Raport mbi zbatimin e Planit të Veprimit për Identifikimin dhe
Mbrojtjen e Fëmijëve në Situatë Rruge
(Qershor 2014 – Qershor 2015)

Bazuar në studimin e parë kombëtar, të prezantuar në prill 2014, 2527 fëmijë jetojnë në
situatë rruge në Shqipëri dhe mbi 700 prej tyre janë vetëm në Tiranë. Fëmijët në situatë rruge
janë ndër grupet më vulnerabël dhe shpesh herë janë subjekt i formave të ndryshme të dhunës,
abuzimit dhe shfrytëzimit.
Me synim përmirësimin e gjendjes së fëmijëve në situatë rruge në Shqipëri, Ministria e
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme,
nënshkruan Marrëveshjen e Bashkëpunimit “Për identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në
situatë rruge dhe hartuan Planin Kombëtar i Veprimit për Identifikimin dhe Mbrojtjen e
Fëmijeve në Situatë rruge.
Kjo iniciativë ka për qëllim të mbrojë fëmijët nga të gjitha format e abuzimit,
shfrytëzimit dhe neglizhimit, nëpërmjet një ndërhyrje të koordinuar ndër-sektoriale për mbrojtjen
e fëmijëve dhe fuqizimin e familjeve të tyre.

1. Plani i Veprimit dhe Mekanizmi i koordinimit ndër-institucional
Në 2014, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit midis MMSR dhe MPB “Për
identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge dhe u hartua Plani Kombëtar i Veprimit
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“Ndihmë për Familjet dhe Fëmijët në situatë rruge”(PV)1. Më 12 qershor 2015, në ditën
Botërore kundër punës së fëmijëve, u nënshkrua një marrëveshjë e re bashkëpunimi që përfshiu
dhe Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve në zbatimin e Planit të Veprimit për Fëmijët në situatë
rruge.
Një hap përpara në mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi, shfrytëzimi, dhuna apo neglizhimi
është hedhur me miratimin e Udhëzimit të përbashkët 4 ministror, nr 10, datë 25.02.2015
për "Mënyrat, format e bashkëpunimit dhe proçedurat e ndërhyrjes në ndihmë e fëmijëve në
rrezik për institucionet dhe strukturat përgjegjese kryesore për mbrojtjen e fëmijëve". Ky
udhëzim është një instrument praktik që përveç NJMF-ve u drejtohet dhe përmban detyrat,
përgjegjësitë dhe proçedurat standarte për institucionet dhe strukturat kryesore përgjegjëse si dhe
organizatat publike apo private të cilat punojnë me fëmijët në rrezik, për ofrimin e shërbimeve
lidhur me mbrojtjen e të drejtave të fëmijës.
Plani i Veprimit për Identifikimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve në Situatë rruge bazohet
mbi këtë Udhëzim i cili synon të njehsojë rregullat dhe proçedurat në punën për mbrojtjen e
fëmijëve në rrezik ku futen dhe fëmijët në situatë rruge. Në kuadër të PV është shtuar si element
risie identifikimi pro-aktiv në rrugë, me qëllim që rasteve tu vihet në ndihmë në mënyrë të
dretjpërdrejtë, pa pritur që ata të kërkojnë ndihmë.
Në maj të 2014, nisi zbatimi i PV për Tiranën, ku fenomeni ishte shumë i përhapur. Sipas
Marrëveshjes, koordinimi dhe monitorimin i zbatimit të PV është përgjegjësi e Agjencisë
Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve(ASHMDF). Bazuar në këtë marrëveshje, për
koordinimin e institucioneve në kuadër të nismës, është ngritur Task-Forca për Tiranën, në
ndihmë të fëmijëve dhe familjeve në situatë rruge. Në këtë Task-Forcë bëjnë pjesë përfaqësues
nga: ASHMDF, SHSSH, Shërbimi Kombëtar i Punësimit, Koordinatori Kombëtar Anti-trafik,
Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Drejtoria Arsimore Rajonale, Bashkia Tiranë dhe disa OJF si
vëzhguese.
ASHMDF monitoron ecurinë e Planit të Veprimit për fëmijë në situatë rruge dhe
koordinon takimet periodike të Task- Forcës. Deri tani janë prezantuar 5 raporte progresi në 5
mbledhjet periodike të Task- Forcës. Njëkohësisht aktorët e Task Forces kanë detyrimin të
raportojnë për detyrat e lëna dhe për problematikat e adresura që vjinë nga terreni të gjejnë
zgjidhje institucionale, në ndihmë të fëmijëve dhe familjeve në situatë rruge. Problemet e
adresuara kanë gjetur zgjidhje falë bashkëpunimit, disa të tjera mbeten sfida të vazhdueshme.
Në zbatim të marrëveshjes po hartohet një udhëzim për proçedurat e punës me fëmijët
në situatë rruge, i cili qartëson rolet dhe përgjegjësitë e aktorëve duke theksuar dhe njëherë se
mbrojtja e fëmijëve dhe ofrimi i shërbimeve është përgjegjësi kryesore e pushtetit vendor.
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Në vazhdim do të përdoret PV për Plani Kombëtar i Veprimit “Ndihmë për Familjet dhe Fëmijët në situatë rruge”

