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Raporti është zhvilluar në kuadër të projektit 

“Përgjigjeje ndaj sfidave t ë mbrojtjes s ociale të 
komuniteteve të margjinalizuara të udhëhequra 
nga Inovacioni, Edukimi dhe Funksionaliteti” i 
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Shtëpinë e Sigurt në Gjakovë dhe Qendrën për 

Mbrojtjen dhe Rehabilitimin e Gruas Gjilan. 
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FALËNDERIM

Ky protokoll  është zhvilluar me përkrahjen e 

Projektit të: “Përgjigja ndaj sfidave të mbrojtjes 
sociale tek komunitetet e margjinalizuar, 
udhëhequr nga Inovacioni, Edukimi dhe 
Funksionaliteti” i cili projekt implementohet 

nga Qendra Labyrinth.

Ky protokoll do të ju shërbej profesionistëve të 
shërbimeve sociale në zbatimin e punës praktike 
dhe zgjerimin e saj në punën me klient, përfshirë 
Qendrat për Punë Sociale, OJQ-të vendore dhe 
ndërkombëtare të cilat janë aktive në ofrimin e 
shërbimeve profesionale psiko – sociale.

Nëse do te përdoret deklarata e përgjegjësisë 
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1.  QËLLIMI I PËRDORIMIT TE PROTOKOLLIT 
NE MENAXHIMIN E RASTEVE PËR 
PERDORUESIT E DROGAVE

2.  PËRKUFIZIMET LIGJORE SIPAS LIGJIT 
NR. 02/L-128 PËR BARNAT NARKOTIKE, 
SUBSTANCA PSIKOTROPE DHE 
PREKURSORË LIGJIN PËR MBROJTJEN 
E FËMIJËS

Qëllimi i hartimit të protokollit për Me-

naxhimin e Rastit është që të krijoj dhe 

mundësojë qasje të strukturuar, gjithëpërf-

shirëse dhe të planifikuar nga ana e of-

ruesve të shërbimeve sociale në  instituci-

one të shërbimeve sociale dhe mjekësore 

dhe organizata jo qeveritare. Përmes këtij 

protokolli të ofrohet mbështetje e për-

shtatshme dhe efektive psiko–sociale dhe 

mjekësore për grupet e rrezikuara siç janë 

përdoruesit e drogës, fëmijët e mitur dhe 

të rritur, që janë Perdorues te drogave, por 

edhe përkrahjen e familjeve te tyre.

Trajtimi i rasteve kërkon një qasje të koor-

dinuar dhe sistematike duke i koordinuar 

dhe bashkërenduar veprimet dhe qasjen 

e cila është e orientuar në rezultate, andaj 

metodologjia  i përgjigjet kërkesave met-

odologjike për hartimin e protokollit dhe 

formave për menaxhimin e rastit . 

1   Ligjit nr. 02/L-128 për Barnat Narkotike, substanca Psikotrope dhe Prekursorë https://gzk.rks-gov.net/Act-

Detail.aspx?ActID=2572

Përkufizimet1  si vijojnë, kanë këto 

riformulime: 

Bima nënkupton bimën apo pjesën e bimës 

nga e cila mund të përfitohet bari narko-

tik dhe substanca psikotrope (më tutje, 

bimët), siç janë: bima e kanabisit, opiumit, 

pjesët e bimës së kokës dhe bimë të tjera 

që mund të shfrytëzohen për këtë qëllim; 

Kultivimi i bimëve për përfitim të bar-

nave narkotike nënkupton furnizimin dhe 

posedimin e farërave, mbjelljen, rritjen e 

bimës, marrjen dhe posedimin e pjesëve 

të bimës të cilat nevojiten për përfitimin e 

barnave narkotike; 

Bar narkotik nënkupton çdo substancë, 

natyrore ose sintetike, të paraqitur në Ta-

belën II si shtojcë e këtij ligji të bazuar në 

Listat I, II dhe IV të Konventës së Vetme për 

Barnat Narkotike të vitit 1961, të përmirë-

suara me protokollin e vitit 1972; 

Substancë psikotrope nënkupton çdo sub-
stancë, natyrore ose sintetike, të paraqitur 
në Tabelën 3 si shtojcë e këtij ligji të bazuar 
në Listat I, II, III dhe IV të Konventës mbi 
Substancat Psikotrope të vitit 1971; 

Narkotikë nënkupton barnat narkotike dhe 
substancat psikotrope, që janë të renditura 
në Tabelat I, II dhe III, të bashkangjitura si 
shtojcë e këtij ligji (në vazhdim, Tabela I, 
II dhe III), nëse substancat psikotrope nuk 
janë posaçërisht të paraqitura; 2 

Prekursor nënkupton çdo substancë, naty-
rore ose sintetike, që mund të përdoret 
për përfitimin e barit narkotik ose sub-
stancës psikotrope, të paraqitura në Ta-
belën IV, të bazuar në Listat I dhe II të Kon-
ventës së Kombeve të Bashkuara të vitit 
1988, ,,Kundër Trafikimit Ilegal të Barnave 
Narkotike dhe Substancave Psikotrope’’, 
dhe në Rregulloren (EC) Nr 273/2004 të 
Këshillit dhe Parlamentit Evropian të datës 
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11.02.2004 mbi prekursorët. Çdo substancë 
tjetër e paraqitur në Tabelën IV të këtij Ligji 
konsiderohet si prekursor; 

Analog është cilado substancë e pale-
jueshme, struktura kimike e së cilës është 
dukshëm e ngjashme me atë të bimëve, 
barnave narkotike dhe substancave psiko-
trope, efektet e të cilave i riprodhon; 

Veprimtari nënkupton operimin me nar-
kotikë/psikotrop, operimin me prekur-
sorë, transportin, posedimin, konsumimin, 
dhënien falas dhe propagandimin e tyre; 

Operim me narkotikë, përgatesat e tyre 
dhe operim me prekursorë, nënkupton 
prodhimin, importin, exportin, kalimin tran-
sit, furnizimin, blerjen, shitjen, deponimin, 
përdorimin dhe dhënien e tyre me recetë; 

Prodhimi nënkupton përgatitjen, përpun-
imin, ripërpunimin, përzierjen, pastrimin, 
ambalazhimin, etiketimin dhe çdo proces 
tjetër që përdoret për përfitimin final të 
barnave narkotike dhe substancave psiko-
trope; 

Pajisjet për përpunimin e barnave  
narkotike nënkupton pajisjet të cilat për-
doren për përfitimin e barnave narkotike 
ose substancave psikotrope; 

Përgatesa nënkupton tretësirën ose për-
zierjen, në çfarëdo forme fizike që përmban 
një ose më shumë narkotikë në dozimin 
terapeutik ose jo-terapeutik të paraqitur 
në Tabelën III si shtojcë e këtij ligji të ba-
zuar në Listën III të Konventës Unike për 
Barnat Narkotike të vitit 1961, të plotësuar 
me protokollin e vitit 1972; 

Posedimi: nënkupton posedimin faktik të 
bimëve, barnave narkotike, substancave 
psikotrope dhe prekursorëve; 

Konsumimi: nënkupton marrjen e bimëve 
dhe të narkotikëve, rregullisht apo kohë 
pas kohe, me rrugë: orale, inhalatore, par-
enterale apo rektale; 

Sëmundja e varësisë - nënkupton varësinë, 
fizike dhe psikike që zhvillohet si pasojë e 
konsumimit të barnave narkotike dhe sub-

stancave psikotrope; 

Përdoruesi i narkotikëve - nënkupton 

personin i cili, si rezultat i konsumimit të 

barnave narkotike ose substancave psiko-

trope, ka varësi fiziologjike, fizike dhe psiki-

ke ndaj tyre; 

Mostër reprezentative nënkupton sasinë 

e bimës, narkotikëve ose prekursorëve 

nga e cila mund të përfitohen të dhënat 

komplete lidhur me atë lloj të bimës, nar-

kotikut apo prekursorit qoftë për qëllime 

mjekësore, të hulumtimeve shkencore, 

edukative, policore apo për identifikimin 

e këtyre substancave për qëllime të pro-

ceseve gjyqësore, për mjekësi ligjore dhe 

qëllime të tjera; 

Keqpërdorimi i narkotikëve nënkupton 

kryerjen e veprimtarisë me bimë, bar-

na narkotike, substanca psikotrope dhe 

prekursorë në kundërshtim me dispozitat 

e këtij ligji; 

Operues nënkupton personin fizik ose per-

sonin juridik që operon me barna narko-

tike, substanca psikotrope ose prekursorë 

në pajtim me dispozitat e këtij ligji; 

