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Në kuadër të projektit "Mbrojtja dhe fuqizimi i të drejtave të njeriut
tek përdoruesit e drogave"



Varësia nga përdorimi i drogës është një dukuri prezente në
shumicën e shoqërive. Trajtimi i kësaj dukurie kërkon një qasje të
qartë dhe koherente nga institucionet dhe komuniteti.

QËLLIMI I UDHËZUESIT

Ky manual udhëzues është dizajnuar të jetë një burim praktik i
informatave për menaxhimin dhe trajtimin e varësisë nga
përdorimi i drogave.  Materiali i prezantuar ka për qëllim të jetë me
vlerë në një gamë të gjerë kontekstesh duke përfshirë informacion
rreth metodave të  përgjithshme të menaxhimit dhe intervenimit të
rasteve të përdorimit të drogës si dhe respektimin e ligjeve
vendore dhe parimeve ndërkombëtare. 



Ofron informacion rreth parimeve dhe metodatave ekzistuese që përdoren
për identifikimin dhe menaxhimin e rasteve të përdorimit të drogës në
ambientet e qendrave shëndetësore, në institucionetët edukativo-arsimore,
në familje, dhe nga punëtorët socialë.

Ofron informacion rreth kuadrit ligjor si dhe parimeve dhe standardeve
ndërkombëtare të cilat janë të aplikueshme në trajtimin dhe menaxhimin e
rastêve të përdorimit të substancave nga institucionet e rendit dhe ligjit siç
janë: Policia, Gjykatat, Qendrat e Ndalimit dhe Burgjet.

Udhëzuesi promovon një qasje sistematike për të menduar rreth problemeve të
përdorimit me drogat dhe përdoruesit që kanë nevojë për trajtim, si dhe ofrimin e
shërbimeve. Udhëzuesi ndjek një sekuencë logjike, hap pas hapi, që lidh ligjet dhe
parimet themelore të të drejtave të njeriut me ofrimin e shërbimeve për personat me
varësi të përdorimit të drogës.

Udhëzuesi nuk është zëvendësim i praktikave eksiztuese të intervenimit me persona me
varësi të përdorimit të drogës që aktualisht mund të jen në vend[WU1]  dhe as i
dokumenteve dhe standardeve ligjore dhe administrative. Udhëzuesi shërben më shumë
si përmbledhje në mënyrë të kategorizuar dhe në një gjuhë të thjeshtëzuar të ligjeve dhe
parimeve ndërkombëtare dhe vendore në relacion me personat me varësi të përdorimit të
drogës dhe si një përmbledhje dhe përshtatje e praktikave të intervenimit të dizajnuara
dhe përdoura në vende tjera.

Manuali përbëhet nga dy kapituj kryesorë:



Ky udhëzues është përshtatur në mënyrë që të jet i përdorshëm nga të
gjithë akterët e përfshirë në parandalimin dhe trajtimin e përdorimit të
drogave në Kosovë duke përfshirë institucionet:
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INSTITUCIONET SHËNDETËSORE



Problemet e shkaktuara nga përdorimi i
drogave prekin të gjitha fushat e mjekësisë
dhe kujdesit shëndetësor. Profesionistët
shëndetësorë kanë rol shumë të
rëndësishëm për të luajtur në trajtimin e
personave me varësi të përdorimit të
drogës. 

INSTITUCIONET
SHËNDETËSORE

Mjekët e përgjithshëm dhe profesionistët shëndetësor parësor janë
zakonisht pika e parë e kontaktit në sistemin e kujdesit shëndetësor. 
 
Mjekët e përgjithshëm dhe profesionestët e specializuar ofrojnë një sër
shërbimesh që përfshijnë ofrimin e kujdesit shëndetësor nga parandalimi i
përdorimit të drogës tek trajtimi dhe rehabilitimi.

Në këtë kapitull janë paraqitur metodat kryesore të përfshira në
identifikimin dhe menaxhimin e rasteve të përdorimit të drogës të
shkëputura nga doracaku për profesionistët e shëndetësisë i përpipluar
nga Qendra Kombëtare për Edukimin dhe Trajnimin mbi Varësinë me bazë
në Australi.



Zvogëlimi i dëmit është një parim i rëndësishëm në menaxhimin dhe ndërhyrjen e
problemeve të përdorimit të drogave. Theksi vihet në reduktimin e sa më shumë
problemeve që mund të lidhen me përdorimin e drogës dhe jo vetëm duke u fokusuar
në përdorimin e drogës në vetvete. Strategjitë e zvogëlimit të dëmit adresojnë
shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme të individit dhe komunitetit në përgjithësi.

ZVOGËLIMI I DËMIT

Zvogëlimi apo reduktimi i dëmit përfshin ndërhyrjet, programet dhe politikat që
kërkojnë të zvogëlojnë dëmet shëndetësore, sociale dhe ekonomike të përdorimit të
drogës tek individët, komunitetet dhe shoqëritë. Një ndër parimet  thelbësore të
reduktimit të dëmeve është zhvillimi i zgidhjeve pragmatike për trajtimin e përdorimit
të drogës përmes ndërhyrjeve që vënë theksin primar në reduktimin e dëmeve
shëndetesore të lidhura me e përdorimin e vazhdueshëm të drogës.

 
Reduktimi i dëmit nuk ofron as nuk përjashton absticencën që do të thotë që ndërhyrjet
e orientuara nga abstinenca gjithashtu mund të përfshihen në hierarkinë e qëllimeve të
reduktimit të dëmit. Prandaj, siç e përkufizon Qendra Evropiane për Monitorimin e
Drogës dhe Varësisë nga Droga, reduktimi i dëmeve parashikohet si një "ndërhyrje e
kombinuar", e përbërë nga një paketë ndërhyrjesh të përshtatura që japin theks primar
në reduktimin e dëmeve të përdorimit të drogës.  

programet e
gjilpërave dhe
shiringave (NSP)

trajtimin e
zëvendësimit të
opioidëve (OST)

shërbimet e
këshillimit

sigurimin e dhomave
të konsumit të
drogës (DCRs)

edukimi dhe
informimi

promovimi i politikave
publike që ndihmojnë në
mbrojtjen e shëndetit të
popullatës në rrezik

Për shembull, në lidhje me zvogëlimin e dëmeve të përdorimit të drogës me
injektim, ky kombinim i ndërhyrjeve mund të bazohet në



Identifikimi dhe trajtimi i hershëm

Identifikimi i hershëm është i rëndësishëm pasi mund të bëjë që ndërhyrja
të ndodhë përpara se varësia ose dëmtimi i pakthyeshëm të zhvillohet.
Sidoqoftë, problemet e drogës mund të jenë të vështira për t'u zbuluar,
sidomos në fazat e hershme.
 
 

Investigimi rutinor rreth përdorimit të drogës

gjatë mbledhjes se infomacioneve të
pacienteve të rinjë
 gjatë menaxhimit të problemeve akute dhe
kronike sidomos trauma çrregullime
gastrointestinale, ankth / stres, dhe
problemeve tjera psikologjike.
 gjatë testeve diagnostike dhe testimit të
simptomave klinike
përmes përdorimit të pyetësorëve
shqyrtues

pirja e duhanit
dieta,
aktiviteti fizik,
përdorimi i drogës.

Praktika e përgjithshme dhe kujdesi
shëndetësor parësor ofrojnë mundësi të
ndryshme për të pyetur rreth përdorimit të
drogës, për shembull:

Përdorimi i pyetësorëve të
përgjithshëm që mbulojnë çështje të
stilit të jetesës si:

Përmes shqyrtimit biologjik

Një numër analizash të gjakut mund të përdoren për të
identifikuar probleme të ndryshme mjekësore. Analizat
mund të jenë më pak të ndjeshme dhe specifike sesa
pyetësorët.



Testet e shqyrtimit për përdorimin e drogës përfshijnë:

Analizën e plotë të pasqyrës së gjakut (Hemogramin);

Testet e funksionit të melçisë, hepatitit B dhe C, dhe
serologjinë e HIV.

Përmes treguesve të zakonshëm klinik

Probleme psikologjike dhe psikiatrike

 Aksidente/trauma

Infeksioniet (injektimi i shiringave nga përdoruesit)

Problemet e sjelljes, sociale, dhe ligjore.

përmes treguesve të zakonshëm klinik

Treguesit e problemeve të lidhura me drogën janë të gjerë dhe mund
të përfshijnë



Identifikimin e hershëm të përdorimit të subsantacave

Përcaktimin e shkallës së përdorimit dhe efeketet
anësore

Ekzaminimin e kontekstit shoqëror të përdoruesit dhe
të tjerëve

Faza e vlerësimit ka tri funksione të rëndësishme

Ofrimin e ndihmës ndaj klientit duke e inkurajuar për
të reflektuar rreth shkaqeve dhe pasojave të
përdorimit të drogës.

Rishikim e rrethanave të kaluara dhe të tashme të
klientit dhe ndërlidhjen e tyre me përdorimin aktual të
drogës.

Zhvillimin e një marrëdhënie terapeutike të bazuar në
besim të ndërsjellë, empati, dhe qasje pa paragjykim.

përmes vlerësimit të rasteve

Vlërsimi është kritik dhe shërben për disa qëllime duke përfshirë

Përcaktimin e planit të përkujdesjes dhe intervenimit
të përshtatshëm



Menaxhimi i problemve të nivelit të ultë

Problemet e nivelit të ulët të drogës janë shumë më të
zakonshme se varësia dhe janë shkaqet kryesore të sëmundjes
dhe vdekshmërisë. Individët me probleme të nivelit të ulët janë
më të përshtatshëm për ndërhyrje të shkurtra dhe të hershme,
ndërsa individët që përjetojnë probleme më të rënda kanë nevojë
për trajtime më të specializuara.

Intervenimet e shkurtra

Intervenimet e shkurtra rekomandohen në rastet e varësisë në
përdorimin e nikotinës dhe varësisë së ultë apo të moderuar në
përdorimin e kanabisit.

