Plani lokal i veprimit për fëmijë në situatë rruge
Bashkia Elbasan
2016-2017

Plani lokal i veprimit për fëmijët në situatë rruge në Bashkinë Elbasan (2016-2017)

Aktiviteti

Treguesit

Strukturat përgjegjëse

Objektivi 1 – Ndërhyrje e koordinuar për të siguruar mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge
1.1.Përfshirje ndërsektoriale e aktorëve në Organizimi i takimit me të
planin lokal të veprimit
gjithë
institucionet
dhe Bashkia elbasan
o Bashkia e Elbasan, Njësia e organizatat
e
përfshira Drejtoria e Shërbimit Social Rajonal/
Mbrojtjes Fëmijëve
nëpunën me fëmijët në dhe Shëndetit Publik
o Drejtoria
e
Policisë
Qarkut situatë rruge.
Elbasan/specialist per mbrojtjen e
Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve
te miturve dhe dhunes ne
familje/specialisti
sektorit
te
Drejtoritë e të gjitha institucioneve
trafiqeve te paligjshme.
publike të përfshira dhe drejtuesit e
o Drejtoria Rajonale e Shërbimit
organizatave
Social Shtetëror
o Drejtoria Arsimore Rajonale
o Drejtoria e Shëndetit Publik
o Organizatat që ofrojnë shërbime
Drejtorite e Institucioneve publik dhe
sociale në territorin e bashkisë
privat te perfshire ne planin e veprimit
Elbasan
o Qarku Elbasan dhe njësia e të
drejtave të fëmijëve në qark
Personat e kontaktit/ pikat Bashkia /NJMF/aktoret e pershire ne PV
fokale të çdo institucioni dhe
1.2. Caktimi i pikave/punonjësit të kontaktit organizate (emër/mbiemër,
për çdo institucion public dhe privat të nr.tel, email, pozicioni, etj.)
përfshirë në planin lokal të veprimit
Ngritja e skuadrave te Bashkia/ NJMF,aktoret lokale

Afatet kohore

E realizuar
Ne vazhdimesi

Deri ne 15 qershor
2016

E realizuar
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terrenit te perbere nga
1.3. Ngritja e grupeve/skuadrave të terrenit perfaqesues institucionesh
për identifikimin e fëmijëve
te perfshire ne PV

Bashkia/ NJMF
1.4. Përgatija e një kalendari për grupet e Plani mujor i daljeve ne Aktoret e perfshire ne PV
terrenit, sipas njësive administrative të Terren
Bashkisë Elbasan

Cdo fillim muaji
E realizuar

1.5. Takime periodike mes personave te Raportime te ndersjellta
kontaktit te agjensive te ndryshme te analize te situates dhe
perfshira ne PV
ecurise se rasteve te Bashkia/aktoret
identifikuara

Çdo
3
muaj/ne
varesi te situates
E
realizuar
ne
vazhdimesi

1.6. Takime periodike raportuese dhe Raporte progresi periodike Bashkia aktoret e perfshire ne PV
llogaridhenie
mes
perfaqesuesve te mbi zhvillimin e takimeve
mekanizmit te koordinimit ne nivel lokal dhe vazhdimësinë e punës.
dhe organizatat e përfshira në identifikimin
dhe mbrojtjen e fëmiëjve në situatë rruge
1.7. Hartimi I planeve locale per FSR per Aprovimi nga
Bashkine Elbasan
institucioneve

titullaret

2 here ne vit

e
Bashkia/shendetsia/arsimi/policia/gjykata
OJF-te e perfshira ne PV
Deri ne 15 qershor

Urdher I brendshem I cdo
drejtorie te perfshire ne PV
per punonjesin e kontaktit
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Objektivi 2 – Aksesi në shërbime
2.1. Hartëzimi dhe rifreskimi i hartës së Harta e shërbimeve e Bashkia,aktoret
shërbimeve që ofrohen për familjet dhe perditesuar
fëmijët në situatë rruge

2.2Vazhdimësia e funksionimit të grupeve Informacionet e ndara dhe NJMF, SHSSH, OJF
të terrenit në Tiranë për identifikimin Pro- shërbimet e ofruara.
Gjendja civile
aktiv.
NJMF
Administratorët shoqëror
.