2

Në kuadër të PV janë ofruar trajnime për 45 profesionistë nw Tiranë dhe 62 në rrethe
lidhur me proçedurat e punës me fëmijët në situatë rruge Tiranë dhe në bashkitë e përfshira.
Në zbatim të PV janë identifikuar në gjithë vendin 401 fëmijë dhe është bërë e mundur
largimi nga situata e rrugës dhe marrja në mbrojtje e 177 fëmijëve.

2. Zbatimi i Nismës në Tiranë
Bashkëpunimi me njësitë vendore
Për mirëfunksionimin e procesit janë firmosur marrëveshje 3 - palëshe mes Agjencisë
Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Kryetarëve të Njësive Bashkiake dhe
organizatave që mbështesin në terren NJMF-të.
Njësia për Mbrojtjen e Fëmijës (NJMF), ka përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e
fëmijëve brenda territorit të njësisë. Pjesë thelbësore e punës është identifikimi përmes daljeve
në rruge. NJMF – ja është është hallka ndërlidhëse që nga identifikimi deri në rehabilitimin e
rasteve të fëmijëve në situatë rruge. Duke e parë rolin kyç të NJMF në këtë proces, shumë i
rëndësishëm është fuqizimi i NJMF-së. Për këtë arsye NJMF-të e Tiranës janë trajnuar mbi
proçedurat dhe çështjet e mbrojtjes së fëmijëve.
Në bazë të raporteve rezulton se janë ngritur skuadra terreni në njësitë bashkiake të
Tiranës ku janë evidentuar që ka numer më të madh fëmijësh. Pjesë e skuadrave të terrenit janë
NJMF-të përkatëse të njësive bashkiake dhe një punonjës social nga Agjencia e Fëmijëve,
SHSSH si dhe nga OJF partnere në zbatimin e Nismës, nga ARSIS, SHKEJ, FBSH, Të
ndryshëm & të Barabartë, Save the Children. Skuadrat e terrenit punojnë sipas kalendarit, një
kopje e të cilit u është komunikuar çdo 2 javë dhe Kryetarëve të njësive përkatëse bashkiake.
Skuadrat dalin me rotacion dy herë në javë në terrenin e njësisë vendore që i përkasin, duke
mbuluar gjithë ditët e javës me skuadra në terren, gjatë orareve të paradites dhe mbasdites
Për koordinimin e skuadrave të terrenit dhe përcjelljen e problematikave nga terreni pranë
SHSSH është ngritur Bërthama koordinuese që kryesohet nga koordinatori (nëndrejtori i
SHSSH) dhe përbëhet nga punonjës të ASHMDF dhe SHSSH. Bërthama ka krijuar dhe
përditëson databazën për fëmijët në situatë rruge, për Tiranën përmes së cilës monitorohet ecuria
dhe hapat e ndjekur për secilin fëmijë dhe familje. Bërthama raporton çdo dy javë në mbledhjet
periodike që organizon ASHMDF me Bërthamën.
Bashkëpunimi me Policinë e Shtetit
Drejtoria e Policisë Tiranë dhe komisariatet e policisë kanë treguar gadishmëri për të
bashkëpunuar në kuadër të PV për fëmijët në situate rruge. Impakti pozitiv i këtij bashkëpunimi
është parë që në fillimet e zbatimit të PV. Në muajt në vijim është insistuar që ky bashkëpunim
të forcohet për raste që me gjithë ndërhyrjen e skuadrës së terrenit, familjet në rrugë bëjnë
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rezistencë dhe nuk pranojnë të ndihmohen apo të largohen nga rruga bashkë me fëmijët e tyre.
Në këtë kuadër është ndarë informacioni për rastet e keqtrajtimit dhe abuzimit të fëmijëve sipas
nenit 124/b të kodit penal dhe referimit të tyre në prokurori. Gjithashtu është realizuar sigurimi i
raporteve sistematike të firmosura nga anëtarët e skuadrave të terrenit të cilat ka kërkuar policia.
Bashkëpunimi me policinë ka qenë dhe mbetet një pikë kyçe në rastet :
•
•
•
•

