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NJË PËRSHËNDETJE NGA PRINDI JUAJ KRYESOR 
KORPORATIV 

 

Unë kam kënaqësinë e madhe të jem në gjendje të prezantoj Ofertën 

Lokale të Këshillit Croydon për të larguarit nga përkujdesja dhe të 

përmbledh për ju angazhimin që Këshilli ka marrë për të dhënë dhe 

zhvilluar më tej mbështetjen e disponueshme ndërkohë që ju rriteni 

drejt moshës madhore dhe pavarësisë. 

Ky Këshill është i përkushtuar dhe ambicioz për të larguarit e tij nga 

përkujdesja dhe dëshiron të sigurojë që përkujdesja për fëmijët Nën 

Mbikqyrje dhe të braktisurit nën përkujdesje marrin përparësi në 

shërbimet tona. Kjo Oferë Lokale po evoluon ndërkohë që ne po e 

bëjmë këtë angazhim të përkthehet në praktikë. Në periudhën 

afatshkurtër, ne po shqyrtojmë të gjitha mundësitë për të përgatitur të 

larguarit nga përkujdesja për moshën madhore dhe do të 

përqendrohemi në mënyrë specifike në strehimin dhe punësimin si një 

prioritet. 

Këshilltarët (si përfaqësuesit tuaj të zgjedhur në Croydon) dhe 

Menaxherët e Lartë në Këshill po kërkojnë, ndërkohë që ne flasim, se 

si mund ta zgjerojnë Ofertën Lokale për t'i dhënë përparësi më të 

madhe të larguarve nga përkujdesja. Kjo do të thotë që ju mund të 

prisni një version të përditësuar dhe të zgjeruar të kësaj Oferte nga 

Pranvera e 2019. 

Në rolin tim si Kryetar i Panelit të Prindërimit Korporativ, unë do të 

mbikqyr ngushtë se si ne zbatojmë këtë ofertë në praktikë, dhe 

thelbësore për këtë do të jetë marrja e pikëpamjve nga të larguarit nga 

përkujdesja që njerëzit e rinj që kanë eksperiencë me përkujdesjen. 

 

Ju lutemi sigurohuni që Ofertën ta shikoni me kujdes me Punonjësin 

tuaj Social ose Këshilltarin Personal dhe gjithashtu të na jepni 

përshtypjet se ku po i bëjmë gjërat mirë dhe ku duhet ti përmirësojmë. 

 
Këshilltarja Alisa Flemming 
Anëtarja e Kabinetit për Fëmijët, Familjet dhe Mësimin 
 

 

 

(  
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PARATHËNIE  

Emri im është Ashleigh dhe unë jam një e larguar nga përkujdesja nga 

Croydon. Unë jam 21 vjeç dhe kam jetuar në mënyrë të pavarur që kur 

isha 18 vjeç. Unë jam ende e mbështetur nga ekipi për të Larguarit nën 

Përkujdesje dhe kam takuar Këshilltarin tim Personal kohë pas kohe. 

Unë punoj me kohë të pjesshme si menaxhere në Sainsbury dhe sapo 

jam kualifikuar si parukiere pasi kam ndjekur një kurs për të rritur në 

kolegj.  

Në kohën time të lirë, unë punoj vullnetarisht me Këshillin e Fëmijëve 

nën Përkujdesje (KFP) për të ofruar mbështetje dhe këshilla për fëmijët  

Nën Përkujdesje. Doja të kthehesha të punoja si një vullnetare në 

mënyrë që të mund të përdorja përvojat e mia për të ndihmuar të tjerët 

dhe për t'u siguruar që ne të nxisim ndryshime pozitive. Nga fillimi i 

vullnetarizmit tim kam ndihmuar shumë njerëz të rinj dhe kam qenë në 

gjendje të jap ide për disa nga mënyrat se si funksionon sistemi i 

kujdesit dhe ku mund të përmirësohet. Unë kam folur edhe me 

Kryetarin e Bashkisë së Londrës dhe anëtarët e kabinetit qeveritar për 

llojin e ndryshimeve që unë besoj se do të ndihmonin si fëmijët Nën 

Përkujdesje dhe të larguaritnga përkujdesja.  

Si pjesë e punës sime për të ndihmuar në përmirësimin e shërbimeve 

kam lexuar Ofertën Lokale dhe kam dhënë shumë komente mbi atë. 

Unë mendoj se është shumë emocionuese që ne të kemi një 

dokument që na lejon të dimë se çfarë mbështetje kemi dhe cilat 

shërbime ofrojmë. Unë kam gjetur shumë informacione të dobishme 

duke e lexuar, jam e sigurt që edhe ju gjithashtu do të gjeni.  

Por ky është vetëm fillimi!  

Tani që ne kemi një Ofertë Lokale të përgatitur, ne kemi një bazë mbi 

të cilën mund të ndërtojmë në mënyrë që një ditë të mund të kemi një 

ofertë edhe më të fortë për të rinjtë që po largohen nga përkujdesja. 

Fakti më i rëndësishëm mbi Ofertën Lokale është se tani ne kemi diçka 

për të treguar se ne e dimë se për çfarë mbështetje kemi të drejtë.  

Nuk ndalet këtu: kjoështë një bazë për ne që të mund të fillojmë të 

bisedojmë për ndryshimin. Ndryshimi nuk ndodh duke u ulur dhe duke 

pritur – ndodh duke marrë kontrollin dhe duke mos patur frikë për të 

treguar për atë që je i lumtur ose i pakënaqur. Ka shumë informacione 

në këtë Ofertë Lokale dhe mund të dojë pak kohë për tu kuptuar, por 

një nga gjërat më të mira që mund të bëni është të lexoni nëpër të, të 

mendoni për gjërat me të cilat jeni të lumtur dhe gjërat që mendoni se 

mund të bëhen më mirë. Gjeni kohë për të biseduar me Këshilltarin 

tuaj Personal dhe për të më ndihmuar mua dhe Këshillin të 

përmirësojmë gjërat për njerëzit që po përjetojnë të njëjtat përvoja si 

ne.  

Unë jam duke përdorur përvojën time për të ndihmuar të tjerët; ju 

gjithashtu mundeni! 

Ashleigh 
E Larguar nga Përkujdesja dhe Ambasadore e Rinisë të Croydon 
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PËRMBLEDHJA E OFERTËS LOKALE 

 
Kjo Ofertë Lokale është përgatitur për t'ju dhënë juve, si një i larguar 

nga përkujdesja, një ide se çfarë shërbimesh ofron Këshilli Croydon. 

Ajo është shkruar me qëllim që të theksojmë saktësisht atë që mund të 

presësh nga organizata jonë: pritshmëritë kundër të cilave ne, si 

këshill, mund tëmbahemi përgjegjës. 

Nevoja për një Ofertë Lokale lind nga futja e Aktit për Punën Sociale 

dhe Fëmijët 2017, i cili në thelb thotë se ne, si këshill, duhet të 

publikojmë informacione për shërbimet që ju ofrojmë. Sidoqoftë, ne në  

Croydon mendojmë, se oferta jonë lokale e publikuar duhet të shkojë 

përtejkërkesës tonë ligjore dhe duhet, të jetë më tepër një dokument 

më gjithëpërfshirës. Pra publikimi ynë, pra, ndërtohet mbi bazën e 

kërkesave të përcaktuara në Akt për t‘iu siguruar një pasqyrë më të 

detajuar të asaj që ne ofrojmë dhe mënyrën se si do ta japim atë, si 

dhe informacione të tjera për shërbimet për të larguarit nga përkujdesja 

të siguruara nga të tjerët. 

Në zemër të profesionit tonë, ne do të synojmë të identifikojmë dhe të 

promovojmë atë që funksionon mirë në jetën tuaj, duke eksploruar 

shqetësimet, duke vlerësuar ndikimin e tyre dhe duke planifikuar në 

partneritet me ju. 

  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/16/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/16/contents/enacted
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PARIMET TONA TË PRINDËRIMIT KORPORATIV 

 
Termi 'Prind Korporativ' nuk është veçanërisht i ngrohtë, apo jo? Por ai 

qëndron për idenë shumë pozitive që Këshilli Croydon duhet të veprojë 

si prind. Çfarë do të thotë kjo është se ne kemi të njëjtat shpresa, 

dëshira dhe aspirata për ju 

ashtu si do të kishim për 

fëmijët tanë. Ne duam që 

ju të keni akses në të 

njëjtat mundësi dhe 

shanse që do të kishte 

çdo fëmijë apo i ri – të 

kesh eksperience me 

përkujdesjen nuk do të 

thotë që ju nuk keni 

potencial të njëjtë si ata 

që nuk janë me 

eksperiencë në 

përkujdesje.  

Kjo tingëllon shumë mirë, por çfarë do të thotë kjo? 

 

 

 

 

Kjo do të thotë që ne kemi një sërë parimesh për të përcaktuar 

marrëdhënien tonë me ju –parime që ne i kthehemi herë pas here për 

të siguruar që ne po bëjmë më të mirën tonë si prind. Këto parime janë 

si më poshtë: 

 Të veprojmë në interesin tuaj më të mirë dhe të promovojmë 

shëndetin fizik dhe mendor, mirëqenien, për të gjithë të 

larguarit nga përkujdesja. 

 

 Të inkurajojmë që çdo i larguar nga përkujdesja shpreh 

pikëpamjet, dëshirat dhe ndjenjat e tij. 

 
 Të marrim parasysh pikëpamjet, dëshirat dhe ndjenjat e çdo të 

larguari nga përkujdesja. 