Licenca e operimit me narkotikë dhe  
Licenca e Operimit me Prekursorë nënk-

upton licencën e aktivitetit ekskluziv për 

operimin legal me narkotikë dhe prekur-

sorë, të lëshuar për një periudhë të caktu-

ar nga Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet 

AKPM, për prodhuesit, qarkulluesit farma-

ceutik me shumicë, qarkulluesit farmaceu-

tik me pakicë dhe institucionet shënde-

tësore, veterinare, shkencore, edukative 

dhe policore. Kushtet e licencës do të 

specifikojnë llojet e vetme të aktivitetit të 

lejuar, në përputhje me dispozitat e këtij 

ligji dhe Ligjit për Produkte Medicinale dhe 

Pajisje Medicinale; 

Licenca e importit dhe eksportit të narko-
tikëve dhe licenca e importit dhe eksportit 
të prekursorëve, nënkupton lejen zyrtare, 

me shkrim, të lëshuar nga Ministria e Shën-

detësisë nëpërmjet AKPM, që të importo-

het ose eksportohet dërgesa e narkotikëve 

dhe prekursorëve në Kosovë.
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Përkufizimet2  kryesore që lidhen me mbro-
jtjen e fëmijëve, siç përshkruhet në Ligjin 
për Mbrojtjen e Fëmijës,   përfshijnë:

Fëmijët në nevojë - nënkupton çdo fëmijë, 
pa marrë parasysh statusin apo vendin e 
origjinës, i cili ka nevojë për mbrojtje

Dhuna psikologjike - nënkupton veprime 
ose mosveprime që shkaktojnë dëme në 
zhvillimin fizik, mendor, moral dhe social të 
fëmijës, dhe që përveç të tjerash, rezulto-
jnë në kufizimin e lirisë së lëvizjes, degrad-
imin, kërcënimin, frikësimin, diskriminimin, 
përqeshjen ose forma të tjera të trajtimit 
armiqësor ose refuzues.

Dhuna fizike - nënkupton veprime ose 
mosveprime që shkaktojnë dëme ose lën-
dime fizike te fëmija, përfshirë të gjitha 
format e ndëshkimit trupor të cilat nuk 
janë aksidentale.

Neglizhenca - nënkupton neglizhencën 
dhe moskryerjen e detyrave dhe përgjeg-
jësive për t’u kujdesur, për ta mbrojtur në 
mënyrë të duhur dhe për ta monitoruar 
fëmijën, si dhe për ta siguruar përmbush-
jen e nevojave themelore për zhvillimin 
fizik dhe intelektual, emocional dhe social 
të fëmijës.

Abuzimi - nënkupton çdo veprim ose 
mosveprim, i qëllimshëm apo me para-
mendim, i kryer nga prindi ose kujdestari, 
ofruesi i kujdesit ose ndonjë person tjetër 
në pozitën e personave të besueshëm ose 
autoritetit që shkakton ose ka të ngjarë të 
shkaktojë dëme fizike, psikologjike, sociale 
ose emocionale ndaj një fëmije.

Familja në nevojë - nënkupton çdo famil-
je, kur njëri ose të dy prindërve apo kujde-
starit, u nevojitet ndihma në përkujdesjen 
për fëmijën për shkak të gjendjes së tyre 
ose gjendjes së fëmijës, në rrethana kur 
fëmija është duke pësuar dëmtim serioz 
për shkak të lënies pas dore, abuzimit nga 
ana e prindit/ve ose kujdestarit të tij, për 
shkak të paaftësisë së prindit ose prindërve 
apo kujdestarit që të përkujdesen për të në 
mënyrë adekuate, ose i është ekspozuar 
mundësisë që të përjetojë diçka të tillë.

Përfaqësuesi ligjor - nënkupton prindin 
apo kujdestarin i cili, brenda përgjegjësive 
që i janë dhënë nga legjislacioni në fuqi 
ose nga gjykata, mbron interesat e fëmi-
jës nëpërmjet kryerjes apo jo të veprimeve 
juridike, në emër ose për llogari të fëmijës.

Parandalimi - nënkupton një sërë masash 
të përbashkëta, të ndërhyrjes së hershme, 
edukative, arsimore, sociale dhe ligjore 
në favor të fëmijës dhe familjes, që është 
i kërcënuar apo në rrezik në zhvillimin e 
tij, në mënyrë për të rivendosur kushtet 
për zhvillimin e tij, për të parandaluar ak-
tet e keqtrajtimit apo për të parandaluar 
përsëritjen e tyre duke mundësuar riven-
dosjen e kompetencave prindërore-reha-
bilitimin e kompetencave prindërore.

Mbrojtja e fëmijës - nënkupton aktivitetet 
që ndërmerren për të mbrojtur fëmijët që 
janë duke vuajtur, ose ka të ngjarë të vua-
jnë nga një rrezik serioz si dhe çdo veprim 
që  siguron fëmijën të jetojë në një famil-
je apo  mjedis tjetër të sigurt, ku mbrohet 
jeta dhe shëndeti dhe respektohen të dre-
jtat e tij, ku sigurohet edukimi, arsimi dhe 
zhvillimi, duke i mbrojtur ata nga çfarëdo 
lloj dhune, shfrytëzimi, ndëshkimi trupor, 
keqtrajtimi, eksploatimi, lënie pas dore, 
abuzimi dhe shfrytëzimi, në çdo kontekst, 
përfshirë, por duke mos u kufizuar në 
rrëmbimin, shfrytëzimin seksual, trafikimin, 
punën e fëmijës dhe praktikat e dëmshme 
tradicionale, si gjymtimi i organeve gjeni-
tale, martesa e fëmijës dhe abuzimi.

Shërbimet për mbrojtjen e fëmijëve - 
nënkupton çdo shërbim për ofrimin e 
kujdesit social ose psikosocial, ndihmës 
juridike. Përfaqësimi ligjor, kujdesi shënde-
tësor, ndihma arsimore dhe kulturore ose, 
në rrethana të jashtëzakonshme, ndihma 
materiale për fëmijën në nevojë.

Profesionistët për mbrojtjen e fëmijëve - 
nënkupton të gjithë personat, të cilët bren-
da mandatit të punës së tyre dhe në kon-
tekstin e punës së tyre, janë në kontakt me 
fëmijët që kanë nevojë për mbrojtje, ose 
kanë detyrë të përmbushin nevojat e fëmi-
jës sipas këtij Ligji apo ndonjë ligji tjetër në 
fuqi, standardi vendor apo ndërkombëtar.

2   Ligji për mbrojtje e fëmijës https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=20844 
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Menaxher i rastit - nënkupton zyrtarin 
përgjegjës i caktuar nga Qendra për Pune 
Sociale, për menaxhimin e rastit të fëmijës, 
i cili në bashkëpunim me akterët relevantë 
vlerëson nevojat e fëmijës dhe harton 
planin e përkujdesjes.

Qendra për Punë Sociale (QPS) - nënk-
upton institucionin publik profesional, të 
nivelit komunal, kompetentë edhe për 
mbrojtjen e fëmijës në nevojë.

Tryeza multidisiplinare për ndihmë në 
menaxhimin e rasteve - nënkupton Ekip-
in multidisiplinar, që përfshinë grup pro-
fesionistësh nga institucionet përkatëse 
për mbrojtjen e fëmijës dhe akterët tjerë 
që përfaqësojnë një shumëllojshmëri të 
disiplinave, të cilët kanë përgjegjësi për 
mbrojtjen e fëmijës, ndër veprojnë dhe 

koordinojnë përpjekjet e tyre për të tra-
jtuar rastet specifike të abuzimit, keqtrajti-
mit të fëmijës dhe lënien pas dore të tyre 
në bazë të interesit më të mirë të fëmijës. 
Fëmija dhe familja mund të jenë pjesëmar-
rës në tryeza.

Menaxhim i rastit: është një mënyrë e 
organizimit dhe kryerjes së punës për 
të adresuar nevojat individuale të fëmi-
jës (dhe familjes së tij/saj) në mënyrë të 
përshtatshme, sistematike dhe me kohë, 
nëpërmjet mbështetjes dhe/ose referi-
meve të drejtpërdrejta (Global Protection 

Cluster, 2014).

Referim i rastit: është procesi i të kërkuarit 

në mënyrë zyrtare të shërbimeve për një 

fëmijë ose familjen e tij/saj nga një agjenci 

tjetër përmes një procedure të përcaktuar

3.1  Mekanizmat ligjor në luftë kundër 
drogës

Republika e Kosovës ka në fuqi një bazë 
të gjerë legjislative, ku si legjislacion 
parësor mund të përmendën por nuk 

kufizohen vetëm në3: 

- Kushtetuta e Republikës së Kosovës 

- Kodi Penal i Kosovës 

- Kodi i Procedurës Penale të Kosovës 

-  Ligji nr. 02/L-128 për Barnat Narkotike, 
substanca Psikotrope dhe Prekursorë 

-  Ligji për agjencinë e Kosovës për 
inteligjencë 6. Ligji për Gjykatat 

-  Ligji nr. 03/L-225 për Prokurorin 
e Shtetit 8. Ligji nr. 03/L-224 për 
Këshillin Prokurorial të Kosovës 

-  Ligji nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor 
të Kosovës 10. Ligji nr. 03/L-052 për 
Prokurorinë Speciale të Republikës së 
Kosovës

-  Ligji nr. 03/L-053 mbi Kompetencat, 
Përzgjedhjen e Lëndëve dhe Caktimin 

e Lëndëve të Gjyqtarëve dhe 
Prokurorëve të EULEX-it në Kosovë. 

