen profesionale të të rinjve në nevojë dhe 
futjen e tyre në shoqërinë bashkëkohore qytetare, 
nëpërmjet aktiviteteve ndërgjegjësuese, kulturore dhe atyre 
mbështetëse profesionale. 

Vit pas viti, qendra i ka mëshuar këtij aspekti duke rritur 
cilësinë e çdo aktiviteti të kësaj natyre. Gjatë 15 viteve të 
zbatimit të programeve për integrimin profesional, edukativ, 
kulturor dhe ndërgjegjësor të të rinjve, qendra “AP” ka 
pasuruar në mënyrë të vazhdueshme përmbajtjen e tyre 
sipas nevojave të të rinjve, kohës, modeleve dhe programeve  
avancuese. 

Aktivitetet e këtij lloji përbëjnë mundësi jo vetëm për 
integrimin social të përfituesve ndër vite, por gjithashtu edhe 
për qendrën vetë, si një mundësi më shumë për 
bashkëpunim dhe njohje. 

Fokus grupi në nevojë është në një moshë delikate të 
zhvillimit psiko- social, i cili kërkon shumë angazhim dhe punë 
për t'u pasuruar me elementët e duhur dhe për t'u integruar 
në modelin e shoqërisë bashkëkohore. Shkëputja e ashpër 
që ky target grup shfaq zakonisht me shkollën, me 
moshatarët dhe me përgjegjësit, lë pasoja negative në 
zhvillimin e karakterit të tyre. 

Qëllimi i qendrës, që në gjenezën e saj dhe në vazhdim 

6.Impakti social dhe profesional i të rinjve dhe evoluimi i aktiviteteve përkatëse 1997- 2012

synon në reduktimin e këtyre problematikave dhe në 
përmirësimin e procesit jo vetëm të formimit profesional, 
por si pjesë e pandashme edhe në përmirësimin e formimit 
të karakterit dhe pasurimit të profilit të të rinjve. 

Edukimi i përfituesve, ndërgjegjësimi me anë të 
aktiviteteve jo vetëm kalendarike, por edhe të frymëzuara 
dhe të mbështetura nga situata të ndryshme sociale në 
vend, si dhe njohja me punën dhe instruksionet drejt 
suksesit, është prioritet i qendrës. 

Suksesi i qendrës është pikërisht plotësimi i 
boshllëqeve edukative, kulturore, ndërgjegjësuese dhe 
profesionale të krijuara nga ndërprerja e formimit arsimor të 
të rinjve në nevojë, për arsye të ndryshme ekonomiko-
sociale. Duke ruajtur vlerat e origjinës, ky është një proces i 
vazhdueshëm dhe i pandërprerë drejt edukimit dhe 
civilizimit të tyre, dhe që ndikon pozitivisht në riformimin e 
të rinjve.

Me kalimin e viteve, qendra sipas modeleve të kohës 
bashkëkohore, sipas tendencave sociale dhe sigurisht 
mbështetur dhe në nevojat dhe impaktin që krijojnë te të 
rinjtë, ka konsoliduar, pasuruar dhe shtuar aktivitetet me 
baze profesionale, ndërgjegjësuese dhe kulturore. 

Po të bëjmë një rishikim të punës së bërë ndër vite, 
mund të thuhet që:

• Qendra çdo vit ka futur aktivitete të reja.
• Çdo vit janë pasuruar aktivitetet në tematika, dhe 

shtrirje gjeografike.
• Çdo vit është rritur angazhimi i përfituesve nga 

thjesht pjesëmarrës, në pjesmarrës aktivë, në bashkë – 
organizatorë.

• Çdo vit është rritur ndërgjegjësimi i përfituesve për 
ta shpërndarë informacionin dhe në familjet,  
bashkëmoshatarët e tyre dhe në komunitet.

• Çdo vit, shikohet ndryshim progresiv në sjelljen dhe 
qëndrimet e të rinjve.





•

përfituesve me përfituesit aktualë për të marrë pjesë dhe 
bashkëorganizuar aktivitete sidomos ato profesionale.

• Krijimi i Departamentit Social në 2005, forcoi 
marrëdhëniet pozitive me përfituesit si dhe me familjet e 
tyre për të njohur më mirë botën shpirtërore, karakterin dhe 
nevojat e tyre. 

