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Fëmijët janë qytetarë me të drejta 
të plota. Ata gëzojnë të drejtën e 
patjetërsueshme për t’u 
respektuar; meritojnë edukim dhe 
mbështetje me qëllim mbrojtjen e 
tyre, duke i ndihmuar të marrin 
pjesë plotësisht në jetën e tyre 
sipas aftësive të tyre individuale. Të 
rriturit kanë një detyrim të veçantë 
për të siguruar mjedisin e duhur 
për plotësimin e nevojave dhe 
respektimin e të drejtave të 
fëmijëve.  
 
Pas vitit 1990, Shqipëria ka 
ratifikuar një sërë dokumentash 
ndërkombëtarë, që synojnë 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut 
dhe veçanërisht mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve. Megjithatë, 
Shqipëria ende nuk ka krijuar një 
sistem të konsoliduar për mbrojtjen 
dhe kujdesin ndaj tyre. Nga njëra 
anë legjislacioni i miratuar për këtë 

qëllim nuk garanton të gjithë 
mekanizmat për funksionimin e 
sistemit mbrojtës për fëmijët, 
ndërsa nga ana tjetër institucionet 
apo shërbimet ekzistuese nuk kanë 
mandat për t’iu përgjigjur 
plotësisht kërkesave dhe nevojave 
të fëmijëve. Të gjitha këto dhe 
mungesa e koordinimit të 
shërbimeve sociale, ndikojnë 
drejtëpërdrejt në jetën e fëmijëve, 
sidomos në aspektet e edukimit, 
shërbimit shëndetësor, argëtimit 
apo pjesmarrjes së fëmijëve në 
jetën shoqërore.   
 
ALO 116, është një shërbim unik në 
dispozicion të fëmijëve në të gjithë 
vendin, i cili synon ngritjen e 
procedurave dhe standardeve të 
duhura në funksion të një shërbimi 
cilësor për fëmijët dhe të rinjtë në 
vend. 

 

 

 

HYRJE 
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Misioni ynë  

Linja e Këshillimit për Fëmijë – ALO 116 këshillon fëmijët 
nëpërmjet telefonit dhe referon rastet në strukturat 
përkatëse, shtetërore dhe private.  

Filozofia jonë është të përfshijmë fëmijët në referimin e 
nevojave dhe problematikave që ata i shqetësojnë dhe t’i 
ndërgjegjësojmë ata për të drejtat e tyre.  Shërbimet e 
linjës synojnë të kontribuojnë në përmirësimin e sistemit 
të mbrojtjes së fëmijëve nëpërmjet avokatësisë dhe 
mbështetjes së një sistemi që i përgjigjet fëmijëve që kanë 
nevojë për kujdes dhe mbrojtje. Vlerësimi dhe marrja në 

konsideratë e zërit të fëmijëve nëpërmjet ndërgjegjësimit 
të të gjithë partnerëve qendrorë dhe lokalë që punojnë 
me/për fëmijët, është moto e punës së ALO 116.  

ALO 116 është një mundësi për çdo fëmijë që të 
ndihmohet në një moment delikat të jetës së tij/saj.   

Linja e Këshillimit për Fëmijët është një vend, ku e drejtat e 
çdo fëmije për t’u dëgjuar, për tu shprehur, për tu 
informuar dhe për të informuar mbi situatën e tij/saj 
respektohet dhe ai/ajo merr shërbimin e duhur, të ofruar 
nga një staf i kualifikuar.

Objektivat kryesorë të Linjës së ALO 116 
janë: 

 Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes 
së Fëmijëve nëpërmjet avokatësisë 
dhe mbështetjes së një sistemi 
efektiv për fëmijët që kanë nevojë 
për kujdes dhe mbrojtje; 

 Marrja në konsideratë e zërit të 
vetë fëmijëve nëpërmjet 
ndërgjegjësimti të gjithë partnerëve 
sociale; 

 Lehtësimi i fëmijëve në nevojë dhe 
përgjigjia ndaj nevojave të tyre, 
duke vënë në funksionim shërbime 
të kooordinuara. 

                          Misioni I ALO 116 

 Ne i përgjigjemi çdo telefonate 24 
orë në 7 ditë të javës; 

 Ne jemi në dispozicion të gjithë 
fëmijëve duke ofruar shërbim falas; 

 Ne i shërbejmë fëmijëve dhe të 
rinjve në nivel kombëtar;  

 Ne ofrojmë këshillim dhe ndihmë 
për çdo fëmijë;  

 Ne ofrojmë standardet më të mira 
të shërbimit për fëmijët dhe të 
rinjtë;   

 Ne jemi të aksesueshëm për fëmijët 
dhe të rinjtë edhe në forma të tjera 
alternative, si nëpërmjet internetit 
apo shërbimeve postare.  

 

 

 

 

Brazilia, 9 Shkurt 2012 - ALO 116-000 
Linja Kombëtare për Fëmijët e 
Humbur në Shqipëri mori pjesë në 
Konferencën e Rrjetit Global për 
Fëmijët e Humbur në Brazil, GMCN. 
Problemi i fëmijëve të zhdukur është 
një çështje globale që ka nevojë për 
vëmendjenë zbatimin të ligjit dhe për 
vëmëndje të zyrtarëve dhe qeverive 
në mbarë botën. Është vlerësuar se 
së paku 8 milion fëmijë çdo vit, në të 
gjithë botën konsiderohen të 
humbur.  

 

 
 

 

Qëllimi i Konferencës së Rrjetit 
Global për Fëmijët e Humbur lidhej 
me mundësinë e anëtarëve për të  
ndarë praktikat më të mira në 
trajtimin e problemit global të 
fëmijëve të humbur, si dhe të 
diskutojnë çështje të tjera, duke 
përfshirë fëmijët e rrugës në 
Shqipëri, realizimin e hulumtimeve  
mbi fëmijët e  humbur etj. 

Në takim morrën pjesë përfaqësues 
nga katërmbëdhjetë vende të GMCN. 
Konferenca GMCN filloi me një 
seancë të posaçme të organizuar nga 
Sekretariati për të Drejtat e Njeriut,  

 

 

 

 

 

 

 

për të diskutuar praktikat më të mira 
kombëtare dhe ndërkombëtare në 
raportimin dhe trajtimin e rasteve të 
fëmijëve të humbur. 

Aktivitete gjatë vitit 2012 
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8 Mars, 2012 - Dita e Nënes apo Dita 
Ndërkombëtare për të Drejtat e 
Gruas mbarti dhe një ndodhi për ALO 
116- Linjën Kombëtare të Këshillimit 
për Fëmijë. Në restorantin Far East 
pati një event, ku ishte i pranishëm 
stafi i ALO 116 me kutinë dhurimit, 
nga ku u mblodhen 24,700 lek, që do 
shkojnë të gjitha për vazhdimësinë e 
ofrimit të shërbimeve të linjës: 
referim të rasteve, informim dhe 
mbështetje psikologjike 24/7 për të 
gjithë fëmijët e Shqipërisë! 

 
 

4 Prill 2012 - ALO 116 hapi fushatën 
nën moton e “GLOBAL GIVING”. Kjo 
fushatë u udhëhoq nga motoja: “SOT 
ALO 116 KA NEVOJE PER 
MBESHTETJEN TUAJ! Dhuroni te 
paktën 10 USD per ALO 116 në sitin e 
Global Giving nëpërmjet kartës suaj 
apo Paypal dhe na ndihmoni që në 
këtë mënyrë të ndihmojmë sa më 
shumë fëmijë nga e gjithë 
Shqipëria”.  

 
Kemi nevojë të tregojmë që edhe ne 
Shqiptarët e Shqiperisë jemi po aq 
filantrope sa edhe miqtë tanë që 
jetojnë jashtë!  

 

6 Prill 2012 

Ditё e Hapur pranё ALO 116 

Organizatat dhe Institucionet njihen 
me Linjёn Kombёtare tё Kёshillimit 
pёr Fёmijё dhe japin sugjerime pёr 
sistemin e referimit. 

ALO 116 – Linja Kombёtare e Kёshillit 
pёr Fёmijё, zhvilloi në datën 6 prill 
2012  njё ditё tё hapur dhe mirёpriti 
nё mjediset e saj pёrfaqёsues tё 
institucioneve publike, 
ndёrkombёtare dhe organizatave tё 
shoqёrisё civile sidomos ato me 
fokus mbrojtjen dhe avancimin e tё 
drejtave tё fёmijёve. 

Ky takim kishte pёr qёllim informimin 
dhe ndёrgjegjёsimin e organizatave 
tё shoqёrisё civile pёr ekzistencёn e 
ALO 116, shёrbimet e ofruara prej saj 
dhe format e bashkёpunimit qё 
mund tё ngrihen nё tё ardhmen, me 
qёllim avancimin e tё drejtave tё 
fёmijёve dhe zgjidhjen e problemeve 
dhe çёshtjeve tё tyre. 

Nё prezantimin e shёrbimeve dhe 
aktivitetit tё ALO 116 u evidentua 
rёndёsia e funksionimit tё saj, si njё 
shёrbim esencial pёr identifikimin e 
problemeve dhe çёshtjeve qё 

shqetёsojnё fёmijёt e qё janё 
evidentuar nga ALO 116 gjatё kёtyre 
tre viteve. 

U vu nё dukje se ALO 116 ka ngritur 
njё sistem referimi pёr çdo rast dhe 
nevojё tё evidentuar, ka arritur tё 
mbledhё statistika dhe informacion 
mbi problemet dhe çёshtjet qё 
shqetёsojnё fёmijёt shqiptarё dhe ka 
arritur tё japё kontribut nё zgjidhjen 
e problemeve tё dhunёs, shfrytёzimit 
dhe diskriminimit ndaj fёmijёve. 
Gjithashtu ALO 116 ka mundur tё 
lobojё dhe advokojё pranё 
institucioneve falё informacionit dhe 
dijes sё akumuluar. 

Prezantimi u shoqёrua nga njё seri 
pyetjesh tё pjesёmarrёsve tё cilёt 
ishin tё interesuar pёr funksionimin e 
linjёs, problemet e raportuara prej 
tyre dhe funksionimit tё sistemit tё 
rreferimit. 

Falё edhe ndёrhyrjes konstruktive tё 
Avokatit tё Popullit Z. Igli Totozani, 
Komisioneres pёr Mbrojtjen kundёr 
Diskriminimit Znj. Irma Baraku dhe 
pёrfaqёsuesve tё institucioneve dhe 
organizatave tё shoqёrisё civile, 
debati u avancua nё raport me disa 
nga problemet kryesore qё 
ekzistojnё nё lidhje me sistemin e 
referimit dhe tё ndёrhyrjes pёr 
zgjidhjen e problemeve emergjente 
tё fёmijёve. 

Nё debat u diskutua, se pavarёsisht 
ekzistencёs sё njё profili ligjor, efektit 
koordinues dhe mbёshtetës sё 
Shёrbimit Social, ALO 116 duhet tё 
ndjekё dhe monitorojё çdo rast tё 
referuar pёr shkak se efiçenca e 
shёrbimeve nuk ёshtё ende nё 
nivelin e duhur. Sipas pjesёmarrёsve 
sistemi i referimit duhet tё 
funksionojё nё atё mёnyrё qё 
çёshtjet tё arrijnё tё delegohen tek 
OJF-tё si organizma qё kanё ngritur 
kapacitetin e duhur pёr tё ndёrhyrё. 