- Ligji nr. 04/L-076 për Policinë 

-  Ligji nr. 04/-L-015 për mbrojtjen e 
Dëshmitarëve 

-  Ligji nr. 04/L-043 për mbrojtjen e 
Informatorëve 

- Kodi Drejtësisë për të Mitur 16. 

-  Kodi doganor dhe i akcizave 17. 
Ligji nr. 03/L-191 për Ekzekutimin e 
Sanksioneve Penale 

-  Ligji nr. 03/ L-183 për Zbatimin e 
Sanksioneve Ndërkombëtare 

-  Ligji nr. 03/L-137 për Departamentin e 
Mjekësisë Ligjore. 

-  Ligji nr. 03/L-142 për Rendin dhe 
Qetësinë Publike 

-  Ligji nr. 03/ L-097 për Masat 
Antidamping dhe Masat Kundër 
balancuese 

- Ligji nr. 03/ L-187 për Mjekësinë Ligjore 

-  Ligji nr. 03/L-196 për Parandalimin e 

3.  KORNIZA LIGJORE 

3   Strategjia shtetërore për luftimin e disponueshme me datën 04.01.2022 https://mpb.rksgov.net/Up-

loads/Documents/Pdf/AL/45/STRATEGJIA%20SHTET%C3%8BRORE%20KUND%C3%8BR%20NARKO-

TIK%C3%8BVE%20DHE%20PLANI%20I%20VEPRIMIT%202018%20-%202022.pdf
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1.  Deklarata Universale për të Drejtat e 

Njeriut, 

2.  Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të 

Drejtave dhe Lirive themelore të Njeriut 

dhe Protokollet e saj. 

3. Konventa për të Drejtat e fëmijëve 

4.  Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat 

Civile e Politike dhe Protokollet e saj.

5.  Konventa kundër Torturës dhe Trajti-

meve e Ndëshkimeve të tjera Mizore,           

Jonjerëzore dhe Poshtëruese.

Kjo strategji është po ashtu në përputh-

je me aktet ndërkombëtare që rregullojnë 

fushën e luftimit të krimit të organizuar 

dhe fushën e parandalimit dhe luftimit të 

drogave:

1.  Protokolli që amendon Marrëveshjet, 

Konventat dhe Protokollet mbi Drogat 

narkotike, përfunduar në Hagë më 23 

janar 1912, Gjenevë më 11 Shkurt 1925 

dhe 19 Shkurt 1925 dhe 13 korrik 1931, 

në Bangkok më 27 nëntor 1931 dhe në 

Gjenevë më 26 qershor 1936. Lake Suc-

cess, 14 New York, 11 dhjetor 1946. Data 

e hyrjes në fuqi të Konventës: 11.12.1946, 

zëvendësuar nga Konventa e Vetme për 

Drogat Narkotike e 1961. 

2.    Konventa Ndërkombëtare e Opiumit, 

bërë në Hagë më 23 janar 1912. Data e 

hyrjes në fuqi të Konventës: Zëvendë-

suar nga Konventa e Vetme për Drogat 

Narkotike e 1961. 

3.   Konventa për kufizimin e prodhimit dhe 

rregullimin e shpërndarjes së Drogave 

Shpëlarjes së Parave dhe Financimit të 
Terrorizmit 

-  Ligji nr. 03/L-231 për Inspektoratin 
Policor të Kosovës

-  Ligji nr. 04/L-030 për Përgjegjësinë e 
Personave Juridik për Vepra Penale 

-  Ligji nr. 04/l-31 për Bashkëpunim 
Juridik Ndërkombëtar në Çështjet 
Penale 

-  Ligji nr. 04/L-036 për Statistikat 
Zyrtare të Republikës së Kosovës 13 

-  Ligji nr. 04/L-052 për Marrëveshjet 
Ndërkombëtare 

-  Ligji nr. 04/L-078 për Sigurinë e 
Përgjithshme të Produkteve 

-  Ligji nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe 
Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror 

-  Ligji nr. 04/L-017 për Ndihmë Juridike 
Falas 

-  Ligji nr. 04/L-093 për Bankat 
Institucionet Mikro financiare dhe 
Institucionet Financiare Jo bankare 
33. Ligji nr. 02/L-50 për Kujdesin 

Shëndetësor Emergjent 

-  Ligji nr. 02/L-38 për Inspektoratin 
Shëndetësor

-  Ligji nr. 2004/50 për Veprimtarinë 
Private në Shëndetësi 

- Ligji për mbrojtjen sociale 

-  Ligji nr. 02/L-57 për Institucionet e 
Kulturës 

-  Ligji nr. 2004/38 për të Drejtat e 
përgjegjësitë e qytetarëve në sistemin 
shëndetësor

-  Ligji nr. 2004/4 për Shëndetësi 

-  Ligji për parandalimin dhe luftimin e 
sëmundjeve ngjitëse 

-  Ligji nr. 03/L-124 për ndryshimin dhe 
plotësimin e Ligjit për Shëndetësi 

-  Ligji nr. 02/L-30 për Mbeturina 

- Ligji nr. 02/L-76 për Shëndetin 
Riprodhues 

- Ligji nr. 02/L-101 për Transfuzionin 
e Gjakut, Kontrollin e Gjakut dhe 
Produkteve të tij 

4.  AKTET NDËRKOMBËTARE TË APLIKUESHME 
NË REPUBLIKËN E KOSOVËS: 
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Narkotike, bërë në Gjenevë, më 13 kor-

rik 1931 dhe Lake Success, New York, 11 

dhjetorë 1946. Data e hyrjes në fuqi të 

Konventës: 21.11.1947-Zëvendësuar nga 

Konventa E Vetme për Drogat Narko-

tike e 1961. 

4.   Konventa për kufizimin e prodhimit dhe 

rregullimin e shpërndarjes së Drogave 

Narkotike, bërë në Gjenevë, më 13 korr-

ik 1931 dhe Protokolli i nënshkrimit 

5.   Protokolli që sjell në kontrollim drogat 

jashtë qëllimit të Konventës së 13 korri-

kut 1931 për kufizimin e prodhimit dhe 

rregullimin e shpërndarjes së Drogave 

Narkotike, bërë në Gjenevë, më 13 kor-

rik 1931 dhe Lake Success, New York, 11 

dhjetor 1946, bërë në Paris më 19 nën-

tor 1948. 

6.   Konventa për substancat psikotrope, 

bërë në Vjenë më 21 Shkurt 1971. Data e 

hyrjes në fuqi të Konventës: 16.08.1971. 

7.   Konventa e vetme mbi Drogat narko-

tike, 1961, e ndryshuar nga Protokolli 

që ndryshon Konventën e vetme mbi 

Drogat Narkotike, 1961, bërë në New 

York, më 08.08.1975. 

8.   Konventa e Kombeve të bashkuara 

kundër Trafikut të paligjshëm të 

Drogave narkotike dhe Substancave 

Psikotrope, bërë në Vjenë, më 20 Dh-

jetor 1988.

Shërbimet e trajtimit të varësisë nga 

drogat: 

-  Identifikimi i prezencës se drogës dhe 

forma e identifikimit

- Këshillimi social 

-  Referim dhe avokim për përmbushje të 

shërbimeve në përputhje me nevojat e 

identifikuara

- Këshillim për psikoterapi individuale 

- Këshillim për terapi familjare dhe ne çift 

- Detoksim ambulantor për drogat opiate

- Terapi mbajtëse me metadon 

-  Përshkrim i barërave dhe konsulta me 

psikiatrin 

-  Programe te strukturuara për paran-

dalimin e rikthimin ne droga

Zvogëlimi i dëmit

Zvogëlimi i demit është një parim i rëndë-

sishëm ne menaxhimin dhe ndërhyrjen e 

problemeve te përdorimit te drogave. Thek-

si vihet ne reduktimin e sa me shume prob-

lemeve qe mund te lidhen me përdorimin 

e drogës dhe jo vetëm duke u fokusuar ne 

përdorimin e drogës ne vet vete.

Zvogëlimi apo reduktimi i demit përfshin 
ndërhyrjet, programet dhe politikat qe 
kërkojnë dëmet shëndetësore, sociale dhe 
ekonomike të përdorimit të drogës te in-
dividët, komunitetet dhe shoqëritë. 

Një ndër parimet  thelbësore të redukti-
mit të dëmeve është zhvillimi i zgjidhjeve 
pragmatike për trajtimin e përdorimit të 
drogës përmes ndërhyrjeve që vënë thek-
sin primar në reduktimin e dëmeve shën-
detësore të lidhura me përdorimin e vazh-

dueshëm të drogës.