Gjashtë elementet terapeutike më të zakonshme në ndërhyrjet e shkurtra
janë:

 Dhënia e komenteve1

Shfaqja e empatisë pa
paragjykime5Theksimi i përgjegjësisë

personale të personit për
përdorimin e drogës

2

Këshillimi i saktë dhe ofrimi i
materialeve për vetëndihmë3 Besimi në kapacitetin e

personit për të ndryshuar.6

Prezantimi i opsineve të
ndryshme të intervenimit4



Intvenimet psikosociale

Ndërhyrjet specifike të bazuara në prova, kur është e
përshtatshme (p.sh. përcaktimi i qëllimeve, terapia e sjelljes,
terapi zgjeruese motivuese, zgjidhja e problemeve)

Parashikimin dhe zhvillimin e strategjive për pacientin për të
përballuar vështirësitë para se të fillojnë.

Lidhjen e pacientëve me shërbimet e duhura

Këshillimi përfshinë:

Ndërhyrjet psikologjike janë një komponent kyç i një programi
gjithëpërfshirës të trajtimit dhe mund të përfshijnë terapi grupore ose
këshillime individuale.

Shqyrtimi i kontekstit dhe ndihma e pacientit në një nivel praktik
(p.sh. me ushqimin, financat, strehimin etj.)

Kur është e përshtatshme, konsiderimi i trajtimit jashtë mjedisit
terapeutik.



Përdorimi i farmakoterapisë (terapisë me barna)

Levoalphaacetylmethado

Methadone

Buprenorphine

Naltrexone

Farmakoterapitë për varësinë ndaj opioideve janë:

Farmakoterapia nuk duhet të konsiderohet si
tretman i vetëm, por duhet të përdoret si pjesë e
një programi gjithëpërfshirës të trajtimit, duke
përfshirë këshillimin mbështetës, terapitë e tjera
përkatëse dhe mbështetjen sociale.

Tërheqja dhe Detofiksimi

Detoksifikimi është tërheqja nga një ilaç në një mënyrë të mbikëqyrur në
mënyrë që të minimizohet simptomat e tërheqjes dhe rreziqet që lidhen me
tërheqjen.

Mundësia e tërheqjes duhet të merret parasysh:

Kur nuk ka dëshmi të tërheqjes së rëndë, p.sh.
dridhje, halucinacione, disorientim

Kur nuk ka histori të kaluar



Helmimi dhe Mbidoza

Mbidoza është definuar si gjendje që krijohet kur një person ka marrë një
sasi të një droge që tejkalon tolerancën dhe prodhon anomali fizike dhe të
sjelljes.

Kur një pacient paraqitet i dehur apo me doza të tepërta, përparësi kanë
procedurat ABC të ndihmës së parë:

Sigurimi i frymëmarrjes përmes frymëmarrjes artficiale gojë me
gojë

Rivendosja e qarkullimit të gjakut përmes kompresimeve
(shtypjeve në gjoks)

Lirimi i kanaleve të frymëmarrjesA

B

C

Helmimi apo toksikimi është definuar si marrja e një sasie të një substance
që tejkalon tolerancën e individit.

Problemet mendore shëndetësore
Pacientët me varësi të përdorimit të drogës shpesh ballafaqohen me
probleme ekzistuese të shëndetit mendor. Është e rëndësishme të dallohen
simptomat të cilat janë:

Pjesë e një çrregullimi primar psikiatrik

Simptoma dytësore të mesme si probleme
martesore ose probleme ligjore

Simptoma që përshijnë drogë apo alkool



Qasjet e përgjithshme të menaxhmentit

të kuptojnë drejtë qëllimin e trajtimit të pacientit

të angazhohen dhe të mbajnë përdoruesin në trajtim për aq kohë sa të
jetë e mundur, pasi mbajtja është e lidhur me rezultate më të mira

 
Mbështetja dhe trajtimi për përdoruesit e drogës duhet të ndjekin
qasjet e përgjithshme mbështetëse të përshkruara më poshtë.
 
 

të mos paragjykojnë klientin dhe të mos insitojnë në aplikimin e
abstinencës

rregullojnë trajtimin për ta arritur qëllimin duke përshirë referimin në
programet e trajtimit, grupe vetëndihmuese, këshillim indvidual, dhe
këshillim familiar

të mbajnë në mend nevojën për fleksibilitet të ofrimit të shërbimeve;
ndërsa qëllimet dhe rezultatet ndryshojnë përgjatë rrjedhës së trajtimit,
programi i trajtimit duhet të rregullohet për të reflektuar këto ndryshime

Profesionistët shëndetësorë duhet:

të sigurojnë një program të shumëfishtë dhe intensiv sa më shumë që të
jetë e mundur, pasi që programet më intensive të trajtimit psiko-social
janë të lidhura me rezultate më të mira.



INSTITUCIONET E EDUKIMIT



INSTITUCIONET E
EDUKIMIT

Kjo i bën shkollat një mjedis të rëndësishëm për identifikimin e hershëm të
individëve më në rrezik. Pavarësia më e madhe e të rinjve që vijojnë
shkollën dhe tendenca për rritjen e përdorimit të alkoolit dhe drogës në
këtë grupmoshë, e bëjnë shkollën një mjedis të rëndësishëm për reduktimin
e dëmeve dhe për referimin e atyre që përdorin substanca.

Adoleshenca është periudha e marrjes së veprimeve të rrezikshme dhe
eksperimentimit nga të rinjtë që shpesh përfshin edhe përdorimin e
substancave. 
 
Shkollat dhe kolegjet janë mjedise të rëndësishme për të arritur tek të rinjtë,
ndonëse disa grupe të rrezikuara mund të mos jenë të përfaqësuar mirë
brenda tyre.
 
Në shkolla fokusi është kryesisht në parandalimin ose vonimin e fillimit të
përdorimit të substancave dhe në zhvillimin e aftësive për të mbështetur
vendim-marrjen e shëndoshë. Nxënësit me performancë të dobët
akademike dhe të rinjtë me probleme në sjellje, siç është kontrolli i dobët i
impulseve, janë në rrezik të shtuar për zhvillimin e formave problematike të
përdorimit të substancave.

Ky kapitull përshkruan disa nga qasjet e aplikueshme për trajtimin e
përdorimit të drogës tek të rinjtë të shkëputura dhe përshtatura nga manuali
mbështetës për menaxhim të rasteve të përdorimit të drogës brenda dhe
jashtë shkollës i prodhuar nga instituti “Learning Curve” dhe Këshilli Rinor
Nancional në Irlandë. Përderisa përmbajtja e këtij kapitulli mund të ndihmojë
në informimin e profesionisteve mbi teknikat e përfshira në çdo strategji të
ndërhyrjes, përshkrimet e mëposhtme nuk duhet të interpretohen si forma
trajnimi.
 



Timoni i ndryshimit

Përmes këtij programi profesionisti shëndetësor apo social i lejon të rinjtë të ndikojnë
ndjeshëm në përmbajtjen e diskutimit. Megjithatë, punonjësi mbetet ende përgjegjës për
qëllimin e seancës, duke ndihmuar të rinjtë për të sugjeruar zgjidhje.

Kjo metodë përdoret zakonisht në rastet kur njerëzit kanë më shumë gjasa të ndryshojnë
sjelljen e tyre dhe prandaj ndihmojnë në informimin e qasjes ose strategjisë që ka më
shumë gjasa të jap rezultat.
Ky model ofron një pikëpamje më optimiste për kalimin dhe rikthimin në gjendjen e para
përdorimit të substancave.

Programet efektive të parandalimit në shkolla mund të vonojnë inicimin e
përdorimit. Këto janë të bazuara në manuale dhe zhvillojnë kompetencat
sociale dhe aftësitë e refuzimit, marrjen e vendimeve të shëndosha dhe
përballimin dhe korrigjimin e perceptimeve të gabuara normative në lidhje
me përdorimin e drogës. Në mënyrë ideale, ato duhet të ofrohen në
kontekstin e një “politike të drogave” në shkollë. Problemet e përdorimit të
substancave mund të reduktohen duke siguruar një mjedis edukues
mbrojtës që është i favorshëm për të mësuar dhe që përcakton rregulla të
qarta për përdorimin e substancave (Qendra Evropiane për Monitorimin e
Drogës dhe Varësisë nga Droga).



Zgjidhja e fokusuar në terapinë e shkurtër

Kjo terapi është me orar të kufizuar dhe synon të zgjidhë problemet e të riut
duke rritur aftësitë e tyre aktuale për të përballuar dhe duke hartuar strategji
të ardhshme për të kapërcyer vështirësitë e mundshme.

Të paramendojnë të ardhmen
e tyre të preferuar.1

Të gjejnë aspektet e vizionit që
tashmë ka ndodhur2

Të përcaktojnë shtigjet për të
krijuar zgjidhje të mëtejshme
në fusha të tjera të jetës së
tyre

3

Kjo terapi përfshinë disa parime që duhet përmbajtur për të qenë e
suksesshme:

Nuk është e rëndësishme të kuptohet shkaku i problemit

Gjetja e përjashtimeve nga problemi, që do të thotë eksplorimi i
kohës kur problemi nuk ekzistonte ose ishte më pak intensiv

Ndryshimi është i pashmangshëm. Edhe ndryshimet e vogla në
perceptimin e personit të ri për problemin ose ndryshimet në
pamjen e tyre mund të lehtësojnë një ndjenjë të vetë efikasitetit
dhe kontrollit

Qëllimet realiste dhe të arritshme janë thelbësore

Duke parë "klientin si ekspert"; kjo metodë e konsideron personin e
ri si ekspert kryesor në jetën e tij / saj



Disa nga metodat për funksionalizimin e këtij programi janë:

PYETJET E
SHKALLËZUARA

 

PYETJA RRETH
MREKULLISË

 

Të riut i bëhet pyetja si “"Imagjinoni një shkallë
nga 1 në 10 ku 1 është kur (përshkruani
problemin) ju prek më së paku, dhe 10 kur
problemi ju ka prekur më së shumti, ku jeni tani?

Pyetja rreth mrekullisë u krijua nga profesionistët
Shazer dhe Berg pas një bisede me klientin i cili
tha se një "mrekulli do të duhej të ndodhte" për
të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të tij.

“Supozoni që sonte kur shkoni në shtrat, ndërsa keni qenë në gjumë,
ndodh një mrekulli dhe problemi që ju solli këtu është zgjidhur.
Por për shkak se ishe në gjumë nuk e dinit se kjo ndodhi.
Kur të zgjoheni nesër në mëngjes, si do ta dini?
Cila do të ishte gjëja e parë që do t'ju tregonte se kjo mrekulli ka
ndodhur?