Me sugjerim tё Avokatit tё Popullit, 
Z. Igli Totozani, tё gjitha organizatat 
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pjesёmarrёse u ftuan tё pёrgatisin 
propozime konkrete legjislative qё tё 
sjellin pёrmirёsime nё shёrbim. 

ALO 116 ka kёnaqёsinё qё mund tё 
kontribuojё nё avancimin e 
diskutimeve mbi pёrmirёsimin e 
standartit tё shёrbimit ndaj fёmijёve 
kudo nё vend. 

Gjatë eventit, nga shitja e 
materialeve të ALO 116, u gjenerua 
shuma prej 14.300 Lek, e cila do te 
behet pjese e buxhetit te ALO per 
vitin 2012-2013. 

 

23-28 Prill 2012-ALO 116 në 
bashkëpunim me  World Vision, Save 
the Children, La Casa Nel Cure, ADRA, 
VIS TIRANA, TAMAM, Rrjeti i 
Vullnetarëve Shqiptarë, Eco Volis dhe 
UNICEF, organizuan aktivitete të 
Javës Globale të Edukimit, ku ndër të 
tjera përmendim edhe eventin 
publik: “PIKTURA E MADHE” 

 

 “Piktura e Madhe” e Fëmijëve është 
një ndër aktivitetet më të 
rëndësishme të “Javës Globale mbi 
Edukimin”, rreth nxënësve në botë, 
mësuesve, prindërve, zyrtarëve apo 
drejtuesve në fushën e arsimit, 
përkujdesit dhe edukimit.  

Fushata e këtij viti u përqëndrua mbi 
rëndësinë që ka edukimi dhe 
përkujdesi fëmijëria e hershme dhe 
mbi mënyrën si ai ndikon në 
zhvillimin e mëvonshëm të 
personalitetit të fëmijës 

 

Piktura e madhe përfshiu bërjen e 
fotografive, vizatimeve ose pikturave 
të një bote ideale për fëmijët,që 
kanë marrë kujdes dhe edukim që në 
fëmijërinë e hershme. Në realizimin e 
“Pikturës së Madhe” morën pjesë 
fëmijët, të rritur, prindër dhe 
mësues. 

4 Maj 2012-Një mbrëmjë mes miqsh 
në mbështetje të ALO 116. 

 

Me pjesëmarrjen e personaliteteve 
të njohura të shoqërisë civile por jo 
vetëm, u zhvillua mbrëmja e datës 4 
Maj 2012. Në të ishin të pranishëm 
ambasadorë të huaj në Shqipëri, 
këngëtarët e mirënjohur Mirjam 
Cani dhe Alban Skënderaj , 
përfaqsuesi I UNICEF në Shqipëri Z. 
Deltef Palm, zv.Ministria znj. Nora 
Malaj etj 

Mbrëmja kishte për qëllim të 
grumbullonte fonde për të rritur 
qëndrueshmërinë e shërbimit.  

ALO 116-Fëmijët ndërtojnë vetë 
shtëpinë e ëndërrave 

ALO 116- Linja Kombëtare e 
Këshillimit për Fëmijë u bashkua në 
Megatek Fest, këtë vit ku më 6 korrik 
2012, u zhvillua një organizim 

i përvitshëm ku promovohen 
produktet e Megatek, nën moton 
‘Bëje mirë, Bëje vetë”. 

 ALO 116- Linja Kombëtare e 
Këshillimit për Fëmijë ngriti stenda 
në Megatek Fest, një stendë pranë 
këndit të “Xhaxhi Piktorit” i ftuar 
special për këtë event dhe një stendë 
pranë teatrit të kukullave ku bashkë 
me “Xhaxhi Piktorin”, stafi i ALO 116 
ftoi dhe ndihmoi fëmijët për disa orë 
në aktivitetin më të ri për këtë vit në 
Megatek: ‘Si të ndërtojmë shtëpinë e 
ëndërrave’. Në fund të ditës u ndanë 
çmime për vizatimet më të bukura. 
Në këndin e teatrit të kukullave u 
ftuan prindërit në një diskutim të 
hapur “Cila është shtëpia ideale për 
fëmijët tuaj”, diskutim i cili u 
moderua nga pjestarë të stafit të ALO 
116. Në këtë kënd u vunë në shitje 
produkte me logon e ALO 116. Të 
ardhurat nga këto shitje shkuan për 
qëndrueshmërinë e një prej 

shërbimeve më  

 

 

 

të rëndësishëm për fëmijë në 
Shqipëri- ALO 116. 

ALO 116 PRANOHET ANËTARE 
ME TË DREJTA TË PLOTA E LINJES 
NDERKOMBËTARE TË FËMIJËVE 

Në datat 17-19 tetor 2012, në 
Durban, Afrikë e Jugut u zhvillua 
“Konferenca e Gjashtë 
Ndërkombëtare e Linjave 
Ndërkombëtare të Këshillimit për 
Fëmijë”. Misioni i konsultimit të 
linjave të të   gjithë botës ishte 
diskutimi i mënyrave të mbrojtjes së 
fëmijëve nga abuzimi, dhuna, 
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keqtrajtimi, shfrytëzimi dhe forcimi i 
sistemit të mbrotjes së fëmijëve 
nëpërmjet këshillimit telefonik 

 

 

 

 

 

 

 

Në këtë konsultim mori pjese për 
herë të parë edhe ALO 116-Linja 
Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë 
në Shqipëri, ku prezantoi progresin e 
saj gjatë këtyre 3 viteve të ofrimit të 
shërbimeve për fëmijët. 

Gjatë këtij konsultimi Bordi Drejtues i 
Linjës Ndërkombëtare të Fëmijëve 
(CHI) vlerësoi progresin e ALO 116, si 
i vetmi shërbim social që e dëgjon në 
çdo moment zërin e fëmijëve dhe 
vendosi që ALO 116 të pranohet 
anëtare me të drejta të plota e Linjës 
Ndërkombëtare të Fëmijëve (CHI). 

ALO 116 tashmë është anëtare me të 
drejta të plota e Linjës 
Ndërkombëtare të Telefonit për 
Fëmijë. Në mbi tre vjet të punës së 
saj Linja i është përgjigjur më shumë 
se 412.617 telefonatave të fëmijëve 
duke ndihmuar nga afër me 
shërbime dhe këshillim 11.132 fëmijë 
dhe adoleshentë në të gjithë 
Shqipërinë. 

 

21 Nëntor 2012-ALO 116 merr pjesë 
në konferencën shkencore për 
Dhunën ndaj Fëmijëve në Shqipëri. 

 

Në muajin nëntor 2012 në Shqipëri u 
zhvillua konfernca shkencore për 
Dhunën ndaj Fëmijëve në Shqipëri ku  
menaxherja e përgjithshme e ALO 
116 Belioza Çoku ishte pjesë e grupit 
të katërt tematik. Prezantimi i 
menaxheres së përgjithshme të ALO 
116 u fokusua tek vlerësimi i 
mbledhjes së të dhënave nga sistemi 
i mbrotjes së fëmijëve në Shqipëri. 
Gjithashtu diskutimi i saj u ndal tek 
shkaqet dhe pasojat e abuzimit dhe 
neglizhimit të fëmijëve.  

Në këtë konferencë secili nga 
pjesmarrësit pati mundësinë që të 
jepte kontributin e tij për 
vazhdimësinë e shërbimit ALO 116 
duke blerë produktet me logon e ALO 
116 të cilët ishin të ekspozuara gjatë 
gjithë kohës së zhvillimit të 
konferencës. 

 

Leksion i hapur në Fakultetin e 
Shkencave Sociale me studentë të 
Punës Sociale 

Me dt 7 dhjetor ALO 116 zhvilloi nje 
leksion të hapur pranë fakultetit të 
Shkencave Sociale me student të vitit 
2 dega Punë Sociale. Leksioni u 
zhvillua në dy orë mësimore. Gjatë 
orës së parë studentët u njohën me 
mënyrën se si është krijuar ALO 116, 
mënyrën se si funksionon ALO 116, 

shërbimet që ne ofrojmë, misionin e 
ALO 116 si dhe u prezantuan 
statistikat për periudhen 3 vjecare 
(2009-2012) të shërbimit. Gjatë orës 
së dytë të leksionit u fokusuam në 
çështjet konkrete që raportojnë 
fëmijët.  Studentët ishin shumë 
kurioz të njihnin realitetin që 
percjellin fëmijët pranë shërbimit 
ALO 116, situatën në të cilën gjënden 
të drejat e fëmijeve sot , teknikat që 
përdorin këshilluesit pranë këtij 
shërbimi si dhe roli i punonjësit social 
në këshillim. 

 

 

 

20 Dhjetor 2012, ALO 116 bëri 
hapjen zyrtare te shtëpizës nr. 38 

Gjatë një periudhe 2 javore shtëpiza 
me nr.38 qëndroi e hapur për të 
gjithë publikun e interesuar. U vunë 
në dispozicion të fëmijëve dhe 
prindërve bluza, çanta, kapele, 
kartolina, axhenda, stilolapsa dhe 
akoma më shumë dhurata me logon 
e ALO 116. Çdo dhuratë e blerë nga 
ALO 116 shkoi në ndihme të 
këshillimit të fëmijëve nga e gjithë 
Shqipëria.  
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CRCA dhe ALO 116 dhurojnë 120 
pako për fëmijët në situate të rrugës 

Qëndra për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Fëmijëve (CRCA) dhe ALO 116- 
Linja Kombëtare e Këshillimit për 
Fëmijë, me mbështetjen e Bankës 
Ndërkombëtare Tregëtare (ICB Bank) 
këtë vit dhuroi 120 pako për dy 
Qëndrat ditore të fëmijëve në situatë 
rruge. Kjo nismë u realizua falë 

donacionit që Banka Ndërkombëtare 
Tregëtare i bëri CRCA-së dhe ALO 
116, për tu ardhur në ndihmë 
shtresave më në nevojë të shoqërisë. 

Është hera e parë që një numër kaq i 
madh fëmijësh ndihmohen nga CRCA 
dhe një ndër bankat më serioze në 
vend si ICB Albania. Filantropia e 
Bankës Ndërkombëtare Tregtare i 
erdhi në ndihmë 120 fëmijë që vijnë 
nga situata të rënda rruge nga dy 
qëndrat ditore në Tiranë të drejtuara 
nga ARSIS dhe Save the Children. 
Fëmijët u pajisën me xhupa, këpucë, 
doreza, atlete dhe veshje të tjera të 
reja. Ky aktivitet u zhvillua prane 
Shtëpizës Nr. 38, nga ora 10.00 deri 
në orën 14.00, pranë pedonales së 
qytetit të Tiranës në Rrugën Murat 

Toptani. Në aktivitet ishin të 
pranishëm stafi i CRCA, ALO 116 dhe 
ICB Bank të cilët ekspozuan edhe 
stendat e tyre promovuese. 
Maskotat e ALO 116 i dhuruan 
fëmijëve të pranishëm buzeqeshje 
dhe gëzim. Në kuadër të 
përgjegjësisë sociale, duke marrë 
shkas edhe nga bashkëpunimi me 
Bankën Ndërkombëtare Tregtare, 
shpresojmë që ky të jetë vetëm fillimi 
i një kulture filantropike nga ana e 
bizneseve private në vend, duke 
qënë se CRCA uron fëmijët e 
Shqipërisë me dhurata cdo fundvit. 

