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POZITA E SOS FSHATRAVE TË FËMIJËVE
ÇKA BESOJMË NE
KRIJIMI DHE
RUAJTJA E
NJË AMBIENTI
TE NGROHTE
DHE TE SIGURT

SOS Fshatrat e Fëmijëve përkushtohen që të krijojnë dhe të ruajnë
një ambient të ngrohtë dhe të sigurtë që promovon vlerat kryesore të
kësaj organizate, dhe parandalon dhe adreson qështjet e abuzimit
dhe eksploatimit të fëmijëve, qoftë kjo brenda organizatës tonë apo
jashtë saj, dhe gjithnjë reagon ndaj rasteve të abuzimit të dëshmuar,
të supozuar apo të tentuar brenda sferës sonë të ndikimit, varësisht
nga natyra e abuzimit. Do të bëhen përpjekje që sigurojnë ekzistimin
e mekanizmave për të ngritur vetëdijen, ndihmuar parandalimin,
inkurajuar raportimin dhe lehtësuar reagimin. Këto përpjekje
rangojnë nga veprimet rreth zhvillimit të burimeve njerëzore si
trajnimet e këshillimet e deri te masat si suspendimi, përjashtimi dhe
masat ligjore.

POLITIKA JONË BAZOHET NË
Rrënjët, vizionin, misionin dhe vlerat e SOS Fshatrave të
Fëmijëve
Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës
(UNCRC)
Përvojat dhe informatat nga akterët e shumtë nga shoqatat e
SOS Fshatrave të Fëmijëve përfshirë edhe fëmijët që janë akterë
të rëndësishëm (shiko akterët kryesor dhe porositë e tyre kyçe
më poshtë) dhe këndvështrimeve të tyre i ipet një rëndësi e
veqantë
Standardet për mbrojtjen e fëmijëve siç denohen në koalicionin
Keeping Children Safe (T'i mbrojmë fëmijët)

QËLLIMI PRAPA KËSAJ

SIGURIA E
FËMIJËVE
ËSHTË DETYRË
E SECILIT

SOS Fshatrat e Fëmijëve punojnë në pajtim me UNCRC: Interesi më
i mirë e fëmijës është pikënisja jonë kryesore. Çdo fëmijë ka të
drejtën të zhvillohet deri në potencialin e plotë të saj/tij, të ketë
arsimim kualitativ, pjesëmarrje dhe jo-diskriminim. Çdo njeri ka
përgjegjësinë të mbrojë fëmijët nga çdo formë e abuzimit, braktisjes,
eksploatimit, dhunës dhe diskriminimit. Në këtë politikë, i kushtohet
rëndësi e veçantë mekanizmave të brendshëm për të parandaluar
dhe për të reaguar ndaj abuzimit të fëmijëve brenda SOS Fshatrave
të Fëmijëve.
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HYRJE
Kjo politikë është e detyrueshme për
çdo shoqatë anëtare të SOSKinderdorf International. Bazuar në
këtë politikë, secila shoqatë anëtare
duhet të denojë qartë strukturat për
raportim dhe reagim, si dhe planet e
menaxhimit të qëndrueshëm të
krizave në rrugën drejtë fuqizimit të
mbrojtjes së fëmijëve në shtetin e vet.
Secili fëmijë është në rrezik potencial
për abuzim dhe eksploatim. Disa
vajza dhe djem janë më të
cënueshëm në këtë drejtim, për
shkak të formave të ndryshme të
diskriminimit dhe margjinalizimit
lidhur me statusin e tyre socioekonomik, gjininë, aftësinë e kuzuar,
etninë dhe gjendjen jetësore. Ndaj,
është e domosdoshme që secili
person i lidhur me SOS Fshatrat e
Fëmijëve të kuptojë mirë ç'është
abuzimi i fëmijëve dhe të kuptojë mirë
rolin dhe përgjegjësinë e vet për të
mbrojtur fëmijët.

organizatë të kemi një të kuptuar të
përbashkët rreth asaj se çka është
abuzimi i fëmijëve dhe në cilat rrethane aplikohen politikat dhe
procedurat tona.
Për më tej, Organizata SOS
Fshatrat e Fëmijëve është
përkushtuar për punë më
Të gjërë në ngritje të vetëdijes,
parandalim dhe avokim me familjet,
komunitetet dhe autoritetet
kombëtare për të promovuar
mbrojtjen e drejtave të fëmijëve.
UNCRC ofron një kornizë
ndërkombëtare ku thekson të
drejtën e fëmijës për mbrojtje nga
abuzi-mi dhe neglizhimi (neni 19),
diskriminimi (neni 2) dhe format e
ndryshme të eksploatimit (nenet 3236); theks i veçantë i ipet fëmijëve
pa përkujdesje prindërore (neni 20),
fëmijëve refugjatë (neni 22),
fëmijëve në rrezik nga krijimi i
shprehisë për abuzim me substanca
(neni 33), fëmijëve që u është marrë
e drejta për liri (nenet 37, 40), fëmijët
në situata të koniktit të armatosur
(nenet 38, 40).