Pyetja mund të bëhet si në vijim:

DHËNIA E
KOMPLIMENTEVE

 
Të rinjtë komplementohen për ndjekjen e
seancave të tanishme dhe për çdo përpjekje
pozitive që ata kanë bërë në të kaluarën në
përpjekje për të zgjidhur problemet e tyre.



Intervista motivuese

Intervista motivuese është një tjetër metodë e cila synon të nxjerrë
ndryshime në sjelljen e personave me varësi të përdorimit të drogës dhe
përpiqet t’i motivoj ata në mënyrë që ndryshimi të ketë më shumë gjasa të
ndodh.

SHPREHJA E EMPATISË1

THEKSIMI I
MOSPËRPUTHJEVE MIDIS
SJELLJEVE AKTUALE DHE
DËSHIRËS

2

ADRESIMI I RESISTENCËS3

Klientët në trajtim mund të jenë rezistentë ndaj ndryshimit, në të njëjtën
mënyrë që në përgjithësi njerëzit mund të rezistojnë ndaj ndryshimit.
Prefesionisti e pranon këtë rezistencë si sjellje normale njerëzore. Duke i
bërë pyetje përsëri klientit shpesh paraqet perspektiva të ndryshme

Tri parimet kryesore të kësaj metode janë:

Për shembull, klienti mund të thotë 
 
"Kjo nuk do të funksionojë kurrë për mua" dhe profesionisti mund të
përgjigjet, "Çfarë mendoni se mund të funksionojë për ju"?

Klienti pyetet për rastet kur ka pasur sukses në gjërat që i ka bërë. Kjo bëhet
për ta rritur vetëbesimin e klientit që mund të arrij sukses.

PËRKRAHJA E VETË-EFIKASITETIT

SHMANGJA E KONFRONTIMIT

Konfrontimi me një klient është i pakuptimtë dhe kundër-produktiv. Ai u
siguron individëve mundësinë për të zhvilluar rezistencë. Nëse klienti thotë
se nuk dëshiron të bëjë diçka atëherë terapisti duhet të pranojë.



Përforcimi i rolit të shoqërisë apo mjedisit

Kjo metodë thekson rolin e fuqishëm të ndikimeve shoqërore në inkurajimin
ose dekurajimin e përdorimit të substancave. Përkatësisht, nëse ndikimi
shoqëror mund të organizohet në mënyrë të tillë që mos-përdorimi i
substancave të jetë më i shpërblyer sesa përdorimi kjo do ta ndihmonte
shume adoleshentin.

Të piktorojnë të ardhmen e
tyre të preferuar1

Të gjejnë aspektet e vizionit që
tashmë ka ndodhur2

Të përcaktojnë shtigjet për të
krijuar zgjidhje të mëtejshme
në fusha të tjera të jetës 
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Kjo terapi përmbanë disa parime që duhet përmbajtur për të qenë e
suksesshme

Nuk është e rëndësishme të kuptohet shkaku i problemit

Gjetja e përjashtimeve nga problemi, që do të thotë eksplorimi i
kohës kur problemi nuk ekzistonte ose ishte më pak intensiv

Ndryshimi është i pashmangshëm. Edhe ndryshimet e vogla në
perceptimin e personit të ri për problemin ose ndryshimet në
pamjen e tyre mund të lehtësojnë një ndjenjë të vetë efikasitetit
dhe kontrollit

Qëllimet realiste dhe të arritshme janë thelbësore

Duke parë "klientin si ekspert"; kjo metodë e konsideron personin e
ri si ekspert kryesor në jetën e tij / saj



Përforcimi i rolit të shoqërisë apo mjedisit

Kjo metodë thekson rolin e fuqishëm të ndikimeve shoqërore në inkurajimin
ose dekurajimin e përdorimit të substancave. Përkatësisht, nëse ndikimi
shoqëror mund të organizohet në mënyrë të tillë që mos-përdorimi i
substancave të jetë më i shpërblyer sesa përdorimi kjo do ta ndihmonte
shume adoleshentin.

Nxitjen për mospërodrimin e
substancave1

Promovivimin e aktivitete
pozitive sociale2

Nxitjen e marrëdhënieve
pozitive mes kolegëve3

Brenda çdo sesioni dhe gjatë gjithë procesit terapeutik kjo metodë ka
për qëllim:

Promovimin e
marrëdhënieve të
përmirësuara me anëtarët
e familjes.

4



Analiza e funksionit të përdorimit të substancave

Kjo metodë përdoret për ta ndihmuar adoleshentin të ekzaminoj dhe
kuptojë shkaktarët e përdorimit të drogës, dozen e përdorimit, dhe efeketet
dhe pasojat nga rezultati i përdorimit.
 
Gjithashtu, profesionisti mund të prezantojë një variant të titulluar "Analiza
funksionale e sjelljes pro-sociale". Kjo formë përdoret për të identifikuar
dhe shqyrtuar përfitimet nga mos-përdorimi i substancave.

Shkalla e Lumturisë

Shkalla e lumturisë është një pyetësor me dhjetë pika të tipit të likerit që
vlerëson lumturinë e menjëhershme të adoleshentit në një numër fushash
duke përfshirë përdorimin e substancave, menaxhimin e parave, jetën
emocionale dhe lumturinë e përgjithshme. 
 
Adoleshenti zakonisht e plotëson këtë me ndihmën e punonjësit në
seancën e parë ose të dytë.



Objektivat e Këshillimit

Punonjësi zakonisht prezanton formularin e Qëllimeve të Këshillimit pas
përfundimit të Shkallës së Lumturisë, pasi i lejon adoleshentit të përcaktojë
qëllime për të njëjtat sende që ai ose ajo i ka vlerësuar më parë. 
 
Arritja e qëllimeve të vendosura nga adoleshenti do të përbëjë bazën e
terapisë dhe së fundi shpërblimin që ai ose ajo po kërkon.
 

Metoda tjera

Teknika tjera të llojllojshme mund të përdoren për të mësuar adoleshentët
se si të përballojnë vështirësitë në jetën e tyre pa përdorur droga. Shembuj
të këtyre ndërhyrjeve përfshijnë:

Aftësitë e komunikimit

Teknikat e refuzimit të ne rastet e ofrimit të drogave

Trajnim për parandalimin e relapsit

Aftësitë për zgjidhjen e problemeve dhe ndërtimin e marrëdhënieve

Aftësitë për të kërkuar punë, dhe

Teknika të menaxhimit të zemërimit.

Shembuj të këtyre ndërhyrjeve përfshijnë:



FAMILJA



FAMILJA

Ka mënyra të ndryshme se si familjet e njerëzve që përdorin drogë mund të
preken dhe mund të ndikojnë në përdorimin e drogës nga anëtari i familjes.
Disa janë pozitive dhe disa janë negative. 
 
Ky seksion fokusohet në problemet e përjetuara nga anëtarët e rritur të
familjeve të personave që kanë probleme me drogën dhe rolin potencial të
familjeve në përkrahje gjatë trajtimit.
 

Familjet e njerëzve që përdorin drogë mund të përjetojnë një gamë të gjerë
dëmesh: 

shqetësim psikologjik që çon në gjendje të keqe fizike dhe mendore;
dhunë në familje;
ekspozimi ndaj kërcënimeve dhe dhunës që lidhen me borxhet e drogës
dhe përfshirjen e përdoruesit të familjes që përdor drogë në tregun e
paligjshëm;
barra financiare e mbështetjes direkte dhe indirekte të përdoruesit të
drogës;
ndikimi në punësim nga përgjegjësitë e stresit ose kujdestarisë;
tendosje mbi marrëdhëniet familjare, humbja e jetës shoqërore dhe
izolimi.



Disa prej mënyrave për t’i përkrahur familjarët e personave të varur nga
përdorimi i drogës janë:

Ofrimi i shërbimeve të përkushtuara familjare që ofrojnë ndihmë dhe mbështetje për
anëtarët e familjes në të drejtën e tyre. Mbështetje për kujdestarët e familjes (anëtarët
e familjes që marrin përsipër përgjegjësitë prindërore për fëmijët e një të afërmi që
përdor droga).

Vlerësimi i duhur i marrëdhënieve familjare në momentin kur një përdorues i drogës
hyn në një program trajtimi dhe ofrimin e mbështetjes për anëtarët e familjes në
mënyrë që të rrisë kontributin e tyre në rezultatet e suksesshme.

Aty ku është e përshtatshme, ndërhyrje më intensive dhe specialistiike, siç është
terapia intensive familjare, terapia e çifteve të sjelljes, terapia familjare
shumëdimensionale dhe qasjet e rrjetit shoqëror

Përballimi i situatës

Të jetuarit me stres dhe tension lë anëtarët e familjes me detyrën për të
gjetur mënyra për t'u përgjigjur. Kjo shpesh bëhet më e vështirë për shkak të
emocioneve dhe paqartësive ndonjëherë kontradiktore.

Tri strategjitë kryesore të përballimit janë identifikuar përmes hulumtimit dhe
një tipar qendror i këtij modeli kërkon që anëtarët e familjes të kuptojnë se
secila strategji ka meritat e veta dhe secila është një përgjigje e vlefshme dhe
ka aftësinë për të ndërmjetësuar përvojat

Pranimi i situatës - Anëtari i familjes nuk angazhohet drejtpërsëdrejti me
çështjet e krijuara dhe vazhdon normalisht

Përballja me situatën - Anëtari i familjes angazhohet në mënyrë
aktive në këto çështje

Tërheqja - Anëtari i familjes distancohet nga përdoruesi i drogës
dhe çështjet e ndërlidhuara me të.

1

2

3



Mbështetja e përshtatshme është ndoshta mënyra më e mirë për anëtarët e
familjes që të merren në mënyrë efektive me streset dhe tensionet.
Mbështetja hulumtohet nga këndvështrimi social, personal, praktik dhe
material me qëllim që të identifikohen fushat ku anëtari i familjes identifikon
pak mbështetje dhe zhvillon strategji për të përkrahur.