 

 

 
 

ALO 116 në Konferenca Ndërkombëtare 

13-14 Shtator 2012-Athinë, Greqi- “Abuzimi dhe neglizhimi i fëmijëve në Ballkan dhe botë gjatë krizës botërore. Fakte të 
bazuara tek praktika dhe praktika të bazuara në fakte” (Altin Hazizaj, Drejtor i Përgjithshëm) 

18 shtator 2012-Sarajevë, Bosnjë Hercegovinë-“ Përmirësimi i reagimit kundër dhunës ndaj fëmijëve duke kthyer provat në 
politika dhe rezultate” (Belioza Çoku, Menaxhere e Përgjithshme ALO 116) 

17-19 Tetor 2012-Durban, Afrikë e Jugut- “Linja Ndërkombëtare e Këshillimit për Fëmijë (CHI) mbajti Konsultimin e Gjashtë 
Ndërkombëtare të Linjave Ndërkombëtare të Këshillimit për Fëmijë. ALO 116 u pranua anëtarë më të drejta të plota e 
Linjave Ndërkombëtare të Këshillimit për Fëmijë” (Altin Hazizaj, Drejtor i Përgjithshëm)  

27-28 Nëntor 2012, Ankara, Turqi- “Konferenca Evropiane e Këshillit të Evropës: "Rritja e progresit në luftën e dhunës 
kundër fëmijëve"(Altin Hazizaj, Drejtor i Përgjithshëm) 
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ALO 116 në media 

20 Mars 2012-Televizioni Vizion Plus, Emisioni Ora 5-Mirgit Vataj Supervizor ALO 116 dhe Belioza Çoku Menaxhere e 

Përgjitshme ALO 116-I nevojitet shuplaka fëmijës? 

21 Prill 2012-Televizioni Albanian Screen, emisioni AGON-Mirgit Vataj Supervizor ALO 116 “Loja e marrë seriozisht” 

1 Qershor 2012- Televizioni Albanian Screen, emisioni AGON-Belioza Çoku Menaxhere e Përgjithshme e ALO 116- “3 vjet 

ALO 116” 

Tetor 2012-Televizioni Shqiptar TVSH-Gjergji Xhaholli Supervizor ALO 116-“Fëmijët e rrugës dhe situata e vështirë e tyre në 

Shqipëri” 

4 Tetor 2012-SOT.com-Drejtor i Përgjithshëm Altin Hazizaj-“Fëmijët shqiptarë, viktima të turizmit seksual. Skemat e 

abuzimit” 

9 Tetor 2012- Televizioni Top Channel, emisioni Mbasdite në Top Channel- Drejtor i Përgjithshëm Altin Hazizaj- “Fëmijët e 

rrugës” 

11 Tetor 2012-Televizioni Top Channel, emisioni Mbasdite në Top Channel-Mirgit Vataj Supervizor ALO 116-“Fëmijët jetim 

social” 

27 Tetor 2012-Televizioni News 24,emisioni Klinika 24-Mirgit Vataj Supervizor ALO 116-“Ankthi tek adoleshentët” 

31 Tetor 2012-Televizioni Vizion Plus,emisioni Dita Ime- Drejtor i Përgjithshëm Altin Hazizaj-“Si të përballojmë situatat e 

vështira” 

Nëntor 2012- Televizioni  Top Channel, emisioni Mbasdite në Top Channel- Belioza Çoku Menaxhere e Përgjithshme e ALO 

116-“Fëmijët e humbur” 

7 Nëntor 2012-Televizioni A1 Report, emisioni URBANIKA-Erinda Ibrahimllari,Supervizore e ALO 116-Ekspozimi i fëmijëve 

ndaj dhunës ekstreme 

19 Nëntor 2012-Revista Klan- Mirgit Vataj Supervizor i ALO 116-“Interneti një lojë fëmijësh” 

27 Nëntor 2012-Daklaratë Publike “Dhuna policore ndaj fëmijëve është e pajustifikueshme” 

23 Dhjetor 2012-UTV News, emisioni Edicioni i pare- Mirgit Vataj Supervizor ALO 116 “Shtepiza nr 38 e ALO 116 ne qytezen 

e fundvitit” 
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FËMIJËT RAPORTOJNË! 
 

Raporti i telefonatave dhe të dhënave të raportuara në ALO 116   
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FËMIJËT RAPORTOJNË 

 

Linja e Këshillimit për Fëmijë (ALO 116) është një shërbim që ka për qëllim të ndihmojë fëmijët përmes këshillimit 

me telefon dhe referimit në Institucionet qeveritare dhe joqeveritare që ofrojnë shërbime për fëmijët.   

ALO 116 mbështetet nga UNICEF dhe CRCA Shqipëri. ALO 116 ofron shërbim 24 orë në ditë përgjatë 7 ditëve të 

javës dhe është në dispozicion të të gjithë fëmijëve në Shqipëri. Pranë ALO 116 fëmijët dhe prindërit mund të 

marrin informacion si dhe të raportojnë rastet e fëmijëve të humbur, të raportojnë raste të dhunës dhe 

keqtrajtimit të fëmijëve në familje, shkollë ose komunitet; të kërkojnë këshillimin për marrëdhëniet ndër-

personale midis fëmijëve apo të informohen për çështje të cilat fëmijët i konsiderojnë të rëndësishme. Çdo fëmijë 

telefonon falas në ALO 116 faqë mbështetjes me telefonata falas nga të gjitha kompanitë e telefonisë celulare 

dhe fikse në Shqipëri. 

Bazuar në të dhënat e mbledhura nga telefonatat që fëmijët kanë kryer pranë ALO 116 dhe rasteve të 

rregjisturara, ajo që mund të thuhet është se numri i telefonata edhe për vitin 2012 mbetet relativisht i lartë. Kjo 

është një tregues se shërbimi është i aksesueshëm për fëmijët në të gjitha zonat e Shqipërisë, qofshin ato urbane 

apo rurale. Në kuadër të të dhënave të mbledhura është bërë klasifikimi cilësor dhe sasior i tyre, të dhena që 

paraqiten përgjatë këtij raporti në vijim. Në këtë klasifikim përfshihen:  

 

Telefonata për këshillim: 

Përfshihen telefonatat ku ofrohet këshillim psiko-social ndaj fëmijëve, adoleshentëve dhe në pak raste të rinjve të 

moshës 18-21 vjeç. Problematikat dhe shqetësimet e raportuara tek ALO 116 gjatë këtij viti kanë qënë të 

larmishme. Marrëdhëniet me partnerin/en, problemet afektive, marrëdhëniet familjare, dhuna dhe abuzimi, 

fenomeni i bulizmit, problemet me mësuesit, problemet akademike, lypja, varësia nga substancat, problemet në 

përdorimin e internetit etj, kanë qënë disa nga çështjet me të cilat janë përballur këshilluesit pranë ALO 116. 

 

Telefonatat për Informacion  

Fëmijët telefonojnë shpesh për të kërkuar informacion mbi shërbimet e ALO 116, mbi stadet e zhvillimit të 

fëmijëve, karakteristikat, pyesin mbi drogat, duhanin dhe çështjet e HIV-AIDS-it, marrëdhëniet seksuale me 

partnerët, marrëdhëniet midis adoleshentëve apo marrëdhëniet me prindërit dhe mësuesit. Të gjitha këto 

telefonata kanë si qëllim, jo vetëm marrjen e informacionit, por edhe testimin e shërbimit në drejtim të aftësive 

të operatorëve dhe Linjës për të ofruar shërbimin e kërkuar. Kjo kërkon që stafi i ALO 116 të jetë në vijimësi i 
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informuar dhe koherent me zhvillimet më të fundit, si në fushën e ligjit, ashtu edhe në fusha të informacionit 

specifik. 

 

Telefonata të ndërprera   

Në databazën e të dhenave të ALO 116 që prej vitit 2011 është shtuar edhe kategoria e telefonatave të 

ndërprera. Ndodh që për arsye teknike apo për arsye të fluksit të lartë të telefonatave të ketë ndërpererje të 

bisedës midis këshilluesit dhe fëmijës.  Kjo ndërprerje mund të ndodhë si nga prania e papritur e një personi të 

rritur në momentin e bisedës midis fëmijës dhe ALO 116, ashtu edhe për shkaqe teknike.  

 

Telefonata për arsye “të tjera”  

Me termin "telefonata për arsye të tjera", i referohemi telefonatave, qëllimi i të cilave nuk përmbushet nga ALO 

116 ose nuk kanë nevojë për shërbime të ofruara nga Linja. 

 

Telefonata testuese  

Në kategorinë e telefonatave testuese përfshihen: telefonatat e heshtura (receptori është i hapur, por personi 

nuk flet), telefonata në mjedise të larta me zhurmë ose mjedise me muzikë të lartë, telefonata tallëse dhe 

ofenduese, apo edhe ato telefonata ku shprehet nivel i lartë agresiviteti, përfshi edhe sharjet. 

 

Kategorizimi sipas prurjes së telefonatave 

Në Alo 116 telefonatat kategoriziohen edhe në bazë të shpeshtësisë që një telefonues ka kryer. Ato ndahen në: 

 a) permanente b) periodike c) telefonata të reja dhe d) telefonata të pa identifikuara.  

a)  Në telefonatat permanete grupohen ato biseda, të cilat vijnë nga telefonues, që marrin më tepër se një 

herë në ditë pranë Linjës së Këshillimit për Fëmijët.  

b)  Në telefonatat periodike klasifikohen bisedat që telefonuesit kanë telefonuar më tepër se një herë dhe të 

cilat kanë hyrë procesin e trajtimit.  

c) Telefonata të reja klasifikohen ato biseda të cilat marrin për herë të parë pranë Linjës. 

d)  Telefonata të pa identifikuara, të cilat zënë dhe numrin më të madh të telefonatave, ku përfshihen ato 

biseda të cilat këshilluesit nuk arrijë të identifikojë nësë telefonuesi e ka për herë të parë që telefonon në linjë 

apo është një telefonatë përsëritëse.  
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NDARJA E TELEFONATAVE SIPAS KATEGORIVE 
 

                                      

 
 
Numri total i  telefonatave për periudhën Janar 2012-Dhjetor 2012 është 99.203 telefonata të klasifikuara si më poshtë:  
 

- 26.397 telefonata për informacion 
- 1.971 telefonata për këshillim 
- 49 telefonata për referim 
- 10.785 telefonata të ndërprera 
- 46.675 telefonata testuese 
- 13.326 telefonata heshtje (fëmija frekuenton shërbimin, por qëndron në heshtje) 

 

 

27% 

2% 

11% 

47% 

13% 

Grafik 1: Kategoritë e telefonatave  
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KLASIFIKIMI I TELEFONATAVE SIPAS PRURJES 

 

 

Grafiku i mësipërm paraqet sasinë dhe tipin e telefonatave sipas prurjes, numrin e telefonatave periodike (raste 
të cilat telefonojnë në linjë në mënyrë periodike), telefonatave permanente (telefonues të cilët kanë krijuar varësi 
dhe telefonojnë në mënyrë të përsëritur dhe të vazhdueshme), telefonuesve të rinj (kjo kategori shpreh numrin 
total të fëmijëve që telefonojnë për herë të parë) dhe telefonata të paidentifikuara. 