• Çdo vit është rritur niveli i cilësisë dhe i ideve të reja, 
duke përfshirë specialistë dhe aktorë të tjerë.

•  Është rritur dhe forcuar angazhimi me strukturat 
shtetërore, ente publike dhe organizata të tjera në realizimin 
e aktiviteteve të përbashkëta.

Pas 2005, Departamenti Social vendosi standarte, 
përmirësoi modele dhe kurrikula në mënyrë të vazhdueshme 
dhe profesionale me qëllim për të lehtësuar integrimin social 
të të rinjve. 

Të rinjve u është dhënë jo vetëm informacion dhe 
edukim për tematika qytetare dhe sociale, por edhe janë 
mbështetur në mënyrë të vazhdueshme dhe profesionale në 
forcimin e karakterit të tyre dhe në dhënien e vlerave më të 
mira. Vihet re, që metodat e ushtruara nga Departamenti 
Social që në ditët e para të fillimit të procesit respektiv, kanë 
ndikuar pozitivisht në sjelljen e tyre, duke u integruar më me 
lehtësi dhe më shpejt se ne vitet paraardhëse. 

Gjithashtu, të rinjtë shfaqin dhe kërkesa më të larta 
ndaj vetes se në vitet paraardhëse. Niveli në rritje i kërkesës 
dhe ambicies personale, si dhe i vendosjes së prioriteteve 
dhe objektivave personale është impakt  pozitiv i punës së 
vazhdueshme për integrimin e tyre social dhe profesional në 
shoqërinë shqiptare. 

Çdo vit, vihet re bashkëpunim në rritje e ish 6.2 Evoluimi i fushatave ndërgjegjësuese, aktiviteteve 
kulturore dhe social profesionale ndër vite

Në vijim paraqitet një pasqyrim ndër vite i evoluimit të 
aktiviteteve mbështetëse profesionale, fushatave 
ndërgjegjësuese dhe aktiviteteve social- kulturore. 

Fushata ndërgjegjësuese

• Pjesëmarrje aktive në 15 fushata për Ditën 
Ndërkombëtare të Gruas organizuar nga NDGSH .

• Pjesëmarrje aktive në 15 fushata për Ditët 
Ndërkombëtare të luftës  kundër Dhunës ndaj Gruas 
organizuar nga NDGSH.

• Organizimi i  15 aktiviteteve ndërgjegjësuese në 
kuadër të ditës Ndërkombëtare kundër Duhanit .

• Organizimi i  15  aktiviteteve ndërgjegjësuese në 
kuadër të ditës për HIV- AIDS – 1 Dhjetor .

• Organizim i 30 aktiviteteve ndërgjegjësuese- 
informuese mbi Sëmundjet Seksualisht të Transmetueshme 
(SST).

• Organizim i 20 aktiviteteve informuese mbi 
Konventën e të drejtave të Fëmijëve .

• Organizim i 20 aktiviteteve në kuadër të Ditës së 
Fëmijëve Jetimë.

• Organizim i 22 aktiviteteve ndërgjegjësuese mbi 
Ditën Botërore të Mjedisit .

• Organizim i 15 aktiviteteve në kuadër të Javës 
Ndërkombëtare të Aksionit Rinor .

• Organizim i 30 aktiviteteve në kuadër të Ditës së të 
Moshuarve.

• Organizim i 30 aktiviteteve ndërgjegjësuese- 
informuese mbi i Adoleshencën .

• Aktivitete Kulturore- Sociale
• Organizimi i  15  aktiviteteve për Festat  28-29 

Nëntor .
• Organizimi i  15  aktiviteteve teatrale në qendër.
• Organizimi i  15  aktiviteteve në ditën e fëmijëve- 1 

Qershori.
• Organizimi i  30  ekskursioneve brenda dhe jashtë 

Tiranës.





•
• Pjesëmarrje në  30 ekspozita në Galerinë e  Arteve, 

vizitë në muze dhe kinema.
• Organizim i 45 takimeve për mini projektin 

“Biblioteka Lëvizëse”. 
• Pjesëmarrje në 15 panaire të zhvilluara  jashtë 

qendrës.
• Organizim i 15 ndeshjeve sportive .
• Publikimi i 30 artikujve të Gazetës së Murit.
• Zhvillim  i 35 Teknikave të Animimit.
• Zhvillim i 40 Punimeve manuale .
• Organizim i 35 Banseve  të Animacionit.
• Zhvillimi i “Takimeve me Adoleshentin” .
• Zhvillimi i takimeve me përfituesit mbi Suportin 

Social.