Çdo denim i abuzimit të fëmijëve në
llim kërkon denimin e fjalës fëmijë.
Sipas UNCRC-së, fëmija është “çdo
qenie njerëzore nën moshën 18
vjeçare, përpos në rastet kur ligjet
kombëtare e pranojnë moshën Shpesh ndosh që abuzuesi të jetë
madhore më herët”.
një person që është i afërt me
fëmijën dhe të cilit fëmija i beson.
Ne pranojmë se abuzimi dhe
Përmes kësaj politike ne duam të
eksploatimi i fëmijëve ndodh në të
ndikojmë pozitivisht në jetën e
gjitha shtetet dhe shoqëritë rreth
botës. Përpjekjet për t'a denuar atë familjeve brenda programeve SOS
si fenomen botëror janë ende të dhe komunitetit. SOS Fshatrat e
vështira për shkak të dallimeve të Fëmijëve për më tej pranojnë
mëdha kulturore, fetare, sociale, rëndësinë e pjesëmarrjes së
politike, ligjore dhe ekonomike të cilat fëmijëve, fuqizimit të vajzave dhe
i përjetojnë fëmijët. SOS Fshatrat e djemve për të folur haptazi kundër të
Fëmijëve i respektojnë të gjitha gjitha formave të abuzimit, duke
kulturat dhe fetë; brenda një çasje të vepruar kështu si agjentë për vetgjërë ndër-kulturore dhe ndër- m b r o j t j e d h e m b r o j t j e t ë
disciplinare ne kemi krijuar një moshatarëve të tyre.
kornizë të përbashkët.
Në mënyrë që të parandalojmë dhe
të reagojmë ndaj abuzimit të
fëmijëve, është qenësore që ne si

FUQIZIMI I
FËMIJËVE
PËR TË FOLUR
HAPTAZI
KUNDËR
ABUZIMIT
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QËLLIMET E POLITIKËS PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE
Kjo politikë synon:
■■ parandalimin e rasteve të abuzimit të fëmijëve dhe reduktimin e numrit të incidenteve
(fëmijë fëmijë, i rritur- fëmijë) në objektet dhe programet në secilën shoqatë anëtare
vetëdijësimin e fëmijëve për të drejtat e tyre dhe rolin e tyre aktiv në mbrojtjen e fëmijëve
■■ informimin e fëmijëve, bashkëpunëtorëve, anëtarëve të bordit, familjeve, komunitetit
vullnetarëve dhe partnerëve (sponsorë, donatorë, gazetarë, autoritete qeveritare, etj.) mbi
politikën e mbrojtjes së fëmijëve dhe procedurat lidhur me të (vetëdijësimi, paran-dalimi,
raportimi dhe reagimi)
■■ inkurajimin e punëtorëve të përfshirë në punën direkte me fëmijët për të zbatuar
shkathtësitë e nevojshme për të kontribuar në mbrojtjen dhe zhvillimin e secilit fëmijë,
■■ të siguruarit se të gjithë bashkëpunëtorët kanë kushtet e nevojshme të punës që i
mundësojnë ata të kontribojnë në zhvillimin dhe mbrojtjen e secilit fëmijë,
■■ mundësiguruaritësimin eq ëdiskutimevetëgjithëpuntëë torhapuraëtikandheë tkuë
shtetinqertaenevojshmembiabuzimintëpunefëmijspërvetënkontribuarëtakimet kombëtare
dhe në të gjitha programet para të gjithë akterëve (fëmijëve, të rinjëve, familjeve të tyre,
bashkëpunëtorëve profesional, stat menaxhues, anëtarëve të bordit, stat të MP dhe
mbledhjen e fondeve, mësueseve, mirëmbajtjes dhe sigurimit, etj.)
■■ krijimin e kanaleve transparente, të sigurta dhe të drejta të raportimit në të gjitha programet
që garantojnë se e drejta e akterëve (fëmijëve, prindërve, stat) do të respektohet.
■■ formimin e një rrjeti aktiv të mbrojtjes ashtu që të gjithë fëmijët dhe të rriturit në organizatën
tonë të jenë të sigurtë dhe të mbrojtur. Brenda dhe gjithandej shoqatave anëtare, punëtorët do
të luftojnë për mbrojtjen e të gjithë fëmijëve.