në rast rreziku për skuadrat;
në rast se fëmijët gjenden vetëm të pashoqëruar në situatë rruge (në këto raste fëmijët
duhen shoqëruar tek qendra e emergjencës)
në rast se ka rezistencë nga familja për të larguar fëmijët nga rruga
në rast se duhet proçeduar me kallëzim penal ndaj prindërve apo personave të tjerë që
shfrytëzojnë fëmijët.

Menaxhimi i rasteve të familjeve në situate rruge dhe ndërveprimi i aktorëve
Në ndihmë të familjeve dhe fëmijëve në situatë rruge, punohet rast pas rasti për
menaxhimin e tyre. NJMF është aktori kryesor për menaxhimin e rastit. Pas identifikimit dhe
vlerësimit të rastit, përmes vizitave në familje, NJMF mbledh aktorët e nevojshëm në tryeza
teknike multidisiplinare dhe së bashku hartojnë planin e mbrojtjes së fëmijës. Aktorët nga arsimi,
policia, Zyra e Punës, Shërbimi Social Rajonal, Shërbimi Social në Bashki, shëndetësia, OJF
mblidhen për të diskutuar për dhënien e ndihmës për familjet duke marrë përsipër detyra, siç janë
shërbimet shëndetësore, referim për punësim, ndërhyrje nga policia, asistencë me shërbime
ditore nga OJF, ofrim paketash ushqimore dhe mbështetje me qera për banesë.
Përcaktimi i personave të kontaktit për menaxhimin e rasteve nga arsimi dhe shëndetësia ka
lehtësuar proçesin e bashkëpunimit institucional. Aktorët janë mbledhur sipas rasteve që
paraqiten.
Shërbimet e ofruara për familjet në situatë rruge gjatë menaxhimit të rasteve
o këshillim, ofrim shërbimesh nga qendrat ditore;
o regjistrim i fëmijëve në shkolla, kopshte,çerdhe;
o pajisje me çertifikata/vaksinim i fëmijëve/transferim dokumentash;
o paketa ushqimore bazë dhe higjenosanitare
o aplikim për ndihmë ekonomike;
o ndërhyrje për asistencë mjekësore.
o referim dhe ndërmjetësim për punësim në Zyrat e Punës
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Rezultatet e deritanishme për Tiranën

Regjistrimet në çerdhe/kopshte/shkolla
NUMRI I
FEMIJEVE
141 fëmijë

NUMRI I
FAMILJEVE

PERSHKRIMI

70 familjeve

Nuk janë më në situatë rruge, në bazë të monitorimeve të
vazhdueshme të bëra nga skuadra e terrenit.

315fëmije

180 familje

9 fëmijë

Janë identifikuar dhe ka filluar puna me to. Fëmijët dhe familjet
jane kontaktuar, sensibilizuar për të drejtat e fëmijëve, janë
referuar për të marrë shërbime te qendrat ditore të organizatave
dhe janë orientuar për të kërkuar shërbime për fëmijët e tyre të
zyrat e NJM
Janë regjistruar në shkollë falë bashkëpunimit me Drejtorinë
Rajonale Arsimore
Janë regjistruar në kopësht

5 fëmijë

Janë regjistruar në çerdhe

37 fëmijë

Në proces regjistrimi
16 fëmijë

nga 7 familje

25 persona familjare

Janë sistemuar në institucione të përkujdesit shoqëror për arsye
se, me gjithë shërbimet e ofruara familjet kanë vazhduar të
shfrytëzojnë fëmijët për lypje, ose nuk kanë pasur mundësi të
përkujdesen për fëmijët e tyre të mitur dhe kanë kërkuar ndihmën
e shtetit për përkujdesjen e tyre të përkohshme.
Të evidentuar nga policia si te keqtrajtuar nga prinderit dhe te
afermit sipas nenit124/b qe jane referuar ne prokurori.
Persona janë arritur të punësohen.