 
 Të ndihmojmë të larguarit nga përkujdesja, të kenë akses në 

dhe të shfrytëzojnë më mirë shërbimet e ofruara nga autoriteti 

lokal dhe partnerët e tij të përshtatshëm. 

 
 Të nxisim aspiratat e larta dhe të kërkojmë të sigurohet 

rezultatet më të mira, për të larguarit nga përkujdesja. 

 
 Për të larguarit nga përkujdesja të jenë të sigurt, me stabilitet 

në jetën e tyre shtëpiake, marrëdhëniet dhe arsimimin ose 

punën. 

 
 Të përgatisim të larguarit nga përkujdesja për moshën e rritur 

dhe jetesën e pavarur. 
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SI E KEMI HARTUAR NE OFERTËN LOKALE? 

 

Përgatitja e Ofertës tonë Lokale 

kapërfshirë një diskutim të madh 

brenda Këshillit Croydon, si dhe 

me organizata të tjera në qytetin 

në të cilën punojmë dhe – më e 

rëndësishmja – duke dëgjuar të 

larguarit nga përkujdesja si ju, 

që ne i mbështesim. 

Ne e kemi bërë këtë në tre 

mënyra: së pari, me format 

përshtypjesh (të tilla si ato në 

të majtë) të disponueshme 

për tu plotësuar në Qendrën e 

Ndryshimit duke kërkuar ide për 

mënyrën se si të përmirësohet 

shërbimi si dhe ajo që po funksionon mirë; së dyti, 

përmes një takimi të grupit të angazhimit me të larguarit nga 

përkujdesja; dhe së fundi, cilësia është siguruar nga Ashleigh, e cila 

me mirësi u kujdes për parathënien e dokumentit. 

Është e rëndësishme që ne të jemi të qartë për diçka: kjo Ofertë 

Lokale është një dokumenti gjallë. Çfarë do të thotë kjo është se ky 

version që jeni gati për të lexuar është vetëm fillimi dhe ne do ta 

vazhdojmë ta rishikojmë, duke vepruar mbi të dhe duke punuar me të 

vërtetë se si mund të jemi më të mirë për ju. Dhe ne duam që ju të 

përfshiheni në atë, prandaj mos kini frikë të na tregoni se çfarë 

mendoni në mënyrë që ne mund të ofrojmë diçka që ne mund të 

punojmë drejt diçkaje që nuk është vetëm e mirë, por është e 

mrekullueshme… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Këshilli Croydon Të Larguarit nga 

Përkujdesja 

 

 

 

    Organizata të Tjera 
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UDHËZIME PËR LEXIMIN E KËTIJ DOKUMENTI 

 
Ky dokument është hartuar për të qenë mjaft i thjeshtë, me një fokus 

në mbajtjen e gjërave të qarta për ju. 

Në një minutë, ju do të njiheni me një të larguar nga përkujdesja që 

mund ta ndiqni në udhëtimin e tij nga mosha 16 deri në 25 vjeç, ndërsa 

lexoni për të gjitha shërbimet që ju mund tipërdorni. Por, para se ta 

takoni, le të shqyrtojmë se si funksionon ky dokument dhe si mund ta 

përdorni në mënyrë efektive. 

Para së gjithash, do të gjeni shumë lidhje me organizatat e tjera, 

procedurat e Këshillit dhe madje edhe vende të tjera në këtë 

dokument. Lidhjet janë të koduara me ngjyra si më poshtë: 

- E kuqe: këto lidhje do t'ju çojnë në faqet e tjera të internetit 

dhe ndonjëherë edhe në procedurat e Croydon. Përdorni 

këto lidhje kur doni një shpjegim pak më të hollësishëm se 

si i bëjmë gjërat në Këshill ose si mund të ndihmojë një 

organizatë tjetër. 

- Jeshile: këto lidhje do t'ju dërgojnë në pjesët përkatëse të 

ligjit dhe madje drejtpërdrejt në seksionet specifike në Aktet 

e Parlamentit (p.sh. në nenin 23c të Aktit për Fëmijët 1989). 

- Blu: këto lidhje ju çojnë në seksione të tjera në këtë 

dokument ku është e rëndësishme (p.sh. mund të shihni një 

lidhje në seksionin Mbajtja në Kontakt me Informacionin 

Personal dhe Ndarjen e të Dhënave). 

- Vjollcë: këto hapin një kontakt me email.  
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SHËRBIMI PËR TË LARGUARIT NGA 
PËRKUJDESJA 

 

Përmbledhje 

Shërbimi ynë për të Larguarit nga Përkujdesja është ekip kyç që ju 

duhet ta dini, pasi ata do të jenë pika juaj e parë e kontaktit për shumë 

nga gati të gjitha nevojat tuaja. Do të filloni të punoni me një Këshilltar 

Personal ose Punonjës Social të caktuar nga ky ekip kur të mbushni 

18 vjeç.  

Këtu janë disa fakte mbi të Larguarit nga Përkujdesja: 

 

Kush mund të marrë një shërbim? 

Nëse ju keni qenë Nën Përkujdesje, atëherë kjo nuk do të thotë 

automatikisht që ju do të merrni një shërbim për Largimin nga 

Përkujdesja. Ka disa dallime të rëndësishme për tu bërë mbi atë që 

mundtë përfitoj një shërbim. 

Termat kryesore për të qenë të kujdesshëm janë: I Pranueshëm, I 

Përshtatshëm, Ish i Përshtatshëm dhe I Kualifikuar. Këto janë 

terma që mund të përdoren në mënyra të ndryshme për të përshkruar 

të rinjtë e moshës 16 deri në 25 vjeç, dhe shërbejnë për të dalluar 

nivelet e mbështetjes që do të ofrohen. 

Çfarë do të thonë të gjitha këto terma? 

I Pranueshëm do të thotë se personi i ri është 16 ose 17 vjeç dhe ka 

qenë në përkujdesje nga autoriteti lokal për 13 javë ose më shumë 

pasika mbushur 14vjeç, dhe është endenën përkujdesje. 

I Përshtatshëm do të thotë personi i ri që ishte I Pranueshëm, por 

nuk është më nën përkujdesje dhe është kthyer në shtëpi, por nuk 

është regulluar atje për më shumë se gjashtë muaj. Kjo do të 

përfshijë gjithashtu edhe të rinjtë të cilët u mbajtën pasi mbushën 16 

vjeç (p.sh. në një spital psikiatrik, institucione të rehabilitimit të të 

rinjve etj.) dhe kanë qenë nën përkujdesje menjëherë para se të 

ndodhte kjo. 

Ish i Përshtatshëm do të thotë personi i ri që është 18-21 vjeç dhe 

ishte i Pranueshëm ose i Përshtatshëm. Ata vazhdojnë të jenë Ish të 

Përshtatshëm deri sa të jenë 25 vjeç nëse ata qëndrojnë në arsim. 

I Kualifikuar do të thotë një person i ri nën moshën 21 vjeçare (ose 

nën moshën 24 vjeçare në arsim) i cili nuk ka qenë nën përkujdesje 

për 13 javë ose më shumë pas mbushi 14 vjeç, por ishte nën 

përkujdesje për një periudhë kur ata ishin 16 ose 17 vjeç.  
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Cilat shërbime janë të disponueshme? 

Ky dokument do të shpjegojë në mënyrë të detajuar saktësisht se çfarë 

mbështetje dhe shërbime janë të disponueshme për të larguarit nga 

përkujdesja në Croydon, por, si një përmbledhje e shkurtër, të rinjtë që 

janë të pranueshëm, të përshtatshëm, ose ish të përshtatshëm mund 

të presin si më poshtë: 

 KëshilltarinPersonal ose Punonjësin Social 

 Vlerësimin e Nevojave 

 Planin e Zhvillimit  

 Këshilla dhe asistencë e përgjithshme 

Ka shumë të drejta të tjera, por ato do të lidhen në mënyrë specifike në 

fusha të tilla si strehimi ose arsimi dhe do të mbulohen më vonë. 

 

 

 

 

 

 

 

Por le të marrim një moment për t'ju dhënë një informacion pak më 

shumë për dallimin mes shërbimit që do të përfitoni nëse jeni ish i 

përshtatshëm ose i kualifikuar: 

  

Ish i 

Përshtatshëm 

Ne kemi për tu: 

 Ofruar një Këshilltar Personal që ju viziton të 
paktën një herë në dy muaj. 

 Ofruar dhe rishikuar Planin e Zhvillimit të 
paktën një herë në gjashtë muaj. 

 Ndihmuar me shpenzimet që kanë të bëjnë 
me fillimin ose qëndrimin në arsim, punësimin 
ose trajnimin. 

 Ofruar këshilla dhe mbështetje. 
 Mbajtur në kontakt me ju. 
 Ofruar ose paguar diku për të jetuar gjatë 

pushimeve universitare (verë dhe Krishtlindje) 
nëse nuk keni shtëpi tjetër. 

 Ofruar për ju një Bursë të Arsimit të Lartë prej 
2,000.00£ dhe Caktimin e një Asistence për 
Shtëpi (CASH). 

 Ofruar një shtëpi për ju. 