Shërbimet psikologjike 

-  Këshillim dhe psiko terapi individuale 

për adoleshente dhe të rritur 

- Këshillim dhe terapi familjare dhe çifte 

Ky shërbim ofrohet nga psikolog klinik, 

psikolog këshillimi dhe psikolog të shën-

detit, të përgatitur me përvojë adekuate 

të punës në këtë fushe dhe me njohuri 

dhe ekspertizë të dëshmuar në fushën e 

vlerësimit, diagnostikimit dhe trajtimit të 

problemeve të ndryshme  emocionale, 

interpersonale dhe të sjelljes. Psikologët 

nga fushat gjegjëse përdorin metoda të 

5. SHËRBIMET PËR KLIENTËT
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mbështetura në metoda në gjetje shken-

core në mënyrë që të arrijnë të krijojnë re-

zultate në punën me klientët. 

Identifikimi i prezencës së drogës 
dhe forma e identifikimit.

Identifikimi arrihet me teste përmes urinës, 

ky shërbim kryhet nga qendra për këshil-

limit dhe trajtim të varësisë Labyrnith

Llojet e drogave për të cilat kryhet testimi 

në Qendrën Labyrinth:

- Teste për THC ( Marihuanë bari)

- Teste për spice (Marihuanë sintetike)

- Teste për MDMA ( Ekstazi)

- Teste për amphetamine (metanfetamine)

- Teste për opiate( heroine morfine)

-  Teste për benzodiazepines ( trankuili-

zier, qetësues)

- Teste për methadone

- Teste për cocaine

- Teste për barbiturates

- Teste për buprenorphine

- Teste për tramadol(trodon)

Këto teste kryhen përmes formës së lart-

cekur dhe rezultatet e testimit ofrohen si-

pas kërkesës dhe dëshirës se vetë klientit 

apo prindit/kujdestarit të fëmijës.

Për të kuptuar për praninë e substan-

cave në trupin e pacientit gjegjësisht kli-

entit, ato qëndrojnë  në organizëm rreth 

6 gjashtë ditë, në raste të përdorimit më 

afatgjatë dhe në doza më të mëdha  dhe 

mund të jenë prezent deri në 10 ditë. 

Ky shërbim ofrohet nga Labyrinth orga-

nizatë e specializuar dhe e licencuar për 

trajtimin dhe përkrahjen e klientëve për 

shërbime te tilla specifike.

Nevojat e identifikuara mund te vlerëso-

hen edhe trajtohen edhe ne shërbime 

mjekësore.

Detoksimi:

Ndryshe njihet edhe apo si pastrim i or-

ganizmit nga drogat, është procedure 

mjekësore qe realizohet 1 ose 2 here në 

ditë për përdorues te drogave opiate ( 

heroine, morfine) duke marre parasysh 

shkallen dhe nivelin e varësisë nga drogat. 

Gjate kësaj procedure jepet tretje fiziolog-

jike intravenoze, e cila administrohet ne 

baze te konsultimeve me mjekun përkatës 

sipas protokolleve mjekësore për trajtim 

te varësisë.

Ky shërbim është ambulantor ( jo hos-

pitalizim) do te thotë qëndrim ditor për 

klientë gjatë marrjes së terapisë. 
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6.  MENAXHIMI I RASTIT – DEFINICIONI, 
PARIMET, PRINCIPET DHE QËLLIMI I 
MENAXHIMIT NE SHËRBIME SOCIALE 

Menaxhimi i rastit është një proces siste-

matik i veprimeve nga profesionistët e 
shërbimeve sociale në ofrimin e shërbi-
meve sociale për klientët,  fëmijë, të rrit-
ur  dhe familje të cenueshme. Menaxhimi i 
rastit nga shërbimet sociale në Qendër për 
Punë Sociale (QPS)  fillon kur një person 
ose familje është identifikuar se është cen-
uar ose është në një situatë të vështirë në 
te cilën duhet ofrimi i përkrahjes profesio-
nale nga shërbimet sociale dhe familjare.

Praktika efektive e menaxhimit të ras-
tit mund t’i fuqizojë klientët dhe familjet 
të kuptojnë dhe të përdorin shërbime të 
shumta përmes krijimit të një plani të ras-
tit me fokus tek klienti, familja, me qëllim 
kryesor të ndihmojnë individët dhe/ose 
familjet të përmirësojnë aftësitë e tyre të 
përballjes, të ngritin qëndrueshmërinë dhe 
të promovojnë një autonomi më të mad-
he, siguri dhe mirëqenie. Praktika shërben 
si hap i parë drejt vlerësimit të rezultat-
eve të klientit dhe përcakton kontrolle të 
rregullta për të parë nëse ndërhyrjet kanë 
efektin e synuar ose nëse është e nevo-
jshme të rishikohet plani i rastit. 

Procesi i menaxhimit të rastit gjithashtu 
mbështet praktikën e menaxhimit të mirë 
sepse kërkon që profesionistët e shërbi-
meve sociale të identifikojnë se cilat janë 
shërbimet sociale të disponueshme dhe 
ku ka zbrazëtira. 

Menaxhimi i rastit është një komponent i 
rëndësishëm i praktikës në punë sociale. 
Përkufizimet e mëposhtme janë përdorur 
shpesh për të përshkruar menaxhimin e 
rastit  dhe objektivat e tij:

-  Menaxhimi i rasteve është i nevojshëm 
në ofrimin e shërbimeve për klientët që 
kërkojnë përgjigje profesionale multi-di-
siplinare brenda institucionit apo orga-
nizatës në fjalë dhe përtej kufijve të tyre. 
Si i tillë ai besohet të jetë një metodë 
efikase dhe kosto-efektive për ofrimin e 

shërbimeve të shumta, gjithëpërfshirëse 
dhe intensive.

-  Menaxhimi i rastit është një mënyrë për 
të rritur, vazhdimësinë, fleksibilitetin dhe 
reagimin e ofrimit të shërbimeve, për të 
siguruar një qasje gjithëpërfshirëse, kur 
planifikojmë dhe vlerësojmë raste të 
bazuara në nevojat individuale dhe për-
parësitë e fëmijës dhe familjes së tij / saj. 

-  Menaxhimi i rasteve në punë sociale ka 
një natyrë edhe mikro dhe makro. Ajo 
kërkon nga profesionisti i shërbimeve 
sociale të zhvilloj dhe ruaj një mar-
rëdhënie mirëbesimi me klientin fëmijë, 
i rritur  dhe familjen e tij / saj, si dhe të 
lidhë fëmijën, të rriturin / familjen me 

shërbimet në dispozicion, burimet dhe 

mundësitë në komunitet.

Edhe pse nuk ka as një përkufizim që është 

i pranuar universalisht për menaxhimin e 

rastit as një model universal të menaxhim-

it të rastit në kuadër të praktikës së punës 

sociale, përkufizimi i mëposhtëm shp-

jegon natyrën e menaxhimit të rasteve.

Duke qenë një qasje e ofrimit të shërbi-
meve, menaxhimi i rastit supozohet se 
i përmbushë qëllimet e mëposhtme në 
punën me fëmijë të mitur, të rriturit dhe 
familjet:  

-  Të rris pikat e forta të klientit fëmi-
jës / familjes dhe të mobilizoj burimet 
ekzistuese të klientit/familjes;

Menaxhimi i rastit është një qasje 
gjithëpërfshirëse e koordinuar dhe 
sistematike në ofrimin e  shërbimeve 
të rregullimit dhe koordinimin e shër-
bimeve dhe si i tillë nuk duhet të kon-
siderohet si një lloj i shërbimit social në 
vetvete.
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7. PRINCIPET NE MENAXHIM TE RASTIT 

-  Të mirëmbajë dhe të inkurajojë funk-

sionimin e pavarur të klientit/familjes 

deri tek pika më e plotë e mundshme;

-  Të parandaloj dhe të zvogëloj efektet 

negative të kushteve apo situatës së pa-

favorshme jetësore; 

-  Të krijoj një rrjet të përkrahjes sociale 

në komunitet në mënyrë që të zvogëlojë 

marxhinalizimin dhe të përkrahë gjithë 

përfshirjen e fëmijëve dhe familjeve;

-  Të avokoj në emër të klientit/familjes 

për marrjen e shërbimeve dhe burimeve 

të duhura;

-  Të mobilizoj dhe të kapërcej hapësirën 

ndërmjet shërbimeve ekzistuese sociale 

në komunitet në mënyrë që të përkra-

him familjen/fëmijën individual; 

-  Të siguroj përdorimin efektiv dhe efikas 

të të gjitha burimeve në dispozicion.

Principet me të cilat udhëhiqet një proces 
i menaxhimit të rastit, janë të renditura në 
mënyrë kronologjike si më poshtë.