Aktivitete Social- Profesionale

• Organizim të 15 takimeve në Agjencinë e Punësimit 
të qendrës “AP”.

• Organizim i 20 takimeve midis ish- përfituesve dhe 
atyre aktualë për shkëmbim eksperiencash profesionale .

• Organizim i 15 trajnimeve nga ish- përfituesit ndër 
vite.

• Organizim i 10 takimeve mbi ofertat e ndryshme 
mujore për punësim.

• Organizim i 35 takimeve me Bordin e Prindërve .
• Organizim i 30 Panaireve të Kuzhinës brenda 

qendrës.
• Organizim i 15 takimeve me Alumnus Grup .
• Organizim i 20 takimeve me formatorët e qendrës 

mbi “Dosjen e Mësuesit”.

Organizimi i  25 sfilatave me veshje dhe vallëzim. 7. Vështirësitë, Oportunitetet dhe Perspektivat e 
ardhshme.  

Qëllimi i krijimit të këtij projekti ka qënë edhe sfida më 
e madhe nën të cilën kanë pasuar gjithë   të tjerat por 
asnjëherë të pamundura për t'u realizuar.  15 vite kanë 
mbledhur dhe kanë zgjidhur shumë hendeqe mes kohës, 
realitetit dhe zhvillimit të të rinjëve në vendin tonë. Ne kemi 
qënë aty për të zbutur pasojat e varfërisë, mentalitetit, 
shkollimit të munguar etj. Disa nga vështirësitë që qendra ka 
hasur që në fillimet e saj dhe të cilat vazhdon  çdo ditë t'i 
luftojë janë të para në dy aspekte:

1. Vështirësitë që ofron klima e jashtme për qendrën 
në kontekst të gjerë

• Situata politike- sociale- ekonomike, situata e 
rënduar politik, jo stabiliteti i saj, fryma agresive që qëndron 
në politikbërjet ka sjell konfuzion, jo besim dhe pesimizëm 
në familjet shqiptare. Kjo situatë prek tërthorazi qendrën 
nëpërmjet familjeve të përfituesve të cilët janë skeptikë 
kundrejt punësimit real dhe fitimit të një profesioni. Një nga 
pikat e punës sonë është edhe bindja e këtyre familjeve duke 
arritur edhe objektivat e tjera të qendrës.

• Infrastruktura, largësia e zonave të banimit, 
mungesa e transportit përbën një pengesë në prurjen dhe 
fillimin e kurseve profesionale në qendrën tonë. Ky ka qenë 
gjithmonë një element i vështirë për t'u zgjidhur nga vetë 
familja dhe nga shërbimet që qendra jonë ofron.

• Mentaliteti,  prapambetja kulturore që zotërojnë 
familjet e përfituesve ndikojnë negativisht në zhvillimin e 
fëmijëve të tyre. Shumë familje janë të gatshme t'i shkëpusin 
fëmijët nga shkolla dhe t'i detyrojnë të punojnë që herët. 
Vështirësi paraqitet edhe në momentet që ne kontaktojmë 
me prindërit,  besimin që duhet të transmetojmë  tek ta, 
krijimin e marrdhënieve të para, lejimin e vajzave që të 
kryejnë kursin profesional në qendër. Shpesh kjo vështirësi 





paraqitet edhe gjatë rrugëtimit të fëmijëve të tyre në qendër, 
fanatizmi dhe kontrolli janë elementë me të cilët ndeshemi 
më shpesh.  

• Arsimimi, edukimi dhe mësimdhënia në zonat 
rurale, suburbane në kohët e sotme i ka zbehur shumë vlerat 
e tij. Mësimi në këto zona lë për të dëshiruar çka influencon 
drejtpërsëdrejt në nxënien dhe disiplinimin e të rinjve kur 
përballen me kërkesat e larta të qendrës. Lëndët 
suplementare, modulet profesionale janë shumë 
konkuruese në treg, e bombardojmë të riun me informacion. 
Kështu që , krahas formimit social- profesional ne na duhet t'i 
instruktojmë përfituesit si të mësojmë.