ÇFARË ËSHTË ABUZIMI I FËMIJËVE?- DEFINIME DHE TERMININOLOGJIA
Denimet e katër kategorive kryesore të abuzimit:2
ABUZIMI FIZIK është dëmtimi zik aktual apo potencial i shkaktuar nga një veprim apo
mungesë veprimi, që është brenda kontrollit të prindit apo personit që është në pozitë me
përgjegjësi, fuqi apo besim. Abuzimi zik mund të përfshijë goditjen, rrahjen, shuplakën, tundjen, hedhjen, helmimin, djegjen apo përvëlimin, përmbytjen apo zëniën e frymës. Gjithashtu
nënkupton shkaktimin e dëmtimit zik duke fabrikuar simpomet e, apo duke shkaktuar me
qëllim shëndet të ligë për fëmijën. Incidentet mund të jenë të vetme apo të përsëritura.
ABUZIMI SEKSUAL është evidentuar përmes një aktiviteti mes fëmijës dhe të rriturit apo një
fëmijë tjetër, i cili me moshë apo zhvillim, është në pozitë me përgjegjësi, fuqi apo besim; dhe
aktiviteti ka për qëllim të sjell kënaqësi apo shpërblim për nevojat e personit tjetër. Abuzimi
seksual i fëmijës përfshin detyrimin apo joshjen e fëmijës për të marrë pjesë në aktivitetet
seksuale, më apo pa vetëdijën e fëmijës për atë që po ndodh. Aktivitetet mund të përfshijnë
kontaktin zik dhe veprat penetruese apo jo penetruese. Kjo poashtu mund të nënkuptojë
përfshirjen e fëmijëve në të shikuarit, apo prodhimin e, materialit pornograk, apo inkurajimin
e fëmijëve të shfaqin sjellje të paranueshme seksuale..
NEGLIZHIMI DHE TRAJTIMI NEGLIZHENT është mungesa e vëmendjes apo pakujdesia e
kujdestarit për të përmbushur nevojat zhvillimore të fëmijës në: shëndet, arsimim, zhvillim
emocional, ushqim, strehim, kushte të sigurta jetësore, në konteksin e burimeve me të cilat
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disponon familja apo kujdestari, e që mund të shkaktojnë, apo kanë gjasa të
shkaktojnë, dëmtime në shëndetin e fëmijës apo në zhvillimin e tij zik,
mendor, shpirtëror, moral dhe social. Kjo nënkupton edhe mungesën e
mbikqyrjes dhe mbrojtjes së fëmijës nga rreziqet dhe dëmtimet.
ABUZIMI EMOCIONAL është trajtimi i keq i vazhdueshëm emocional që
ndikon në zhvillimin e fëmijës dhe në mënyrën si ai apo ajo e percepten
vehten. Kjo nënkupton t'i thuhet fëmijës se ai/ajo është i pavlerë, i
padëshiruar dhe joadekuat, dhe është aty vetëm për të përmbushur nevojat
e një personi tjetër; apo t'i imponohen fëmijës të pritura të paarritshme nga
ana e tij/saj. Veprat poashtu nënkuptojnë kuzimin e lëvizjeve, kërcë-nimet,
frikësimet, diskriminimet, ijimet, korruptimet, përqeshjen, degradimin,
trembjen e poshtërimin (p.sh. duke i shtruar pyetje qesharake, duke kërkuar
veprime të turpshme nga ana e fëmijës) apo forma tjera jo-zike që
paraqesin një trajtim dashakeq dhe refuzues.
Rëndësi e Veqantë:
ABUZIMI FËMIJË-FËMIJË
Supozimet apo brengat rreth abuzimit të një fëmije nga një fëmijë tjetër duhet
të adresohen me ndjeshmëri të veqantë; sido që të jetë, ato duhet të
trajtohen përmes procedurave të rregullta për mbrojtjen e fëmijëve. E gjithë
puna me fëmijët apo të rinjtë që kanë bërë abuzim kërkon një çasje efektive
që siguron mbrojtjen e personave të ndikuar, dhe në të njejtën kohë
përkrahjen e fëmijës apo të riut për të sduar dhe ndryshuar sjelljen e ti/saj.
Një çasje e tillë efektive kërkon:
■■ të kuptuarit se fëmija i cili ka abuzuar me fëmijën tjetër dallon dukshëm
nga i rrituri që ka kryer të njejtën vepër, meqë fëmija nuk është plotësisht i
vetëdijshëm që ai/ ajo ka kryer një abuzim dhe cilat janë pasojat e kësaj
■■ të kujtuarit se interesi më i mirë i fëmijës ka rëndësinë parësore në të
gjitha vendimet që mirren si për viktimën ashtu edhe për abuzuesin.
DËSHMITË E ABUZIMEVE HISTORIKE
Abuzimi historik në këtë politikë i referohet abuzimit të cilin e
raporton i
rrituri që e ka përjetuar në fëmijërinë e vet apo në moshën rinore sa ka qenë
në kontakt me SOS Fshatrat e Fëmijëve. Shpesh ndodh që një individ nuk e
raporton abuzimin deri disa vite pas ngjarjes abuzuese.
Raportimet e tilla ngriten si qështje e rëndësishme për mbrotjen e fëmijëve
dhe kalojnë nëpër procedurat e mbrojtjes së fëmijëve. Të gjitha shoqatat e
SOS Fshatrave të Fëmijëve janë të përgaditura për të trajtuar dëshmitë e
abuzimeve historike me transparencë dhe përgjegjësi në pajtim me
procedurat e denuara të tyre për menaxhimin e krizave.
Ne:
■■ do të dëgjojmë dëshmitë e abuzimeve historike, do t'i marrim me
seriozitet, dhe do të veprojmë me përgjegjësi drejtë tyre.
■■ do të punojmë për të siguruar mirëqenien e personave që dëshmojnë
abuzime historike.
■■ do të mbrojmë çdo fëmijë nën përkujdesjen e personit të supozuar si
abuzues.

