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Njohja e rrezikut ndaj mirëqenies së 
fëmijëve dhe veprimi i duhur
Kur ekziston një rrezik i madh që shëndeti mendor apo fizik i fëmijës 

të dëmtohet, atëherë bëhet fjalë për cënimin e mirëqënies së fëmijës. 

Arsyet e shkaktimit të këtij dëmi mund jenë:

 · prindërit abuzojnë me detyrat e tyre të kujdesit, për shembull 

nëpërmjet neglizhencës,

 · dështimi i pavullnetshëm i prindërve ose

 · sjellja e një personi të tretë.

Është me rëndësi të vlerësoni nëse cenohet mirëqenia e fëmijës apo 

e një adoleshenti. Anomalitë mund t'ju japin informacion thelbësor. 

Këto anomali janë shenja konkrete të veprimeve kundër fëmijëve 

dhe të rinjve, të cilat mund të rrezikojnë të dëmtojnë mirëqenien 

mendore, fizike ose psikologjike të fëmijës ose të rinjve.

Në vijim ju japim shembuj të cenimit të mirëqenies së fëmijës – 

këta shembuj mund t'ju ndihmojnë të përmirësoni vlerësimet dhe 

perceptimet tuaja. Ju lutemi mos i konsideroni këta shembuj si 

gjithëpërfshirës. 



 · Vëzhgime të përsëritura të ushqimit të pamjaftueshëm, 

veshjeve, higjienës personale, vëmendjes/trajtimit 

mjekësor dhe të ngjashme 

 

 · Dështimi për të ofruar kujdes dhe mbrojtje  

nga rreziqet 

 

 · Kërcënimet për dhunë dhe neglizhencë,

 · Të bërtiturat, sharjet, shprehja e ndjenjave të urrejtjes 

ndaj fëmijës, përdorimi i dhunës, 

 · Abuzimi seksual, abuzimi mendor i një anëtari tjetër të 

familjes, 

 · Kufizimi ose parandalimi i kontakteve sociale të fëmijës, 

 · Martesa e detyruar dhe të ngjashme 

 

 

 · Rrahja, tronditja, 

 · Mbyllja, 

 · Ngulfatja, prangosja, 

 · Djegie dhe të ngjashme 

 

 · Lejimi që të përjetojë përplasje të dhunshme (dhunë 

emocionale, fizike dhe seksuale) ndërmjet prindërve 

dhe/ose kujdestarëve të tjerë, për shembull goditja, 

shkelmimi, shtyrja, sharja, kërcënimi, fyerja, poshtërimi, 

dhunimi i nënës/babait/kujdestarëve të tjerë dhe të 

ngjashme 

 

 

 

 · Detyrimi për të kryer veprimtari kriminale (puna e 

fëmijëve, lypja, prostitucioni, vjedhja)  

dhe të ngjashme
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Shenjat e mundshme të rrezikut që 
cenojnë mirëqenien e fëmijëve

 · Të kequshqyer ose të paushqyer, 

 · aromë e pakëndshme, 

 · plagë të patrajtuara, 

 · lodhje e vazhdueshme, 

 · veshje jo sipas motit, 

 · mavijosje, plagë, 

 · sëmundje të shpeshta, fraktura kockore, 

 · shtatëzani të hershme dhe/ose të padëshiruara, 

 · vonesa e zhvillimit fizik, shenjat e punës fizike (gjendja 

e duarve dhe/ose e lëkurës, dhimbje e shpinës) dhe 

kështu me radhë 

 

 · përgjigje e kufizuar ndaj stimujve optikë  

dhe dëgjimit, 

 · çrregullimet e perceptimit dhe kujtesës, 

 · mungesa e përqendrimit, 

 · vonesa në zhvillimin e gjuhës dhe inteligjencës e 

kështu me radhë 

 

 · trishtim, agresivitet, 

 · tmerrim, 

 · turbullim, i/e shqetësuar, 

 · mbyllur
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Mënyra e raportimit në rast dyshimi për 
mirëqenien e fëmijëve

Ju duhet ta bëni këtë, nëse keni vërejtur shenjat e rrezikut që cenojnë 

mirëqenien e fëmijëve.