• Implementimi i ulët i stategjive dhe reformave për 
të rinjtë në vend. Pavarësisht se shteti punon për të ngritur 
kapacitetet e të rinjëve ekzistojnë ngërçe që reflektohen në 
mos frekuentim të shkollës, rritje në shifrat e papunësisë, 
mungesë në formimin e përgjithshëm dhe atë profesional.

2. Vështirësitë qe hasen brenda qendrës

• Mentaliteti, prindërit, sjelljet e shtresave të 
ndryshme nga zona të ndryshme krijojnë vështirësi ne 
zhvillimin psiko- social të të rinjve.

• Gjëndja e keqe ekonomike përbën një pengesë për 
ndjekjen e kurseve në qendër nga të rinjtë dhe familjet e tyre.

• Largësia e zonave të banimit vazhdon të jetë 
problematike. Panvarësisht kontributit të donatorit tonë në 
lidhje me transportin kemi evidentuar zona më të thella ku të 
rinjtë iu duhet të ecin gjatë në këmbë dhe ku transporti 
publik në këto zona mungon.

• Numri i lartë i përfituesve është jashtë kapacitetit të 
qendrës. Kjo vështirësi haset në ambientet ku zhvillojnë 
mësimin, vështirësi në menaxhimin fizik  nëpër klasa, 
ndarjen e kursit profesional në 2-3 grupe. 

• Ardhja nga zona të ndryshme të Shqipërisë, 
diferenca krahinore, fetë e ndryshme shpesh herë kanë qenë 
shkaktarë të  konflikteve mes të rinjve. Traditat, zakonet, 
parimet dhe morali që marrin nga familja të ndryshme me 

origjina të ndryshme  shpesh sjell keqkuptime, konflikte, 
biseda dhe replika të gjata të cilat zbuten me kalimin e kohës 
si rrjedhojë e punës ngulmuese që bëhet me këta të rinj.  

• Faktori Moshë apo të qënit adoleshent përbën një 
problematikë dhë sfidë për ne dhe vetë të rinjtë. Luhatjet e 
humorit, ndjeshmëria e lartë, vetëvlerësimi, përqëndrimi në 
mësime, mungesa e njohurive, kapacitete të ndryshme,  
ndjenjat emocionale, formimi i grupeve,  xhelozia, 
egocentrizmi, marrëdhëniet midis grupmoshave të 
ndryshme janë elementët  më të spikatur me të cilët 
psikologet punojnë dhe hasin vështirësi më shumë.

7.1 Oportunitetet,  mundësitë për të zbutur konfliktet 
janë një pikë e fort për qëllimet e qendrës, 
qëndrueshmërisë së saj dhe kapërcimin e vështirësive.

• Komuniteti, duke qënë se qendra “AP” operon dhe 
ka zgjeruar gjithmonë zonat e ndikimit të saj duke ndihmuar 
të rinjtë e këtyre zonave përbën një mundësi më të mirë për 
njohjen e saj, reputacionin, imazhin dhe qëllimet që ajo 
përmban.

• Përfituesit, ish përfituesit dhe familjet e tyre 
përçojnë tek të tjerët gjithmonë e më shumë misionin e 
qendrës, shërbimet që ajo ofron, ndihmën ekonomiko- 
sociale, kontributin që ajo jep tek këta të rinj dhe tek familjet 
e tyre. Gjatë proçesit të rekrutimit, ata janë një faktor shumë 
i rëndësishëm në prurjen dhe regjistrimin e të rinjve që do të 
ndjekin kurset social- profesionale në qendër. 

• Shteti, disa proçese të punës në qendër kërkojnë 
edhe lejimin apo aprovimin nga ente të ndryshme 
shtetërore. Bashkëpunimi me këto ente e bëjnë më të lehtë 
punën duke funksionuar gjithmonë sipas legjislacionit 
shqiptar. Për të qënë më konkret do të përmendim një 
shembull si  Inspektoriati i punës, organ i cili na lejon që grup 
mosha të ndryshme të kenë facilitete dhe mbrojtje të të 
drejtave njerëzore në ambientin e punës. Zyrat e punës- 
Tiranë, na pajisin me dokumentacionin përkatës për të 
vërtetuar papunësinë e të rinjve, dokument i cili na shërben 





për të përfituar pagesën e reduktuar të kurseve që zhvillohen 
në Qendrat e Formimit Publik Shtetëror Nr.1& 4.  