SFIDIMI DHE
NDRYSHIMI
I SJELLJEVE

TRAJTIM I
PËRGJEGJSHËM
DËSHMIVE
HISTORIKE
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SHKELJA E PRIVATËSISË SË FËMIJËS
VETËDIJA PËR
Mbrojtja e privatësisë së fëmijës i referohet të dhënave private të fëmijës si
RUAJTJEN E
fotogratë, tekstet, lmat, etj për fëmijën që prodhohen për qëllime të
PRIVATËSISË SË publicitetit:
FËMIJËS
Çfardo informate rreth historisë së fëmijës, gjendjes mjekësore apo
prejardhjes familjare duhet të ruhet me kujdes në administratën e SOS
Fshatrave të Fëmijëve. Këto të dhëna duhet të trajtohen me kondencialitet
dhe në mënyrë diskrete.
Fëmijët dhe prindërit apo kujdestarët e tyre nuk janë gjithmonë të
vetëdijshëm për format specike të abuzimit emocional që mund të ndodhin
në aktivitetet e mbledhjes së fondeve, marrëdhënieve me publikun apo
komunikimit. Privatësia e fëmijës, për shembull, cënohet me prodhimin e
materialit të paautorizuar publik (fotogra, lma, tekste, etj) ku paraqitet
vajza apo djali; apo me prezentimin e informatave të ndjeshme që zbulojnë
identitetin e fëmijës.
SOS Fshatrat e Fëmijëve “respektojnë të drejtën e fëmijës për privatësi”3. Të
gjithë bashkëpun-ëtorët dhe partnerët e jashtëm të përfshirë në
shpërndarjen e informatave mbi fëmijët dhe në krijimin dhe shpërndarjen e
materialeve publike duhet të veprojnë sipas udhëzimeve në vijim 4:
■■ Kur prodhojmë materiale publike ku paraqitet fëmija, ne pyesim edhe
fëmijën edhe kujdestarin ligjor të tij/saj (apo njërin prind/kujdestar të tij/saj)
dhe marrim leje për këtë.
■■ Ne nuk kërkojmë nga fëmijët të bëjnë apo të thonë diçka që i bën ata të
ndjehen si “objekt për gjynah” (p.sh. të asin për të kaluarën e tyre dhe të
kërkojnë donacione).
■■ Ne kemi kujdes të shtuar në shpalosjen e emrave të fëmijëve,
posaqërisht kur kemi të bëjmë me informata të ndjeshme për ata fëmijë
(p.sh. prejardhja familjare, gjendja e tyre mjekësore, aftësia e kuzuar apo
sjelljet negative).
■■ Ne veprojmë me kujdes të shtuar kur bëjmë kombinimin e informatave
tekstuale dhe vizuale kurdo që teksti përman informata të ndjeshme për
fëmijën apo kurdo që një fotogra apo video inçizim shfaq aspekte sensitive
të jetës së fëmijës dhe shpalos identitetin e tij/saj.
Respektimi i këtyre udhëzimeve siguron respektimin e privatësisë së fëmijës
dhe në të njejtën kohë parandalon, dhe vetëdijëson të gjithë për cënimet e
kësaj privatësie. Bazuar në këto udhëzime, bashkëpunëtorët që janë
drejtpërsëdrejti të përfshirë në punën me fëmijë, kanë të drejtën dhe
obligimin për të mbrojtur fëmijët nga çdo tentim për shkelje të privatësisë së
tyre-pa marrë parasysh a është kjo shkelje e qëllimshme apo jo.
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PJESËMARRËSIT
Mbrojtja e fëmijëve është detyrë e secilit. Është një pjesë e integruar e punës sonë dhe e
ndikon secilin në SOS Fshatrat e Fëmijëve dhe çdonjërin që vjen në kontakt me organizatën
tonë. Bazuar në këtë Politikë për Mbrojtjen e Fëmijëve, secila shoqatë anëtare e denon
çasjen e vet specike.
■■ PJESËMARRËSIT
• Fëmijët (nën moshën 18 vjeçare)
• Të rinjtë (18 vjeç apo më të rritur që vijojnë programet SOS)
■■ POROSITË KYÇE PËR KËTA PJESËMARRËS
- Ti ke të drejta- dhe kjo përfshin të drejtën për të thënë “JO”.
- Dhuna nuk lejohet.
- Ne të dëgjojmë ty dhe të marrim me seriozitet.
■■ Ish SOS Fëmijët
- Edhe ti je pjesëmarrës.
- Ne të dëgjojmë ty dhe të marrim me seriozitet.
- Përkrah vëllezërit dhe motrat tua- vetëdijësoji ata për të drejtat e tyre.
■■ Bashkëpunëtorët për përkujdesje ndaj fëmijëve dhe të rinjëve (njerëz që punojnë direkt me
fëmijët): SOS Nënat, SOS tezet & SOS asistentet familjare, liderët e rinisë
- Dashuria dhe ndjeshmëria janë esenciale për ndërtimin e marrëdhënieve stabile dhe
afatgjate në një SOS Familje- përqami i fëmijës nuk është abuzim !
- Do të keni përkrahje për prindërim pozitiv.
- Nuk jeni vetëm në ballafaqimin me abuzimin fëmijë-fëmijë.
■■ Bashkëpunëtorët për zhvillim të fëmijëve: Edukatorët, punëtorët social dhe psikologët
- Ju keni përkrahje në zhvillimin e proceseve të disciplinës pjesëmarrëse dhe pozitive.
■■ Drejtorët e Fshatit
- Ju luani një rol të rëndësishëm në të siguruarit se të gjithë pjesëmarrësit janë të përfshirë dhe
këndvështrimi i fëmijës respektohet.
- Ju keni të drejtën të zgjidhni interesin më të mirë të fëmijës para nevojave të informimit dhe
mbledhjes së fondeve.
■■ Familjet biologjike të fëmijëve që vijojnë programet SOS Fshatrave të Fëmijëve
■■ Familjet biologjike të SOS Nënave dhe SOS Tezeve
- Ju keni përkrahje në zbatimin e proceseve të disciplinës pjesëmarrëse dhe pozitive.
- Mësuesit dhe bashkëpunëtorët në të gjitha programet edukative të SOS-it
- Edukatorët e Kopshtit
- Bashkëpunëtorët në Programet e Fuqizimit të Familjes (njerëzit që punojnë direkt me familjet
dhe fëmijët): bashkëpunëtorët në komunitet, vullnetarët
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POROSITË KYÇE PËR KËTA PJESËMARRËS
- Ju jeni modelë të sjelljes se mirë dhe ne ju dëgjojmë.
- Ju keni përkrahje në zhvillimin e proceseve të disciplinës pjesëmarrëse dhe
pozitive
- Dëgjoni fëmijët: keni vëmendjen për shenjat e mundshme të abuzimit;
merrni përgjegjësi dhe qëndroni aty kur ata kanë nevojë për përkrahjen tuaj!

