
  

   

Për Fëmijët Me Fëmijët   

në situatë  Rruge 

Të mësojmë dhe të mbrojmë 

të drejtat përmes lojës dhe 

aktiviteteve 

 

 

 

 

 

 

      

 

Kjo fletë informuese u prodhua 

nga Qendra “ASET”, në kuadër të 

projektit : 

“Mbrojtja e të drejtave të 

fëmijëve” 

“Metoda Compasito” – metodë 

ndërvepruese trajnimi për fëmijët 

dhe profesionistët e rrjetit të 

Qendrave për Fëmijët në Situatë 

Rruge; 

 

Ky botim është pjesë e skemës së 

granteve të projektit “Përfshirja e 

Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e 

të Drejtave të Fëmijëve në 

Shqipëri” i financuar nga 

Bashkimi Evropian dhe i 

mbështetur nga Save the Children 

në partneritet me Terre des 

hommes në Shqipëri. 

 

 

www.asetcenter.al  

+355 693113606 

info@asetcenter.al 

Përmbajtja e këtij materiali 

jo domosdoshmërisht paraqet 

pikëpamjet e Bashkimit Ev-

ropian, Save the Children 

dhe Terre des Hommes në 

Shqipëri 



 

Në Qëndrat për Fëmijët në Situatë 

Rruge do të realizohet:  

 

 

- Ngritja e kapaciteteve të stafeve të 

ofruesve të shërbimeve nëpërmjet meto-

dave bashkohore dhe aftësimi i tyre për 

detyrat, përgjegjësitë dhe ndërveprimin me 

fëmijët në situatë rruge. 

- Ngritja e kapaciteteve të fëmijëve në 

situatë rruge nëpërmjet trajnimeve sipas 

metodave bashkohore “Compasito”dhe 

aftësimi i tyre për detyrat, përgjegjësitë dhe 

ndërveprimin me personelin, mbrojtjen e të 

drejtave të tyre, si dhe pjesëmarrjen në 

vendimmarrje. 

 - Ky projekt do të shërbejë si një standart 

pilot për rritjen cilësore të shërbimeve 

sociale në ndihmë dhe respektim të të 

drejtave të fëmijëve dhe adoleshentëve dhe 

angazhimin e tyre në vendimmarrjen e 

aktiviteteve për ta duke pilotuar metodën 

Kompasito në realitetin shqiptar për fëmijët 

në situatë rruge me qëllim përhapjen e saj 

në qendrat e tjera që kanë në fokus fëmijët 

dhe adoleshentët.  

 

 

- Përgatitja e një broshure mbi rezul-

tatet e trajnimit dhe shpërndarja e 

neësletterit të ideuar dhe përgatitur 

me punët e fëmijëve të përfshirë në 

projekt do të shërbejë si një informa-

cion dhe shtrirje e idesë dhe ak-

tiviteteve të tij edhe tek institucionet e 

tjera publike e jopublike që kanë në 

fokus fëmijët dhe mbrojtjen e tyre.  

- Shpërndarja e broshurës dhe news-

letterit, të përgatitur nga vetë fëmijët, 

në institucionet që merren me tra-

jtimin e fëmijëve me probleme social-

ekonomike, mbrojtjen e të drejtave të 

tyre dhe zhvillimin e tyre dhe njohja 

me praktikat e mira do të ndihmojë 

në përhapjen më të gjerë të këtyre 

praktikave dhe në forcimin dhe efek-

tivitetin e programeve dhe reformave 

sociale. 

Projekti synon të përmirësojë ofrimin e 

shërbimeve sociale në qëndra për 

fëmijët në situatë rruge. Sistemi i 

mbrojtjes së fëmijëve dhe plani iM-

brojtjes së fëmijëve është një nga pri-

oritetet për t’u ndjekur nga organizata 

jonë. Në këtë kuadër, sipas metodës 

së re Compasito – metodë e certifikuar 

nga Bashkimi Europian, trajnimi i fëmi-

jëve në situatë rruge dhe i personelit 

të qendrave ditore të rrjetit të qen-

drave për fëmijët në situatë rruge, 

duke ndërvepruar nëpërmjet lojës, do 

të sigurojë përmirësimin e ofrimit të 

shërbimeve sociale në këto qëndra 

dhe do të ndërgjegjësojë dhe ngrejë 

kapacitetet e përfituesve dhe ofruesve 

të shërbimit. 

 

+355 693113606 

info@asetcenter.al 

  

 Për Fëmijët  në situatë 

rruge 