Jepni informacienet e sakta për
përdorimin e drogave dhe fushave
të tjera.

Pesë hapat e rekomanduar për të vepruar:

Hulumtoni strategjitë e ndryshme
për ofrimin e përkrahjes dhe
përballimin e situatës

Hulumtoni rreth metodave të
ndryshme për mbështetjen sociale

Përkrahja

2

1
3

4

1

5

Dëgjo, siguro dhe shqyrto
shqetësimet e anëtarit të familjes

Eksploroni mundësitë e mëtejshme
për ndihmë dhe mbështetje



Karakteristika kryesore e këtij programi është ndikimi i prindërve në fëmijet
e tyre dhe përdorimi i këtij ndikimi në mënyrë efikase në parandalimin dhe
trajtimin e përdorimit të drogës.

Menaxhimin e stresit

Ky program fokusohet në përforcimin e shkathtësive brenda familjes të cilat
përfshijnë:

Zgjidhjen e problemeve

Ndikimin nga bashkëmoshatarët

Programi për përforcimin e familjes

Komunikimin efektiv

Pasojat e përdorimit të
substancavePranimin e kritikave

Pajtueshmëria me rregullat
prindërore

Shprehjen dhe pranimin e
ndjenjave

Aftësitë diskutohen dhe demonstrohen duke përdorur lojëra dhe aktivitete
interaktive.

Për shembull:

Takimet familjare - Mund të jenë formale apo joformale. Të gjithë anëtarët e
 familjes do të flasin dhe do të diskutojnë ngjarjet e javës së kaluar dhe do
të planifikojnë javën e ardhshme.

Kalimi i kohës së bashku - Adoleshentët dhe prindërit inkurajohen të
identifikojnë një kohë specifike në javë, që ata do të kalojnë me njëri-tjetrin
duke bërë diçka që adoleshenti dëshiron.



SHËRBYESIT SOCIAL



SHËRBYESIT SOCIAL

Puna sociale është një profesion i bazuar në praktikë dhe një diciplinë
akademike që promovon ndryshimet dhe zhvillimin shoqëror, kohezionin
social dhe fuqizimin dhe çlirimin e njerëzve. 
 
Parimet e drejtësisë shoqërore, të drejtat e njeriut, përgjegjësia kolektive
dhe respektimi i dallimeve janë thelbësore për punën sociale. Mbështetur
nga teoritë e punës sociale, shkencave shoqërore, humane dhe njohurive
thelbësore, puna sociale angazhohet për njerëzit dhe strukturat për të
adresuar sfidat e jetës dhe për të rritur mirëqenien.

Të drejtat e njeriut dhe drejtësia sociale janë kritike në çdo mendim dhe
veprim të punëtorëve socialë. 
 
Standardet e parimeve etike udhëzojnë çdo punonjës social për të sfiduar
pabarazitë, diskriminimin në të gjitha format e tij dhe për të fuqizuar njerëzit
që të jenë përgjegjës për jetën e tyre, duke siguruar që ata të mos kërkojnë
të dëmtojnë ose keqpërdorin njerëzit.

Parimet gjithëpërfshirëse të punës sociale janë respektimi i vlerave të
pandara dhe dinjitetit të qenieve njerëzore, duke mos bërë asnjë dëm,
respekt për diversitetin dhe përkrahjen e të drejtave të njeriut dhe drejtësisë
shoqërore. Përkufizimi ndërkombëtar i punës sociale thotë “parimet e të
drejtave të njeriut dhe drejtësia sociale janë thelbësore për punën sociale”.
Politika e Federatës Ndëkombëtare për Punën Sociale për të drejtat e
njeriut thekson ndër të tjera se "profesioni i punës sociale pranon pjesën e
vet të përgjegjësisë për të punuar për të kundërshtuar dhe eliminuar të
gjitha shkeljet e të drejtave të njeriut”.



 
Politika Ndërkombëtare e Federatës Ndërkombëtare për Punën Sociale
gjithashtu thekson se:

Punonjësit social profesional duhet të jenë të përkushtuar për
shërbimin:

“PUNA SOCIALE, QË NGA KONCEPTIMI I SAJ, KA QENË NJË PROFESION I TË DREJTAVE TË NJERIUT, DUKE PASUR
SI PARIM BAZË VLERAT THELBËSORE TË ÇDO QENJE NJERËZORE DHE SI NJË NGA QËLLIMET E TIJ KRYESORE
ËSHTË PROMOVIMI I STRUKTURAVE TË BARABARTA SHOQËRORE, TË CILAT MUND T'U OFROJNË NJERËZVE SIGURI
DHE ZHVILLIM, DUKE RESPEKTUAR DINJITETIN E TYRE"

për mirëqenien dhe vetë-përmbushjen njerëzore

për zhvillimin dhe përdorimin e disiplinuar të njohurive shkencore lidhur me sjelljen
njerëzore dhe shoqërinë

për zhvillimin e burimeve për të plotësuar nevojat dhe aspiratat individuale, grupore,
kombëtare dhe ndërkombëtare

për përmirësimin e cilësisë së jetës së njerëzve

për arritjen e drejtësisë sociale



 
Në kuadër të punës së tyre, shërbyesit social ndeshen rregullisht me
individë, familje dhe komunitete të prekura nga përdorimi i drogës. Klientët
e prekur nga përdorimi i drogave në shumë raste ju nënshtrohen
ndëryrhjeve afatshkurtra dhe të kufizuara. Megjithatë, shumë klientë me
varësi të përdorimit të drogës kërkojnë ndëryrhje afatgjata të cilat mund të
zgjasin me muaj apo edhe vite.

Praktika e punës sociale është në një pozitë unike për të ndikuar në ofrimin e
shërbimeve duke adresuar nevojat e personave të varuar nga përdorimi i
substancave. Përgjatë ushtrimit të këtij mandati nga punëtorët social, 
mbrojtja e të drejtave të personave me varësi të përdorimit të drogës është e
rëndësishme, jo vetëm sepse të drejtat e këtyre përsonave duhet të
respektohen, mbrohen dhe përmbushen, por edhe sepse është një
parakusht thelbësor për të përmirësuar shëndetin e tyre. 

Pēr ta bërë këtë, ekzitojnë një serë standardesh të cilat janë definuar nga
Asociacioni Nacional i Punonjësve Socialë në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe të cilat vendosin parimet bazë të shërbyesëve socialë.
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V L E R A T  E T I K E
Punonjësit social duhet të demonstrojnë vlerat themelore të shërbimit, drejtësisë sociale,
dinjitetin dhe vlerën e personit, rëndësisë së marrëdhënieve njerëzore, integritetit dhe
kompetencës. Punonjësit social duhet të kenë njohuri rreth rregullave dhe parime te ruajtjës së
konfidencialietit dhe privatësisë të klienteve të rritur, të mitur, dhe prindërve të tyre.

1

K U A L I F I K I M E T
Preferohet që punëtorët social që merren me përsonat me varësi të përdorimit të drogës të jenë
të diplomuar në fushën e shërbimeve sociale. Punëtorët social që merren me personat me varësi
të përdorimit të drogës duhet të kenë njohuri rreth faktorëve psikologjikë dhe emocional,
çështjeve fiziologjike, kritereve diagnostikuese dhe përdorimit të substancave. Punonjësit social
gjithashtu duhet të kenë njohuri për qasjet e dëshmuara dhe praktikat më të mira për ofrimin e
shërbimeve për klientët me varësi të përdorimit të drogës.

N D Ë R Y R J A
Punonjësit social duhet të jenë kompetentë dhe të jenë informuar rreth hulumtimeve më të reja
në fushën e ofrimit të shërbimeve me klientët me varësi të përdorimit të drogës. Ndërhyrjet
duhet të dizajohen për të përmbushur planin e trajtimit për klientin. Ndërhyrjet duhet të
bazohen në vlerësimet relevante për shqetësimet e paraqitura dhe duhet të përfshijnë qëllimet,
objektivat, metodat e vlerësimit dhe kriteret e rezultateve. Ndërhyrjet duhet të trajtojnë
aspektet më të rëndësishme për problemin që trajtohet.

V E N D I M M A R R J A  D H E  V L E R Ë S I M I  I  P R A K T I K Ë S
Punonjësit social duhet të mbledhin, analizojnë, sintematizojnë dhe shpërndajnë të dhënat që
lidhen me praktikën e tyre me klientët me varësi të përdorimit të drogës. Punonjësit social
duhet të bëjnë vlerësime të vazhdueshme për të përcaktuar nivelin e efektivitetit të të gjitha
ndërhyrjeve. Metodat e përdorura për vlerësimin e praktikave të punës sociale duhet të
vlerësohen në mënyrë periodike për të siguruar që objektivat, aktivitetet dhe rezultatet e
matura përputhen me klientin, qëllimet e agjencisë së shërbimit dhe praktikën etike të punës
sociale.

M B A J T J A  E  S H Ë N I M E V E
Punonjësit social duhet të mbajnë të dhëna të përshtatshme dhe të sakta që janë relevante për
planifikimin, zbatimin dhe vlerësimin e shërbimeve të punës sociale, në përputhje me etikën
profesionale dhe ligjet vendore.

Punëtorët social duhet ta menaxhojnë punën e tyre në mënyrë efikase. Prioritetet duhet të
vendosen në bazë të nevojave të klientëve dhe aftësive profesionale të punonjësit social.

Punonjësit socialë do të ndjekin përmirësimin e vazhdueshëm të njohurive dhe aftësive për të
ofruar shërbime më aktuale, të dobishme për klientët me varësi të përdorimit të drogës.

Punonjësit social duhet të kenë aftësi në vlerësimin sistematik, grumbullimin e të dhënave dhe
interpretimin (për shembull, intervista, vëzhgime të drejtpërdrejta, instrumente të
standardizuara, sondazhe) për të vlerësuar nevojat, karakteristikat dhe bashkëveprimet e
klientëve me varësi të përdorimit të drogës. Punonjësit social duhet të bëjnë vlerësime të
besueshme dhe të vlefshme të klientëve për të dizajnuar ndërhyjet për trajtim.