Kualifikues Ne kemi për tu: 

 Ofruar këshilla dhe mbështetje. 
 Mbajtur në kontakt me ju. 
 Ofruar ose paguar diku për të jetuar gjatë 

pushimeve universitare (verë dhe Krishtlindje) 
nëse nuk keni shtëpi tjetër. 
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16 dhe 17 vjeç 

Shërbimi për Largimin nga Përkujdesja fillon të marrë një rol drejtues 

për të punuar me ju vetëm kur të mbushni 18 vjeç. Sidoqoftë, 

‘rrugëtimi’ për Largimin nga Përkujdesja fillon para moshës madhore 

dhe çdo i ri që kualifikohet për një shërbim i jepet në moshën 16 vjeç 

një Këshilltar Personal ose një Punonjës Social. Ideja e një këshillimi 

të hershëm është që të siguroheni që ju të njihni punonjësin, i cili do të 

ofrojë mbështetje pasi të mbushni 18 vjeç parase ju të bëheni i rritur. 

Punonjësi gjithashtu do të ketë një ide shumë më të fortë të nevojave 

tuaja të mbështetjes përpara se të mbushni 18 vjeç dhe të përgatitet 

më mirë për atë që do të vijë.  

Puna me një të Pranueshëm ose 

të Përshtatshëm 16 ose 17 vjeç 

do të vazhdojë të udhëhiqet 

nga një Punonjës Social në 

Shërbimin e Përhershëm ose, 

në disa raste, një ekip tjetër, 

por punonjësi i caktuar nga 

Shërbimi për Largimin nga 

Përkujdesja do të ndihmojë 

gjithashtu Punonjësin Social 

për tu përgatitur për 

pavarësinë tuaj. 

 

 

 

Çfarë është një Këshilltar Personal? 

Një Këshilltar Personal është, në shumë mënyra, shumë i ngjashëm 

me një Punonjës Social –aq shumë sa që ju, si një i larguar nga 

përkujdesja, mund të mundoheni të bëni një dallim mes të dyve në 

kontaktin tuaj të përditshëm. 

Ata do t'ju shoqërojnë, do t'ju ofrojnë këshilla dhe udhëzime të 

përgjithshme dhe do t'ju mbështesin më intensivisht ku keni nevoja të 

veçanta të vlerësuara (p.sh. dëshironi të shkoni në shkollë). 

Gjëja kryesore që duhet të theksohet me një Këshilltar Personal është 

se përgjegjësia është shumë mbi ju, si një i larguar nga përkujdesja, 

për të thënë kurkeni nevojë për mbështetje –ju jeni një i rritur, mbi të 

gjitha më shumë pritet nga ju! 

 

Komplimentet dhe Ankesat 

Nëse mendoni se ne kemi bërë një punë veçanërisht të mirë për t'ju 

ndihmuar, ose ndryshe kemi bërë diçka që jeni me të vërtetë joi lumtur 

për këtë, atëherë mund të na njoftoni duke përdorur formularin e 

Komplimenteve dhe Ankesave, i disponueshëm në të njëjtën faqe si 

Oferta Lokale ose mund t'i kërkoni Këshilltarit tuaj Personal për një të 

tillë. 
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Plani i Zhvillimit 

Një plan solid, i shkruar duhet të ekzistojë në mënyrë që t'ju 

mbështesë siç duhet, dhe kjo bëhet – siç është përcaktuar në ligj - 

përmes një Plani Zhvillimi. Një Plan Zhvillimi është një dokument që 

përshkruan se si ju dhe Këshilltari juaj Personal do të përgjigjeni së 

bashku për nevojat tuaja dhe do t'ju ndihmojnë të zhvilloheni për tu 

bërë një i rritur i pavarur. Por qëllimi i tij më i madh është të siguroheni 

se ka një bisedë të vazhdueshme dhe në zhvillim rreth asaj se si mund 

të ecni përpara në jetën tuaj. 

Një Plan i Zhvillimit do të flasë për të gjitha çështjet tuaja kryesore 

(p.sh. shëndetësia, arsimi, strehimi, paratë etj.) dhe është si një 

mundësi për këshilltarin tuaj personal të thotë: 'Hej, çfarë doni të arrini 

dhe si mund t'ju ndihmoj ta arrini?'. Për secilën çështje, një synim ose 

një veprim do të dakordësohet me ju. Çdo qëllim ose veprim në një 

Plan Zhvillimi do të jetë SMART, kështu që është: 

 Specifik: i qartë rreth asaj se çfarë duhet bërë. 

 Matshëm: të arrijmë të masim kur përmbushet. 

 Atribueshëm: detyrat për ta arritur atë mund ti caktohen dikujt. 

 Realist: sigurohuni që ka një shans të mirë që mund të bëhet. 

 Kufizuar në kohë: përcaktoni kur duhet të përfundojë. 

Çdo objektiv që nuk është SMART thjesht do t'ju pengojë dhe do t'i 

bëjë të gjithë profesionistët e përfshirë në vendosjen e tij të duken pak 

të trashë, pasi thjesht nuk do të arrihet. Çdo objektiv gjithashtu do të 

marrë parasysh pikat tuaja individuale të forta, duke ju lejuar të 

përdorni dhe ndërtoni mbi ato në përputhje me mbështetjen e 

nevojshme e siguruar aty ku ju nevojitet. 

Sapo të shkruhet Plani i Zhvillimit, do të keni një mundësi për ta lexuar, 

komentuar mbi atë dhe për ta nënshkruar atë – për aq kohë sa jeni 

dakord me përmbajtjen e tij – në atë pikë bëhet një dokumentligjërisht 

detyrues. Pra, nënshkrimi është një lloj marrëveshjeje e madhe. 

Plani juaj i Zhvillimit do të shqyrtohet së paku një herë në gjashtë muaj, 

edhe pse mund të rishikohet më shpejt nëse dëshironi. 

Oh, dhe një gjë e fundit: e kuptojmë se mund të jeni Kapiten i Pavarur 

dhe të mendoni, 'Një Plan i Zhvillimit? Pse duhet të shqetësohem me 

gjëra të tilla të pakuptimta?'. Eh 

pra, mendimi ynë është që nëse 

ti jei pavarur atëherë një plan i 

shkurtër – ose një i hartuar pa 

ju angazhuar – thjesht na thotë 

se çdo gjë në jetën tuaj duhet 

të jetë shumë e përsosur. 

Megjithatë, ne dyshojmë 

shumë se ky do të jetë 

ndonjë rasti i vërtetë! 
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Qendra e Ndryshimit 

Qendra e Ndryshimit ofron një 

vend unik për të rinjtë dhe familjet 

e tyre për të pasur qasje në një 

sërë çështjesh. Qendra drejtohet 

nga Këshilli Croydon në 

partneritet me një sërë agjencish 

eksperte dhe ofron një bazë për 

Shërbimin e Largimit nga 

Përkujdesja, si dhe disa ekipe të 

tjera. 

Unik në Qendër është Zona e 

Ndalimit (ZeN) – një vend ku ju 

dhe të rinjtë e tjerë mund të 

'ndaloni' (prandaj ka këtë emër) 

për këshilla dhe mbështetje në një 

mjedis të sigurt dhe të parrezikshëm. 

Shërbimet në ofertë përfshijnë: 

 Qasja në këshilla, informacione dhe përkrahje me strehimin dhe 

për ata potencial pa strehë deri në moshën 21 vjeçare. 

 Qasja në informata për ngjarjet dhe aktivitetet lokale. 

 Kompjuter dhe qasje në internet. 

 Ngjarjet dhe aktivitetet e mbajtura nga Këshilli Croydon dhe 

CAYSH. 

 Ndërmjetësim për 16 deri 21 vjeç siguruar nga CAYSH. 

 Mbështetja familjare dhe këshilla (vetëm me takim). 

Qendra e Ndryshimit mund të kontaktohet në 020 8760 5530, është e 

hapur të hënën deri të premten, nga ora 9.30-17.00, dhe mund të 

gjendet në 51-55 South End, Croydon CR0 1BF. 

 

Ju gjithashtu duhet të jeni të vetëdijshëm se ZeN ka siguri të 

përshtatshme – duke përfshirë një sistem roje dhe alarmi – dhe ka një 

politikë të rreptë për pa miq dhe pa mbulesë. Masat paraprake të 

vendosura janë për të mbrojtur ekipin si dhe njerëzit e tjerë që përdorin 

ndërtesën. 

Sistemi Funksional 

Gjërat zakonisht ecin më mirë për ju nëse jeni në gjendje të punoni me 

punonjësin tuaj të caktuar. Sidoqoftë, Shërbimi i Largimit nga 

Përkujdesja ka një sistem 'funksional' për t'ju përgjigjur, nëse nuk jeni 

në gjendje të kontaktoni me Këshilltarin tuaj Personal dhe keni nevojë 

për ndihmë urgjente për diçka. Të gjitha që duhet të bëni është që të 

vini në Qendrën e Ndryshimit çdo ditë të javës midis orës 10.00 dhe 

16.00, dhe do të keni mundësi të flisni me dikë. Nuk do të duhet të 

presësh më gjatë se një orë, edhe pse ju do të takoheni vetëm nëse 

çështja është urgjente. Përndryshe, mund të flisni me një punonjës në 

detyrë duke telefonuar Qendrën e Ndryshimit dhe duke kërkuar për 

ata. 
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OFERTA LOKALE 
 

Takohu me Saed Khan… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saed erdhi në Britaninë e Madhe nga Afganistani kur ishte 14 vjeç. Ai 

kërkoi azil pas mbërritjes, pasi disa pjesëtarë të familjes së tij ishin 

vrarë nga talebanët në vendlindje dhe jeta e tij ishte në rrezik. Ai u 

vendos nga Këshilli Croydon nën Aktin e Fëmijëve 1989 – Seksioni 

20. 