Numri i telefonuesve të rinj të identifikuar që kanë telefonuar gjatë vitit 2012 është 10.599. Ky numër përfaqëson 
fëmijët dhe të rinjtë të cilët kanë telefonuar për herë të parë në linjë.  
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Grafik 2: Telefonata sipas prurjes 
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Grafik 3: MOSHA DHE GJINIA E TELEFONUESVE 

 

 

 

Edhe gjatë vitit 2012 numri më i lartë i thirrjeve është kryer nga telefonues meshkuj përkatesisht 51.284 
thirrje janë kryer nga telefonues meshkuj, 20.427  thirrje janë kryer nga telefonues të gjinisë femërore 
dhe 27.492 thirrje janë kryer nga telefonues me gjini të paidentifikuar. Janë kryer 28.314  thirrje nga 
telefonues fëmijë, 4809  thirrje nga telefonues të rritur (prindër, të afërm dhe të njohur të fëmijëve, 
mësues dhe profesionistë që punojnë me dhe për fëmijët) dhe 31827  thirrje nga fëmijë dhe të rritur 
bashkë dhe të panjohur (kur në sfond është heshtje, vendoset muzikë, zhurmë dhe kur flasin shumë zëra 
në të njëjtën kohë). Grupmosha e fëmijëve që kanë telefonuar më shpesh për vitin 2012 pranë ALO 116 
janë fëmijët e grupmoshës 13-15  vjeç dhe janë fëmijë të gjinisë mashkullore.  
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Grafik 4: REZIDENCA E TELEFONUESVE 

 

 

 

Në lidhje me rezidencën e fëmijës mund të themi se tek një pjesë e madhe e tyre, ajo mbetet e 
padeklaruar.  

Në rastet kur fëmijët telefonojnë për arsye këshillimi apo informimi, ata janë vetëm ose nën shoqërinë 
e familjes së tyre. E kundërta ndodh kur fëmijët telefonojnë për arsye testuese, në këtë rast ata janë në 
grupe bashkëmoshatarësh dhe në këtë rast ata nu k kërkojnë një ndihmë reale.  

Në lidhje me kategorinë e telefonuesve të rritur mund të themi se, ata telefonojnë në praninë e 
familjarëve dhe kryesisht kur janë vetëm pa shoqërinë e dikujt tjtër.  

Për kategorinë e tretë të telefonusve që përfshin telefonue s të rritur dhe fëmijë apo edhe të panjohur, 
mund të themi se pjesa dërmuese e tyre nuk e identifikojnë vendodhjen në momentin e telefonatave . 
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Grafik 5: SHPËRNDARJA GJEOGRAFIKE E TELEFONATAVE 

 

 

 

 

Siç shihet nga grafiku pjesa më e madhe e telefonatave vijnë nga qytet me përqëndrimin më të lartë të popullsisë. Pjesa më 
e madhe  e telefonuesve nuk e identifikojnë vendndodhjen apo vendlindjen e tyre. Database ekzistues grumbullon të dhëna 
edhe për ndarjen midis qytetit dhe fshatit por pjesa më e madhe e telefonueve nuk pranojnë të idetifikojnë këtë ndarje. 
Trendi i telefonatave nuk paraqet  ndryshime te dukshme në krahësim me vitet e kaluara.  

Qytet me numrin më të lartë të telefonatave janë Tirana . Durrësi, Shkodra, Fieri dhe Korça. Ndërkohë mund të përmendim 
si qytete me numrin më të ulët të telefonatave Hasin , Skraparin, Tropojën , Pukën dhe Përmetin. Kjo diferencë lidhet me 
numrin e ulët të popullsisë në këto qytet të vogla , por dhe me njohjen më të pakët të shërbimit në këto zona.  
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RASTET TË REFERUARA 

 

 

 

 

Më sipër renditen të gjitha institucionet që ALO 116 ka referuar raste. Ekzistojnë raste të cilat janë në dy institucione 
njëkohësisht, por për efekt kategorizimi këtu janë llogaritur si rast te referuara vetëm në një nga institucionet e mësipërme. 
ALO 116 falenderon të gjitha organizatatat partnere dhe institucionet shtetërore për ndihmën dhe mbështetjen e ofruar.  
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Grafik 6: INFORMACIONI I KËRKUAR 

 

 

 

Çdo dite ka telefonues të rinj që telefonojnë për tu informuar për shërbimet që ofron ALO 116. Fëmijët 
dhe adoleshentët informohen për çështje të fëmijëve/të drejtat e fëmijëve, HIV/AIDS-in për 
marrdhëniet me bashkëmoshatarët, rëndësinë e aktiviteteve të tyre të p ërditshme, aktivitete që kanë 
ndikim të drejtpërdrejt në zhvillimin e tyre, falnederojnë për ndihmën që kanë marrë nga ALO 116 etj. 
Por fëmijët e kanë konsideruar ALO 116 si një “vend” në të cilin mund të ndajnë dhe lumturinë e tyre 
më këshilluesit por edhe të shprehin talentin e tyre në këndim dhe recetim. 
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Tabele 2: TELEFONATAT TESTUESE 

 Mashkull Femer E panjohur 

Ofendim 990 101 19 

 Sharje 2488 157 46 

Tallje 15394 2854 440 

Kercenim 72 11 5 

Zhurme 1022 204 1410 

Mbyllje 6284 1468 9707 

Muzike 237 42 549 

Informacion 104 44 11 

Abuzim dhe dhune 9 3 0 

Pa shtepi/me nevoja baze 10 1 1 

Marrdh.me njeri tjetrin 14 9 3 

Perdorim dhe abuzim me 
substanca 

15 0 2 

Prob ne shkolle 12 7 0 

Marëdhënie Familjare 1794 223 888 

Seksualitet, fakte te jetes 6 1 0 

Shendet mendor/psikosocial 7 9 1 

Diskriminim 0 1 0 

Total 28458 5135 13082 

 

Këtu paraqiten në mënyrë të detajuar telefonatat testuese, duke saktësuar mënyrat e shumëllojshme nëpërmjet 
të cilave fëmijët testojnë linjën. Në nivele të larta paraqitet numri i telefonatave të mbyllura dhe telefonatat 
tallëse. Gjithashtu, ka një numër të konsiderueshëm fëmijësh që telefonojnë nga mjedise të zhurmshme. Testimi 
është hapi I parë që fëmijët përdorin për të ndërtuar një marrdhënie besimi me operatorin këshillues.  
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Grafik 7: KEQTRAJTIM DHE DHUNË 

 

 

Rast 

A është një vajzë 12 vjeçare, e cila telefonon ALO 116 dhe tregon se prindërit e dënojnë. Ajo shpreh se ndihet keq 
por dhe ka frikë nga prindërit e saj. Vajza tregon se marrëdhënia e saj me prindërit ka qenë pak më mirë para një 
jave por ka rreth një jave që ata e dënojnë duke e mbyllur në tualet ose në dhomë dhe duke e lënë për orë të tëra 
pa ngrënë. Ajo shprehet se para kësaj jave ata e dënonin vetëm kur ajo bënte gabime, por javën e fundit ata e 
dënojnë pa asnjë shkak. Ajo ka frikë ti pyesë prindërit se përse ata e dënojnë pasi ka frikë se mos ata e lënë pa 
ngrënë për orë akoma dhe me të zgjatura. 

Para një viti familja ka humbur nje vajzë. I ati i vajzës z.N 
punon si kamarier ndërsa e ëma është shtëpiake.  

 

Trajtimi rastit 

Në fillim të telefonatës u bë prezantimi i Linjës së Këshillimit 
për Fëmijë dhe më pas prezantimi i operatorit këshillues, 
për ndërtimin e marrëdhënies midis këshilluesit dhe vajzës 
A. 

Gjatë bashkëbisedimit duke realizuar pyetjet e nevojshme, u 
eksplorua ngjarja dhe situata ku ndodhej vajza. Gjithashtu 
këshilluesi eksploroi ndjenjat dhe përjetimet emocionale të 
vajzës duke treguar vëmendje ndaj çdo reagimi emocional. 
Gjatë çdo telefonate, ofrohet support i vazhdueshëm, me 
qëllim rritjen e sigurisë nga ana e shërbimit, mbi raportin 
konfidencial midis telefonuesit dhe operatorit këshillues. U 
eksplorua gjendja e saj shpirtërore. Këshilluesi vlerësoi 
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Mashkull 8 20 10 7 2 21 4 1 74 

Femer 14 27 22 7 0 5 7 3 85 

Te panjohur 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Fëmijëria konsiderohet nga disiplinat mjekësore, 
psikologjike e pedagogjike si një periudhë vendimtare 
për të ardhmen e zhvillimit të fëmijëve si individë dhe si 
qytetarë. Rëndësia e kësaj periudhe për gjithë 
zhvillimin e mëpasmë e bën të domosdoshme që për 
fëmijët të tregohet kujdes i posaçëm për t’ua plotësuar 
atyre nevojat zhvillimore. Njëra prej tyre është nevoja 
për siguri dhe pa plotësimin e kësaj nevoje është e 
pamundur të kemi individë të shëndetshëm dhe 
qytetarë të përgjegjshëm. 
Dhuna kundër fëmijëve në kulturën shqiptare shihet si 
një mjet për disiplinimin e tyre. 
Përdorimi i formave të lehta dhe të moderuara të 
dhunës trupore dhe psikologjike është mjaft i përhapur. 
Shumë fëmijë u nënshtrohen formave të ashpra dhe 
degraduese të dhunës dhe të poshtërimit si: rrahja, 
incesti, abuzimi seksual, braktisja, shitja e fëmijëve për 
shfrytëzim dhe prostitucion, krime nderi, e deri tek 
abortet selektive. 
. 
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marrëdheniet e saj me pjesëtarët e tjerë të familjes dhe më pas i ofroi disa alternative të mundshme që mund ta 
lehtësojnin ose ndihmojnin vajzën, të ndihej më mirë. Vajza këshillohet që të flasë me psikologen e shkollës për 
problemin e saj, gjithashtu ftohet që të telefonojë tek ALO 116. Pas disa komunikimeve të vazhdueshme vajza 
fillon të ndërtojë ura komunikimi me prindërit. Bisedat e mëvonshme nxjerrin në pah konfliktin në formën e tij të 
plotë por edhe arsyet e  

 

Grafik 8: SHFRYTËZIM PËR QËLLIME PËRFITIMI 

 

 

 

Rast 

K. P. telefonon gjatë orës së pushimit nga puna e tij ku kishte gjetur një telefon dhe kërkonte ndihmë për faktin se i ati e 
godet. Gjatë kësaj kohe ai tregon se punon në fshatin ku ai banon. Puna që ai bën është nxjerrja e gurëve bashkë me të 
rritur të tjerë, ku K është i vetmi fëmijë 10 vjeçar që punon në këtë vend. Ai merr 1000 lek të reja në ditë të cilat i shpenzon 
i ati. Kur psikologia e pyet se çfarë pune bën i ati, ai përgjigjet : “ po ai punon , bredh me motor gjithë ditën” 

Nëna e tij, ka ndërruar jetë rreth shtatë vjet më parë dhe tani jeton vetëm me të atin. Nuk ka motra dhe vëllezër të tjerë, 
madje as të afërmit nuk i ka takuar ndonjëherë.  