M E N A X H I M I  I  P U N Ë S

Z H V I L L I M I  P R O F E S I O N A L

V L E R Ë S I M I
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PARIMET DHE
STANDARDET
NDËRKOMBËTARE

 
Standardet Ndërkombëtare për trajtimin e personave me varësi të
përdorimit të drogës, të hartuara nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për
Përdorimin e Drogës dhe Krim dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë
përcaktojnë një sërë kërkesash dhe standardesh që duhet të jenë në vend
për të iniciuar çdo formë të shërbimeve të shtrirjes, trajtimit, rehabilitimit ose
shërimit, pavarësisht nga filozofia e trajtimit që përdoret. Kjo është shumë e
rëndësishme, sepse individët me varësi të përdorimit të drogës nuk
meritojnë asgjë më pak se standardet etike dhe shkencore të kujdesit që
janë në dispozicion të ngjashme me standardet e përdorura në trajtimin e
sëmundjeve të tjera kronike. 

Në vazhdim janë paraqitur shtatë parimet dhe standrartet kryesore për
secilin parim për trajtimin e personave me varësi të përdorimit të  drogës të
hartuara nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për Përdorimin e Drogës dhe
Krim dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë:



Shërbimet e trajtimit duhet të përputhen me nevojat e pacientit individual në fazën
specifike të varësisë së tyre për të përfshirë shtrirjen, shqyrtimin, trajtimin spitalor dhe
ambulator, trajtimin rezidencial afatgjatë, rehabilitimin dhe shërbimet mbështetëse të
shërimit. Këto shërbime duhet të jenë të përballueshme, atraktive, të disponueshme në
mjedise urbane dhe rurale dhe të qasshme në një gamë të gjerë kohore. Të gjitha
pengesat që kufizojnë qasjen e tyre në shërbimet e duhura të trajtimit duhet të
minimizohen. Shërbimet jo vetëm që duhet të ofrojnë trajtim të varësisë, por gjithashtu
ofrojnë mbështetje dhe mbrojtje sociale dhe kujdes të përgjithshëm mjekësor.

Trajtimi duhet të jetë i disponueshëm, i arritshëm, tërheqës dhe i përshtatshëm
për nevojat e personave me varësi të përdorimit të drogës1

Standardet:
Shërbimet esenciale të trajtimit përfshijnë ndërhyrje të shkurtra, vlerësim diagnostik,
këshillim ambulator, trajtim farmakologjik ambulator psiko-social dhe të bazuar në
evidencë të varësisë së përdorimit të drogës, shërbime në terren dhe shërbime për
menaxhimin e kushteve klinike akute të nxitura nga droga të tilla si mbidoza,
sindromet e tërheqjes dhe psikozat e shkaktuara nga droga.

Shërbimet esenciale të trajtimit për varësinë e përdorimit të drogës duhet të jenë
brenda mundësive të transportit publik dhe të qasshme për njerëzit që jetojnë në
zonat urbane dhe rurale.

Shërbimet esenciale të trajtimit për përdorim të drogës duhet të jenë të disponueshme
gjatë një kohe të mjaftueshme për të siguruar qasje në shërbime për individët me
punësim ose përgjegjësi familjare.

Shërbimet esenciale të trajtimit duhet të jenë të përballueshme për klientët nga grupe
të ndryshme socio-ekonomike.

Shërbimet e trajtimit duhet të jenë të ndjeshme ndaj gjinisë dhe të përshtatura për
nevojat e grave duke përfshirë nevojat specifike për kujdesin e fëmijëve dhe nevojat në
shtatzëni.



Zgjedhja për të filluar trajtimin duhet t'i lihet individit. Trajtimi nuk duhet të detyrohet
kundër vullnetit dhe autonomisë së pacientit. Pëlqimi i pacientit duhet të merret para
ndonjë intervenimi të trajtimit. Duhet të mbahen shënime të sakta dhe të azhurnuara
mjekësore dhe të garantohet konfidencialiteti i të dhënave të trajtimit. Regjistrimi i
pacientëve që hyjnë në trajtim jashtë dokumenteve shëndetësore nuk duhet të lejohet.
Ndërhyrjet ndëshkuese, poshtëruese ose degraduese duhet të shmangen. Individi i
prekur duhet të njihet si një person që vuan me një problem shëndetësor dhe meriton
trajtim të ngjashëm me pacientët me probleme të tjera psikiatrike ose mjekësore.

Sigurimi i standardeve etike në shërbimet e trajtimit
2

Standardet:
Shërbimet e trajtimit për personat me varësi të  përdorimit të drogës duhet të
respektojnë në të gjitha rastet të drejtat e njeriut dhe dinjitetin e përdoruesve të
shërbimit.

Pëlqimi duhet të merret nga pacienti para se të fillojë trajtimi dhe duhet të garantojë
mundësinë për t'u tërhequr nga trajtimi në çdo kohë.

Të dhënat e pacientëve duhet të jenë rreptësisht konfidenciale dhe regjistrimi i
pacientëve që hyjnë në trajtim jashtë regjistrave shëndetësor nuk duhet të lejohet në
të gjitha rastet.

Konfidencialiteti i të dhënave të pacientëve duhet të sigurohet dhe të mbrohet me
masa legjislative dhe të mbështetet nga trajnimi i duhur i stafit dhe rregullat dhe
rregulloret e shërbimit.

Personeli i shërbimeve të trajtimit duhet të trajnohet në mënyrë të duhur në ofrimin e
trajtimit në përputhje të plotë me standardet etike dhe parimet dhe normat e të
drejtave të njeriut dhe të tregojë respekt, qendrim jo stigmatizues dhe jodiskriminues
ndaj përdoruesve të shërbimit.

Çdo hulumtim në shërbimet e trajtimit që përfshin subjektet njerëzore duhet të jetë
subjekt i shqyrtimit të komiteteve etike dhe pjesëmarrja e përdoruesve të shërbimit në
hulumtim duhet të jetë rreptësisht vullnetare me pëlqimin me shkrim të informuar dhe
të siguruar në të gjitha rastet.



Zyrtarët e zbatimit të ligjit dhe profesionistët e gjykatave dhe zyrtarët e sistemit të
burgjeve duhet të trajnohen në mënyrë adekuate për t'u angazhuar në mënyrë efektive
në përpjekjet për trajtim dhe rehabilitim. Nëse burgu është i garantuar, trajtimi duhet t'u
ofrohet edhe të burgosurve me varësi të përdorimit të drogës gjatë qëndrimit në burg
dhe pas lirimit të tyre, pasi trajtimi efektiv do të zvogëlojë rrezikun e rikthimit pas lirimit.
Vazhdimi i kujdesit pas lirimit është me rëndësi jetike dhe duhet të sigurohet ose
lehtësohet. Në të gjitha rastet e lidhura me drejtësinë, njerëzve duhet t'u sigurohet
trajtimi dhe kujdesi i standardeve të barabarta për trajtimin e ofruar për secilin person
tjetër.

Promovimi i trajtimit të varësisë nga përdorimi i drogës nëpërmjet një koordinimi
efektiv midis sistemit të drejtësisë penale dhe shërbimeve shëndetësore dhe
sociale.

3

Standardet:
Trajtimi për varësinë nga përdorimi i drogës duhet të sigurohet kryesisht në sistemet
e kujdesit shëndetësor dhe social. Mekanizmat efektiv të koordinimit me sistemin e
drejtësisë duhet të jenë të vendosura dhe funksionale për të lehtësuar qasjen në
trajtim dhe shërbime sociale.
Trajtimi për varësinë nga përdorimi i drogës duhet të jetë në dispozicion për shkelësit
me varësi të përdorimit të drogës dhe, kur është e përshtatshme, të jetë një alternativë
e pjesshme ose e plotë ndaj burgimit ose sanksioneve të tjera penale.

Trajtimi për varësinë nga përdorimi i drogës si një alternativë për burgosjen ose në
mjediset e drejtësisë duhet të mbështetet nga kuadri i përshtatshëm ligjor.

Sistemi i drejtësisë duhet të ofrojë mundësi për individët me e vaur nga përdorimi i
drogës për trajtim dhe kujdes shëndetësor të garantuar në sistemet e kujdesit
shëndetësor dhe social.

Ndërhyrjet e trajtimit për për varësinë nga përdorimi i drogës nuk duhet të imponohen
tek individët e vaur nga përdorimi i drogës në sistemin e drejtësisë kundër vullnetit të
tyre.

Programe trajnimi të përshtatshme për stafin e sistemit të drejtësisë penale, duke
përfshirë zyrtarët e zbatimit të ligjit dhe të burgjeve dhe profesionistët e gjykatave
duhet të jenë në vend për të siguruar njohjen e nevojave mjekësore dhe psikosociale
që lidhen me varësinë e përdorimit të drogës dhe mbështetjen e përpjekjeve për
trajtim dhe rehabilitim.

Shërbimet e parandalimit dhe trajtimit thelbësor duhet të jenë të arritshme për
individët me varësi të përdorimit të drogës në mjediset e sistemint të drejtësisë, duke
përfshirë parandalimin e transmetimit të infeksioneve të gjakut, trajtimin farmakologjik
dhe psikosocial për varësinë nga përdorimi i drogës dhe kushteve të shëndetit
komorbid, shërbimeve të rehabilitimit dhe lidhjes me shëndetin e komunitetit dhe
shërbimet sociale në përgatitje për lirim.



Praktikat e bazuara në dëshmi dhe njohuritë e akumuluara shkencore mbi natyrën e
varësisë të përdorimit të drogës duhet të udhëzojnë ndërhyrjet dhe investimet në
trajtimin e varësisë të përdorimit të drogës. E njëjta cilësi e lartë e standardeve të
kërkuara për miratimin dhe zbatimin e ndërhyrjeve farmakologjike ose psikosociale në
disiplina të tjera mjekësore duhet të aplikohet në trajtimin e personave me varësi të
përdorimit të drogës. Për aq sa është e mundshme, duhet të aplikohen vetëm metodat
farmakologjike dhe psikosociale që janë demonstruar efektive nga shkenca ose ranë
dakort nga trupi ndërkombëtar i ekspertëve. Kohëzgjatja dhe intensiteti (doza) e
intervenimit duhet të jetë në përputhje me udhëzimet e bazuara në prova. Ekipet
multidisiplinare duhet të integrojnë ndërhyrje të ndryshme të përshtatura për secilin
pacient. Organizimi i trajtimit për varësi të përdorimit të drogës duhet të bazohet në një
filozofi të kujdesit kronik sesa në ndërhyrje akute të kujdesit.