Nga mbërritja, ai ka jetuar me një familje kujdestare në Selsdon dhe 

aftësitë e tij në gjuhën angleze janë rritur shumë më mirë pasi ai ka 

përparuar përmes Anglishtes për Folësit e Gjuhëve të Tjera (ESOL) 

Para-Hyrje dhe Anglishtes për Folësit e Gjuhëve të Tjera (ESOL) Niveli 

1 në Kolegjin Croydon. Saed dashuron të luajë kriket dhe i pëlqejnë 

ndeshjet e rregullta me një grup më të gjerë të të rinjve me të cilët ai 

është miq. Ambicia e tij është të bëhet një infermier pasi babai i tij ishte 

mjek kur ai ishte gjallë dhe, pas përvojave të tij në Afganistan, 

shpreson të bëjë mirë për njerëzit. 

Ne do të ndjekim historinë e Saed pasi ai të bëhet I Pranueshëm në 

moshën 16 vjeç, del nga përkujdesja në moshën 18 vjeç dhe, më në 

fund, çështja e tij mbyllet në moshën 25 vjeçare. Ideja është që të 

shikoni Ofertën Lokale të Croydon-it përmes syve të dikujt që në të 

vërtetë merr shërbimin, kështu që jo vetëm që e kuptoni shërbimin e 

ofruar, por e vlerësoni se si është marrë. 

Historia e Saed do të shkojë krah për krah me ne, duke ju treguar 

saktësisht se çfarë shërbimesh mund të presësh nga ne si një autoritet 

lokal, si dhe disa nga partnerët tanë. 

 

 

 

   

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/20
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/section/20
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MBAJTJA NË KONTAKT 

 

Përmbledhje 

Nëse jeni një fëmijë Nën Përkujdesje, atëherë kur të arrini moshën 16 

vjeç, Shërbimi ynë për të Largimin nga Përkujdesja ju cakton një 

Këshilltar Personal për ju. Për momentin, ky Këshilltar Personal do të 

jetë një figurë e largët në jetën tënde, si punonjësi juaj i caktuar (që 

është: personi përgjegjës për mbështetjen tuaj) mbetet Punonjësi juaj 

Social dhe kjo do të ndodhë derisa të arrini moshën madhore. 

Megjithatë, Këshilltari juaj Personal do të takohet me ju, kështu që ju e 

dini se kush janë ata. 

Kontakti për ju si një 16 ose 17 vjeçar është shumë ndryshe nga 

kontakti kur të mbushni 18 vjeç, siç tregon kjo tabelë: 

 

Mosha Marrëveshjet e Kontaktit 

16.17  Vizitë një herë në muaj 
 Rishikimet e Fëmijës Nën Përkujdesje (FNP) 
 Theksi mbi Punonjësin Social duke u përpjekur t'ju 

ofrojë mbështetje 
 Profesionistët e përfshirë: Punonjës social, Këshilltar 

Personal, Kujdestar Birësues, Punonjës Social 
Mbikëqyrës dhe ZyrtariiPavarur i Rishikimit (ZPR) 

18.-25  Vizitë një herë në dy muaj 
 Theksi mbi ju për t’ju drejtuar Këshilltarit tuaj 

Personal për të kërkuar mbështetje 
 Profesionistët e përfshirë: Këshilltari Personal 

Natyrisht, udhëzimet ligjore mbi atë se si duhet të shihen rregullisht 

nuk duhet të përdoren si justifikim për të parandaluar kontakt më të 

rregullt, nëse keni nevojë për to. Nëse do të ishim të shqetësuar se ju 

jeni në rrezik për diçka të keqe që po ndodh me ju, për shembull, ose 

nëse keni nevojë për më shumë kontakt për një kohë të shkurtër, 

atëherë ne do të dëshironim t’ju shihnim më shpesh - 'për shkak se ne’ 

jemi të destinuar të jemi prindi juaj! E mbani mend? 

 

Rishikimet e Fëmijës Nën Mbikqyrje (FNM) dhe Zyrtari i 

Pavarur për Rishikimin (ZPR) 

Ju do të keni të caktuar një 

Zyrtar të Pavarur për 

Rishikimin (ZPR) pasi në 

fillim kaluat Nën Mbikqyrje. 

Ky ZPR shumë mirë mund 

të ndryshojë me kalimin e 

kohës, por do të keni 

përfshirje të nivelit të ZPR 

deri sa të mbushni 18 vjeç. 

Puna e ZPR është si më 

poshtë: 

 Për të kryesuar Rishikimet e 

Fëmijës Nën Mbikqyrje (FNM) (më shumë për këto 

në një minutë). 

 Për të kontrolluar nëse puna e bërë nga të gjithë profesionistët 

e përfshirë me ju është e mirë dhe për tu siguruar që të gjitha 

vijnë së bashku mirë. 

 Të jesh një person i pavarur tek i cili mund të kthehesh kur ke 

shqetësime. 
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Një shqyrtim i ZPR mbahet çdo gjashtë muaj për ju dhe mbaron kur ju 

të mbushni 18 vjeç. 

Qëllimi i Rishikimit të FNM është si më poshtë: 

 T’iu jap një shans për të diskutuar çështjet privatisht me ZPR-

në. 

 Ti jepet një shans kujdestarit birësues ose një punonjësi kyç 

për kujdesin tuaj për të dhënë vlerësimet si se si po veproni. 

 Të shërbejë si një mundësi për ZPR-në që të kontrollojë të 

gjitha punët e vazhdueshme me ju në lidhje me fushat kyçe në 

jetën tuaj (p.sh. shëndetësia, arsimi, përgatitja për të lënë 

përkujdesjen, etj.). 

 Të pajtohet me veprimet midis të gjithëve për t'ju ndihmuar më 

mirë ose më tej. 

Këshilltari juaj Personal do të marrë pjesë në dy Shqyrtimet e fundit të 

FNM përpara se të mbushni 18 vjeç dhe të shpjegoni procesin e 

mbështetjes për Largimin nga Përkujdesja; ata gjithashtu do t'ju japin 

telefonin dhe emailin e tyre si dhe detajet e kontaktit të menaxherit të 

tyre. 

 

Ku do takohemi ne? 

Para se të mbushësh 18 vjeç, Punonjësi juaj Social ka shumë të ngjarë 

t’iu vizitojë ku jetoni edhe pse mund të takoheni edhe diku tjetër. Pasitë 

mbushni 18 vjeç, Këshilltari juaj Personal do t'ju takojë kudo që të jeni 

të lumtur ta takoni - qoftë në shtëpinë tuaj, në Qendrën e Ndryshimit, 

në kafe, ose kudo. Ndoshta Këshilltari juaj Personal dëshiron të vizitojë 

shtëpinë tuaj për një arsye të caktuar – ndoshta ai/ajo dëshiron të 

shohë se si po menaxhoni jetesën në mënyrë të pavarur ose ndoshta 

ka shqetësime mbi sigurinë – dhe pritet që ju të bashkëpunoni veç 

nëse ka një arsye shumë të mirë për të mos e bërë! 

Si do të vazhdojmë të jemi në kontakt? 

Mirë, këtu është çështja ligjore: Këshilltari juaj Personal duhet sipas 

ligjit, t’ju takoj të paktën një herë në dy muaj (përveç nëse është 

shprehimisht kundër dëshirave tuaja). Por midis vizitave, ju do të 

mbani kontakt nëpërmjet mjeteve të tjera. Pasi është shekulli i21 

kontakti nuk ka gjasa të jetë me letër, telefon fiks ose pëllumb 

transportues; në vend të kësaj, kontaktet do të jenë nëpërmjet tekstit, 

celularit, emailit, Skype dhe / ose aplikacionit. Mediat sociale nuk janë 

të pranueshme – as WhatsApp nuk 

është (shiko Informacioni Personal 

dhe Ndarja e të Dhënave për 

arsyet pse).  

Edhe një herë, Këshilltari 

Personal do të udhëhiqet nga 

dëshirat tuaja në këtë temë. Dhe 

në qoftë se dëshironi të shihni 

fytyrën e madhe të qeshur të 

punonjësit tuaj më shpesh, 

atëherë ata do të jenë të lumtur t'ju 

shohin gjithashtu! 
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 Saed, 17 vjeç, ecën në shqyrtimin e tij të FNM, duke u 

zhytur në kolltukun e këndshëm në shtëpinë e tij të strehimit; ai 

zbret në katin e poshtëm disa minuta më herët për të siguruar 

këtë vend ndërsa Punonjësi i tij Social konkurron me të për atë. 

ORP arrin shpejt pas si ai dhe Saed pranojnë ofertën e 

kujdestarit birësues për çaj. Pastaj paraqiten njerëzit e 

zakonshëm: Punonjësi i tij Social, Punonjësi Social Mbikëqyrës 

dhe, duke sjellë një pjatë të madhe me biskota, kujdestari i tij 

birësues zë një vend. 

Një trokitje në derë dhe dikush i ri hyn në dhomën e ndenjes. 

Ky person prezanton veten si Këshilltar Personal i Saed. 

'Përshëndetje Saed. Do të jem në këto Rishikimet të FNM nga 

tani e tutje – dhe për përditësimin e Planit tuaj të Zhvillimit. Unë 

do të jem mbështetja juaj kryesore kur të jesh një i rritur, por 

gjithashtu do të jem e disponueshme edhe më parë, nëse 

ndonjëherë do të pëlqejë një bisedë. Më lejoni të largohem tani 

që të keni numrin tim,’ thotë ajo. 

Para se ta dijë atë, telefoni i Saed po dridhet me zilen e tij sipas 

këngës të Justin Bieber dhe ai e ka numrin e kësaj të huaje. 