22 persona familjare
27 persona familjare

Kane braktisur punën
Kane refuzuar punën që u është referuar

17 persona

Kurse profesionale

43 familje

Janë duke u menaxhuar nga punonjësit socialë me shërbime
 këshillim, ofrim shërbimesh nga qendrat ditore;
 regjistrim i fëmijëve ne shkolla,kopshte,
çerdhe;
 pajisje me çertifikata; transferim dokumentesh vaksinim
i fëmijëve
 sigurim i paketave ushqimore;
 ndihme per te aplikuar për ndihmë ekonomike
 ndërhyrje për asistencë mjekësore
 referim dhe ndërmjetësim për punësim në Zyrat e Punës

15 raste te
miturish
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Nga informacionet e dërguara pranë Bërthamës të koordinuese nga punonjësit e NJMF
dhe organizatave për regjistrimin e fëmijëve në situatë rruge në çerdhe/kopsht/shkollë për vitin
akademik 2014-2015 rezultojnë :
Fëmijë të regjistruar në shkollë: 37 fëmijë
Problemet që mund të kenë pasur me pajisjen me libra dhe çanta janë suportuar me
ndërhyrjen e Bërthamës nga NJMF-të dhe organizatat si TDH dhe ARSIS. Komplete librash,
çanta shkolle, pajisje didaktike janë dhuruar në kuadër të ndihmës për fëmijët për qendrën
SHKEJ. Në përgjithësi librat janë shpërndarë sipas urdhërit të MAS në shkolla dhe fëmijët në
situatë rruge të regjistruar janë pajisur me to.
ASHMDF që në fillim të zbatimit të PV ka adresuar problematikat dhe rekomandimet në
lidhje me arsimimin e fëmijëve në situatë rruge pranë DAR, Tiranë, duke synuar që të gjithë
fëmijët e identifikuar në situatë rruge që janë në moshë shkollore të ndjekin shkollën.
Në kuadër të bashkëpunimit me MAS është kërkuar me shkresë zyrtare lehtësimi i
regjistrimit të fëmijëve në situatë rruge në shkollë për vitin shkollor 2015-2016 dhe janë dërguar
listat e hartuara nga identifikimi i fëmijëve në situatë rruge.
Për vitin e ardhshëm po punohet që të gjitha grupmoshat, si ata që regjistrohen për herë
të parë, ashtu dhe ata që jnuk kanë pasur mundësinë të ndjekin shkollën edhe pse e kanë
mbushur moshën, do të jenë pjesë e sistemit arsimor në Tiranë. Kjo do të kërkojë shumë
përpjekje dhe angazhim institucional, si dhe rritje të vetëdijes së komunitetit dhe të stafeve
pedagogjike në shkollat e Tiranës.
Çerdhet/kopshtet:
Regjistrimi në çerdhe dhe kopsht i fëmijëve në moshat 0-6 vjeç është problematik. Nga
identifikimi i skuadrave të terrenit, një numër i madh fëmijësh të identifikuar në situatë rruge
janë në moshë çerdheje dhe kopshti: 33 fëmijë në moshë për çerdhe dhe 34 në moshë për
kopsht.
Duke parë vështirësitë për regjistrim në çerdhe, SHSSH u drejtua me një shkresë Zyrtare
Qendrës së Zhvillimit Ekonomik dhe Zhvillimit të Fëmijëve, në Bashkinë Tiranë ku i kërkonte
sigurimin e vendeve për regjistrim në çerdhe për për 33 fëmijët e identifikuar. U arrit të
siguroheshin vetëm 6 vende vakante shumë pak krahasur me kërkesat.
E ngjashme është situata dhe me kopshtet. Numri i fëmijëve të regjistruar është 9 fëmijë
kundrejt 34 kërkesave.
Një nga pengesat për regjistrime në kopshte, çerdhe ka rezultuar që është dhe procesi i
transferimit të vendbanimit, për familjet në situatë rruge, të cilat shpesh nuk banojnë në njësitë
ku janë të regjistruara. Për të lehtësur këtë proces ASHMDF, në bashkëpunim me Drejtorinë e
Përgjithëshmë të Gjendjes Civile kanë hartuar një MEMO, drejtuar profesionistëve për mbrojtjen
e fëmijëve. MEMO-ja qartëson procedurat e transferimit, bazuar në hapësira ligjore.
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Punësimi
Punësimi i prindërve të fëmijëve në situatë rruge në fillim ka qenë i vështirë dhe ka
kërkuar përpjekje të vazhdueshme.
Për të bërë të mundur punësimin e sa më shumë familjarëve si dhe për të patur një
koordinim sa më të mirë mes Zyrës e Punës, Task Forcës së Fëmijëve në situatë rruge si dhe
bizneseve dhe organizatave të ndryshme është ngritur një grup pune prej tre personash. Ky
grup është përgjegjës për krijimin e një databaze të personave që kërkojnë punë nga familjet e
identifikuara në situatë rruge si dhe për sensibilizimin, trajnimin dhe monitorimin para dhe gjatë
procesit të punësimit. Rastet referohen nga Bërthama. Është punuar intensivisht me këshillim
të familjarëve përmes vizitave në komunitet dhe takime individuale për informim mbi fondin e
nxitjes së punësimit. Si rezultat është bërë e mundur regjistrimi i disa prej familjarëve të gatshëm
pranë zyrave të punës dhe të rinjve në grupet e këshillimit mbi punësimin si dhe kurse
profesionale të ndryshme.
Deri tani ka patur 25 raste të suksesshme punësimi. Por ka pasur 27 raste të refuzimit të
vendeve të gjetura të punës dhe 22 raste që pasi kanë filluar punën e kanë braktisur atë.