Trajtimi duhet të bazohet në dëshmi shkencore dhe t'u përgjigjet nevojave
specifike të individëve me varësi të drogë4

Standardet:

Profesionistët shëndetësorë në kujdesin shëndetësor parësor janë trajnuar për
identifikimin dhe menaxhimin e efekteve më të përhapura për shkak të përdorimit të
drogës.

Në trajtimin e klienteve me varësi të përdorimit të drogës, profesionistët shëndetësorë
në kujdesin shëndetësor parësor duhet të mbështeten nga shërbime të specializuara
për varësi të përdorimit të drogës në nivele të avancuara të kujdesit shëndetësor,
veçanërisht për trajtimin e varësisë nga përdorimi i drogës.

Organizimi i shërbimeve të specializuara për varësinë e përdorimit të drogës duhet të
bazohet në ekipet multidisiplinore të trajnuara në mënyrë të mjaftueshme në dhënien
e ndërhyrjeve të bazuara në prova, me kompetenca në mjekësinë e varësisë,
psikiatrinë, psikologjinë klinike dhe punën sociale.

Kohëzgjatja e trajtimit përcaktohet nga nevojat individuale dhe nuk ka limite të
paracaktuara të trajtimit ose nuk ka kufizime që nuk mund të modifikohen sipas
nevojave të pacientit.



Fëmijët dhe adoleshentët nuk duhet të trajtohen në të njëjtin mjedis si pacientët e rritur.
Fëmijët dhe adoleshentët duhet të trajtohen në një ambient që mund të menaxhojë
çështje të tjera me të cilat ballafaqohen pacientët dhe të përfshijë një kontekst më të
gjerë shëndetësor, të mësuarit dhe mirëqenien sociale në bashkëpunim me familjen,
shkollat dhe shoqërinë. Në mënyrë të ngjashme, gratë që hyjnë në trajtim duhet të kenë
mbrojtje dhe shërbime të veçanta. Programet e trajtimit duhet të jenë në gjendje të
akomodojnë nevojat e fëmijëve për të lejuar prindërit që kujdesen për fëmijët të marrin
trajtim dhe të mbështesin parimet e mira të prindërve dhe të kujdesit për fëmijët.’

Përgjigjja ndaj nevojave të nëngrupeve dhe kushteve të veçanta
5

Standardet:

Duhet të ketë shërbime të posaçme dhe programe trajtimi për adoleshentët me varësi
të drogës për të trajtuar nevojat specifike të trajtimit që lidhen me këtë moshë dhe për
të parandaluar kontaktet me pacientët në faza më të avancuara të varësisë nga
përdorimi i drogës. Mjedise të veçanta për trajtimin e adoleshentëve duhet të merren
parasysh sa herë që të jetë e mundur.

Shërbimet e trajtimit dhe programet për varësi të përdorimit të drogës duhet të
përshtaten me nevojat e grave dhe grave shtatzëna në të gjitha aspektet e dizajnimit
dhe ofrimit të tyre, duke përfshirë vendndodhjen, personelin, dhe zhvillimin e
programeve.

Shërbimet e trajtimit duhet të jenë të përshtatura për nevojat e njerëzve me varësi të
drogës nga grupet e pakicave. Ndërmjetësit kulturorë dhe përkthyesit duhet të jenë në
dispozicion sa herë që është e nevojshme për të minimizuar barrierat kulturore dhe
gjuhësore.

Një paketë ndihme sociale dhe mbështetje për të arritur mjetet e jetesës së
qëndrueshme duhet të integrohet në programet e trajtimit për njerëzit me varësi të
përdorimit të drogës që jetojnë në rrugë, të papunë, të pastrehë dhe të refuzuar nga
familjet e tyre.

Nevojat e nëngrupeve dhe kushteve të veçanta duhe të reflektohen në ofrimin e
shërbimeve dhe në protokollet e trajtimit, përfshirë nevojat e grave, adoleshentëve,
grave shtatzëna, pakicave etnike dhe grupeve të margjinalizuara siç janë të pastrehët.

Shërbimet e informimit duhet të jenë në vend për të krijuar kontakt me njerëzit që nuk
mund të kërkojnë trajtim për shkak të stigmës dhe margjinalizimit.



Politikat, programet, procedurat dhe mekanizmat e koordinimit duhet të përcaktohen
paraprakisht dhe të sqarohen për të gjithë anëtarët e ekipit terapeutik, administratën
dhe popullatën e synuar. Organizata e ofrimit të shërbimit duhet të reflektojë provat
aktuale të kërkimit dhe të jetë e përgjegjshme ndaj nevojave të përdoruesve të
shërbimit. Trajtimi i njerëzve me varësi të përdorimit të drogës të cilët shpesh kanë
shumë probleme psiko-sociale dhe nganjëherë fizike është sfiduese, si për stafin dhe
organizatat individuale. Organizatat duhet të kenë një sërë masash për të mbështetur
stafin e tyre dhe për të inkurajuar ofrimin e shërbimeve të mira.

Sigurimi i qeverisjes së mirë klinike të shërbimeve të trajtimit dhe programeve
për varësi të përdorimit të drogës.6

Standardet:

Stafi që punon në shërbimet e specializuara për varësinë e përdorimit të drogës duhet
të jetë i kualifikuar në mënyrë adekuate dhe të marrë trajnim, certifikim, mbështetje
dhe mbikëqyrje të bazuar në dëshmi.

Politikat dhe procedurat për përzgjedhjen, rekrutimin, punësimin dhe monitorimin e
performancës së stafit duhet të jenë të përcaktuara qartë dhe të njohura për të gjithë.

Shërbimet për trajtimin e personave të me varësi të përdorimit të drogës duhet të
ndërlidhen me shërbimet shëndetësore dhe sociale të përgjithshme dhe të
specializuara në mënyrë që të sigurojnë një vazhdimësi të kujdesit të plotë për
pacientët e tyre.

Programet e shërbimeve, rregullat dhe procedurat rishikohen në mënyrë periodike në
bazë të proceseve të vazhdueshme të komentimit (feed-back), monitorimit dhe
vlerësimit, si dhe të dhënave të përditësuara vazhdimisht mbi trendet e përdorimit të
drogës në popullata.

Protokollet e shërbimit dhe protokollet e trajtimit duhet të jenë të disponueshme dhe
të njohura për të gjithë stafin.

Shërbimet e informimit duhet të jenë në vend për të krijuar kontakt me njerëzit që nuk
mund të kërkojnë trajtim për shkak të stigmës dhe margjinalizimit.



Ekipi koordinues duhet të përfshijë kujdesin psikiatrik dhe psikologjik, punën
mbështetëse të shërbimeve sociale të komunës, mbështetje për strehim dhe shkathtësi
pune / punësim, asistencë ligjore dhe kujdes shëndetësor specialist (HIV, Hepatiti,
infeksione të tjera). Sistemi i trajtimit duhet të monitorohet vazhdimisht, vlerësohet dhe
përshtatet. Kjo kërkon planifikimin dhe implementimin e shërbimeve në një mënyrë
logjike, hap pas hapi që siguron ndërlidhjen midis (a) politikave, (b) vlerësimit të
nevojave, (c) planifikimit të trajtimit, (d) zbatimit të shërbimeve ) monitorimin e
shërbimeve (f) vlerësimin e rezultateve dhe (g) përmirësimin e cilësisë.

Politikat e integruara të trajtimit, shërbimet, procedurat, qasjet dhe lidhjet
duhet të monitorohen dhe vlerësohen vazhdimisht.7

Standardet:

Planifikimi i trajtimit duhet të bazohet në vlerësimet dhe përshkrimet e natyrës dhe
shkallës së problemit të drogës.

Duhet të krijohen standardet e cilësisë për shërbimet e trajtimit të drogës dhe të
kërkohet pajtueshmëria për akreditim.

Mekanizmat për qeverisjen klinike, monitorimin dhe vlerësimin duhet të jenë në vend
duke përfshirë llogaridhënien klinike, monitorimin e vazhdueshëm të shëndetit dhe
mirëqenies së pacientit dhe vlerësimin e jashtëm.

Duhet të sigurohet informacion mbi numrin, llojin dhe shpërndarjen e shërbimeve në
dispozicion dhe të përdorura brenda sistemit të trajtimit për qëllime planifikimi dhe
zhvillimi.

Lidhjet në mes të parandalimit të përdorimit të drogës, trajtimit të varësisë nga droga
dhe parandalimit të shëndetit dhe pasojave sociale të përdorimit të drogës duhet të
eksistojnë dhe dhe të jenë funksionale.



INSTITUCIONET E RENDIT DHE LIGJIT



 
Të drejtat e njeriut janë të ndërlidhura dhe të pandashme, që do të thotë se
të gjitha të drejtat ndërkombëtare të njeriut janë relevante për punën e
institucioneve të rendit dhe ligjit. Duke pasur parasysh gamën e
standardeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, ndërlidhjet e sakta
ndërmjet ligjeve për kontrollin e drogës, parandalimit të krimit dhe
standardeve përkatëse të të drejtave të njeriut nuk janë gjithmonë të
dukshme ose të thjeshta për t'u identifikuar. Njerëzit nuk duhet të zhveshen
nga të drejtat e tyre thjesht sepse përdorin, prodhojnë ose përfshihen në
drogë të paligjshme, megjithatë është dokumentuar mirë se ligjet e drogës
dhe zbatimi i tyre në mbarë botën kanë rezultuar në forma të shumta të
abuzimit të të drejtave të njeriut.

Në këtë manual janë përmbledhur dhe përshtatur të drejtat ndërkombëtare
të njeriut me nevojat specifike të njerëzve që përdorin drogë. 
 
Lista e mëposhtme nuk është shteruese dhe paraqet vetëm një përzgjedhje
të disa prej standardeve më relevante të të drejtave të njeriut.

INSTITUCIONET E
RENDIT DHE LIGJIT



Njerëzit që përdorin drogë kanë:

Të drejtën e integritetit trupor

Të drejtën e mosdiskriminimit.