‘Megjithatë mos harroni,’ thotë Punonjësi Social i Saed me një 

buzëqeshje të zymtë, ‘Ejani tek unë në fillim, me çdo çështje, ju 

lutem!’. 

Historia e Saed... 
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AFTËSITË JETËSORE DHE MBËSHTETJA E 
PËRGJITHSHME 

 

Përmbledhje 

Si një 16 dhe pastaj një 17-vjeçar, ju do të ndërtoni aftësitë tuaja të 

jetës në përgatitje për moshën e rritur. Para se të mbushni 18 vjeç, ju 

keni shumë mbështetje të disponueshme për ju nga një numër 

njerëzish brenda dhe jashtë Këshillit – të lidhur ose jo me Kujdesin 

Social për Fëmijët. Qëllimi është t’iu ndihmojë të gjeni pavarësinë tuaj. 

Por çfarë është 'pavarësia' dhe si e arrini atë? 

 

Pavarësia 

emër 

liria nga kontrolli, ndikimi, mbështetja, ndihma apo të ngjashme 

me të tjerat. 

 

Në zemër të saj, pavarësia sugjeron idenë e lirisë për të mbështetur 

veten, por në mënyrë të qartë askush nuk është një ishull dhe të gjithë 

ne kemi ndonjëherë nevojë për ndihmë. Ne kemi për qëllim të 

sigurojmë që ju jeni të pajisur mirë për të trajtuar kërkesat dhe gjykimet 

e të qënit një i rritur. Këto kërkesa mund të shkojnë nga ato më të 

mërzitshmet, të tilla si të jesh në gjendje të menaxhosh dhe paguash 

faturat e shërbimeve deri në sigurimin e punës ose karrierës që 

shpresoni. 

Kush është në dispozicion 

për të ofruar mbështetje? 

Siç u përmend, ka një numër 

njerëzish që janë potencialisht 

në dispozicion për t'ju 

mbështetur, në varësi të 

rrethanave tuaja. 

Megjithëse lista nuk është e 

plotë, ju mund të prisni që të 

merrni mbështetje nga ndonjë 

prej të mëposhtmeve: 

 Kujdestar Birësues ose Punonjës Kyç 

 Punonjësi social 

 Këshilltari Personal 

 Zyrtari i Pavarur i Rishikimit (ZPR) 

 Infermieri i Pavarur (IV) 

 Punonjësi Mbështetës 

 Shkolla Virtuale (të lutem shiko Edukim dhe Trajnim për 

detaje të mëtejshme) 

 Advokaci 

Siç thuhet, rrethanat tuaja unike do të vendosin saktësisht se kush 

është në dispozicion për ju – për shembull, një 17 vjeçar në strehimin 

gjysmë të pavarur nuk do të ketë një kujdestar aktual. Formalisht, 

Punonjësi Social dhe ZPR nuk do të punojnë më me ju mbasi të 

mbushni 18 vjeç, por një i larguar nga përkujdesja i cili ka një 

marrëdhënie veçanërisht të fortë me kujdestarin e tyre birësues mund 

të mbajë shumë mirë kontakte ose 'qëndroj i lidhur' (shiko Shtëpiapër 

hollësi të mëtejshme) – e cila është gjë e mirë. 
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Mbështetja Pluskuese –  

Ne gjithashtu punojmë në partneritet me një organizatë të quajtur 

CAYSH të cilët janë me qendër në mes të Croydon dhe ofrojnë një 

shërbim mbështetës pluskues për ju nëse keni nevojë – jo, kjo nuk do 

të thotë që ju keni një punonjës mbështetës që vërtitet rreth jush; kjo 

do të thotë që ju keni një punonjës mbështetës i cili 'pluskon' brenda 

dhe jashtë jetës sipas nevojave që keni, por që mund të ofrojë 

mbështetje më intensive ose më të synuar se Këshilltari juaj Personal. 

CAYSH është një organizatë që mbështet të rinjtë në një numër 

mënyrash. Në Kroydon, CAYSH ka dy punonjës që ofrojnë mbështetje 

pluskuese për të larguarit nga përkujdesja, të cilët refereohen nga 

Këshilltari i tyre Personal.  

Mbështetja pluskuese përbëhet nga: 

 Ndihma e përditshme, si shoqërimi në takime, ndihma për 

ju për të caktuar furnizuesin tuaj të gazit/energjisë elektrike, 

buxhetimin, ndjekjen e avokatëve të emigracionit etj.  

 Duke ju sinjalizuar për shërbime të tjera të përshtatshme, si 

Off the Record, Turning Point dhe StepChange. 

 Duke punuar në partneritet me Këshilltarin tuaj Personal për 

të përmbushur nevojat tuaja në një mënyrë që të funksionoj 

për ju.

 

CAYSH gjithashtu ka një lidhje të drejtpërdrejtë me shoqatën bamirëse 

'Mind' në Croydon Jugor, dhe po fillon të parin e atijj që do të jetë një 

program vjetor i aftësive në shtator 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.caysh.org/


 

 

18 

Shërbimet e Advokimit  

 

Nëse ndiheni sikur po përpiqeni të shprehni vetveten, ose pikëpamjet 

tuaja nuk merren seriozisht, atëherë ju mund t'i drejtoheni një shërbimi 

advokimi për t'ju përkrahur që të bëni veten tuaj të dëgjohet. Edhe pse 

ka një numër të shërbimeve të advokimit në dispozicion, Croydon ka 

një partneritet bashkëpunimi me Barnardo’s dhe gjithmonë do të 

përpiqet të punojë së bashku me një avokat ku ata janë të përfshirë me 

përgjegjësi dhe përkrahje. Atyre gjithmonë do ti kërkohet të japin 

dëshmi që jeni të lumtur për ne që të flisni me ata! 

Barnardo’s vë në dukje se ka një njohje në rritje të rëndësisë së 

advokimit për fëmijët dhe të rinjtë kur janë duke u bërë planet për jetën 

e tyre. Vlerësimi i pikëpamjeve dhe i ndjenjave të të rinjve i ndihmon 

ata të ndihen të përfshirë dhe mund të ndihmojnë të gjithë të marrin 

vendime më të mira. Puna si kjo nuk është vetëm praktikë e mirë, por 

është gjithashtu një kërkesë ligjore. 

 Akti i Fëmijëve 1989 thotë se të rinjtë duhet të trajtohen me respekt 

dhe kjo do të thotë (ndër të tjera) që të rinjtë duhet të dëgjohen. Nëse 

një autoritet lokal vendos se çfarë duhet të ndodhë me një fëmijë apo 

një të ri, ata duhet të gjejnë se si ndihen dhe çfarë duan. Ata duhet t'i 

tregojnë fëmijës apo të riut se çfarë po ndodh dhe pse. 

Dëgjimi i fëmijëve është në qendër të gjithë punës së Barnardo’s, por 

puna e tyre veçanërisht në advokim tregon angazhimin e Barnardo’s 

për t'i dhënë fëmijëve dhe të rinjve një zë.

Për të kërkuar një avokat, telefononi Barnardo’s në 0808 800 0017 ose 

020 8768 5058. Përndryshe, dërgoni email 

Advocacy2@barnardos.org.uk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luaj me mua! 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.youtube.com/watch?v=qUzSee7F340
https://www.barnardos.org.uk/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/contents
mailto:Advocacy2@barnardos.org.uk
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Grupet Mbështetëse   

Ne jemi krenar për të drejtuar një grup mbështetës që sjell si fëmijët 

Nën Përkujdesje dhe të larguarit nga përkujdesja së bashku në një 

mjedis miqësor dhe të sigurt ku ata mund të zhvillojnë aftësi të 

pavarura. 

Esther Outreach është një nismë e drejtuar vullnetarisht që ofron 

mbështetje praktike, këshilla dhe advokim për t'u kujdesur për ata që 

largohen nga përkujdesja. Mbështetja praktike mbulon gjithçka nga 

ndihma për të gjetur punë deri në përgatitjen e ushqimit. Punëtoritë e 

kaluara kanë mbuluar menaxhimin e parave, ndërgjegjësimin për 

drogën, prindërimin, gatimin brenda një buxheti dhe artin krijues. 

Ekzistojnë dy grupe të rregullta që drejtohen në Qendrën e Ndryshimit 

nga ora 6.30-20.30 si vijon: 

 Takimi i Burrave të Rinj të mërkurën e parë të çdo muaji. 

 Takimi i Grave të Reja të Mërkurën e tretë të çdo muaji. 

Për t'u regjistruar mund të telefononi ose në 07847 844 269 ose në 

07783 894 358, ose me email estheroutreach@wwmf.org.  

 

 

 

 

Mbështetja Ligjore –  

Ndonjëherë mbështetja që ju nevojitet është pak më e guximshme në 

natyrë dhe kjo është kur ju mund të kontraktoni Këshilla Ligjore Civile 

(KLC), të cilët mund të jenë në gjendje t'ju ofrojnë këshilla falas dhe 

konfidenciale si pjesë e Ndihmës Ligjore. 

Disa nga çështjet që mund të kërkoni mbështetjen e tyre përfshijnë: 

 Borxhi 

 Strehimi 

 Abuzimi në familje 

 Diskriminimi 

Nëse ata vendosin që ju keni të drejtë, ju do të keni mundësi të 

diskutoni çështjet tuaja me dikë dhe të merrni mendimin e tyre ekspert 

mbiatë që mund të bëni. 