Në shkollë nuk ka shkuar asnjëherë dhe nuk di të shkruajë as të lexojë. Ndërkohë që orari i pushimit mbaron dhe K. P. e 
ndërpret bisedën duke thënë se ndoshta do telefonojë një herë tjetër. Ndoshta nuk ka një telefon, këtë herë ia dha dikush 
nga burrat e rritur me te cilët ai punon.  K.P nuk ka telefonuar sërisht tek  ALO 116! 
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Grafik 9: FËMIJË PA SHTËPI/TË LARGUAR/ME NEVOJA BAZË 

 

 

 

Rast 

A.I telefonon pranë ALO 116 dhe fjalia e parë që thotë është “jam i varfër”. A.I kërkon ndihmë ekonomike për familjen e tij. 
Familja përbëhet prej 5 anëtarësh; prindërit e A.I. dhe dy vëllezërit e tij përkatësisht 4 dhe 1 vjeç. A.I ka ndjekur shkollën 
deri në klasën e tretë dhe më pas ai nuk i ndoqi më studimet pasi i duhej të ndihmonte babain. Nëna nuk punon, ajo është 
shtëpiake. 

A, ka rreth një muaj që ka filluar bashkë me babain e tij të punojë tokën për të tjerët dhe të dy në fund të ditës marrin 200 
lekë të reja secili. Ai shprehet se dëshiron të mësojë anglisht dhe që familja e tij të mos vuaj më, dëshiron të ketë të ardhura 
të mjaftueshme për atë dhe vëllezërit. 

Vlerësim dhe trajtim rasti 

Si fillim fokusi është krijimi marrëdhënies, dëgjimi aktiv dhe mbështetja 
emocionale e tij për situatën në të cilën familja e tij ndodhet. Gjatë kësaj 
kohe mblidhet informacioni mbi situatën ekonomike të familjes. Duke 
qënë se A.I shqetësimin e tij më të madh e kishte tek sigurimi i të 
ardhurave, ALO 116 e referon tek CPU-ja e komunës ku ai jeton. Në 
vazhdim ndërpritet marrëdhënia me rastin dhe CPU fillon punën me rastin 
duke ndërtuar planin dhe objektivat përkatëse. 
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Mashkull 1 2 5 0 2 0 4 9 29 51 

Femer 3 1 2 0 2 1 1 0 19 28 

E panjohur 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Shqipëria është ende në nivele ekonomike ku 
standardet e jetesës dhe nevojat bazë për 
mbijetesë janë të pa plotësuara. Kjo ka sjellë 
që një numër të konsiderueshëm të vetë 
fëmijëve të telefonojnë pranë ALO 116 për të 
kërkuar të ardhura për familjen e tyre. Kaq të 
vegjël por të rritur para kohe me ndjenjën se 
duhet të jenë dhe ata kontribues në 
sigurimin e të ardhura për familjen e tyre. Të 
rrënjosur brenda vetes së tyre kanë 
shprehjen “jam i varfër”.Duke qenë se ALO 
116, nuk siguron ndihmë ekonomike hapi 
kryesor që ndiqet në të tilla raste është 
referimi pranë institucioneve përkatëse ku 
ata mund të marrin ndihmën e kërkuar. 

 



ALO 116 - RAPORT VJETOR   2012 22 

 

 

 

 

Grafik 10: TELEFONATA QË LIDHEN ME HIV/AIDS 
 

 

 
Gjatë vitit 2012 nuk janë rregjistruar raste që i përkasin nënkategorive kryesore të kategorisë së HIV/AIDS.   Të gjitha rastet i 
referohen dhënies së informacionit rreth sëmundjes HIV/AIDS dhe mënyrave se si transmetohet sëmundja. 
 

Grafik 11: MARRËDHËNIET NDËRMJET FËMIJËVE 
 

 

 

Rast 

A.K është një djalë 18 vjeçar nga Berati. Ai telefonoi për të folur për marrëdhënien që ka me një vajzë, që prej 6 muajsh. 
Vajza është 15 vjeç dhe të dy frekuentojnë të njëjtën shkollë. A.K ishte i shqetësuar për konfliktet e herë pas herëshme, që 
kishte me vajzën. Për këtë ai e vinte theksin tek karakteri i tij impulsiv dhe nevrik, që shpesh e bënte atë, të thoshte ose 
vepronte në një mënyrë, që ai nuk e mendonte realisht. Nervozizmi e kishte çuar drejt grindjes, me një djalë që i ngacmonte 
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të dashurën e tij, konflikt ky që e kishte mërzitur shumë pasi vëllai i vajzës 
kishte qenë prezent, dhe ai kishte mbajtur qëndrim ndaj të dyve, duke 
mos u folur më. Gjëja që e trembte më shumë A.K ishte ndarja me vajzën, 
për të cilën ai u shpreh se e donte aq shumë sa mendonte të kishte një 
marrëdhënie serioze me të. Por duke bërë një rezyme të kësaj lidhjeje 6 
mujore, ai vuri re se në të kishte pasur më shumë konflikte sesa momente 
të qeta. 

Vleresim dhe trajtim 

Hap i parë është dëgjimi aktiv dhe ndërtimi i marrëdhënies telefonues - 
këshillues.  

Më pas eksplorohet më tej informacioni mbi rastin. Trajtimi u fokusua tek 
problematikat dhe gjenerimi i alternativave që ende nuk ishin parë si 
mundësi nga telefonuesi.  Theksi u vu tek forcimi i marrëdhënies me të 
dashurën, tek ndarja e ndjenjave me vajzën dhe tek reflektimi rreth 
reagimeve të tij impulsive. 

Hapi tjeter që ndërmerret nga këshilluesja është gjetja e përbashkët e 
mënyrave se si mund të menaxhohet agresiviteti apo impulsiviteti. 

 

 

Grafik 12: PROBLEME NË SHKOLLË 

 

 

 

Rast 

R. B është një djalë 16 vjeçar nga Shkodra, i cili telefonon sepse ka vështirësi me përqëndrimin gjatë studimit, gjë që ndodh 
si në shtëpi por edhe në shkollë. R.B është një djalë që ka shumë dëshirë të mësojë por problemi që ai ka me përqëndrimin, 
ia vështirëson atij arritjen e rezultateve të mira në mësime. R.B shprehet se ai e kishte të vështirë të përqëndrohej në 
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Kontakti ndërmoshor është sa pozitiv por 
edhe problematik në të njëjtën kohë për 
fëmijët, pasi si qënie sociale ne kemi nevojën 
për komunikimin me të tjerët por herë pas 
here janë pikërisht këta të tjerë që mund të 
bëhen shkak i përjetimeve jo të këndëshme 
për fëmijët. 

Pëlqimet fillojnë që në moshat e herëshme të 
fëmijërisë, edhe pse prindërit i shohin si ende 
të vegjël. Kjo është arsyeja pse ata zgjedhin 
dikë të panjohur për të folur në lidhje më 
këto ndjenja të reja që ata po përjetojnë. 
Komunikimi nëpërmjet telefonit me ALO 116 
e bën më të lehtë shprehjen e ndjenjave, ku 
ata mund të marrin një këshillë profesionale 
por edhe miqësore mbi këto zhvillimet 
moshore.  Nga ana tjetër, ata mund të 
reflektojnë më shumë, mbi situatën e tyre 
emocionale, duke mësuar të vlerësojnë si 
duhet atë.  
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mësim, në klasë, sepse kishte një grup shokësh e shoqesh me të cilat bënte biseda gjatë orës së mësimit. Ndërsa në shtëpi 
kishte vështirësi të mësonte pasi qëndronte në ambjente të zhurmshme, si për shembull prezenca e prindërive, televizorit, 
apo internetit që ia vështirësonin të mësuarin. 

 

Vlerësim dhe trajtim 

Këshilluesja si fillim mbledh informacionin që i nevojitet për të kuptuar më në detaje 
situatën. Si rrjedhojë identifikohen stimujt që e bënin të vështirë përqëndrim e tij. Më 
pas u paraqitën disa teknika, që mund ta ndihmonin në përqëndrim. 

Në këtë rast telefonuesi, ndihmohet të idenetifikojë disa alternative ndihmëse, ku ai 
midis tyre zgjedh alternimin e kohës së pauzës me progresin në përqëndrim. Kjo do 
bëhej sipas lëndëve, që ai i vlerësonte fillimisht më të përshtatshme, për të 
identifkuar progresin. Koha e alternuar, do të shoqërohej me kohë cilësore në 
përqëndrim dhe me aktivitete shplodhëse në pauzat e pushimit.  

Gjithashtu R.B u informua mbi disa teknika ndihmëse gjatë procesit të studimit, të 
cilat konsistonin në: përpjekjen për të qëndruar ulur dhe jo i shtrirë me qëllim mos stimulimin e gjumit; mbajtjen e 
shënimeve, për të rikujtuar thelbin e asaj që po mësonte; kalimin nga detyrat me të thjeshta tek ato më të vështirat; gjërat 
që nuk i kuptonte ti nënvizonte dhe t’ia paraqiste mësuesit të nesërmen ku dhe të kërkonte shpjegimin përkatës. Pas disa 
komunikimesh R.B u shpreh se me ndihmën e teknikave të dhëna nga këshilluesit por edhe me mbështetjen e prindërve 
pati rritje të përqëndrimit dhe rezultateve.  R.B falenderon  ALO 116 për suportin e dhënë. 

 

Grafik 13: ÇËSHTJE LIGJORE 
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Femra 3 2 0 0 1 0 0 1 7 

E panj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Probleme me shkollën, është 
një tjetër tematikë e hasur 
shpesh pranë ALO 116. Këto 
probleme fokusohen në 
marrëdhëniet mësues – 
nxënës, nxënës-nxënës, 
ankthin mbi performancën, 
presionet që i bëjnë prindërit 
herë pas here fëmijëve për të 
pasur rezultate të larta në 
mësime, probleme në të 
nxënë etj. 
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Rast 

Zonja B.E telefonon tek ALO 116 për të kërkuar ndihmë mbi rrezikun që i 
kanoset motrës së saj nga burri, me të cilin motra e saj ka një fëmijë dy muajsh. 
E motra e zonjës B.E përveç fëmijës dy muajsh ka dhe një vajzë 7 vjeçe me ish 
bashkëshortin e parë, për të cilin ajo ka marrë dhe një Urdhër Mbrojtje nga 
gjykata e rrethi X. 

Zotëria me iniciale A.S kërkon që të marrë fëmijën dy muajsh dhe për këtë ai 
tenton të hakmerret duke kërcënuar mbi vajzën 7 vjeçe të zonjës (fëmijë që ajo 
e ka me ish bashkëshoritn e saj). 