Të drejtën për jetë dhe siguri

Të drejtën të mos i nënshtrohen torturës ose
trajtimit mizor, çnjerëzor osedegradues.

Të drejtën e standardit më të lartë të arritshëm të
shëndetit.

Të drejtën të punojnë, të zgjedhin lirisht vendin e punës,
kushtet e duhura dhe  të favorshme të punës, si dhe të
mbrohen nga papunësia

Të drejtë të mos i nënshtrohen arrestimit ose ndalimit arbitrar.

Të drejtën e të drejtave të tyre njerëzore, të cilat
janë të mbrojtura me ligj.

Të drejtë të gjejnë një familje që ka të drejtën e mbrojtjes me ligj,
të drejtën e privatësisë dhe të drejtën për të qenë i lirë nga
ndërhyrja arbitrare.

Të drejtë të mbledhin, bashkojnë dhe formojnë organizata.



Në vazhdim janë të paraqitura  të drejtat e njeriut të cilat janë të aplikueshme në punën
me personat me varësi të përdorimit të drogës në tetë dimensione të ndryshme të
përmbledhura dhe kategorizuara nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për Përdorimin e
Drogës. Këto të drejta janë thelbësore dhe si te tilla duhet të njihen dhe respektohen
nga të gjithë akterët e involvuar.

1 Zbatimi i Ligjit

Zyrtarët e zbatimit të ligjit nuk do të shkaktojnë, nxisin ose tolerojnë ndonjë veprim të
torturës ose trajtimit tjetër mizor, çnjerëzor ose poshtërues.

Zyrtarët e zbatimit të ligjit mund të përdorin forcën vetëm kur është e domosdoshme
dhe në masën e kërkuar për kryerjen e detyrës së tyre. Armët e zjarrit përdoren vetëm
për vetëmbrojtje ose mbrojtje të të tjerëve kundër kërcënimit të menjëhershëm të
vdekjes ose lëndimit të rëndë.

Çdokush i arrestuar duhet të informohet në kohën e arrestimit rreth arsyeve për
arrestimin e tij / saj dhe do të informohet menjëherë për çdo akuzë.

Çdokush i arrestuar ose i paraburgosur për një akuzë penale duhet të sillet menjëherë
përpara një gjyqtari ose një zyrëtari tjetër. Paraburgimi duhet të jetë një përjashtim
dhe sa më i shkurtër të jetë e mundur.

Zyrtarët e zbatimit të ligjit do të respektojnë dhe mbrojnë dinjitetin njerëzor dhe do të
mbrojnë të drejtat e të gjithëve.

Kompetencat e sekuestrimit dhe konfiskimit duhet të zbatohen në mënyrë jo arbitrare,
në mënyrë proporcionale dhe - varësisht nga procedurat dhe ligjet kombëtare - në
përputhje me të drejtën për gjykim të drejtë.

Kërkimet dhe arrestimet duhet të bazohen në dyshime reale për qëllime kriminale dhe
jo vetëm për shkak të paragjykimit.

Çdo ndërhyrje në të drejtën e privatësisë, familjes, shtëpisë ose korrespondencës
duhet të autorizohet nga dispozitat e ligjit që janë të qasshme për publikun, të sakta
dhe proporcionale me kërcënimin e sigurisë dhe ofrojnë garanci efektive kundër
keqpërdorimit.

Dëshmitë, duke përfshirë rrëfimet, të nxitura si rezultat i torturës ose trajtimeve të tjera
mizore, çnjerëzore ose poshtëruese nuk duhet të përdoren në asnjë procedurë.



2 Prokuroria dhe Gjykatat

Procedurat penale duhet të fillohen dhe të përfundohen brenda një kohe të
arsyeshme.

Në përcaktimin e çdo akuze penale, personat kanë të drejtë për kohë dhe lehtësi të
mjaftueshme për përgatitjen e mbrojtjes dhe për t'u mbrojtur nëpërmjet ndihmës
juridike sipas zgjedhjes së tyre. Në çdo rast kur i akuzuari nuk ka mjete të mjaftueshme
për të paguar, ndihma juridike do të caktohet pa pagesë.

Të dy të akuzuarit dhe prokuroria në një gjykim penal duhet të jenë në pozitë
procedurale të barabartë gjatë rrjedhës së gjykimit dhe të kenë mundësi të barabarta
për ta bërë rastin e tyre.

Gjyqësori vendos çështjet para tyre në mënyrë të paanshme, në bazë të fakteve dhe
në përputhje me ligjin, pa kufizime të drejtpërdrejta ose të tërthorta, ndikime, nxitje,
presione, kërcënime apo ndërhyrje të pahijshme.

Çdokush i akuzuar për një vepër penale ka të drejtë të konsiderohet i pafajshëm
derisa të jetë dëshmuar fajtor me ligj dhe të gjykohet nga një gjykatë kompetente, e
pavarur dhe e paanshme.

Dëshmitarët, të afërmit dhe avokatët mbrojtës, si dhe personat që marrin pjesë në
hetim, mbrohen nga çdo keqtrajtim ose kërcënim si pasojë e hetimit ose dëshmive të
dhëna.

Personat e trafikuar nuk duhet të ndiqen penalisht për shkelje të ligjeve të emigracionit
ose për aktivitete të tjera si rezultat i drejtpërdrejtë i trafikimit, por përkundrazi duhet
të marrin ndihmë dhe mbrojtje.



3 Dënimi dhe Burgjet

Të gjithë personat e privuar nga liria do të trajtohen në mënyrë njerëzore dhe me
respekt për dinjitetin e pandarë të personit.

Askush nuk duhet t'i nënshtrohet torturës ose trajtimit ose dënimit mizor, çnjerëzor
ose poshtërues. Në veçanti, askush nuk duhet të nënshtrohet pa pëlqimin e tij të lirë
për eksperimentime mjekësore ose shkencore.

Të burgosurit duhet të pajisen me veshje dhe shtresa të ndara dhe të mjaftueshme,
ushqime me vlerë ushqyese të përshtatshme për shëndetin dhe forcën, ujë të pijshëm,
banjë të mjaftueshme për dush dhe paisje mjekësore pa asnjë standard më të vogël
sesa që janë në dispozicion jashtë burgut.

Dy parime të rëndësishme për ndërhyrjet shëndetësore në burg janë ekuivalenca e
kujdesit me atë që ofrohet në komunitet dhe vazhdimësia e kujdesit midis komunitetit
dhe burgut në pranim dhe pas lirimit. Kjo nënkupton që duhet të sigurohen të gjitha
shërbimet e duhura për parandalimin, reduktimin e dëmit dhe trajtimin brenda burgjeve
dhe gjithashtu një vëmendje e veçantë për shërbimet që ofrohen rreth pranimit dhe
lirimit

Ashpërsia e gjobave duhet të jetë proporcionale me veprën penale. Burgimi duhet të
përdoret si dënim i mjetit të fundit dhe zgjedhja midis ndëshkimeve duhet të marrë
parasysh gjasat e rehabilitimit.

Të burgosurit do të lejohen në kuadër të mbikëqyrjes së nevojshme që të komunikojnë
me familjen e tyre dhe miqtë me reputacion në intervale të rregullta, si me
korrespondencë ashtu edhe me vizita pranuese.

A L T E R N A T I V A T  E  D Ë N I M I T
Inkurajimi i shkelësve të varur nga droga për t'u angazhuar me trajtim mund të jetë një
alternativë e përshtatshme për burgim. Ka dëshmi të arsyeshme për efektivitetin e disa,
por jo të gjitha, këtyre qasjeve në reduktimin e përdorimit të drogës dhe recidivizmit.
Nevojiten vlerësime më të mira të modeleve të ndryshme të ndërhyrjeve.

P Ë R G J I G J E T  N Ë  B U R G J E



4 Mosdiskriminimi

Diskriminimi i drejtpërdrejtë ndodh kur ka trajtim më pak të favorshëm ose të
dëmshëm të një individi ose grupi në bazë të karakteristikave të ndaluara, si raca,
gjinia ose aftësia e kufizuar. Diskriminimi indirekt ndodh kur një praktikë, rregull,
kërkesë ose kusht është neutral në parim, por ndikon në mënyrë disproporcionale mbi
grupe të veçanta, përveç nëse justifikohet.

E drejta për privatësi dhe mosdiskriminim mbronë individët nga testimi i detyrueshëm i
HIV-it përveç në rastet e dhurimit të gjakut, organeve ose indeve. Kjo përfshi situatat e
burgjeve, ku nuk ka justifikim për shëndetin publik ose sigurinë për testimin e
detyrueshëm të HIV për të burgosurit, as për diskriminim apo ndarje të të burgosurve
që jetojnë me HIV.

Të gjithë personat janë të barabartë para ligjit dhe kanë të drejtë pa asnjë diskriminim
për mbrojtjen e barabartë të ligjit. Në këtë drejtim, ligji duhet të ndalojë çdo
diskriminim dhe do t'u garantojë të gjithë personave mbrojtje të barabartë dhe
efektive kundër diskriminimit në çfarëdo forme si raca, ngjyra, gjinia, gjuha, feja,
opinioni politik ose tjetër, origjina kombëtare ose sociale, pasuria, lindja ose status
tjetër.

Kategoritë e ndryshme të të burgosurve duhet të mbahen në institucione ose pjesë të
institucioneve të ndara, duke marrë parasysh gjininë, moshën, të dhënat, arsyet ligjore
për paraburgim dhe nevojat e trajtimit. Fëmijët duhet të ndahen nga të rriturit.



5 Të Drejtat e Grave

Në rastet që përfshijnë dhunën apo krime të tjera kundër grave, përgjegjësia kryesore
për fillimin e hetimeve qëndron tek autoritetet e policisë dhe prokurorisë sesa tek
viktima. Ky është rasti pa marrë parasysh nivelin ose formën e dhunës.

Në të gjitha veprimet në lidhje me fëmijët, qoftë për ndërmarrë nga institucionet e
mirëqenies sociale publike ose private, gjykatat, autoritetet administrative ose organet
legjislative, interesi më i mirë i fëmijës duhet të jetë një konsideratë parësore.

Duhet të merren parasysh nevojat e veçanta të grave të dënuara. Sigurimi i nevojave
të tilla në mënyrë që të arrihet një barazi gjinore substanciale nuk do të konsiderohet
diskriminuese.