• Partnerët lokalë, bashkëpunimi me qendrat sociale, 
rrjetëzimi, lobizmi që bëjmë gjatë tryezave të rrumbullakëta 
krijon stabilitet të gjatë, zhvillon objektivat e përbashkëta 
mes qendrave, punon dhe ndihmon grupet në fokus me të 
cilët punojmë. Vazhdimësia e bashkëpunimit ndër vite ka 
dhënë rezultatet e saj, produktivitet, dhe optimizëm për të 
vazhduar qëllimet e saj.

7.2 Perspektivat për të ardhmen

•
integrimit profesional nëpërmjet punësimit dhe 
vetëpunësimit.

• Përmirësimi i balancës gjinore në kurset 
profesionale homogjene nëpërmjet propagandës gjatë 
proçesit të seleksionimit të përfituesve.

• Ndikim në zhvillimin e zonave të thella rurale 
nëpërmjet integrimit profesional , të të rinjve që ndjekin 
kurset pranë” AP” në Tiranë.

• Rritja e numrit të të rinjve që i kthehen auditoreve 
të shkollës.

• Ulja e numrit të të rinjve që përfshihen në akte 
kriminale nëpërmjet bashkëpunimit të vazhdueshëm me 
organet e policisë së shtetit.

• Vendosja e kontrollit për punen e zezë të fëmijëve 
nëpërmjet bashkëpunimit me Zyrat Rajonale të Punësimit 
dhe punësimi i të rinjve të grupmoshës 15 – 18 vjeç në 
përputhje me standartet e parashikuara me ligj, kriteret që 
parashikon Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë dhe 
Legjistlacioni i miratuar nga Inspektoriati Shtetëror i Punës.

• Lidhja e kontratave të rregullta ligjore ndërmjet 
punëdhënësve, punëmarrësve dhe Inspektoriatit Shtetëror 
të Punës në mënyrë që ky i fundit të kthehet në një organ 
mbrojtës të drejtpërdrejtë  të të drejtave të të rinjve në 
vendin e punës, për të ulur mundësitë e abuzimit dhe punës 
së zezë apo shfrytëzimit të pandershëm të të rinjve nga ana e 
punëdhënsve.

• Koordinimi i Agjencisë së Punësimit për të rinjtë 
ngritur pranë mjediseve të qendrës nëpërmjet 
bashkëpunimit me degët e Elbasanit dhe Burrelit për t'u 
ardhur në ndihmë edhe të rinjve të këtyre qyteteve për t'u 
integruar profesionalisht referuar faktit që në këto qytete 
mundësitë e punësimit janë më të limituara si rezultat i 
nivelit të ulët ekonomik të zhvillimit.

• Krijimi i Kooperativave Sociale të përfituesve të të 
njëjtit profesion nëpërmjet Alumnus.

Arritja e një përqindje më të lartë se 80 % e 





•
ngritura nga ish përfituesit si një shenjë identifikuese e 
kontributit të qendrës sonë në jetën e tyre.

• Përmirësimi i mentalitetit të komunitetit nëpërmjet 
takimeve informative dhe sensibilizuese.

• Përmbushja e objektivave të Alumnus nëpërmjet 
punës së grupit bërthamë të dalë nga Konferenca e parë e 
kësaj organizate të re brenda qendrës “AP”.

• Progresi  në proçesin “Edukim nëpërmjet 
bashkëmoshatarëve”.

• Përmirësimi i standartave të mësimdhënies duke 
azhornuar dhe pasuruar kurikulat mësimore gjithmonë e më 
shumë me metoda dhe programe të avancuara.

• Pjesëmarrje dhe iniciativa të përhershme për 
krijimin e rrjeteve sociale me qëllim të përbashkët me 
subjekte të ndryshme private dhe shtetërore në funksion të 
bashkëpunimit multilateral për mbarëvajtjen e punës në 
qendër, për arritjen e objektivit kryesor në sajë të ofrimit të 
shërbimeve të standartizuara me ligj.

• Arritja e një balance të mirë Ofertë-Kërkesë, bazuar 
në studimin e detajuar të tregut të punës dhe nevojave të 
përfituesve dhe komunitetit në tërësi.

• Rritja e numrit të vullnetarëve, studentë të 
Fakultetit të Shkencave Sociale.

Vendosja e logos së ”AP” në të gjitha bizneset e 
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