A.S disponon dy pasaporta. Ai ka kryer një dënim prej 8 vjetësh në institucionet 
penitenciare në Itali. Po ashtu, ai është ekspozuar disa herë edhe në vend, ndaj 
sistemit  të drejtësisë, pasi është akuzuar për disa vepra penale, por zonja që 
raporton pretendon se ai është ndihmuar nga që të mos vuajë dënimin për 
shkak të disa lidhjeve me një përfaqësues të prokurorisë. Zonja ka depozituar 
denoncim në komisariatin e policise por me sa duket, shprehet zonja, shefi i 
komisariatit është i njohuri i A.S dhe gjatë denoncimit ata nuk firmosën asnjë 
dokument. Ajo kërkon ndihmë tek ALO 116 për ta referuar diku, qoftë edhe me 
anë të ndonjë kishe që ta dërgojnë motrën të jetojë jashtë Shqipërisë.  Ndihet e 
frikësuar dhe nuk beson tek drejtësia Shqiptare për faktin se zotëria që i kërcënon ka njohje në institucionet e drejtësisë. 
Zonjës i sigurohet kontakti me Avokatin e Popullit por edhe me Këshillimin Ligjor Falas, gjithëashtu ftohet që të ritelefonojë 
përsëri pranë ALO 116. 

 

Grafik 14: PËRDORIM DHE ABUZIM ME SUBSTANCA 

 

 

 

Rast 

K….. telefonon pasi ka dëshirë të lërë duhanim, por nuk di se si, prandaj kërkon një orientim nga këshilluesja e ALO 116. K…. 
ka rreth dy vjet që ka filuar ta konsumojë duhanin, që në moshën 14 vjeç. E ka filluar konsumimin e duhanit i ndikuar nga 
shoqëria e tij pasi pothuajse pjesa më e madhe e tyre e konsumojnë, tani ka vendosur që të heqë dorë prej tij pasi ka filluar 
të ndjejë lodhje muskulare të shpejtë. Ka vënë re se në stërvitje nuk e ka trupin në formë. 
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Mashkull Femer Te panj 

Mbrojtja e të drejtave të njeriut 
dhe në veçanti e të të drejtave 
të fëmijëvë është dhe fokusi 
kryesor i këtij shërbimi. Si 
pasojë një ndër arsyet se përse 
fëmijët telefonojnë pranë ALO 
116 është dhe ndihma ligjore që 
ata ose familjarët e tyre  
kërkojnë. Këshillimi në telefon 
ofron informacion të 
përgjithshëm mbi të drejtat e 
fëmijëve dhe për rastet kur 
është e nevojshme ndjekja e 
çështjes nga një ekspert ligjor 
atëherë ALO 116 si një sistem 
referues komunikon me 
institucionet ose organizatat 
përkatëse. 
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Vlerësim dhe trajtim rasti 

Këshilluesja fokusohet tek këto pika;  

-Stimulohet vullneti i tij i mirë për të lënë duhanin. Për të luftuar 
“armikun” e tij, pra duhanin. 

-Këshillohet të qëndrojë më tepër me shokët e tij që nuk e pinë 
duhanin. 

-Me lekët që shpenzon për duhanin të blejë diçka tjetër që është e 
shëndetshme për organizmin. 

- Frekuentimi  sa më pak i ambienteve ku konsumohet duhan në 
mënyrë të tillë që të mos stimulohet prej tij. 

-Të merret me aktivitete sportive. 

 

 

Grafik 15: FËMIJË ME AFTËSI TË VEÇANTA 

 

 

 

 

Rast 

K…. është 15 vjeç dhe telefonon nga qyteti x. Ai kontaktoi me Linjën e 
Këshillimit për Fëmijë, sepse ishte shumë  i mërzitur për shkak të 
marrëdhënies që kishte me nxënësit e tjerë të shkollës. K… ndjek shkollën 9-vjeçare “YYYY” dhe është në klasën e tetë.  K…. 
vuan nga epilepsia dhe ka një prapambetje të lehtë mendore, dhe nga ky fakt ai shpesh bëhet objekt i talljeve dhe 
paragjykimeve në shkollë si nga ana e nxënësve  ashtu edhe nga  disa mësues. Nëna e K…. ka biseduar me mësuesen e tij 
kujdestare dhe gjithashtu edhe me drejtorinë e shkollës për këtë problem. Mësuesja më problematike në komunikimin me 
K…, është mësuesja e matematikës. Ajo shpesh herë e ka ofenduar K…. duke i thënë se ai nuk duhet të ishte në një shkollë 
normale. Për këtë arsye duke biseduar me drejtorin e shkollës ai i kishte dhënë leje K, mos ta ndiqte orën e matematikës 
por dhe orë te tjera nëse ai ndihej keq.  Me psikologen e shkollës nuk ka kontaktuar (tregon që e ka parë vetëm një herë në 
shkollë).  
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Fëmijët me aftësi të veçanta 
përfshijnë individët me dëmtime 
fizike, mendore, intelektuale apo 
shqisore afatgjata të cilat në 
ndërveprim me barriera të 
ndryshme mund të pengojnë 
pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe 
efektive në shoqëri njësoj si pjesa 
tjetër e fëmijëve.  

 

Fëmijët e mësojnë ta pijnë duhanin ose dhe 
substancat e tjera të dëmshme për organizmin, 
kryesisht në moshë fare të re, në ato vite ku 
ata ndjehen shumë egocentrikë dhe mendojnë 
se bota rrotullohet rreth tyre. Ata fillojnë të 
pijnë apo të provojnë substance psiko-aktive 
për qejf, për kuriozitet, për tu bërë i 
pranueshëm në shoqëri, për tu dukur i rritur, 
për humor, për tu futur në lojë, në garë, apo 
dhe thjesht për provë.  
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Rasti K…., u referua tek CPU e qytetit. CPU-ja e ngriti një plan pune në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore Rajonale, 
shkollën dhe psikologen e shkollës për përfshirjen normale të K-së, në të gjitha proceset mësimore dhe edukative. K…. tani 
vazhdon normalisht dhe pa probleme shkollën dhe njëkohësisht ndiqet nga afër nga CPU-ja dhe psikologia e shkollës. 

 

Grafik 16: SEKSUALITETI 

 

 

 

Rast 

Djali telefonon për herë të parë në ALO 116 dhe kërkon të informohet për ndihmën qe ai mund të marrë për problemin e 
tij. Ai shprehet se para disa muajsh është lidhur me një vajzë, të cilën e ka pasur shoqe për një kohë të gjatë. Ajo 
ështe 17 vjeç. Marrëdhënien e tyre, ai e përshkruan si shumë të mirë dhe korrekte, deri në momentin që ajo e ka vënë në 
dijeni djalin se është shtatzanë. Djali shprehet se kanë pasur vetem një herë kontakt seksual, i cili ka ndodhur me dëshirën e 
të dyve. Ai ndjehet shumë i shqetësuar dhe plotësisht i papërgatitur për një gjë të tillë. Ai 
nuk e imagjinon dot se sa i aftë do jetë për të pritur një fëmijë që në këtë moshë. Ai e ka 
marrë këtë lajm para dy ditësh nga vajza, e cila duke u bazuar tek ndryshimi i ciklit të saj 
menstrual, i ka thënë djalit se kjo gjë është e sigurtë. Djali shprehet se gjatë 
marrëdhënies, që ata kanë patur, ai ka përdorur prezervativ. Ndjen pak dyshime për 
vërtetësinë e kësaj shtatëzanie, por sërish shprehet se duke e njohur shumë mire vajzën 
ajo nuk ka asnjë arsye të gënjejë. 

Djali jeton me dy prindërit dhe vëllain më të vogël. Ai shprehet se edhe biseda me ta 
është një “makth” më vete. I përshkruan prindërit si "të pagdhendur dhe nevrikë". 
Marrëdhëniet me të dy i cilëson të mira, por në shumë raste ata nuk e kuptojnë dhe aq 
më pak do e kuptonin për një skandal të tillë.  

Ai nuk di si të veprojë në këtë situate të jashtëzakonshme për të. Shprehet i shqetësuar 
për të ardhmen e ti dhe për problemet që atij do i lindin njëra pas tjetrës. 
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Meshkuj 9 1 1 0 2 3 2 18 

Femra 11 10 2 0 2 8 8 41 
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Çështjet e seksualitetit 
janë çështje që kanë 
ndikim të drejpërdrejtë 
tek fëmijët. Ato janë më 
tipike për grupmoshën 
nga 10 deri në 15 vjeç, 
moshë e cila përkon me 
zhvillimin e pubertetit 
dhe pjekurisë seksuale të 
adoleshentit.  
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Vlerësim dhe trajtim 

Djali u informua për shërbimet e ALO 116 dhe u ftua që të telefononte kurdoherë për të ndarë me ne të gjitha problemet 
që ai ka apo që mund ti lindin. Këshilluesi bëri përpjekje ta qetësojë pasi në fillim të telefonatës ai ndjehej shumë i mërzitur. 
Këshilluesi nis marrëdhënien duke e siguruar për ruajtjen e raportit të kofidencialitetit, që profesioni dhe puna jonë 
parashikon Ai e vë në dijeni dhe e informon për masat mbrojtëse dhe vetitë që ato kanë, për të parandaluar shtatzanitë e 
padëshiruara si dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme. E siguron se mënyra më e saktë për të verifikuar një 
shtatzani është testi përkatës dhe një vizitë tek mjeku gjinekolog. Këshilluesi sugjeron një bisedë me farmacistin, ku ai të 
mund të shkonte së bashku me vajzën, dhe të informoheshin mbi saktësinë e testit të shtatzanisë si dhe mënyrën e 
përdorimit të tij. E siguron djalin se, kryerja e një vizite gjinekologjike do mund ti siguronte plotësisht ata për vërtetësinë e 
shtatzanisë. Këshilluesi e fton djalin që ai të telefononte sërish, sapo të verifikonte diçka, apo te ndërmerrte ndonjë hap. 
Pas kësaj telefonate djali nuk telefonon më. 

 

Grafik 17: MARRËDHËNIET FAMILJARE 

 

 

Rast 

D.V është një djalë 16 vjeçar nga Burreli. Ai jeton me nënën dhe babain. Ka një motër më të madhe (motër nga babai) e cila 
prej katër vitesh ështe larguar dhe sipas D.V së ajo merret me prostitucion. Që nga largimi i saj babai nuk dëshiron të flitet 
për të në familje, dhe ata nuk kanë asnjë komunikim me vajzën. D.V shprehet se marrëdhënia mes prindërve të tij ka 
ndryshuar kohët e fundit, ata janë më larg me njëri - tjetrin dhe grinden shpesh.  

D.V shprehet se ka marrëdhënie të mira me nënën, por jo me babain, pasi ai është i ftohtë dhe nuk komunikon me të. Në 
një debat midis të dyve, ai kishte dëgjuar të atin ta quante "kopil" çka e kishte mërzitur tej mase dhe nuk arrinte të 
kuptonte arsyet e reagimit të tij, pavarësisht se përpiqej ta lidhte këtë gjë me largimin e se motrës. Sipas D.V babai ishte 
tronditur nga sjellja e motrës së tij dhe pavarësisht se përpiqej të mos e shprehte këtë gjë, ai shpërthente në një sjellje jo të 
mirë. 