 

 

 

mailto:estheroutreach@wwmf.org
https://www.gov.uk/civil-legal-advice
https://www.gov.uk/civil-legal-advice
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Oferta Lokale NVAAK 

Këshilli publikon një Ofertë Lokale për të rinjtë me Nevoja të 

Veçanta Arsimore ose Aftësi të Kufizuara (NVAAK). Kjo faqe 

interneti (shih lidhjen metë kuqe më poshtë) jep një informacion të 

bollshëm mbi shërbimet dhe mundësitë lokale për të rinjtë me 

nevoja të veçanta. Vlen të shikoni nëse keni pasur ndonjëherë një 

Deklaratë për Nevojat Arsimore ose një Plan për Arsimin, 

Shëndetësinë dhe Përkujdesjen (PASHP) pasi mund të jeni në 

gjendje të shfrytëzoni disa prej shërbimeve që ofrohen. 

 

Ekipi i Tranzicioneve 

Është e rëndësishme të ju njoftojmë se kemi një ofertë të zgjeruar të 

mbështetjes për të rinjtë me aftësi të kufizuara fizike dhe mendore, si 

dhe ata me aftësi të kufizuara në të mësuar. Kjo mbështetje vjen nga 

ekipi ynë i Tranzicioneve, i cili, nëse plotëson kriteret për mbështetjen 

e Shërbimeve për të Rriturit sipas Aktit të Përkujdesjes 2014, do të 

marrë një rol udhëheqës në ofrimin ndaj jush të një shërbimi. Në vend 

të një këshilltari personal, mbështetja juaj vjen në vend të një 

Punonjësi Social ose Koordinatori për Përkujdesjen, i cili specializohet 

në punën me të rinjtë me aftësi të kufizuara. Sidoqoftë, ju do të keni të 

drejtën ligjore për të përfituar të gjitha të drejtat e përshkruara në këtë 

dokument si çdo person që largohet nga përkujdesja. Pjesë e shërbimit 

tuaj, domosdoshmërisht, do të jetë e ndryshme nga ato të pranuara 

nga të tjerët që janë larguar nga përkujdesja – për shembull, ju do të 

merrni përkrahje të shtuar me strehimin. Për informacione të plota mbi 

mbështetjen në dispozicion, shikoni në faqen tonë  Oferta NVAAK. 

Shërbimi i Infermierëve të Pavarur (IP) 

Ne gjithashtu kemi Shërbimin 

e Infermierëve të Pavarur 

(IP), i cili rekruton, trajnon 

dhe menaxhon vullnetarët 

që takohen me fëmijët Nën 

Përkujdesje ballë për ballë 

për të ndërtuar një miqësi 

përkrahëse. IP i jep 

fëmijëve nën Mbikqyrje 

një shans për t'u argëtuar, 

të marrin një pushim nga 

jeta e tyre e përditshme me 

dikë që është atje vetëm për ata, dhe për 

të modeluar sjelljet pozitive. Ata gjithashtu ofrojnë një 

formë vazhdimësie - me shumë përshtatje që zgjasin përgjatë viteve 

- që shpesh nuk mund të ofrohet nga profesionistë dhe kujdestarë 

në kujdesin social. 

Për sa i përket asaj që ata aktualishtbëjnë, IP bën atë që ju do të doni 

ta bëni! Ata udhëtojnë me të rinjtë për udhëtime në kinema, çiklizëm në 

park, shkojnë në Londër ose Brighton, akullore ose burger - por ata 

janë vërtet atje për të dëgjuar, për të biseduar, për të reflektuar dhe për 

t'u kujdesur. Ata mund të takojnë një fëmijë në Qendrën Croydon ose 

deri larg si Wolverhampton. 

Nëse jeni 16 ose 17 vjeç, mund të jetë me të vërtetë me vlerë të merrni 

parasysh një IP dhe madje edhe pasi të mbushni 18 vjeç, ata mund të 

jenë në jetën tuaj për gjashtë muaj të tjerë. Rezultati. 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/23/contents/enacted
https://www.croydon.gov.uk/education/special-educational-needs
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Kanali YouTube Channel për të Larguarit nga Përkujdesja –  

Një formë tjetër mbështetjeje për t'u bërë të vetëdijshëm është edhe 

kanali në zhvillim i YouTube, Ish i Përshtatshëm, i cili është unik në 

Croydon dhe synon t'ju japë ndihmë në një sërë çështjesh, duke 

përfshirë strehimin, paratë dhe emigracionin. Le të jemi të sinqertë: 

cilësia e prodhimit nuk është e lartë, por është një punë në vazhdim e 

sipër për ju që të jeni të vetëdijshëm dhe mund të keni disa përmbajtje 

që ia vlen ti shikoni. 

 

Oferta e Shërbimit për 21-25 vjeçar 

Tani, nëse janë midis moshave 21 

dhe 25 vjeç, shërbimi ynë mund 

të duket pak më ndryshe se si 

ishte kur ishit 18, 19 dhe 20 

vjeç. Ky ndryshim i vogël është 

për shkak të Aktit të Punës 

Sociale dhe për Fëmijët 

2017 – Seksioni 3 i cili në 

thelb do të thotë që mund të 

kërkoni ndihmë prej nesh 

derisa të mbushni 25 vjeç, 

pavarësisht nëse jeni në 

arsim apo jo. Ndodhte dikur, kur ishit 

në moshën 21 vjeç, nëse do të punonit ose jo në 

arsim, punësim ose trajnim, do të thonim lamtumirë, por kjo 

nuk ndodh më nëse doni akoma mbështetje. Gjithashtu, nëse themi 

lamtumirë me njëri-tjetrin atëherë mund të kthehesh tek ne para 25 

vjetorit për të kërkuar më shumë mbështetje. 

Ne e pranojmë se një 21 deri në 25 vjeç ka të ngjarë të jetë shumë më 

i pavarur nga dikush më i ri. Pra, kur ju jeni duke ju afruar 21 vjetorit, 

Këshilltari juaj Personal do të ulet me ju dhe do të punojë për si më 

poshtë: 

 Nëse akoma keni nevojë për mbështetjen tonë. 

 Nëse keni nevojë për mbështetje, për cilat detyra keni nevojë 

për mbështetje. 

 Nëse keni nevojë për mbështetje, sa shpesh do të vazhdojmë 

të jemi në kontakt dhe si do të vazhdojmë të jemi në kontakt. 

Pasi kjo është diskutuar, Plani juaj i Zhvillimit do të përditësohet në 

përputhje me rrethanat. Nëse dëshironi mbështetje me shumë gjëra, 

atëherë ju mund të kërkoni një vlerësim të plotë të nevojave; nëse 

dëshironi vetëm mbështetje me disa gjëra – të tilla si gjetja e një 

pune ose qasja në një klub zhytjeje – atëherë një vlerësim i plotë 

i nevojave do të jetë i tepërt. 

Por nëse vendosni se ju jeni të lumtur që të na thoni lamtumirë 

kur mbushni 21 vjeç atëherë – gjeje çfarë? – ne do t’ju shkruajmë 

juve për secilën prej ditëve tuaja të lindjes deri sa të mbushni 25 

vjeç vetëm për t'ju kujtuar se ne jemi ende këtu të gatshëm t'ju 

mbështesim nëse keni nevojë! Dhe, në qoftë se kalojnë disa vite 

dhe mendoni, 'Po, me të vërtetë unë mund të kem nevojë në këtë 

moment', atëherë mund të hysh në Qendrën e Ndryshimitgjatë orëve të 

punës dhe ndodh kështu: 

- Kërkesa: së pari, i thoni recepsionistit që dëshironi të shikoni 

punonjësin në detyrë për të Larguarit nën Përkujdesje për të 

folur për nevojat tuaja aktuale. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCcIEnVVJEwYpQLYDFjlNG0w/videos
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/16/section/3/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/16/section/3/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/16/section/3/enacted
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- Vlerësimi i Nevojave: punonjësi i detyrës do të flasë me ju për 

detyrat me të cilat dëshironi të mbështeteni. Ndoshta ju doni 

vetëm ndihmë me diçka të vogël ose ndoshta do të donit mjaft 

ndihmë. Sido që të jetë, punonjësi në detyrë do të shkruajë të 

gjitha informacionet e rëndësishme. Më pas do të jepni detajet 

e kontaktit tuaj dhe do të largoheni nga ndërtesa (nëse nuk keni 

nevojë për mbështetje urgjente). 

- Caktimi: do të kontaktoheni brenda dy javësh dhe do të tregoni 

se kush do të jetë Këshilltari juaj Personal i caktuar dhe ata do 

të takohen me ju dhe do të fillojnë tu japin mbështetje. Ne do të 

përpiqemi të sigurojmë që punonjësi juaj të jetë Këshilltari i 

fundit Personal që keni pasur para se të kemi thënë lamtumirë. 

   

 

 Saed është pothuajse 18 vjeç dhe ai do t'i thotë 

lamtumirë punonjësit të tij social, ORP dhe Kujdestarit Birësues 

në një renditje të shpejtë. Ai ka mbetur vetëm me Këshilltarin e 

tij Personal. Ky biznes si madhor është i vështirë... 

Por Këshilltari i tij Personal e di se Saed do të ndihet në këtë 

mënyrë dhe e befason duke e thirrur dhe duke i thënë: 'Hej! A 

do të pish një kafe? Dua të dëgjoj se si po ja kalon.’ 

Kafja është e zbrazët, por për Këshilltarin e tij Personal dhe 

pasi secili prej tyre mori një kafe që nuk kushton shumë, ata 

ulen së bashku. 