7.1.1  Klienti në qendër 

Klienti duhet të jetë në qendër të të gjitha 
planifikimeve dhe intervenimeve të shër-
bimeve. Shërbimet e ofruara duhet të u 
përshtaten nevojave të klientit, në vend se 
të kërkoj nga klienti/familja të adaptohen 
marrëveshjeve ekzistuese administrative 
ose shërbyese.

7.1.2 Pjesëmarrja

Klienti, familja dhe fëmija duhet të trajto-
hen si ekspertët të jetëve të tyre. Ata duhet 
të jenë plotësisht të përfshirë në procesin 
e vendim marrjes lidhur me situatën e tyre. 

7.1.3 Puna me pikat e forta

Puna me klientin/familjen duhet të ndër-
tohet në pikat e forta si dhe në nevojat e 
identifikuara. Pikat e forta dhe sukseset 
e identifikuara të klientit/familjes shumë 
shpesh mund të jenë themel për ndry-
shimet e mëdha në jetën e tyre.

7.1.4  Mos-diskriminimi dhe njohja e 
diversitetit 

Klienti/familja duhet të trajtohet me një 
qëndrim mos-diskriminues, me sensitivi-
tet kulturorë dhe jo gjykues. Faktorët so-
cial, kulturor dhe ekonomik që i formojnë 
perspektivën dhe përvojat e klientëve si 
dhe nevojën për shërbime duhet të res-

pektohet dhe t’i përgjigjet me ciklin e of-
rimit të shërbimeve. 
 
7.1.5 Llogaridhënia dhe transparenca

Aktivitetet e menaxhimit të rasteve duhet 
të regjistrohen me rregull. Puna me klientët  
familjet duhet të bazohet në bashkëpun-
im të hapur dhe të sinqertë. 
Aktivitetet e menaxhimit të rastit duhet të 
regjistrohen siç duhet. Puna me klientin, 
familjet duhet të bazohet në bashkëpun-
imin e ndershëm dhe të hapur. Leja e in-
formimit të klientit ose prindërve/kujde-
starëve duhet të merret kurdo që është 
e nevojshme, përveç nëse duke vepruar 
kështu mund ta vëmë në rrezik klientin. 
Klienti/familja duhet të informohet për 
secilin detal të mundshëm të aktiviteteve 
që mund të ketë ndikim tek ata.

7.1.6 Mjaftueshmëria e informacionit

Puna me klientin/familjen duhet të ndër-
tohet mbi bazën e  informacionit ekzistues 
të marrë nga sa më shumë burime të 
vlefshme të mundshme. Gjithashtu duhet 
të jetë e vlefshme dhe e besueshme gjatë 
gjithë fazave.

7.1.7 Vazhdimësia

Puna me klientin/familjen duhet të ndjekë 
korniza specifike kohore dhe duhet të 
jetë e përqendruar në zgjidhje dhe vep-
rime. Duhet të jetë një proces i vazhdue-
shëm dhe jo një ngjarje që ndodhë vetëm 
një herë. Për të siguruar vazhdimësinë se 
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paku një profesionist duhet të jetë vazh-
dimisht aktiv nga fillimi deri në fund të of-
rimit të shërbimeve. 

7.1.8 Qasja e bazuar në dëshmi

Puna me klientin /familjen duhet të ba-

zohet në njohuritë në bazë të dëshmive 

dhe hulumtimit aktual. Dokumentacioni 

i duhur i shërbimeve ndërhyrëse kon-

tribuon në gjenerimin e njohurive pasi 

që rishikimi i rregullt i dokumentacionit e 

rritë praktikën dhe ndihmon të kuptojmë 

se cilat qasje kanë efekt më të mirë me 

klientët e caktuar. 

Procedurat e menaxhimit te rastit

Hapat e menaxhimit të rastit

Menaxhimi i rastit në sigurimin e shërbimeve direkte për klientët  është një proces i cili 

përbëhet nga faza koherente të cekura më poshtë:  

1.   Identifikimi dhe referimi 

2.   Vlerësimi dhe vlerësimi i plote dhe i zgjeruar 

3.   Plani individual i punës me klientin

4.   Ofrimi i shërbimeve dhe përmbushja e objektivave sipas planit

5.   Rishikimi i  rastit, dhe rishikimi i progresit 

6.   Mbyllja dhe ndjekja e rastit 

Grafiku më poshtë tregon lidhjen në mes të fazave kryesore në procesin e menaxhimit të 

rasteve dhe kushtet që janë të nevojshme zakonisht për përmbushjen e tyre:

Hapat e ciklit te menaxhimit sipas figurës me poshtë: 

HAPAT E 
MENAXHIMIT

Referimi i rastit
Mbyllja e rastit – 
ndjekja e rastit

Vlerësimi fillestar dhe 
i plote

Plani individual i 
shërbimeve apo 
veprimit

Ofrimi i shërbimeve ne 
përputhje me planin e 
individual – zbatimi i 
aktiviteteve dhe

Rishikimi i rastit dhe 
progresit

01 06

02 05

03 04
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8.1.  Identifikimi i rastit

 Çfarë: përfshinë procesi 
Identifikimit?

Identifikimi është proces që përfshinë një 

varg veprimesh ligjore dhe institucionale 

prej momentit kur identifikohet situata që 

paraqet nevojë për raportim dhe referim te 

institucionet kompetente Policia e Kosovës 

dhe Qendra për Punë Sociale. Identifikimi 

fillon me procesin e zbulimit dhe vërteti-

mit të fakteve  të personit i cili po është 

në gjendje të rëndë si rezultat i përdorimit 

të substancave narkotike apo rrethana të 

tjera të vështira,  implementimin e vepri-

meve primare dhe emergjente për ofrimin 

e shërbimeve përkrahëse për viktimën në 

mënyrë më të mirë dhe më të sigurte të 

mundshme.

Individët, qytetarë, familjarë, institucione i 

identifikojnë personat fëmijë dhe të rritur , të 

cilët mund të jenë apo janë duke u abuzuar 

dhe i referojnë te QPS-të.

• Referimet duhen bërë pa vonesë.

•  Referimet duhen bërë duke e përdorur 

një format standard

Pasi kanë mbledhur informacionin bazë 

për klientin qoftë fëmijën apo i rritur dhe 

situatën e tij/saj, plotësojnë formën e iden-

tifikimit dhe të referimit. Forma e plotësuar 

duhet të dorëzohet dhe referohet brenda 

24 orëve për raste në rrezik të larte nga 

momenti i identifikimit dhe bërjes së bash-

këbisedimit fillestar. 

Forma e Identifikimit dhe Referimit duhet 

të përmbajë domosdoshmërish informa-

cion për: nivelin e rrezikut, asistencën e 

menjëhershme dhe referim në strukturat 

përgjegjëse.

Forma dhe mënyra e ndihmës së men-

jëhershme përcaktohet në varësi të gjendjes 

së përgjithshme shëndetësore, fizike, emo-

cionale dhe të sigurisë së klientit fëmijës 

apo të rriturit dhe nivelit të rrezikut.

Procesi i menaxhimit të rastit fillon me 

identifikimin e rasteve  që janë në rrezik 

apo Perdorues te drogave dhe në nevoje 

për shërbime sociale profesionale. Identi-

fikimi i rastit është hapi i parë në procesin 

e procedurës në menaxhimin e rastit rezu-

ltat i referimit, kërkesës së drejtpërdrejtë 

të fëmijës / familjes / anëtarit të familjes, 

si dhe aktivitetet ofruesit të shërbimeve 

(p.sh. terren). Të gjitha rastet e identifi-

kuara duhet të regjistrohen në një regjistër 

dhe te hapen raste në mënyrë zyrtare.

Kush: Udhëheqësi i shërbimeve sociale 

me formën 01 ( hapja e rastit) e hap ras-

tin zyrtarisht dhe e cakton menaxherin e 

rastit zyrtarin e shërbimeve sociale duke e  

pasë parasysh të gjitha elementet dhe sen-

sitivitetin  e rastit, ngarkesën e punës së 

menaxherit të rastit dhe kompetencat dhe 

përvojën e mëhershme të saj apo të tij ne 

punën me Perdorues te drogave narkotike. 

8.  PROCESI I HAPAVE       
DHE PROCEDURËS:
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Klienti i identifikuar Rasti i personit të 
cenuar dhe në nevojë 
për intervenim apo 
shërbime

01 02
Kush mund të 
identifikoj personat 
dhe të referoj

- Anëtarët e familjes 
- Vetë referim 
- Qytetarët
- Anëtarët e komunitetit 
-  Përfaqësues të 

shoqërisë civile 
-  Përfaqësues të 

shkollës 
- Punëtorët social
- Zyrtarët policor 

03
Rasti referohet në 
QPS

QPS regjistron 
rastin dhe cakton 
menaxherin e rastit 
për veprime të tjera

04

8.2  Vlerësimi i rastit dhe rrethanave

Menaxheri i rastit nga momenti kur  ngar-

kohet me rastin fillon procesin në real-

izmin e vlerësimit të klientit, rrethanave të 

tij apo saj, ku përfshinë disa prej faktorëve 

të rëndësishëm që përfshijnë mirëqenien 

psiko–fizike, sociale dhe shëndetësore.