KURAJO PËR
TË THYER
HESHTJEN

A. VETËDIJËSIMI
Krijimi i një kulture të hapur dhe përgjegjëse në të gjitha programet e SOS
Fshatrave të Fëmijëve dhe brenda komuniteteve ku ne veprojmë është
esenciale për mbrojtjen e fëmijëve. Ne si organizatë dhe si bashkëpunëtorë
individual kemi nevojë për kurajo për të thyer heshtjen dhe tabunë e
diskutimit për abuzim të fëmijëve. Nëpërmes komunikimit të sinqertë, të
qartë dhe të mbrojtur ne marrim dhe japim përgjigje kritike dhe pozitive.
Është qenësore që të përcjellim qështjet themelore në vijim:
1. Secili që është i lidhur me SOS Fshatrat e Fëmijëve duhet të kuptojë
ç'është abuzimi i fëmijëve dhe cilat janë pasojat.
2. Ne duhet të ofrojmë mundësi që rregullisht të diskutohen të drejtat dhe
mbrojtja e fëmijëve (për shembull, në takime, diskutime joformale, biseda
vlerësuese).
3. Ne ofrojmë mundësi për vajzat dhe djemtë (e të gjitha moshave dhe
prejardhjeve) që rregullisht të shprehin brengat e tyre, ashtu që qështjet e
mbrojtjes së tyre të dëgjohen dhe adresohen.
4. Interesi më i mirë i fëmijës duhet të jetë udhëzuesi jonë në procesin e
mbrojtjes së fëmijëve. Në rastet kur kemi konikt interesi, ne i japim prioritet
mirëqenies së fëmijës.
5. Ne i denojmë dhe komunikojmë qartë rolet dhe përgjegjësitë rreth
mbrojtjes së fëmijëve.
6. Të gjitha kontratat e punësimit dhe kodet e sjelljes të nënshkruara nga
bashkëpunëtorët dhe përfaqësuesit e organizatës i referohen edhe politikës
për mbrojtjen e fëmijëve.
B. PARANDALIMI
Për të parandaluar abuzimin e fëmijëve, ne duhet të krijojmë dhe ruajmë një
ambient që promovon vlerat kryesore të organizatës në SOS Fshatra,
Programe të Fuqizimit të Familjes dhe programe tjera të SOS Fshatrave të
Fëmijëve.
Fokusi kryesor është në zbatimin e çasjeve të përshtatshme për rekrutim
dhe zhvillim të burimeve njerëzore. Kombinuar me këtë, është esenciale që
të dëgjojmë fëmijët me kujdes, të marrim mendimet e tyre me seriozitet, t'i
inkurajojmë ata të marrin pjesë në diskutime për qështjet e mbrojtjes së
fëmijëve, dhe t'u ofrojmë atyre mundësinë që të ndërtojnë marrëdhënie të
besueshme. Brenda një konteksti që mundëson pjesëmarrjen e fëmijëve në
të gjitha nivelet, gjasat janë më të vogla që të ketë abuzim të fëmijëve.
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1. Aplikohen standardet më të larta të procedurave të selektimit,
rekrutimit dhe verikimit. Aplikantët për secilën pozitë, qoftë punëtorë apo
vullnetarë, duhet të vërtetojnë se nuk kanë pasur dosje kriminale
asnjëherë më parë. Kjo arrihet përmes kontrollimit të referencave të
mëparshme dhe vërtetimit se nuk janë dhe nuk kanë qenë nën hetime.
2. Të gjithë bashkëpunëtorët duhet të trajnohen dhe të nënshkruajnë
kodin e sjelljes me çka ata konrmojnë të kuptuarit e tyre, dhe
përkushtimin e tyre për këtë politikë.
3. Të gjithë bashkëpunëtorët marrin një orientim për politikën e mbrojtjes