'Ndryshime të mëdha, Saed! Si e je duke ja kaluar?’ pyet 

Këshilltari Personal. 

‘Ndihem pak, vetëm’ thotë ai. ‘Kam pasur shumë njerëz atje kur 

isha 17 vjeç dhe tani je vetëm ti – jo se ti nuk je i mirë të të 

kesh, sigurisht.’ 

'Unë e kuptoj,' përgjigjet Këshilltari Personal, duke buzëqeshur. 

’Kjo është arsyeja pse unë desha t’iu jap ftesën’ – tërheq një 

fletushkë nga çanta e saj – 'për diçka që quhet grupi Esther 

Outreach. Ai mblidhet një herë në muaj për djemtë si ty, dhe 

unë mendoj se ju mund të bëni disa miq atje.’ 

‘Faleminderit,’ tha Saed, duke u mbushur me gëzim nga 

perspektiva për të takuar të tjerët. ‘Unë do ta provoj.’ 

'Mos harro: mund të më telefonosh në çdo kohë'. 

 

Historia e Saed... 
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SHTËPIA 
 

Përmbledhje 

Një nga format kryesore të mbështetjes që do t'ju japim është një 

ofertë akomodimi. Strehimi në Croydon, për ta thënë troç, është i 

vështirë për tu gjetur dhe shumë i shtrenjtë. Ekziston gjithashtu një 

mungesë e madhe e 'shtëpive të këshillit' dhe 'apartamenteve të 

këshillit' (ndonjëherë të quajtura strehim social), dhe kjo do të thotë që 

të larguarit nga përkujdesja duhet të presin të marrin me qira privatisht 

për një numër vitesh. Megjithatë, departamenti ynë i Strehimit ndihmon 

të larguarit nga përkujdesja për të gjetur pronarët të cilët do të 

sigurojnë strehim për personat që kanë lënë përkujdesjen, ku ju nuk do 

të duhet të financoni shumë para, siç janë depozitat apo qiraja e 

paguar paraprakisht. Kjo mund të përfshijë edhe strehimin për të rinjtë 

që Nuk Kanë Qasje në Fondet Publike (NKQFP) Përveç kësaj, ka 

akomodime të mbështetura 

të disponueshme për të 

rinjtë që kanë një nivel më 

të lartë nevoje, të cilat 

mund të kenë personel në 

vend ose me thirrje për të 

ofruar mbështetje shtesë. 

Më në fund, fëmijët nën 

përkujdesje të moshës 

16 ose 17 vjeç do të 

kenë strehim kujdesi dhe 

shtëpi gjysmë të pavarura 

të disponueshme për ata, 

dhe gjithashtu ekziston një mundësi e Qëndrimit 

të Vendosur e disponueshme për të rinjtë të cilët dëshirojnë të 

qëndrojnë me kujdestarët e tyre pasi kanë mbushur 18 vjeç. 

Shtëpi Akomoduese 

Forma më e zakonshme e akomodimit për 16 dhe 17 vjeçarët në 

Croydon është kujdesi birësues. Mbështetja e një kujdestari birësues 

është absolutisht jetësore për të siguruar që jeni gati për moshën 

madhore dhe vetë shtëpia e kujdestarisë mund të trajtohet si një 'arenë 

për tu praktikuar' për trajtimin e çështjeve si një i rritur: për shembull, 

buxhetimi për financa të kufizuara; pazar për llojet e duhura të 

ushqimit; të mësuarit për të përgatitur ushqimin; dhe të kuptuarit dhe 

përgjigjet ndaj letrave dhe dokumenteve (p.sh. faturat e shërbimeve, 

marrëveshja e qiramarrjes, etj.). Urtësia e një kujdestari birësues me 

përvojë do të bëjë dallimin në atë nëse ju bëni një fillim të suksesshëm 

në moshën madhore apo jo. 

Shtëpi gjysëm e pavarur 

Për 16 dhe 17 vjeçarët të cilët kanë treguar tashmë se kanë zhvilluar 

aftësi të forta të pavarësisë, një shtëpi gjysmë e pavarur e monitoruar 

nga Këshilli Croydon u ofron të rinjve një mundësi për të provuar se 

ata nuk mund të jetojnë vetëm në mënyrë të pavarur, por jetojnë në 

mënyrë të pavarur me të tjerë të rinj nën të njëjtën çati. Këshilli ka 

shtëpi të kufizuara gjysmë të pavarura, por punon me disa ofrues 

gjysëm të pavarur për të siguruar që të rinjtë që janë të gatshëm për 

këtë hap do t'i jepet mundësia që të kenë një të tillë. 
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Qëndrimi i Vendosur 

Nëse jeni dakord me kujdestarin tuaj birësues, një mundësi që mund të 

jetë e preferueshme është që ju të qëndroni me kujdestarin tuaj 

birësues pasimbushni 18 vjeç. Një marrëveshje e tillë quhet Qëndrimi i 

Vendosur dhe zakonisht konsiderohet si një opsion për të siguruar që 

nuk ka ndërprerje të marrëveshjes suaj të akomodimit. Për shembull, 

nëse ke një vit që ke lënë kursin tuaj të kolegjit dhe keni për qëllim të 

shkoni në universitet; në këtë situatë, ju dhe Punonjësi juaj Social 

mund të konsideroni Qëndrimin e Vendosur si zgjedhja e parë për 

strehim sapo të bëheni madhor, në mënyrë që të mos ndërprisni të 

mësuarin tuaj. Ose në qoftë se keni patur një paaftësi fizike dhe një 

lidhje të fortë me kujdestarët tuaj, të cilët, nga ana tjetër, kanë provuar 

se ata ishin shumë përkrahës ndaj jush; në një rrethanë të tillë, mund 

të konsiderohet se do të ishte më mirë për ju të qëndroni me ta mbas 

18 vjeç dhe mund të konsiderohet një marrëveshje e Qëndrimit të 

Vendosur.  

 

 

 

 

Akomodimi i Pavarur 

Në moshën 18 vjeçare, ashtu si shumica e personave që largohen nga 

përkujdesja, ju kaloni në banesën tuaj që ka më shumë gjasa të jetë 

një dhomë private me qira në një shtëpi të përbashkët – ose shtëpi me 

banues të shumëfishtë (SHBSH), siç quhet shpesh. Shumë pak të rinj 

janë me fat që ti ofrohet një apartament studio apo një apartament me 

një krevat dhe kështu pritshmëritë duhet të jenë që ju do të jetoni me të 

rinj të tjerë. 

Strehimi i pavarur ofrohet nga departamenti i Strehimit tonë dhe duhet 

të kërkohet përmes diçkaje të quajtur Paneli i Strehimit nga Punonjësi 

juaj Social para se të bëheni një i rritur. Është bërë një përpjekje për të 

gjetur dicka në zonën tuaj të preferuar për të jetuar – kështu që po të 

ishit duke studiuar në Kolegjin Lambeth, për shembull, atëherë do të 

përpiqemi t'ju gjejmë diçka për të jetuar afër; megjithatë, kurrë nuk ka 

asnjë garanci se kjo mund të bëhet dhe ju keni rrezikun e mbarimit të 

opsioneve dhe madje edhe të mbeteni i pastrehë nëse refuzoni oferta 

të shumëfishta të akomodimit. Ju do të jeni në gjendje të hyni sa më 

shpejt që të nënshkruani marrëveshjen e qiramarrjes dhe të merrni 

çelësat, edhe pse ndonjëherë kjo do të thotë që ju nuk mund të keni 

parë si fillim dhomën.  

Oh, dhe në atë pikë: çfarë është një kontratë qiramarrjeje? Një 

kontratë qiramarrjeje në thelb është një kontratë ligjore midis jush 

dhe një pronari që tregon se cilat janë të drejtat tuajadhe cilat janë të 

drejtat e qiradhënësit tuaj.  

Ekzistojnë lloje të ndryshme të marrëveshjes së qiramarrjes, por lloji 

më i zakonshëm është një qiramarrje e siguruar me afat të caktuar 

(QSAC) që do të thotë depozita juaj është e mbrojtur nën një skemë të 

depozitave të miratuara nga qeveria për qiramarrjet dhe, në fund të 

periudhës së qiramarrjes (siç thuhet në marrëveshje), qiramarrja 

https://www.citizensadvice.org.uk/housing/renting-a-home/tenancy-agreements/#h-what-is-a-tenancy-agreement


 

 

25 

thjesht do të vazhdojë, përveç nëse ju ose qiradhënësi zgjidhni 

ndryshe. 

Por ju nuk mund të jetoni fare në një banesë nën një marrëveshje 

qiramarrëse – ju mund të keni një kontratë licence e cila është e 

ngjashme me një qiramarrje, por është shumë specifike në lidhje me 

një periudhë (zakonisht) të shkurtërkohe që ju mund të jetoni në një 

pronë. Në përgjithësi – dhe duke qenë krejtësisht i sinqertë - prireni të 

keni më pak të drejta me këtë lloj marrëveshjeje, prandaj kini kujdes! 

Akomodimi do të gjendet edhe nga ne për të rinjtë me NKQFP, 

megjithëse ekzistojnë disa dallime kryesore mes mënyrës së 

trajtimit të pronës së tyre kundrejt asaj se si trajtohet prona për 

personat që largohen nga kujdesi lokal dhe ata që kërkojnë fonde 

publike (shiko Paratëpër hollësi të mëtejshme). 