2.3Marrja ne mbrojtje dhe
Menaxhimi I rasteve te
identifikuar ne situate rruge

femijeve

Sigurimin e
një pakete
ndihme dhe përkujdesi për
te fëmijët dhe familjet të cilat
do të merren në mbrojtje
(p.sh.:ndihmë
ushqimore,
pagesë qiraje për një
periudhë të caktuar kohore,
veshmbathje për familjen,
mbështetje
me
ndihmë
ekonomike,
formim
profesional,
ndjekja
e
fëmijës përmes një qendre
ditore/komunitare)

Bashkia /NJMF ,
Drejtoria Rajonale e Punësimit
Qendra e Formimit Profesional.
OJF –te

Çdo 6 muaj

Në vazhdim

Ne vazhdimesi
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Zyra
e
2.4. Regjistrimi i fëmijëve të paregjistruar Identifikim ne terren I civile,NJMF,administratoret
në zyrat e gjendjes civile:
rasteve te femijeve te QKRome,NPF,A2B,Te rinjte
paregjistruar
mission.
Takime dhe vizita
komunitetet vulnerabel

gjendjes
sociale
ne nje Qershor
e
vazhdimesi

ne

ne

NJMF,Zyra e gjendjes civile,
Hartimi I raportit social per
rastet dhe refrimi per
regjistrim

Ne vazhdimesi

Fëmijë të rregjistruar në Sherbimi ligjor falas
gjendjen civile

Qershor-Korrik 2016

2.5.Sigurim i aksesit në arsimin e detyruar Listat e femijeve ne situate NJMF,QKR,NPF,A2B,SHAO, Te rinjte
Identifikimi dhe regjistrimi i femijeve në rruge te referuar tek DAR
ne nje mission,ËV
situatë rruge te paregjistruar ne arsimin e
detyrueshem
dhe
ne
programet
parashkollore dhe transmetimii listave
prane DAR-eve
Qershor-Korrik 2016

2.6.Regjistrimi i fëmijëve në sistemin Fëmijë në situatë rruge të DAR,NJMF,QKR,NPF,A2B,SHAO,
Te
parashkollor
regjistruar
që
ndjekin rinjte ne nje mission,ËV ,tjeter vizion
Shtator 2016
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arsimin parashkollor dhe
shkollor të detyrueshëm.

2.7.Sigurimi i shërbimeve shëndetësore

.
DSHP,Bashkia,OJF-te
Fëmijë të pajisur me karta
shëndeti

Qershor
e
vazhdimesi

DSHP,Bashkia,DAR,OJF-te
2.8.Pajisja e
shëndetsore

fëmijëve

me

Vaksinimi.i femijeve
kartelë situate rruge

ne

Ne vazhdimesi

Zyra e punes,bashkia,QFP,OJF.

Ne vazhdimesi

2.8.Rritja e mundësisë për punësim të Prindër dhe familjarë të
familjarëve fëmijëve
përfshirë
në
kurse
profesionale
dhe
të
punësuar.
2.9. Pjesmarrja e prindërve apo të rinjve
Zyra e punes,bashkia,QFP,OJF
në programet e formimit professional dhe Numri I prinderve dhe te
nxitjes së punësimit.
rinjve te referuar ne kurset
profesionale
2.10
QFP

Kordinim me zyren e Punes dhe
Zyra e punes,bashkia,QFP,OJF
per programet e punesimit, Takime periodike,raportuese

Ne vazhdimesi

Cdo 3 muaj
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ne

pershatatja e programeve bazuar ne dhe analizuese te situates
kerkesat e tregut te punes dhe kapacitetet se punesimit
Bashkia ,policia dar,dshp OJFte
e punekerkuesve

Ne vazhdimesi

Zyra e punes ,Npf
2.11 Mbështetja, shoqërimi ndërmjetësimi Numri
I
nga një ekip
punonjësish socialë të punesuara
rasteve te identifikuara prindërve për
punësim në Elbasan

rasteve

te
Ne vazhdimesi

Zyra e punes,OJF
Familjet mbeshteten me homes,NPF, ëv)
2.12.Mundësimi granteve të vogla për mikrokredi per gjenerim te
familjet për t’i nxitur për vetëpunësim.
ardhurash

2.13. Bashkërendimi i punës me qendrat Nr I rasteve te refruara
ditore dhe referimi i rasteve të identifikuara
në qendrat publike dhe jo publike që
ofrojnë shërbime për fëmijë.