së fëmijëve në muajt e parë të punësimit të tyre.
4. Mbrojtja e Fëmijëve është temë e rregullt në të gjitha programet tona të
trajnimit.
5. Nëpërmes trajnimit dhe shkëmbimit të përvojave, ne mësojmë dallimet
mes sjelljeve të përshtatshme dhe të papërshtatshme. Bashkëpunëtorët
për përkujdesje ndaj fëmijëve dhe të rinjëve, i trajtojnë ata me afërsi, por
përcaktojnë kunjë të qartë dhe përkrahës.
6. Fëmijët fuqizohen për të marrë një rol në zhvillimin dhe mbrojtjen e vet.
Ata inkurajohen të marrin pjesë në të gjitha qështjet që ndikojnë në jetën e
tyre dhe janë të përfshirë në diskuti-met për të drejtat e tyre. Fëmijët
diskutojnë rreth asaj se cilat sjellje janë të përshtatshme e cilat jo, dhe
çfarë mund të bëjnë ata nëse ndjejnë se diçka nuk është në rregull.
7. Secilit fëmijë i ofrohen mundësi individuale për zhvillim bazuar në
nevojat dhe potencialet që kanë. Punëtorët trajnohen dhe ndihmohen për
të vënë në jetë aktivitetet për zhvillimin e fëmijëve.
8. Të gjithë bashkëpunëtorët për përkujdesje të fëmijëve dhe të rinjëve
kanë çasje në shërbimet këshilluese familjare sipas nevojës.
9. Bashkëpunëtorët inkurajohen të ndajnë përvojat e tyre brenda dhe
jashtë programeve rreth asaj se si t'i çasemi mbrojtjes së fëmijëve.
10. Ne i kushtojmë rëndësi kushteve të punës në të gjitha objektet dhe
programet duke zbatuar standardet e Doracakut të SOS Fshatrave të
Fëmijëve dhe Doracakut të Burimeve Njerëzore, dhe gjithashtu marrim
parasysh kushtet kulturore dhe ligjore në çdo shoqatë nacionale.
11. Ne përkrahim ngritjen e vetëdijës dhe aftësimin e prindërve,
komunitetit, liderëve fetar për disciplinë pozitive dhe alternative ndaj
dënimit zik.
12. Nëpërmes punës tonë në avokim brenda komuniteteve dhe
shoqërive, ne fuqizojmë sistemet për mbrojtje të fëmijëve që të
parandalojnë dhe reagojnë më shumë në qështjet e mbrojtjes së fëmijëve
që parashtrohen nga djemtë dhe vajzat.
C. RAPORTIMI
Ne i marrim me seriozitet të gjitha qështjet e ngritura- qofshin ato në SOS
Fshat, Program të Fuqizimit të Familjes apo ndonjë program tjetër- dhe
veprojmë sipas qështjes në fjalë. Secila shoqatë nacionale denon dhe
zbaton procedura të qarta të raportimit dhe reagimit, duke përfshirë këtu
edhe linjat e brendshme të komunikimit, dhe denon rolet dhe
përgjegjësitë e të gjithë personave të përfshirë. Ndërmirren masa të
shpejta dhe transparente ku mirren parasysh edhe përgjegjësitë ligjore
vendase.
1. Një ekip prej tre personave do të zgjedhet në secilin program ku mund
të raportohen qështjet mbi mbrojtjen e fëmijëve; anëtarët e këtyre
ekipeve për mbrojtjen e fëmijëve janë të njohur për të gjithë fëmijët dhe
bashkëpunëtorët. Në njërën anë, këto ekipe për mbrojtjen e fëmijëve janë
të përgaditur për të reaguar drejtë në situatat e krizës dhe ata mbajnë
dosjet e cilitdo incident të abuzimit të fëmijëve.5