Çdo fëmijë i akuzuar që ka shkelur kodin penal duhet të trajtohet në përputhje me
nxitjen e ndjenjës së dinjitetit dhe vlerës së fëmijës dhe dëshirën për të promovuar
riintegrimin e fëmijës dhe marrjen e një roli konstruktiv të fëmijës në shoqëri.

Të drejtat e fëmijës6

Vendosja e një fëmije në konflikt me ligjin në një institucion duhet gjithmonë të jetë një
dispozitë e mjetit të fundit dhe për periudhën më të shkurtër të përshtatshme.

Të gjitha masat e duhura, përfshi legjislativin, administratën, shoqërinë dhe arsimin,
duhet të merren me qëllim të mbrojtjes së fëmijëve nga përdorimi i paligjshëm i
drogave narkotike dhe substancave psikotrope.



7 Parandalimi, trajtimi dhe kujdesi i drogës

Masat duhet të përfshijnë parandalimin e bazuar në prova (trajnimi i aftësive familjare,
parandalimi në punë dhe shkolla, edukimi i aftësive jetësore) dhe trajtimi (ndërhyrje të
shkurtra, këshillime, punë në terren, ndërhyrje psikosociale dhe farmakologjike në
përputhje me praktikat e shëndosha të përcaktuara, me agonistë opioidë me veprim të
gjatë dhe ilaçe simptomatike për të lehtësuar tërheqjen), si dhe asistencë sociale dhe
masa për të reduktuar pasojat negative shëndetësore dhe sociale të përdorimit të
drogës dhe varësisë.

Asgjë më pak nuk duhet të sigurohet për personat me varësi të drogës sesa për
ndonjë gjendje tjetër kronike shëndetësore. E drejta për shëndetësi kërkon
parandalimin, trajtimin dhe shërbimet e kujdesit të bazuar në prova.

6

Kodi penal nuk duhet të jetë pengesë për qasjen në trajtimin e varësisë nga droga.

Përdoruesit e drogës kur privohen nga liria janë veçanërisht të cenueshëm dhe duhet
të marrin kujdesin e duhur mjekësor, duke përfshirë trajtimin e varësisë nga droga.

Përgjigjet ndaj veprave penale të drogës duhet të jenë proporcionale. Veprat serioze,
siç është trafikimi i drogave të paligjshme, duhet të trajtohen më ashpër dhe më
gjerësisht sesa veprat penale si posedimi i drogës për përdorim personal. Për veprat
penale që përfshijnë zotërimin, blerjen ose kultivimin e drogave të paligjshme për
përdorim personal, trajtimi me bazë komuniteti, arsimi, kujdesi i mëhershëm,
rehabilitimi dhe integrimi shoqëror paraqesin një alternativë më efektive dhe
proporcionale për dënimin, përfshirë ndalimin.

Trajtimi i drogës duhet të jetë vullnetar dhe duhet t’i nënshtrohet pëlqimit paraprak të
plotë. Trajtimi i detyrueshëm mund të zbatohet vetëm në situata të jashtëzakonshme
me rrezik të lartë për veten ose të tjerët dhe për periudha të shkurtra të përcaktuara që
nuk janë më të rrepta sasa klinikisht të nevojshme. Një trajtim i tillë duhet të
përcaktohet me ligj, të ndjekë procedurat transparente dhe t'i nënshtrohet shqyrtimit
mjekësor dhe gjyqësor.



8 HIV/SIDA

Kodi penal nuk duhet të jetë një pengesë për zvogëlimin e rrezikut të transmetimit të
HIV-it në mesin e përdoruesve të drogës ose për kujdesin dhe trajtimin e lidhur me
HIV për përdoruesit e drogës injektuese. Shfuqizimi i ligjeve që kriminalizojnë
posedimin, shpërndarjen dhe shpërndarjen e gjilpërave dhe shiringave, në favor të
autorizimit ose legalizimit dhe promovimit të programeve të shkëmbimit të gjilpërave
dhe shiringave duhet të konsiderohen.

6

Autoritetet duhet të sigurojnë qasje për të burgosurit në informacionin, edukimin dhe
mjetet e parandalimit të HIV-it, testimin dhe këshillimin vullnetar, konfidencialitetin
dhe trajtimin shëndetësor të lidhur me HIV-in, kujdesin dhe mbështetjen dhe qasjen
dhe pjesëmarrjen vullnetare në gjykimet e trajtimit.

Të burgosurit me sëmundje terminale, duke përfshirë SIDA, duhet të konsiderohen për
lirim të parakohshëm dhe të kenë trajtim të duhur jashtë burgut.

E drejta për privatësi dhe mosdiskriminim mbron individët nga testimi i detyrueshëm i
HIV-it përveç në rastet e dhurimit të gjakut, organeve ose indeve. Kjo përfshin situatat
në burgje ku nuk ka justifikim të shëndetit publik ose të sigurisë për testimin e
detyrueshëm të HIV për të burgosurit, as diskriminimin apo ndarjen e të burgosurve
që jetojnë me HIV.

Kodi penal nuk duhet të pengojë ofrimin e shërbimeve të parandalimit dhe kujdesit
ndaj HIV tek punëtorët e seksit dhe klientët e tyre. Fëmijët dhe punonjësit e seksit të
rritur që janë trafikuar ose detyruar në punën seksuale nuk duhet të ndiqen penalisht
për një pjesëmarrje të tillë, por duhet ofruar shërbime mbështetëse mjekësore dhe
psiko-sociale, duke përfshirë ato që lidhen me HIV.



8

KUADRI LIGJOR DHE INSTITUCIONAL NË
KOSOVË

6



KUADRI LIGJOR 
DHE INSTITUCIONAL 
NË KOSOVË

Kushtetuta është akti më i lartë juridik i Republikës së Kosovës. Të gjitha ligjet dhe
aktet e tjera juridike duhet të jenë në pajtim me Kushtetutën



2

K O D I  P E N A L  I  K O S O V Ë S
parasheh veprat penale dhe sanksionet penale1

L I G J I  P Ë R  S H Ë R B I M E T  S O C I A L E
D H E  F A M I L J A R E
përcakton dhe rregullon ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare për
personat në nevojë dhe familjet qëjanënënevojë në Kosovë.

L I G J I  P Ë R  M B R O J T J E N  K U N D Ë R
D I S K R I M I N I M I T
rregullon parandalimin dhe luftimin e diskriminimit, ngritjen e shkallës
sëbarazisëefektive dhe realizimin e parimit tëtrajtimit të barabartë të
personave në Kosovë para Ligjit

L I G J I  P Ë R  B A R N A T  N A R K O T I K E
rregullon prodhimin, qarkullimin me shumicë dhe pakicë, importin, eksportin,
kalimin transit, transportin, blerjen, furnizimin, shitjen, posedimin,
konsumimin, përdorimin dhe propagandimin e bimëve prej të cilave mund të
përfitohen narkotikët, barnat narkotike, substancat psikotrope dhe
prekursorët

L I G J I  P Ë R  S H Ë N D E T Ë S I
përcakton të drejtat dhe detyrimet në fushën e shëndetësisë;  parimet e
kujdesit shëndetësor; sistemin e kujdesit shëndetësor; veprimtarinë e
institucioneve shëndetësore; mbikëqyrjen e shërbimeve shëndetësore.

3

4

5

Ligjet në relacion me personat me varësi të përdorimit të drogës



Në Kosovë personat me varësi të përdorimit të drogës janë të njohur me ligj si
persona në nevojë ndaj të cilëve ofrohen shërbime publike. Institucionet kryesore
janë:

SHËRBIMET
INSTITUCIONALE



BURIMET
Alkooli dhe drogat tjera. Doracak për profesionistët shëndetësorë. Qendra Kombëtare
për Arsim dhe Trajnim për Varësinë.
Avokimi për të drejtat e njeriut për personat që përdorinë drogë. Fondacioni Mainline
dhe Fondacioni AIDS-Lindje-Perëndim & Bridging the Gaps Programi Ndërkombëtar i
HIV për shëndetin dhe të drejtat për personat LGBT, punonjësit e seksit dhe njerëzit
që përdorin drogë.
Doracaku për profesionistët e shëndetësisë. Qendra Kombëtare për Edukimin dhe
Trajnimin mbi Varësinë.
Federata Ndërkombëtare e Punëtorëve Socialë. https://www.ifsw.org/regions/europe/
Kodi NR. 06/L-074 Kodi Penal i Republikës së Kosovës.
Ligji NR 02/L-128 për barnat narkotike.
Ligji NR 02/L-17  për shërbimet sociale dhe familjare.
Ligji NR 04/L-124 për shëndetësi.
Ligji NR 05/L për mbrojtjen nga diskriminimi.
Manuali mbështetës për menaxhim të rasteve të përdorimit të drogës brenda dhe
jashtë shkollës. Learning Curve Insitute dhe Këshilli Rinor Nancional i Irlandës.
Parimet e trajtimit të varësisë nga droga. Zyra e Kombëve të Bashkuara për Drogën
dhe Krimin & Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Qendra Evropiane për Monitorimin e Drogës dhe Varësisë nga Droga
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/briefings/schools-and-colleges_en
Standardet ddërkombëtare për trajtimin e çrregullimit të përdorimit të drogës. Zyra e
Kombëve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin & Organizata Botërore e
Shëndetësisë.
Standardet në Praktikën e Punës Sociale që i prekin të Drejtat e Njeriut. Federata
Ndërkombëtare e Punonjësve Socialë.
Standardet për praktkën e punës sociale me klientët me çrregullime të përdorimit të
substancave. Asociacioni Nacional i Punonjësve Socialë. 
Të Drejtat e Njeriut të Njerëzve që Përdorin Droga. Rrjeti Ndërkombëtar i Njerëzve që
Përdorin Droga (INPUD) Të Drejtat e Njeriut dhe Kërkesat nga Njerëzit që Përdorin
Droga.
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin, dhe Promovimi dhe Mbrojtja e
të Drejtave të Njeriut. Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin.



Ky publikim është botuar me asistencë të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e
këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e OJQ Labyrinth dhe në asnjë

mënyrë nuk mund të paraqes pikëpamjet e Bashkimit Evropian.