Ndërkohë me nënën D.V fliste dhe kishte një komunikim më të mirë, por përpiqej të mos e shqetësonte nënën pasi ajo 
ishte e sëmurë nga zemra.  
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Familja është njësia bazë 
bërthamë e shoqërisë dhe 
mendohet si ambienti më i 
sigurt që mund të ketë fëmija, 
por shpesh herë ky ambjent 
kthehet në ambjentin më të 
pasigurt për fëmijët, ku vetë 
familjarët ushtrojnë dhunë të 
formave nga më të 
ndryshmet duke filluar nga 
ajo e neglizhimit, dhunë 
psikologjike e deri tek format 
e abuzimit fizik dhe incestit.   
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Vlerësim dhe trajtim 

Telefonuesi duket se është i qartë mbi situatën kjo vihet re nga mënyra se si ai e shpjegon atë, gjithashtu dhe krijimi i 
marrëdhënies së besimit dhe e bashkëpunimit me të nuk ishte e vështirë pasi i dukej se e D.V e kishte vendosur që do fliste 
hapur për problemin e tij.  

Megjithatë, vihet re mungesa e komunikimit që ekziston mes tij dhe babait që është dhe shqetësimi i tij kryesor. Pikërisht 
tek kjo marrëdhënie e fokuson bisedën dhe këshilluesja, duke krijuar së bashku me telefonuesin mënyra se si mund të 
përmirësohej ky komunikim i munguar mes tyre. Këshilluesja ndërton një plan pune i cili ndiqet hap pas hapi deri në një 
përmirësi minimal të situatës. Punohet me ndjenjat, emocionet dhe ngarkesat negative që D.V mbart. Këshilluesi e fokuson 
tek ppikat e forta dhe tek e ardhmja. 

 

Grafik 18: SHËNDET MENDOR/PSIKOSOCIAL 

 

 

Rast 

G.K është një djalë 16 vjeç nga Tirana. Ai ka telefonuar disa herë në Linjën e Këshillimit për Fëmijë. Telefonata e tij e parë 
është realizuar disa muaj më parë dhe kryesisht G.K ka folur për marrëdhënien e tij me të dashurën, një marrëdhënie mjaft 
konfliktuale, që përfshinte në vetvete dhe persona të tjerë, duke filluar nga familjarë të G.K e duke kaluar tek pjestarë të 
shoqërisë së tij. Informacioni që G. K transmetoi gjatë asaj telefonate ishte shumë konfuz. Herë pas here edhe ai vetë nuk 
dinte çfarë duhej të thoshte apo çfarë e mundonte në të vërtetë. Gjithsesi, kjo ishte një telefonatë e rëndësishme, që 
ndihmoi në vendosjen e një raporti të mirë mes nesh, raport, që do të vijonte në telefonata pasardhëse.  

Në vijim të bisedave me G.K ai filloi te hapej më shumë dhe dalëngadalë informacioni, që ai jepte, tregonte qartazi një 
ankth të madh, që ai mbante në vetvete, pa kuptuar ende se nga buronte. Të dhënat ishin përherë e më kontradiktore: një 
familje në fillim perfekte, që u shndërrua në një familje kaotike; dy prindër të kuptueshëm, por që u bënë prindër joprezent; 
një shoqëri e gjerë, që u venit ngadalë; një djalë, që kishte gjithçka, e që nga telefonata në telefonatë, u shndërrua në djalin, 
që nuk kishte më asgjë… 
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Kështu G.K nga një djalë, që fliste mes pauzash dhe heshtjesh, filloi të ishte më i qartë dhe ekspresiv, qoftë për ngjarjet, 
qoftë për ndjesitë, që i shoqëronin ato. Fliste për veprime impulsive, që i kishte bërë dhe që e kishin shqetësuar, pasi nuk 
kishin rezultuar ashtu siç do të donte ai. G.K ndihej i vetmuar, i pashpresë dhe i dëshpëruar, aq sa nuk dinte çfarë të bënte 
për të përmirësuar situatën e tij. Dalëngadalë, bisedat tona ndaluan së fokusuari tek të tjerët, duke u përqendruar tërësisht 
tek G… dhe marrëdhënia, që ai kishte ndërtuar me vetveten. 

Marrëdhënia e formuar me G.K dha frytet e veta, kur ai arriti të shprehte shqetësimin e tij më të madh, që i provokonte 

gjithë këto situata me doza të larta ankthi. G.K kishte pasur përherë dyshimin, se ai ishte fëmijë i birësuar. I ndërtonte 
dyshimet mbi faktin, që ishtë fëmijë i vetëm, çuditej pse nuk kishte motër ose vëlla, pse prindërit e tij ishin 
neglizhentë ndaj tij (plotësonin nevojat e tij finaciare, por jo ato shpirtërore), pse ata kundërshtonin iniciativat e tij, përse e 
kundërshtonin dhe nuk e kuptonin atë. Së bashku me këtë gjë, G.K po përjetonte nje krizë identiteti. Ai nuk dinte kujt i 
përkiste, kush ishte dhe çfarë dëshironte të arrinte, mbi të gjitha a do të mundej ai ti arrinte këto, edhe nëse do ti 
kuptonte? Mes gjithë këtyre pikëpyetjeve, që G.K kishte, nuk e kishte menduar kurrë se një përpjekje për të biseduar me 
prindërit e tij, do të ndryshonte ndoshta jo gjithçka, por shumëçka. Sigurisht, për një adoleshent nuk është fort e lehtë për 
të kuptuar se edhe kundërshtimi i dëshirave, ndonjëherë do të thotë dashuri e përkujdesje, madje në rastin e G.K kjo sjellje 
kishte nxitur deri dhe dyshime mbi përkatësinë e tij... 

Bisedat telefonike së pari ndihmuan shumë, që G.K të hapej dhe të fliste për ndjesitë e tij, gjë që ai nuk e bënte me persona 
të tjerë, si dhe më pas të dy sëbashku të hidhnim hapa konkretë në zgjidhjen e konflikteve të tij. 

Vlerësim dhe trajtim rasti 

Ndodh që telefonues të ndryshëm për shkak të shqetësimeve të ndyshme por edhe për shkak të ndryshimeve në karakter 
hasin vështirësi në krijimin e besimit tek te tjertë duke përfshirë këtu prindërit, shokët, këshillusit dhe më tepër të 
panjohurit. Në këtë rast u vu re pikërisht dyzimi besim/mosbesim prandaj ndërtimi i marrëdhënies së besimit me këtë 
telefonues merr një rëndësi të vëcantë. 

Telefonuesi duket jo i qartë në atë çfarë ai ndjente dhe shprehte, që tregonte konfuzion në informacionin që ai i jep 
këshillueses. Pikërisht këtu futet roli këshillueses, pra ndihma që i ofrohet nga ana e saj për të kthjelluar idetë dhe ndjenjat 
e personit i cili është përfshirë në një situatë të caktuar. Ndihma për të dëgjuar më zë të lartë mendimet dhe ndjenjat e tij 
nga vetë ai.  

Duke marrë parasysh moshën e telefonuesit kuptojmë se kjo moshë herë pas here kalon atë që në termat psikologjikë e 
hasim me emrin krizë e identitetit. Pra është pikërisht kjo mosha kur të rinjtë mundohen të sqarojnë rolin dhe pozicionin e 
tyre në shoqëri. 

Në këtë kontekst, hapi i rradhës, konsiston në ndërtimin e një plani pune bashkë me telefonuesin për të lehtësuar kalimin e 
kësaj krize identiteti.Hapi tjetër pasardhës është rindërtimi i marrëdhënies prind-fëmijë. Pas disa komunikimeve 
marrëdhënia shkëputet dhe djali nuk telefonon më.  
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Grafik 19: PROBLEMET SHËNDETËSORE 

 

 

 

 

Rast 

E.S telefonon për problemin e shoqes së saj, prindërit e së cilës ishin ndarë rreth një vit më parë. Që nga ajo periudhë E.S 
kishte filluar të vërente probleme në sjelljen e shoqes së saj D.K Ajo kishte filluar të shfaqte ankesa të shumta, pakënaqësi, 
madje kishte tentuar dhe vetëvrasjen. Pas divorcit të prindërve D.K jetonte me të ëmën dhe motrën më të vogël. Nëna nuk 
e lejonte që të shkonte të jetonte me të atin.  

Së fundmi D.K kishte thënë se kishte tumor në kokë, gjë për të cilën E.S dyshonte që 
mund të ishte e vërtetë. D.K e paraqiste problemin e saj shumë serioz dhe kishte 
marrë medikamente shumë të shtrenjta për këtë, por nga ana tjetër ajo nuk bënte 
asnjë kontroll mjekësor dhe aq më tepër, qe nuk e kishte vënë në dijeni babin e saj, 
pasi nuk donte ta mërziste atë.  

Vlerësim dhe trajtim rasti 

E.S është një telefonuese që është e shqetësuar jo për veten e saj por për shoqen. Ky 
shqetësim e shtyn atë të telefonojë tek ALO 116. Dëgjimi aktiv për mbledhjen e 
informacionit është hapi i parë tek i cili këshiluesja fokusohet, për të patur një tablo 
më të pasur të shqetësimit dhe situatës që E.S parashtron.  Duke qenë se nuk bëhej 
fjalë për E.S por për shoqen e saj, ajo ftohet që të flasë me shoqen e saj D.K dhe ta 
ftojë atë të komunikojë me psikologen e shkollës, duke qenë se shqetësimi ka kaluar 
deri në fazën e simptomave fizike, një këshillim i drejtpërdrejtë do ishte më efektiv se 
këshillimi në telefon. ALO 116 e ndihmon në gjetjen e një psikologeje dhe I përcjell kontaktet e saj duke u siguruar se kështu 
do të marrë shërbimn e nevojshëm dhe me standartet e duhura.  
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Problemet shëndetësore janë 
një tjetër tematike e hasur në 
këshillimin me telefon pranë 
ALO 116. Këto probleme 
mund të jenë për shkaqe 
gjenetike, ambientale ose 
aksidenti, por mund të 
shkaktohen edhe nga 
problemet emocionale që 
mund të përjetojë fëmija. 
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Grafik 20: DISKRIMINIMI 

 

 

Rast 

 V.L është 17 vjeç dhe telefonon nga një zonë periferike e qytetit të Shqipërisë. Ai ka gati 1 vit që telefonon periodikisht në 
Linjën e Këshillimit për Fëmijë. V.L pohon se nuk ka marrëdhënie të mira me shokët. Nuk gjen kënaqësi tek marrëdhëniet 
me prindërit dhe shoqëria. Ai thotë që nga shokët është në qendër të talljeve, nofkave dhe ngacmimeve , ndaj i pëlqen të 
qëndroj vetëm. Shokët shpesh herë e etiketojnë se ka sjellje të ndryshme dhe gjeste “vajzërore “. 