Referimi
2.14.Koordinimi
për
shkëmbimin
e femijeve
informacionit mes bashkive të përfshira në levizje
zbatitm të PV(netëork NJMF-ve)

I
rasteve
e familjeve

te(terres

des
Ne vazhdimesi

Bashkia ,policia dar,dshp OJFte
Ne vazhdimesi

te
ne
Bashkia,NJMF
Ne vazhdimesi
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Objektivi 3 – Sigurimi dhe mbrotja e fëmijëve në situatë rruge nga shfrytëzimi për pune, lypje apo rreziku nga trafikimi dhe
realizimi i ndjekjes penale ndaj autorëve të dyshuar.
3.1.Menaxhimi i rasteve emergjente të Nr. i rasteve emergjente të Policia
Në vazhdim 2016
fëmijëve në bashkëpunim me policinë, fëmijëve në rrezik që do Prokuroria
prokurorinë, SHSSH.
merren në mbrotje.
NJMF
Ojf
Vendosja e nje personi DR.Policise
kontakti prane zyres se
Trafiqeve ne polici per

Qershor 2016

3.2.Organizim
i
punës
së
drejtpërdrejtëmefëmijët dhe familjet duke Shërbime të ofruara për NJMF/ aktoret lokale
përfshirë këshillim, mbështetje dhe trajtim. fëmijët dhe familjet.

Ne vazhdimesi

3.3.Hartim i planit individual i ndërhyrjes/
mbrotjes dhe përkujdesit sipas nevojës së Plani individual i mbrotjes.
fëmijës.

NJMF/

Ne vazhdimesi

NJMF,aktoret e perfshire ne PV

Ne vazhdimesi

3.4.Mbajtja e të dhënave dhe hartimi i Raporte te ndersjellta
raporteve

3.5.fuqizimi i mekanizmit të ndërhyrjes Ofrimi
I
sherbimeve
emergjente të fëmijëve në situatë rruge emergjente
dhe në rrezik të lartë e të menjëhershëm.
Bashkia/njmf, polici,shsshr,DSHP OJFProfesionist te trajnuar per te, Tjeter Vizion,ËV, A2B,Nene tereza,
rastet e nderhyrjes dhe Nd vailheilmit.etj
Ne vazhdimesi
shoqerimit te femijeve
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Kapacitete te rezervuara ne
qendren pritese dhe per
ofrim
sherbimesh
nga
aktoret e tjere(sherbime
reserve)
Objektivi 4 – Ngritja e kapaciteteve të profesionistëve për mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge
4.1.Trajnim me administratorët shoqërorë Nr.
i
administratorëve Drejtoria e SHS Bashki
që do punojnë direkt me identifikimin e shoqërorë që do përfshihen NjMF
fëmijëve në situatë rruge.
në trajnim.
4.2. Trajnim me të gjitha pikat fokale të
institucioneve të përfshira në punën me
familjet dhe fëmijët në situatë rruge
4.3. Ëorkshope reflektuese ndërmjet të
gjithë aktorëve

Realizimi trajnimeve
ASHMDF/Bashkia
Materialet e shpërndara
Raste konkrete të trajtuara.
Nevojat e vlerësuara
ASHMDF, Bashkia, ojf etj
Disktutime mbi punën në
vazhdim,
ndryshime
të
mundshme, nevoja shtesë.
Objektivi 5 – Ndërgjegjsim dhe informim i publikut për fenomenin e shfrytëzimit të fëmijëve.
5.1.
Aktivitet
sensibilizues
dhe Prezantim i planit lokal të Bashkia DAR DSHP POLICIA,OJF-te
ndërgjegjësues për komunitetin
veprimit.
Takime dhe vizita në
komunitetet e targetuara
5.2. Fushata në rrugë për të informuar Përgatitja e fletëpalosjeve Bashkia DAR DSHP POLICIA,OJF-te
publikun mbi fenomenin e shfrytëzimit të informuese
fëmijëve në situatë rruge.

Fletëpalosje të shpërndara
5.3. Fushatë sensibilizuese në shkolla 9 Fushata të realizuara.

Bashkia DAR DSHP POLICIA,OJF-te

Në vazhdim

Në vazhdim

Në vazhdim

Në vazhdim
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vjeçare dhe të mesme në territorin e
bashkisë Elbasan
5.4Fushata massive ndergjegjesuese per Fushata ndergjegjesuese ne Bashkia DAR DSHP POLICIA,OJF-te
komunitetin
ambientet publike
5.5 Shkembimi I eksperiencave pozitive të
suksesit,ndërhyrjes midis bashkive dhe ne Ëorkshope,forume,
mediat audiovizive kombëtare
diskutime ne media

Bashkia,ASHMDF,
POLICIA,OJF-te

DAR

Ne vazhdim

DSHP Ne vazhdim
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