Periudha e vlerësimit: Nëse rasti është 

kompleks dhe situata kërkon reagim 

emergjent, vlerësimi duhet të kryhet sa 

më shpejt nga momenti i pranimit të rastit 

për të identifikuar nevojat emergjente për 

intervenim dhe reagim dhe ofrim të shër-

bimeve të domosdoshme.

Vlerësimi fillestar synon të regjistroj rre-

thanat jetësore të klientit/familjes në 

mënyrë që të përcaktoj nivelin e rrezikut 

dhe mundësitë dhe nevojën për përkrah-

jen përmes shërbimeve te Qendrës për 

Pune Sociale dhe aktorëve te tjerë.

Vlerësimi fillestar është i përqendruar mbi të 

gjitha  arsyet e menjëhershme për referim-

in e klientit  fëmijëve / familjes ndaj shërbi-

meve. Vëmendje e veçantë duhet t’i kushto-

het sigurisë së klientit, fëmijës dhe nevojave 

të menjëhershme për mbrojtje. Nëse është 

e nevojshme, mbështetje e menjëhershme 

për klientin fëmijën / familjen është dhënë 

në fazën e vlerësimit fillestar.

Vlerësimi fillestar i rastit kryhet duke 

shfrytëzuar  burime të ndryshme: 

-  informata të ofruara direkt nga klienti  

dhe anëtarët e tjerë të familjes;  

-  informatat që janë dhënë gjatë kohës së 

referimit nga individët ose institucionet 

qeveritare ose jo qeveritare;

-  observimet e menaxherit te rastit apo 

ekipit profesional gjate takimit me kli-

entin apo familjen; 

- vizita në shtëpi

-  dokumentacioni i gatshëm gjatë kësaj 

faze (ID, vendime gjyqësore, raporte 

mjekësore, raporte te punës nga akteret 

e tjerë te përfshirë organizata joqeveri-

tare apo klinika private.)

Grafikun shpjegues:
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8.3 Plani individual i veprimit 

Plani individual është një proces dinamik i 

përcaktimit të qëllimeve dhe aktiviteteve 

ne punën me klientin ne ofrimin e shër-

bimeve. Plani individual i veprimit ndërto-

het mbi bazën e te  gjeturave nga vlerë-

simi fillestar dhe i plotë. Ne plan duhet të 

gjejnë vend nevojat e klientit  për shër-

bime të domosdoshme dhe të duhura për 

mbështetjen dhe fuqizimin e klientit. Në 

plan janë të përfshira fushat kryesore të 

funksionimit të klientit dhe familjes, cilat 

veprime që duhet të merren në mënyrë që 

të përmirësohet statusi i klientit, nga kush 

duhet të merren ato veprime, kushtet për 

plotësimin e veprimeve, rezultatet e pritu-

ra nga secili veprim. 

PIV ( Plani individual i veprimit) duhet të 

fokusohet në pikat e forta të klientit dhe 

të përdor burimet në mënyrë kreative dhe 

me fleksibilitet në mënyrë që të tejkalo-

hen vështirësitë aktuale dhe me qellim te 

fuqizimit ne te ardhmen. 

Procesi i PIV duhet te jete ne përputhje 

me këta parametra: 

•  I plotë – të konsiderohen të gjitha 

mundësitë dhe efektet e rëndësishme

•  efikas – të mos humbet koha ose 

burimet

•  gjithëpërfshirës –  klienti ( përfshirë 

fëmijën e mitur apo te rritur)  apo, 

prindërit/kujdestarët e tyre dhe 

njerëzit e tjerë të prekur nga ky plan 

duhet të përfshihen dhe të inkurajohen 

të veprojnë vet kur është nevoja

•  informativ – vendimet janë kuptuar 

nga personat e përfshirë

•  fokusuar – vendimet afat shkurtra 

përkrahin qëllimet afat gjate

•  logjik – secili hap duhet të drejtoj hapin 

tjetër 

Pjesëmarrja ne hartimin e planit individual

Qëllimet e klientit dhe veprimet në planin 

individual të veprimit duhet të përpunohen 

në bashkëpunim të ngushtë me klientin: 

fëmijë, prindërit / kujdestarët dhe partnerë 

të tjerë dhe / ose organizatat që mund të 

kontribuojnë në planin. Përfshirja e klientit 

fëmijës varet nga mosha dhe niveli zhvil-

limit Palëvizshmëria, aftësia e kufizuar në 

të folur apo aftësi e kufizuar mendore nuk 

e përjashton pjesëmarrjen në hartimin e 

planit individual te veprimit. 

Objektivat SMART: Objektivat për të cilat 

keni rënë dakord me klientin / familjen 

duhet të jenë të arsyeshme dhe të real-

izueshme. Kohë të mjaftueshme duhet 

të planifikohen për të arritur rezultatet e 

dëshiruara. Veprimet e planifikuara duhet 

të marrin parasysh kapacitetin e fëmijës 

/ familjes për të përmbushur ato, si dhe 

burimet në dispozicion për financimin e 

këtyre veprimeve.

8.4  Zbatimi dhe arritja e qëllimeve të 
planit individual të veprimit

Në mënyrë që të arrijnë qëllimet e mirat-

uara punëtori social ndihmon familjen në 

zbatimin e PIV. Shërbimet dhe ndërhyrjet 

janë mjete të aplikuara për të arritur qëlli-

met e përcaktuara, ndërsa nevojat e klien-

tit/ familjes mbeten vitale. Çfarëdo meto-

da të ndërhyrjes të janë përdorur, aftësitë 

ndër personale për punë sociale siç janë 

ndjeshmëria, vëmendja dhe dëgjimi janë 

shumë të rëndësishme dhe mund të bëjnë 

ndryshime të mëdha në jetën e fëmijës/ 

familjes.

Orari i rishikimit dhe rivlerësimit: Orari 
për rivlerësim dhe modifikim të qëlli-
meve dhe veprimeve fillestare duhet të 
jetë pjesë e PIV.
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Komunikimi, bashkëpunimi dhe 
kontaktet e rregullta me klientin /
familjen ne ofrimin e shërbimeve

Menaxheri i rastit  mban kontakte të rreg-

ullta me klientin dhe familjen përmes:

-  Kontakte telefonike sipas dinamikës 

dhe planit të përcaktuar. 

-  Takime në zyrën e Qendrës për Pune 

Sociale sipas dinamikes dhe planit te 

përcaktuar apo ne zyrat e organiza-

tës apo institucioni tjetër varësisht nga 

shërbimi.

-  Vizitat ne shtëpi sipas planit dinamik 

dhe nevojave te identifikuara

Shërbimet e siguruara  ne përputhje 
me nevojat e identifikuara dhe  
objektivat e planit 

-  Ofroni shërbime sociale për klientin  dhe 

familjen ne bashkëpunim edhe me akter-

et e tjerë te ndërlidhur me rastin dhe që 

janë te specializuar në ofrimin e shërbi-

meve për personat klient. 

-    Siguroni ofrimin e shërbimeve nga of-

rues të ndryshëm që të sigurohet vazh-

dimësia e intervenimeve plotësisht. 

Mbani kontakte të rregullta me ofruesit 

e shërbimeve siguruar për te. 

-  Shoqëroni klientin/familjen në instituci-

one të ndryshme. Ofroni këshillime kli-

entit/familjes në mënyrë që të plotësoj 

kërkesat institucionale. 

-  Avokoni për klientin individual dhe 

familjen e tij/saj që të kenë qasje në të 

drejtat e tyre sociale dhe të marrin shër-

bimet e duhura.  

Dokumentimi i veprimeve dhe  i  
sigurimit të shërbimeve për klientin 
dhe familjen
Kërkoni informata dhe raporte për shërbi-

met e siguruar për klientit dhe familjen nga 

profesionist dhe organizata të ndryshme 

të përfshira në rast. Mbani shënimet në 

dosjen e e rastit te klientit. Fusni informa-

ta lidhur me shërbimet në Data bazën 

Monitorimi i vazhdueshëm i ofrimit të 
shërbimeve

Sigurohu që shërbimet të vazhdojnë të i 

plotësojnë nevojat e klientit/familjes

-  Klienti apo familja pranon shërbimet 

bazuar në nevojat e identifikuara dhe të 

prezantuara në planin individual të vep-

rimit. 

-  Koordinimi ndërmjet dhe intervenimeve 

të shumta të arritura në koordinim me 

akteret e tjerë të përfshirë në plan. 