Fushata sensibilizuese
Në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit është realizuar Fushata Sensibilizuese
Vullnetare në ndihmë të fëmijëve dhe familjeve në situatë rruge që prej muajit shtator ku janë
përfshirë rreth 100 vullnetarë. Nga shtatori deri në dhjetor 2014 janë shpërndarë rreth 16 mijë
fletëpalosje dhe janë sensibilizuar mijëra qytetarë.
Për periudhën e festave të fundvitit fushata sensibilizuese qytetare pati në fokus të saj
thirrjen drejtuar qytetarëve për të dhuruar dhe për të rritur vëmendjen qytetare për fëmijët në
situatë rruge. Rreth 60 familje në situatë rruge në rrugën e integrimit u ftuan në një ceremoni ku
morën dhurata dhe paketa ushqimore. U përgatitën dhe u shpërndanë 300 pako me lodra, veshje
për 150 fëmijë të identifikuar në situatë rruge.
Në ditën e Verës 14 Mars, Agjencia e Fëmijeve së bashku me organizatat partnere dhe me
pjesemarrjen vullnetarëve dhe fëmijeve festuan te këndi i fëmijeve në Parkun Rinia. Përveç
festimeve u informuan dhe u sensibilizuan qytetarët dhe fëmijët mbi të drejtat e fëmijëve,
përgjegjësite prindërore, për shfrytëzimin e fëmijeve në situatë rruge dhe ndihmën që ofrojnë
qendrat ditore dhe organizatat për fëmijet në nevojë. Çdo dy javë realizohen vizita sensibilizuese
në komunitet për t’u ardhur në ndihmë familjeve në situatë rruge.
Në kuadër të aktiviteteteve të 12 qershorit, ditës botërore kundër punës së fëmijëve në
Tiranë dhe disa qytete të vendit u zhvillua një fushatë sensibilizimi për mbrojtjen e fëmijëve nga
puna e paligjshme dhe nga shfrytëzimi. Fushata përçoi mesazhin, "Jo punës dhe shfrytëzimit
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të fëmijëve! Po arsimit cilësor! ", të njëjtin mesazh që përcjell edhe fushata botërore e ILO për
vitin 2015.
3. Zgjerimi i Planit të Veprimit për Fëmijë në situatë rruge në bashkitë e tjera.
Nisur nga eksperienca pozitive në Tiranë, nga rezultatet inkurajuese në ndihmë të fëmijëve
dhe familjeve në situatë rruge si dhe nevoja për zgjerim të ndërhyrjes, me propozim të ASHMDF
në konsultim të gjerë me aktorë nga instiucionet dhe organizatat jofitimprurëse, u realizua
përditësimi Planit të Veprimit për Fëmijët në Situatë Rruge 2015-2017. Zgjerimi dhe shtrirja
gjeografike wshtw një nga drejtimet e PV. Aksioni kombëtar për mbrojtjen e fëmijëve në situatë
rruge në të gjithë vendin, i nisur që prej një viti në Tiranë do të forcohet me përfshirjen e MAS
në zbatim të PV që do të përmirësojnë dhe shtojnë efikasitetin e ndërhyrjeve.
Në vitin 2015, modeli i Tiranës po zbatohet në 3 bashki të tjera: Durrës, Elbasan, Fier të cilat e
kanë të përhapur fenomenin e fëmijëve në situatë rruge në nivel kombëtar.
Bazuar në studimin kombëtar janë identifikuar :
-