FOCAL PEOPLE
FOR CHILD
PROTECTION
ELECTED IN ALL
PROGRAMMES
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Në anën tjetër, qëllimi kryesor i përpjekjeve të tyre është të ngritet vetëdija
për- dhe të parandalohet- abuzimi. Në secilin Fshat SOS, në ekip marrin
pjesë drejtori i fshatit, së paku një SOS nënë dhe një punëtor tjetër i zgjedhur
ose bashkëpunëtor i jashtëm (p.sh. punëtor social, lider i komunitetit, etj).
Ekipet e mbrojtjes së fëmijëve të përbërë prej drejtorit dhe dy
bashkëpunëtorëve (apo anëtarëve të komunitetit) zgjedhen edhe në
programet tjera. Ideale do të ishte nëse dëgjohet edhe zëri i fëmijëve dhe të
rriturve që marrin pjesë në programe të SOS Fshatrave të Fëmijëve dhe të
mirret parasysh mendimi i tyre kur zgjedhen këto ekipe për mbrojtjen e
fëmijëve. Natyrisht, abuzuesit e supozuar nuk mund të jenë pjesë e ekipit për
mbrojtjen e fëmijëve.
2. Në nivelin nacional, ekipi për mbrojtjen e fëmijëve udhëhiqet nga drejtori i
nacional dhe përmban dy deri në katër anëtarë. Këta anëtarë zgjidhen nga
bordi dhe monitorojnë statusin e gjithmbarshëm të mbrojtjes së fëmijëve
në atë shtet. Një përfaqësues i ekipit nacional për mbrojtjen e fëmijëve
duhet të përfshihet në hetimet e çdo rasti të abuzimit të fëmijëve.
3. Drejtori nacional është përgjegjësi kryesor dhe
ai
përgadit një
raport gjashtëmujor për bordin lidhur me gjendjen nacionale të
mbrojtjes së fëmijëve në shoqatën përkratëse nacionale të SOS Fshatrave
të Fëmijëve.
4. Rëndësi qenësore në trajtimin e rasteve të abuzimit ka kondencialiteti;
informatat duhet të trajtohen me ndjeshmëri të lartë. Fëmija apo cilido
person që ofron informata rreth abuzimit të fëmijëve duhet të informohet se
në qoftë se ai/ajo raporton rastin, informata do të dërgohet vetëm tek
personat e autorizuar për të pasur çasje në atë informata p.sh ekipi i zgjedhur
për mbrojtje të fëmijëve dhe personat tjerë të përfshirë.
5. Secili bashkëpunëtor është i obliguar që menjëherë të ofroj çfardo
informate që ka lidhur me ndonjë rast të mundshëm të abuzimit të fëmijëve
tek anëtari i ekipit për mbrojtjen e fëmijëve. Secili i rritur që fsheh informatat
apo fsheh ndonjë lloj të abuzimit do të konsiderohet bashkëfajtor.
6. Children, co-ëorkers or other adults ëho make reports are supported and
protected. A person accused of child abuse is given a fair hearing.