 Frika që e shoqëron vazhdimisht V.L, është se humbet shpesh kontrollin duke reaguar në mënyrë agresive dhe duke bërë 
veprime të pa kuptimta dhe të paarsyeshme, pa ndonjë shkak të dukshëm. Ai shpesh herë tregohet pasiv dhe i 
manipulueshëm. V.L është tepër i ndjeshëm. Ai shpesh herë nuk arrin të ketë 
vetkontroll të ndjesive fizike dhe emocionale.  

V.L është fëmija më i madh pasi ka edhe një vëlla më të vogël. Djali pohon se në 
familjen e tij mbizotëron një klimë pasigurie ku ai i ndihet i akuzuar vazhdimisht, i 
kritikuar nga prindërit e tij . Ai pohon se prindërit kanë tendencë për ta krahasuar 
me shokët e tij.  

Gjendja ekonomike e familjes nuk është e mirë, për të plotësuar kërkesat e tij. 
Gjithashtu i ati është tepër kontrollues duke mos e lejuar të ndërmarrë asnjë 
iniciativë dhe duke e trajtuar si fëmijë. Gjatë bisedave me të ëmën e -së, ajo pohon 
se ishte e shqetësuar për faktin që ai qëndron gjatë gjithë kohës në shtëpi dhe del 
shumë pak.  

Në linjën e këshillimit për fëmijë V.L ka pohuar se është në shkollë të mesme viti i 
III, ndërkohë që e ëma e ka mohuar këtë fakt duke na treguar që djali e ka braktisur 
shkollën pasi ka përfunduar ciklin arsimor 9 vjeçar. Shpesh përmbajta e mendimeve 
nuk përputhet me emocionet. V.L shmang disa situata jetësore të tij, kryesisht mbi 
rreziqet e pasojat që kanë nofkat, ngacmimet, e talljet nga bashkëmoshatarët e tij. 

Në lidhje me orientimin seksual duket se ai është i njëjti por kjo nuk është provuar 
nga përvoja të tilla seksuale dhe as romantike. V.S nuk po jepet mundësia të 
eksplorojë potencialet e tij, prespektivat në ambientin ku ndodhet apo mundësia 
për të ndërtuar vetëvlerësimin dhe zhvillinin e personalitetit. Etiketimet nga ana e 
shokëve e ndjekin vazhdimisht, megjithatë kohët e fundit mund të themi se V ka filluar të dalë më tepër nga guacka e 
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merr forma nga më të 

ndryshmet. 
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familjes dhe të jetë jashtë mureve të shtëpisë dhe herë të ketë pranë tij disa shokë, gjë e cila në fillim i kishte munguar. Ai 
telefonon më rrallë ALO 116, gjë që tregon se ai ka krijuar një pavarësi nga ALO 116 dhe ka filluar të ecë me këmbët e tij 
dhe të krijojë vendin e tij në ambientin social që e rrethon.   

Grafik 21: SIGURIA NË INTERNET DHE CELULAR 

 

Rast 

Një vajzë 17 vjeçare thotë:Ai më gjen gjithmonë numrin e telefonit dhe më kërcënon, Nëse nuk lidhem me të ai do të  
rrahë vëllain tim.  Më thotë gjëra të tmerrshme për familjen time dhe mendoj që jam fajtore për këtë sepse në fillim kam 
qenë unë ajo që doja të flisja.  Ndjehem shumë fajtore dhe kam shumë frikë.... 

 

Çfarë bën ALO 116  

Hapi i parë është njohja dhe kuptimi i situatës në të cilin fëmija ose i riu ndodhet.  

Hapi i dytë përpjekjen për të punuar mbi emocionet që fëmijët shprehin dhe për të 
marrë sërishkontrollin mbi veten;  

Hapi i tretë Teknika P.R.I e cila nënkupton tre veprime si reagim ndaj veprimeve       
cyberbulling; 

Përballja me ngacmimet/shqetësimet. Thuaji stop personit që ushtron 
cyberbullying dhe kujto që ai e bën këtë gjë sepse mundet –mos e lejo ; 

Regjistro të gjitha faktet, mbaj të regjistruara dhe mos fshij asnjërën prej                   
kërcënimeve të ardhura si në audio dhe video!   

Mbaj ditar dhe shkruaj cdo gjë që mendon dhe mënyrën si ndihesh!  

Informo dikë! Informo persona të rritur që janë përgjegjës si prindërit, mësuesit, 
miqte apo shokët. 
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Meshkuj Femra Te panjohur 

Interneti mund të jetë një burim i 
mrekullueshëm i njohurive dhe 
argëtues për fëmijët. Megjithatë, 
shërbimet e tij (faqet e internetit, 
e-mail, grupet e lajmeve, dhomat 
e chat-eve etj) gjithashtu mund të 
përmbajnë materiale që mund të 
jenë të dëmshme për fëmijën tuaj. 
Disa këshilla thelbësore të sigurisë 
janë mëse të domosdoshme për ju 
dhe fëmijën. 
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KONKLUZIONE  

Në lidhje me rastet e trajtuara mund të themi se 53% e tyre janë meshkuj dhe 47% janë femra. Këtë mund ta         
themi në përgjithësi për kategorinë e trajtimeve pasi për nënkategoritë të veçanta raporti meshkuj-femra 
ndryshon. 

Problematika për të cilën fëmijët dhe adoleshentët kanë kërkuar më shumë ndihmë dhe këshillim  i përkasin 
kategorisë “marrëdhënie mes njeri tjetrit” me 705 raste.  35% e rasteve të trajtuara dhe të klasifikuarajanë femra 
dhe 67% e tyre janë fëmijë dhe të rinj meshkuj dhe 33% e tyre janë fëmijë dhe të rinj femra . Nënkategoria me e 
shpeshtë e trajtuar i përkët marrëdhënieve afektive me 311 raste. 

Marrëdheniet familjare edhe gjatë vitit 2012 janë raportuar në numër relativisht të lartë dhe zënë 18% të rasteve 
të trajtuara. 71% e tyre janë fëmijë dhe adoleshentë femra, gjë e cila tregon që femrat janë më të ndjeshme dhe 
më shprehëse ndaj çështjeve familjare. Nënkategoria me e raportuar i përket marrdhënieve prind-fëmijë me 215 
raste të trajtuara dhe pas kësaj renditet marrëdhënia vllazërore me 43 raste të trajtuara. 

Problemet në shkollë zënë 10% të rasteve të raportuara nga fëmijët.  65% janë raportuar nga fëmijë dhe 
adoleshentë femra dhe 35% nga fëmijë dhe adoleshentë meshkuj. Nënkategoria më e raportuar është probleme 
me mësuesit me 58 raste të trajtuara por edhe nënkategoria e ankthit mbi përformancën është gjithëeashtu,  në 
një nivel të lartë me 42 raste. 

8% e çështjeve të raportuara i përkasin kategorisë abuzim dhe dhunë me 160 raste. 53% janë raportuar nga 
telefonues të gjinisë femërore dhe 47% gjinisë mashkullore. Nënkategoritë më të raportuara të kësaj kategorie 
janë abuzimet fizike ,seksuale dhe bulizmi me 117 raste të trajtuara ose 73% e rasteve të kësaj kategorie.  

7% e rasteve të trajtuara i përkasin kategorisë shëndet mendor/psikosocial me 144 raste të trajtuara. 63% janë 
raportuar nga fëmijë dhe të rinj të gjinisë femërore dhe 37% nga fëmijë dhe të rinj të gjinisë mashkullore. 
Nënkategoritë më të raportuara janë mërzitje, frikë/ankth dhe depression me 71 çështje të trajtuara. 
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TANI NGA ALO 116 MUND TE BLINI MJETET E KANCELARISE PER ZYREN TUAJ! 

 

Të dashur miq të ALO 116, 

ALO 116- Linja e Këshillimit për Fëmijë është një shërbim 24 orë/7 ditë të javës, i dedikuar për të gjithë fëmijët në 
Shqipëri që ofron këshillim, referim të rasteve dhe informim për fëmijë dhe prindër. ALO 116 është një nga linjat 
e këshillimit më të reja në Europë. Vazhdimësia e saj dhe e shërbimit që ofron Linja varen nga bashkëpunimi dhe 
kontributi i anëtarëve të ndryshëm të shoqërisë. 

Në Dhjetor 2011, UNICEF na ndihmoi që të prodhojmë një sërë produktesh kancelarie dhe për përdorim personal 
për shitje me logon e ALO 116, nën moton "Unë mbështes ALO 116". Qëllimi i shitjes së tyre është mbështetja e 
vazhdimësisë së shërbimit të ALO 116. Shitja e këtyre objekteve bëhet përkundrejt dokumentacionit të rregullt. 
Të gjitha të ardhurat nga shitja shkojnë për të siguruar vazhdimësinë e shërbimit të ALO 116 përgjatë vitit 2013-
2014. 

Lista e sendeve në shitje është: stilolapsa të thjeshtë, stilolapsa për fëmijë, hapëse zarfash, orë tavoline, çanta 
pëlhure për pazar, kalema, bllok shënimesh i ricikluar, axhenda, filxhan i madh, kapela, çanta shpine për fëmijë, 
varëse çelësash dhe çadra shiu. 

Nëse keni mundësi, që kur bëni blerje kancelarie për zyrën, konferenca, trainime apo projektet tuaja, ne do ju 
luteshim që të merrnit në konsideratë edhe blerjen e objekteve të kancelarisë me logon “Në mbështetje të Alo 
116”. Kjo do të ishte një mbështetje e jashtëzakonshme për Alo 116 dhe shërbimin që ne ofrojmë për fëmijët 
anembanë Shqipërisë. Pagesat mund te bëhen në cash, bankë dhe kartë krediti (Visa / American Express). 

Për çdo pyetje ose porosi që mund të keni, ju lutem kontaktoni: 

Z.Mirgit Vataj 
As.Menaxher/Supervizor ALO 116 
Tel: 2242264 ext 44 
E-mail: alo116@alo116.al 
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ALO 116-Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë është një shërbim pa pagesë për fëmijët 
24/24 çdo ditë të javës I cili ofron: 

 

 Dëgjim aktiv të fëmijëve 

 Këshillim psikologjik 

 Informacion për të drejtat e fëmijëve dhe të rinjve 

 Referim në shërbimet përkatëse sipas specifikës së rastit. 
 

Ky shërbim përqëndrohet tek fëmijët në nevojë si: fëmijët e dhunuar, abuzuar apo keqtrajtuar, 
fëmijët e rrugës, fëmijët që shfrytëzohen në punë, fëmijët që janë në konflikt me ligjin etj. Ky 
shërbim nuk përjashton as prindërit, mësuesit, edukatorët apo personat që punojnë me fëmijët 
dhe personat e intersuar për çështje lidhur me dhe për fëmijët. 

 
ALO 116, si një shërbim kombëtar në ndihmë të fëmijëve, zbatohet nga CRCA Shqipëri- 
Qëndra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijeve:  
 

 
 

        

 

 

 

 

ALO 116 mbështetet dhe financohet nga: 
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ALO 116  mbështetet nga: 
 

- Drejtoria e Përgjithshme e Policisë 
 

- Avokati i Popullit 
 

- Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare;  
 

 

dhe këto kompani të telefonisë në Shqipëri: 

                                  
 
 
                                                              
                       

                                                       

            

                                 

                                                                                                

 

                                 

                              

 

 

 