Në qarkun Elbasan, 98 fëmijë ne situatë rruge.

-

Në qarkun Durrës 205 fëmijë në situatë rruge

-

Në qarkun Fier 113 fëmijë në situatë rruge

Në këtë kuadër ASHMDF në bashkëpunim me Zyrën e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të
Luftës kundër Trafikimit organizoi trajnimie në tre qarqet: Durrës, Elbasan, Fier me synim
njohjen në mënyrë të detajuar e funksionimit të modelit të zbatimit të PV për Tiranën dhe
bashkëpunimi me strukturat antitrafik për rastet e femijeve në situatë rruge.
Agjencia ka koordinuar në bashkëpunim me kryetarët e bashkive dhe aktoret lokalë zbatimin e
planit të veprimit për fëmijë në situatë rrugë në tre bashkitë Durrës, Elbasan, Fier që synon:
1.

Ngritjen e mekanizmit të koordinimit në nivel bashkie: Durrës, Elbasan, Fier.
Takime për ngritjen e skuadrave dhe mekanizmit të koordinimit

2.

Trajnimi i grupeve të terrenit që do punojnë për zbatimin e Planit të Veprimit

3.

Përditësimi me raporte mujore dhe mirëmbajtjen e databazës së qendërsuar me
rastet e fëmijeve në situatë rruge.

4.

Organizimi i aktiviteteve sensibilizuese në çdo bashki.

Deri tani nga raportet e tre bashkive mbi punën që ka filluar në terren janë identifikuar 86
fëmijë në situatë rruge dhe janë larguar nga rruga 36 fëmijë. Në bashkitë e Elbasan dhe Durrës
janë organizuar aktivitete sensibilizuese në kuadër të zbatimit të PV .
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Gjatë stinës së verës, Agjencia e Fëmijëve ka koordinuar në bashkëpunim me Bashkitë
Durrës aksione në zonat e plazhit, ku për shak të sezonit turistik ka prezencë të fëmijëve që
shesin objekte dhe ushqime për pushuesit. Aksionet janë zhvilluar me pjesëmarrjen dhe
angazhimin e stafeve nga Agjencia e Fëmijëve, nga punonjësit për fëmijët në në shërbimin
social në bashkitë dhe qarqet përkatëse, të Shërbimit Social Rajonal dhe nga OJF
ofruesshërbimesh për fëmijë. Edhe Bashkia Vlorë ka organizuar në zonën e plazhit punë në
terren për identifikimin e fëmijëve. Aksionet do të vazhdojnë gjatë vijës bregdetare, për
identifikimin dhe marrjen në mbrojtje të të gjithë fëmijëve që punojnë, duke hartuar plane
mbrojtje dhe mbështetje për ta dhe familjet e tyre. Skuadrat e terrenit kanë pasur mbështetjen
dhe bashkëpunimin e policisë në rast nevoje.
Rezultatet e punës në 3 bashkitë e përfshira janë :

Fëmijë të identifikuar
muaji
Durrësi 38
Elbasani 37
Fieri
11
TOTAL 86

prill
26
35
6
35

maj
7
4
11

qershor
5
1
1
7

9

Fëmijë të larguar
nga rruga
12
23
1
36
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