Të gjitha veprimet që kryhen për klientin 

duhet të jenë të dokumentuara dhe të shkru-

ara. Në ato që është prezent klienti duhet 

të jetë i nënshkruar në formën e punës në 

fletën shoqëruese të punës me rastin.

8.5  Rishikimi i progresit te punës me 
rastin

Monitorimi i  rregullt lejon menaxherin e 

rastit të përgjigjet shpejt ndryshimeve të 

nevojave të klientit familjes dhe të ri-kon-

sideroj ofrimin e shërbimeve.

Prandaj, menaxheri i rastit  duhet të siguroj 

që të ketë monitorim të vazhdueshëm:

- gjendjes së klientit/familjes; 

- zbatimit te planit individual te klientit

- progresi në zhvillimin e klientit /familjes.

8.6  Rishikimi i rastit përkrah proce-
set e mëposhtme:

-  monitorimin e progresit të zhvillimit 

të klientit/familjes përgjatë kohës dhe    

identifikon nevojat të cilat janë plotë-

suar plotësisht, pjesërisht apo nuk janë 

plotësuar fare; 

-  rifreskimi i informatave kyçe mbi pro-

gresin e klientit/familjes; 

-  Konsiderimi i ndikimit të shërbimeve në 

klientin/familjen dhe identifikimi i shër-

bimeve që nuk janë ofruar. 
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-  Nëse situata familjare ka ndryshuar dras-

tikisht dhe qëllimet familjare të definu-

ara nuk janë të përshtatshme më, një 

vlerësim i ri (rivlerësim) duhet të mer-

ret në konsideratë dhe duhet të merren 

vendimet lidhur hapat e ardhshëm që 

duhen ndërmarrë. 

-  Ri-vlerësimi përcjellë procedura të rreg-

ullta të vlerësimit. Për më shumë ky 

është një veprim i domosdoshëm për të 

përcjellë ecurinë e rastit. 

8.7  Rishikimi i progresit dhe   
rivlerësimi i vazhdueshëm   
i nevojave të klientit

-   Rivlerësoj kohë pas kohe nevojat e kli-

entit/familjes dhe progresin në arritjen e 

objektivave të definuar në planin individ-

ual të veprimit. 

-  Menaxheri i rastit së bashku me klientin/

familjen

-  Çdo 3-6 muaj, por sa shpesh mund të 

ndryshoj varësisht nga kompleksiteti i 

rastit dhe kërkesave. 

8.8  Forma e rishikimit të rastit

-  Te regjistrohen shërbimet që i ka pranu-

ar klienti/familja në formën e rishikimit; 

rezultatet e veprimeve dhe shërbimet e 

ofruara brenda planit individual për kli-

entin/familjen së bashku me efektet e 

shërbimeve të paplanifikuara. Rifreskoni 

informatat në Data bazë.

-  Forma e rishikimit të rastit nënshkruhet 

nga klienti/familja, dhe menaxheri i rastit.

a) Rifreskoni vlerësimin bazë

-  Menaxheri i rastit duhet te plotësoj  

vlerësimin e ri nëse nevojat ose situata 

e klientit/familjes ka ndryshuar duk-

shëm ose nuk ka ndryshuar pas ofrimit 

të shërbimeve. 

b) Rifreskoni PIV

-  Menaxheri i rastit në procesin e rishi-

kimit të rastit  duhet ta rifreskoj  PIV 

dhe vazhdoj ofrimin e shërbimeve nëse 

nevojat e klientit  dhe/ose familjes nuk 

janë plotësuar 

c) Propozimi për mbylljen e rastit

-  Fillo procedurën e mbylljes së rastit, 

nëse nevojat e klientit dhe familjes 

janë plotësuar dhe qëllimet e definu-

ara janë arritur. 

8.9 Mbyllja e rastit 

Mbyllja e rastit është hapi i fundit më 

të cilën përfundon menaxhimi i rastit. 

Mbyllja e rastit duhet të jetë e planifikuar 

mirë brenda planit të  veprimit dhe kli-

enti e familja e tij/saj duhet të jenë të in-

formuar se me ofrimin e shërbimeve të 

dakroduara në planin e veprimit shërbi-

met do të përfundojnë. Mbyllja e rastit 

nënkupton që shërbimet janë ofruar dhe 

është arritë apo siguruar  progresi dhe 

rezultatet e synuara në fuqizimin e klien-

tit dhe familjes dhe tejkalimin e vështirë-

sive . Prandaj, rasti nuk është “i mbyllur” 

kur përfundon intervenimi; kjo ndodh 

vetëm pas periudhës së monitorimit, e 

cila është e mjaftueshme për të parë se 

ndryshimet e prodhuara në situatë janë 

të vazhdueshme dhe afatgjata. 

Mbyllja e rastit mund të jetë rezultat i disa 

arsyeve:

-  Qëllimi është arritur, që do të thotë se 

klienti i është përmirësuar gjendja e 

përgjithshme dhe janë arrite rezultatet  

sipas planit të shërbimit

-  QPS transferon klientin në një organiza-

të tjetër, për shembull: 

-  Fëmija është zhvendosur në një loka-

cion jashtë mbulimit të QPS përkatëse.

-  Klienti ka bërë kërkesë për transferim. 

Transferimi i një rasti tregon që përgjeg-

jësia e plotë për koordinimin e planit të 

veprimit, aktivitetet pasuese dhe mon-

itorimin e klientit i dorëzohet një insti-

tucioni ose departamenti tjetër. 
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Duhet të regjistrohet edhe adresa aktuale 

e klientit, data e hapjes së rastit dhe data 

e mbylljes së rastit.  

Kur mbyllni një rast, është e rëndësishme 

të informoni klientin dhe/ose familjen e tij 

për arsyet e mbylljes së rastit dhe t’i ndih-

moni ata të rishikojnë dhe vlerësojnë pro-

gresin dhe qëllimet e arritura dhe të qasen 

në opsione dhe zgjedhje të tjera. Këto ve-

prime duhet të regjistrohen në Formularin 

6 të MR dhe të konfirmohen duke shën-

juar kutitë përkatëse në Formularin  për 

Mbylljen e Rastit. 

Formulari për Mbylljen e Rastit duhet të 

nënshkruhet nga Menaxheri i Rastit dhe 

klienti (nëse ai/ajo ka arritur moshën e rri-

tur) ose nga prindi/kujdestari ligjor.

Në rast dështimi për të marrë miratimin 

e prindit/kujdestarit ligjor për mbylljen e 

rastit, shpjegimi duhet të jepet në kutinë 

përkatëse.

Gjatë procesit te menaxhimit të rastit, zyr-

tari i shërbimeve sociale, apo menaxheri i 

rastit në përputhje me procedurën e shp-

jeguar, do të përdorë këto forma profesio-

nale të punës për te menaxhuar rastin. 

Në procesin dhe hapat e menaxhimit 

është e precizuar mënyra e punës në seci-

lin hap, në përputhje me këto shpjegime, 

është e nevojshme që menaxheri i rastit 

të përdorë  format profesionale të punës.

9. FORMAT E PUNËS

Format profesionale te punës ne menaxhimin e rastit 

Format 01 referimi i rastit

Forma  02 Vlerësimi i rastit

Forma  03  Plani individual

Forma  05  forma e referimit ne institucion tjetër

Forma  06   fleta shoqëruese e punës me rastin

Forma  07   rishikimi i progresit

Forma  08   mbyllja e rastit
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Referimi i rastit  

Forma 01 
Data e regjistrimit  

Numri i dosjes  ______________

Detaje personale të shfrytëzuesit të shërbimeve:

Emri Mbiemri Data e lindjes Gjinia Kontakti Adresa

Të dhënat e prindërve / kujdestarëve:

Emri Mbiemri Data e lindjes Gjinia Kontakti Adresa

Përshkrim i shkurtë i rastit dhe arsyet e kërkesës apo referimit:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Mënyra e referimit:                me telefon                e- mail                 kopje fizike   

Te dhënat e referuesit:

Emri Mbiemri ________________________________________________

Telefoni ______________________________________________________

  

II. Të plotësohet nga udhëheqësi i shërbimeve ose punëtori i autorizuar nga ai.

Data e pranimit: __________________________________      Data e takimit me klientin ____________________________
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Emri Mbiemri Pozita zyrtare Data Nënshkrimi

Udhëheqësi i shërbimeve sociale

Shfrytëzuesi i shërbimeve

Referuar nëpunësit kompetent

Forma 02 Data e referimit dhe regjistrimit të rastit

Data e fillimit të vlerësimit fillestarVlerësimi fillestar

Detajet personale të klientit apo familjes për të cilin do të realizohet vlerësimi:

Emri Mbiemri Data e lindjes Gjinia

DETAJET E PRINDERVE OSE KUJDESTAREVE ( Në rast se shfrytëzuesi i shërbimit është i mitur)

Emri dhe mbiemri i kujdestarit 
(kujdestarëve)