GJITHNJË
EKZISTON NJË
ZGJIDHJE

D. REAGIMI
Të gjitha format e abuzimit të fëmijëve merren me seriozitet, pa përjashtim
në të gjitha programet SOS, dhe ndaj tyre reagohet varësisht nga pesha e
kundërvajtjes. Ne sigurojmë se re-agim do të ketë gjithmonë, pa marrë
parasysh se a konsiderohet abuzimi i vogël apo i madh. Në reagim ne
garantojmë se do të vijohet një procedurë e drejtë dhe transparente, ashtu
që askush të mos akuzohet gabimisht dhe të mbrohen të drejtat e të gjithëve
që janë të përfshirë.
1. Në të gjitha rastet e abuzimit apo neglizhimit të supozuar apo të dëshmuar
të fëmijëve, vëmendja përqëndrohet në ruajtjen dhe mbrojtjen e fëmijëve. Në
të njejtën kohë, ofrohen masa mbrojtëse dhe shëruese dhe garantohet
mbrojtja e të gjithë personave të përfshirë. Personave të ndikuar (brenda
SOS Familjes, familjeve në Programet e Fuqizimit, apo Qendrat Rinore, etj) i
ofrohet përkrahja dhe këshillimi i nevojshëm.
2. Secila shoqatë nacionale përcakton procedurat që duhet vijuar për nivelet
e ndryshme të abuzimit. Në hetimet mbi incidentet e abuzimit të fëmijëve
duhet të përfshihen një ekspert i jashtëm dhe një përfaqësues nga ekipi
nacional për mbrojtjen e fëmijëve.
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3. Në të gjitha rastet e abuzimit, duhet të bëhet edhe një hetim i brendshëm nga një person
neutral që nuk është i përfshirë në rast. Ky person i prezenton të gjeturat e hetimit të tij/saj në
ekipin për mbrojtjen e fëmijëve, dhe ky ekip merr vendimin për hapat e mëtutjeshëm.
4. Reagimi në abuzimin fëmijë-fëmijë përqëndrohet në atë që është më e mira për zhvillimin dhe
mbrojtjen e të gjithë fëmijëve të përfshirë në rast.
5. Nëse abuzimi kryhet nga një i rritur, varësisht nga niveli i abuzimit, merren masa ligjore në
pajtueshmëri me sistemin nacional të raportimit dhe reagimit që denon nivelet e reagimit për
çdo rast individual. Ku është e nevojshme, ofrohet edhe ndihma ligjore.
6. Ekziston lidership i qartë, ku një person është përgjegjës për marrjen e informatave dhe
komunikimin e brendshëm dhe të jashtëm mbi incidentet e abuzimit të fëmijëve brenda shoqatës
nacionale. Ky person përkrahet nga ekipi për mbrojtjen e fëmijës.
7. Vendimet dhe veprat ndërmirren shpejtë.
8. Rastet raportohen tek autoritetet për mirëqenien e fëmijëve në pajtim me procedurat e
denuara nga shoqata nacionale.
9. Secili program ruan dosjet e shkruara dhe vendimet e marra për secilin rast të raportuar të
abuzimit.
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SHËNIME:

1. Udhëzuesi për Zbatimin e Politikës për Mbrojtjen e Fëmijëve është bazuar në përvojat e 28
shteteve pilote. Ky dokument ofron ndihmë praktike në procesin e zbatimit të Politikës për
Mbrojtjen e Fëmijëve për të gjitha shoqatat anëtare të SOS Fshatrave të Fëmijëve.
2. Denicionet në vijim janë bazuar nga denicionet e përdorura nga EveryChild si dhe në
denicionet e elaboruara nga OBSH, 1990. Elaborime më të gjërësishme për këto dhe forma
tjera të abuzimit të fëmijëve mund të gjinden në “T'i Mbrojmë Fëmijët: Standardet për Mbrojtjen e
Fëmijëve”, dokumentet trajnuese, trajnimi për mbrojtjen e fëmijëve, Shënimet e Trajnuesit , fq.
123 - të prodhuara nga Koalicioni T'i Mbrojmë Fëmijët, Britani e Madhe në vitin 2006:
http://ëëë.keepingchildrensafe.org.uk/
3. Doracaku për Mbledhjen e Fondeve për Organizatën SOS Fshatrat e Fëmijëve, fq. 40
4. Informata më të detajizuara mbi udhëzimet për ruajtjen e privatësisë, përfshirë informatat
përcjellëse, shpjegimet dhe shembujt, mund të gjinden në Udhëzuesin për Zbatimin e Mbrojtjes
së Fëmijëve. Udhëzimet e përfshira aty mund të konsiderohen rekomandime deri sa të
aprovohet një politikë zyrtare për Privatësinë.
5. Të gjitha brengat, raportimet, rezultatet e hetimeve, intervistat, etj. dokumentohen dhe
arkivohen në vend të sigurtë. Rekomandohet që të regjistrohen dhe analizohet qështjet e
mborjtjes së fëmijëve që janë paraqitur edhe në komunitet në mënyrë që të përshtaten
programet dhe shërbimet e ofruara nga SOS Fshatrat e Fëmijëve sipas tyre.
6. Në raste të raportimeve kundër drejtorit të fshatit apo programeve tjera, mbikqyrësi i tij/saj
duhet të informohet menjëherë.
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