
Protection of children in contact with the law helps them recover from family abuse

12 August 2021 - Bledi is a child that has come into contact with the law after enduring abuse and
violence by his stepfather. He lives in a city together with his mother, her partner and his brothers and
sisters.

When Nisma ARSIS was informed about the problem, it immediately took action to notify the
appropriate authorities. One of his relatives,  discovered that the boy had traces of maltreatment in his
body, which he admitted to.

While the reporting procedures were taking place, the child was given psychological support so that the
process would be acceptable and baerable for him, ensuring his overall wellbeing. A holistic assessment
was conducted for other members of the family, in order to prevent any potential abuse for the other
siblings.

Following a thorough needs and context assessment, the child protection worker, in close collaboration
with local partner organizations, initiated the legal procedure of custody removal and placement of the
child in kinship care.

“My stepfather usually hits me, and my mum stays calm, watching in silence and blaming me” says Bledi
in distress.

“It was the support from the extended family members that saved this child from abuse. Community
awareness is the key point to every child’s protection process”, says Markela Çoçoli, Nisma ARSIS social
worker.

Ofrimi i mbrojtjes për fëmijët në kontakt me ligjin, një mënyrë për shpëtimin e tyre nga dhuna në
familje

12 Gusht 2021 - Bledi, është një fëmijë që ka rënë në kontakt me ligjin pasi ai ka vuajtur dhunën dhe
abuzimin e njerkut të tij. Ai jeton në një tjetër qytet bashkë me nënën, njerkun, motrat dhe vëllezërit.

Menjëherë pasi u informuan për këtë rast, Nisma ARSIS, raportoi rastin në komisariat. Një nga familjarët
e tij, zbuloi se fëmija kishte shenja abuzimi në trup, të cilat u pohuan edhe nga vetë ai. Ndërsa
procedurat e raprortimit vijonin, fëmijës ju sigurua shërbim psikologjik dhe social në mënyrë që procesi
në komisariat të ishte i lehtë dhe i kuptueshëm si dhe të garanohej mirëqenia e tij.

Në vijim një vlerësim gjithëpërfshirës për anëtarët e tjerë të familjes u zhvillua, për të parandaluar çdo
abuzim të mundshëm për vëllezërit e motrat e tjera.

Punonjësja e Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijëve në bashki, në bashkëpunim me organizatat partnere në
nivel vendor, pas një vlerësimi të thelluar të situatës, ka nisur procedurat për heqjen e kujdestarisë
prindërve dhe dhënien e saj gjyshërve të Bledit.



“Njerku vazhdimisht më godet dhe mami nuk bën asgjë për ta ndaluar, më shumë më fajëson mua” thotë
Bledi i tronditur.

“Ishte mbështetja e të afërmve më të largët që i shpëtoi këta fëmijë nga dhuna. Ndërkohë që
ndërgjegjësimi i komunitetit është kyç për mbrojtjen e fëmijëve” thotë Markela Çoçoli, punonjëse sociale
pranë Nisma ARSIS.