Data e lindjes Gjinia
Marrëdhënia 
me personin

Përgjegjësia 
prindërore ()

Po          Jo 

Po          Jo

Adresa e plotë klientit: Telefoni:

DETAJET E PERSONAVE TË TJERË NË SHTËPI:

Emri Mbiemri Data e lindjes Marrëdhënia me personin

Arsyeja për vlerësimin fillestar, përfshirë këtu edhe pikëpamjet e klientit, fëmijës prindërve dhe kujdestarëve:

Faktorët e rrezikut për nevojat zhvillimore te klientit

Faktorët e rrezikut  Faktorët e rrezikut 

Sëmundje fizike ▢ Sjellje anti-sociale ▢

Sëmundje mendore ▢ Sjellje të papërshtatshme/të dëmshme 
seksuale ndaj të tjerëve ▢

Aftësi e kufizuar (AK) ▢

Fëmijë, vëlla/motër  me AK ▢ Abuzim seksual të tanishëm ose më parë ▢

Zhvillim i vonshëm mendor ▢ Ndër arritje akademike ▢

Shqetësime lidhur me të ushqyerit e fëmijës ▢ Vështirësi në të nxënë ▢

Abuzim me alkohol ▢ Braktisja e shkollës ▢

Abuzim me drogë ▢ Rreziku i përjashtimit nga shkolla ▢

Çështjet e humbjes së të afërmve ose 
humbje në përgjithësi

▢
Edukim jashtë shkollës

▢

Vetëvlerësim i ulët ▢ Çështje me marrëdhëniet ndër shoqërore ▢

Probleme me sjelljen ▢ Nuk ka identitet ligjor ▢

Punësim i fëmijëve ▢ Konflikt me ligjin ▢

Jetesa me HIV ▢ Të tjera (specifikoni) ▢
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2. FAKTORËT E REZIKUT TË KUJDESTARËVE/FAMILJES DHE TË AMBIENTIT

3. INCIDENTE TË DËMIT OSE SHENJA TË DËMIT

Faktorët e rrezikut Po () jo ()

Klienti  ka përjetuar ose ka gjasa të përjetoj dëme fizike ose psikologjike, 
fizike dhe tjetër  si rezultat i dhunës familjare në shtëpi ▢ ▢

Dyshohet se klienti po përjeton abuzim me substanca dhe prindi/kujde-
stari nuk është në gjendje ose i gatshëm të ofroj mbrojtje adekuate për 
fëmijën.

▢ ▢

Prindi/kujdestari ka gjasa të shkaktoj dëme fizike tek klienti / fëmija (fëmi-
jët) ose ka kërcënuar të shkaktoj dëme serioze ▢ ▢

Vendndodhja e tanishme e klientit/ fëmijës se mitur  nuk mund të 
konstatohet dhe/ose ekziston një arsye të besohet se familja është gati të 
largohet ose të refuzoj qasjen 

▢ ▢

Shënim: 

Nëse një nga faktorët e rrezikut është i pranishëm ju duhet të merrni një 
veprim të menjëhershëm! 

▢ ▢

4.  ANALIZA E INFORMATAVE TË MBLEDHURA GJATË VLERËSIMIT 
FILLESTART
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5.2. SHKALLA E VLERËSIMIT TË RREZIKUT

Niveli Përshkrimi Po ()

1. S’ka rrezik S’ka rrezik

▢

2. Rrezik i ulët: Përshkruhet me fjale cili është rreziku:

▢

3. Rrezik i mesëm: Përshkruhet me fjale cili është rreziku:

▢

4. Rrezik i lartë: Përshkruhet me fjale cili është rreziku:

▢

Menaxheri i rastit Nënshkrimi Data

Udhëheqësi i shërbimit Nënshkrimi Data 
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 Forma 04 
Numri i rastit 
Data e fillimit te zbatimit te planit: 
Data e rishikimit te planit:

Objektivi4 Aktivitetet Personat përgjegjës Koha e realizmit 
Shënime për         
progresin 

Objektivi 1 Aktivitetet

1.1 

1.2

Objektivi 2 Aktivitetet

2.1 

2.3 

2.4 

2.5

Objektivi 3 Aktivitetet

3.1

3.2

3.3

3.4

Personat e përfshirë në plan 

Menaxheri i rastit _____________________   

Klienti _____________________________

Udhëheqësi i shërbimit / koordinatori 

_________________________  

   Data e nënshkrimit te planit: 

   _______ : _______ : _______ 

Data e rishikimit te planit

4   Shto kolona nëse të duhet të shtosh më tepër objektiva
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Forma 03 Plani individual i veprimit

Forma e referimit nga organizata ose institucione në një institucion tjetër

Forma për referimin e rastit ne institucion tjetër 04 Emri i organizatës apo        
institucionit 

Te dhënat e institucionit apo organizatës qe e referon rastin

Data e regjistrimit ____:______:_____                       Vendi: ______________________

Informata personale:

Emri dhe mbiemri i plote:
Age: 

Date of Birth: ___:___:____

Adresa:
Personal Number: ____________________________

Education: primary,   middle, university 

Employment: 

- Employed
- Unemployed

Kontaktet detajet e klientit

Telefon: ---:----:---------:----------- 

Parent or guardian contacts 

(if the client is a minor)

Te dhënat e familjes:

Emri Mbiemri i prindërve        
(kujdestarëve) 

1.

2. 

Anëtarët e tjerë nëse jetojnë me 
klientin:

Banojnë ne ambient te përbashkët: 

Po 

Jo 

shënime të tjera për gjendjen familjare 
( nëse janë të nevojshme)

Të dhënat e fëmijëve (nëse klienti 
është i martuar dhe ka fëmije)

Arsyet e referimit të rastit. Përshkrimi i shkurtë i gjendjes dhe nevojave të klientit për shërbime 
të mëtutjeshme: 

Përshkrimi i shkurtë i aktiviteteve të ndërmarra para referimit të rastit:

Niveli i rrezikut:
1. Lartë 
2. Mesëm 
3. I ulët 

Kur është berë vlerësimi i fundit  i rrezikut

Menaxheri i rastit:

Nënshkrimi: 
__________________________ 

Data e referimit:  

------/------------/-------------/

Konfirmuar nga udhëheqësi i 
shërbimit:

Pranuar: Zyrtari përgjegjës: 
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Flete shoqëruese e punës me rastin Form 05 

Emri Mbiemri i klientit Emri  mbiemri i     
menaxherit 

Data e aktivitetit:

Data dhe vendi i aktivitetit: Note: 

Prezent në takim:

Qëllimi i aktivitetit:  

Përmbledhje e shënimeve të takimit /aktivitetit/
seancës 

Konkluzionet dhe marrëveshja për veprimet             
e ardhshme 

Rekomandimet dhe veprimet e ardhshme:

Menaxheri i rastit Nënshkrimi Data 

Klienti Nënshkrimi
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Forma e rishikimit te progresit 

Forma e rsihikimit të progresit në punen me rastin

Forma 06 

Data e hartimit 
të planit dhe 
fillimi i zbatimit të 
aktiviteteve 

Data e rishikimit të 
planit

Emri dhe 
mbiemri  i 
klientit 

Gjinai: 

             F

             M

Data e lindjes

Emri i     
prinditit ose 
kujdestarit 

Përmend shërbimet e ofruara për periudhën sa është duke u realizuar ky rishikim: 

Progresi i arritur dhe gjendja aktuale e klientit dhe familjes:

Zbatimi i objektivave dhe        
përmbushja e tyre:

Koment

Objektivi 1

Objektivi 2 

Objektivi 3 

Shkruaj nëse duhet shtuar objektivat ose ndryshuar ato nga plani fillestar i veprimit

1.

2.

3.

4

Menaxheri i 
rastit 

Nënshkrimi Data e rishikimit 

Klienti

Udhëheqësi i 
shërbimeve 
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Forma e mbylljes

Forma 07 

Mbyllja e rastit 

Emri dhe mbiemri i 
klientit

Emri dhe  mbiemri i 
prindit ose kujdestarit 

Periudha nga hapja e 
rastit 

Koha e shërbimeve  

Arsyet e mbylljes:

Klienti vdes Klienti (familja 
ka ndërruar 
vendbanim, 
është 
transferuar në 
një vend tjetër 

Klienti apo Familja ka 
arritur të përmbush 
shërbimet/Fuqizuar

Fëmija, klienti 
apo familja 
referohet në 
një shërbim 
tjetër.

Klienti apo 
Familja 
largohet 
dhe nuk 
bashkëpunon

Përshkruaj shërbimet e ofruara dhe arritjet në punën me klientin: 

Deklaratë e klientit për mbylljen e rastit:

Gjendja e klientit në momentin kur po mbyllet rasti4 

Menaxheri i rastit Data 

Udhëheqësi i       
shërbimit 

Data 

4   Kjo rubrikë nuk mbushet në raste kur klienti ndërron jetë 
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