Vëzhgimi i shenjave të rrezikut që 
cenojnë mirëqenien e fëmijës

Njoftimi i shërbimit social/zyrtarit  
për mbrojtjen e fëmijëve 
 
Emri, Kontakti (formulari i vëzhgimit për t'u plotësuar)

Vlerësimi i rrezikut me një tjetër  
specialist "Parimi i 4 palë syve" 
 
(Fleta e vlerësimit të rrezikut)
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Kodi i sjelljes

Autoriteti shtetëror pritës i Saksonisë së ulët ka hartuar rregullat e 

detyrueshme të sjelljes për trajtimin e fëmijëve dhe të rinjve. Ju, si 

punonjës, pranoni të respektoni 6 rregullat e mëposhtme:

Unë jam i/e përgjegjshëm/e për të gjitha çështjet që has gjatë 

punës sime. Unë nuk ndaj asnjë informacion konfidencial 

rreth fëmijës apo lidhur me fëmijët.

Unë i forcoj të drejtat e fëmijëve me dhe pa aftësi të kufizu-

ara në frymën e parimit të barazisë. Unë i mbroj fëmijët nga 

abuzimi seksual, emocional apo fizik, shfrytëzimi dhe neg-

lizhenca. Unë i përfshij fëmijët në veprime që i prekin dhe i 

marrin parasysh interesat e tyre në planifikimin dhe zbatimin 

e aktiviteteve.

Unë i respektoj kufijtë dhe veproj me përgjegjësi kur kam të 

bëj me afërsinë dhe distancën. Unë përmbahem nga të gjitha 

format e dëmshme të marrëdhënieve me fëmijët, siç janë 

abuzimi seksual dhe shfrytëzimi. Të gjitha aktet e natyrës 

seksuale (p.sh. puthja, prekja) janë të ndaluara. Secili prej 

këtyre akteve shihet si një akt seksual, i cili do të raportohet  

dhe ndiqet penalisht. 

1. 

3. 

2.  



Unë sinqerisht i respektoj: 

 · veçantitë e tij/saj

 · ndjenjat dhe nevojat e tij/saj

 · vetëvendosjen e tij/saj

 · dinjitetin e pacenueshëm të tij/saj

Unë zotohem të mos praktikoj, refuzoj dhe kundërshtoj sjelljet 

e mëposhtme tek të tjerët: 

 · Kontakte private me fëmijët brenda dhe jashtë lokaleve të 

LAB NI

 · Nënçmoj dhe nuk marr seriozisht deklaratat

 · Para dhe dhurata për fëmijët

 · Damkosja dhe etiketimi i çfarëdo lloji

 · Shpërfillje, injorancë dhe ekspozim

 · Diskriminim, trëmbje dhe përjashtim

 · Dhuna dhe kërcënimi me dhunë

 · të gjitha aktet e karakterit seksual si 

puthja apo prekja, si dhe të folurit seksual

4. 

5. 

6. 

Unë nxis zhvillimin dhe aftësitë e fëmijëve për të ndihmuar 

në ndërtimin e marrëdhënieve të tyre sociale dhe për t’i 

përgjegjësuar. 

Unë i trajtoj fëmijët si personalitete të pavarura. Unë i trajtoj 

me respekt – pavarësisht moshës, gjinisë, prejardhjes, gjuhës, 

fesë, ngjyrës së lëkurës, aftësisë së kufizuar ose pikëpamjeve 

politike.

Unë ndërhyj aktivisht në dyshimin e parë ose vëzhgimin e 

rrezikut që cenon mirëqenien e fëmijës.
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Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations-und Integrationsfonds kofinanziert.