Ju do të duhet të nënshkruani dhe të mbani marrëveshjen tuaj të 

qiramarrjes, por duhet të siguroheni që ta lexoni atë përmes së 

parës për t'u siguruar që jeni të kënaqur me të. Ju do të priteni 

gjithashtu që të paguani qiranë mbi pronën në kohën e duhur dhe 

do të jeni në gjendje të keni akses në Caktimin e një Asistence për 

Shtëpi (CASH) për ta mobiluar atë (përsëri, shiko të lutem Paratë për 

hollësi të mëtejshme). 

Së fundmi, mbështetja nga Strehimi për të gjetur strehim të pavarur 

nuk do të shtrihet në 22, 23 dhe 24 vjeçarët, dhe kështu ata do të 

duhet të kenë qasje te Mbështetja për të Rinjtë Madhorë për Jetesën e 

Pavarur nga Croydon faqja për keshillim. Megjithatë, ju mund t'i 

drejtoheni Këshillit për mbështetje me një depozitë ose qira paraprake 

(ju lutem shihni Paratë për hollësi të mëtejshme).

Strehimi Mbështetur 

Strehimi i mbështetur është, siç sugjeron emri, strehimi ku ekziston një 

lloj mbështetje në ose jashtë saj. Ka raste ku është më e përshtatshme 

për ju që të ofrohet ky lloj strehimi – ndoshta keni vështirësi në të 

mësuar dhe nuk ndjeheni të sigurt tani duke jetuar në mënyrë të 

pavarur, por nuk jeni në gjendje të hyni në një marrëveshje të 

Qëndrimit të Vendosur. 

Nga ana tjetër, mund të 

jemi të shqetësuar që ju 

jeni në rrezik të 

shfrytëzimit seksual ose 

të keqpërdorimit të 

drogës dhe ndjeheni se 

do të përfitoni nga një 

nivel më i lartë 

mbështetje. Të gjitha 

strehimet e mbështetura 

që përdor Këshilli ndodhen 

brenda lagjes së Croydon. 

 

Shtëpitë e Këshillit dhe Apartamentet e Këshillit 

Për shkak të presioneve të larta lokale mbi stokun e kufizuar të 

strehimit, ne – në Croydon – nuk mund t’iu garantojmë një pronë të 

këshillit kështu që ju duhet të jeni gati të merrni me qira privatisht (të 

paktën për një kohë) dhe ne do t'ju japim mbështetje për ta bërë këtë. 

Ne gjithashtu do t'ju mbështesim për të aplikuar për një vend në 

Regjistrin e Strehimit.  

  

https://www.croydon.gov.uk/education/special-educational-needs/sen-independant/housing
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Këshilli jep përparësi në Skemën tonë të Alokimeve për t'u kujdesur 

për ata të larguar nga përkujdesja që kanë më shumë nevojë. Nëse 

keni qenë më parë në Regjistrin e Strehimit, ju mund të jeni hequr dhe 

duhet t'i kërkoni punonjësit tuaj që të konfirmojë këtë për ju, kështu që 

ne mund të shikojmë që t'ju shtojmë përsëri. Nëse jetoni jashtë 

Croydonit, ne do të shqyrtojmë të lumtur nëse të jetoni në një shtëpi 

këshillimi apo apartament është një mundësi dhe t’ju ndihmojmë të 

aplikoni. 

 

Strehimi për Pushime 

Ligjërisht, ne duhet të ofrojmë strehim për tu kujdesur për 

studentët e universitetit gjatë periudhave të pushimeve të gjata 

(Krishtlindjet dhe Vera) nëse nuk kanë askund tjetër për të jetuar. 

Nëse jeni në universitet dhe strehimi juaj nuk është për 365 ditë 

në vit, atëherë ju do të keni të drejtë të merrni mbështetje nga ne. 

Përndryshe, nëse gjeni vetë diku për pushime atëherë do tu jepet 

deri në 400,00 £ në muaj si një kontribut për qiranë tuaj. Gjithsesi, 

të tjerët që kanë lënë përkujdesjen mund të jenë sidoqoftë në 

gjendje të bëjnë marrëveshje me anëtarët e familjes ose miqtë, dhe 

nuk do të kenë nevojë për mbështetje. Mos harroni: kjo detyrë 

zbatohet edhe për ata që kanë lënë përkujdesjen në universitet të cilët 

kualifikohen, në krahasim me ish-të përshtatshmit. 

 

Lirimi nga Arrestimi 

Nëse jeni në paraburgim – që mund të jetë një burg ose një institucion 

riedukimi për të rinjtë (IRR) – ne do të bëjmë plane për vendin ku do të 

jetoni sapo të liroheni, përderisa ju ende keni të drejtën për shërbimin 

për të Larguarit nga Përkujdesja. Do të fillojmë duke bashkëpunuar me 

Menaxhimin e Shkelësve në burgun tuaj, i cili do të na përditësojë me 

datën e lirimit tuaj. Këshilltari juaj Personal njofton Departamentin tonë 

të Strehimit dhe ata do t'ju gjejnë një shtëpi të përshtatshme. Do të 

marrim parasysh faktin se mund të ketë zona në të cilat nuk mund të 

jesh i sigurt – ndoshta për shkak të lidhjes me bandën – dhe të gjesh 

strehim të mbështetur, nëse e kërkon.  

Të pastrehët 

Protokolli për t'ju mbështetur 

nëse jeni i pastrehë ose keni 

nevojë për strehim emergjent 

ndryshon në varësi të moshës 

tuaj. Nëse jeni nën 

përkujdesje në moshën 16 

dhe 17 vjeç (ose 16 ose 17 

vjeç dhe një i larguar nga 

përkujdesja i përshtatshëm) 

do të gjeni strehim të 

përshtatshëm si më poshtë: 

 

 Lloji i qëndrimit për natën ose strehimi i përkohshëm 

afatshkurtër i mbështetur në shtëpitë e të zotëve të shtëpisë të 

trajnuar dhe të verifikuar. 

 Shtretër emergjent në shërbimet e strehimit të mbështetura nga 

të rinj specialistë. 

 Shërbime të tjera të dizenjuara në mënyrë specifike për të fjetur 

me mbështetje në vend. 

 Shtëpi Emergjente. 
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Megjithatë, nëse jeni të moshës 18-21 vjeç dhe të pastrehë duhet të 

paraqiteni në Qendrën e Ndryshimit sa më shpejt që të jetë e mundur 

dhe aplikimi juaj për ndihmë urgjente do të plotësohet nga një anëtar i 

ekipit të Zonës së Ndalimit (ZeN). Ju do të jeni në gjendje të merrni 

pjesë në takimin në të njëjtë ditë me një anëtar të departamentit tonë 

të Strehimit në Shtëpinë e Bernard Weatherill (SHBW). Në varësi të 

arsyeve për paaftësinë e strehimit, ne mund të ofrojmë strehim 

emergjent derisa çështjet e strehimit të mund të zgjidhen. 

Megjithatë, nëse jeni 22 vjeç, 23 ose 24 vjeç, ndërsa nuk jeni në 

gjendje të deklaroni veten të pastrehë në Qendrën e Ndryshimit, ju do 

të jeni në gjendje të deklaroni veten të pastrehë në SHBW dhe të 

vlerësoheni njësoj si të tjerët. 

 

Mbështetja Jashtë Orarit 

Nëse e gjeni veten të pastrehë jashtë orarit të punës së zyrës (nga ora 

9:00 deri në orën 17:00 / të hënën deri të premten) ose në rast nevoje 

për ndihmë sociale të Punonjësve Socialë që nuk mund të presin deri 

në ditën e ardhshme të punës, atëherë mund të telefononi Shërbimin 

tonë të Emergjencave duke telefonuar Qendrën e Kontaktit në 0208 

726 6400 dhe duke kërkuar ekipin e punës social Jashtë Orarit. Kjo 

është me të vërtetë vetëm për emergjencat dhe duhet të kontaktoni me 

Këshilltarin tuaj Personal sa më shpejt që të jetë e mundur për tu 

këshilluar për gjendjen tuaj dhe për të ndjekur procedurën për të 

pastrehët (shiko më lart). 

 

  

 

 Ka pak ditë që kur ai mbushi 18 vjeç dhe Saed tani ka 

nënshkruar marrëveshjen e qiramarrjes për një dhomë në një shtëpi të 

përbashkët në Thornton Heath - në mënyrë ideale, ai kishte dashur të 

kishte mbetur në Selsdon, pranë Kujdestarit Birësues, por nuk ishte e 

mundur. 

Ai arrin në vendin e ri me një taksi me çantat e tij dhe e gjen 

Këshilltarin e tij Personal duke pritur për atë. Ajo e ndihmon atë të 

shkarkojë dhe, së bashku, ata hyjnë brenda. 

Ka tre djem të tjerë që jetojnë në shtëpi dhe ai takon dy prej tyre 

menjëherë: të dy duken të këndshëm dhe ai ndan një gjuhë me ata, që 

është një fillim i mirë! Ata i tregojnë ambjentin përreth dhe ai sheh 

kuzhinën e përbashkët, dhomën e ndjenjes dhe banjon. Dhoma e tij 

është në krye të shtëpisë dhe ata e lënë atë me Këshilltarin e tij 

Personal për ta parë atë së bashku. 

Për fat të mirë, ai ka një dhomë gjumi të dyfishtë, që duket e pastër 

dhe e rregullt me një pamje në rrugë. Por diçka mungon… 

'Nuk ka shtrat? Ose mobilje?' Saed i thotë Këshilltarit të tij Personal. 

'Mos u shqetëso. Mobiljet që kemi porositur së bashku javën e kaluar 

do të dorëzohet në disa orë dhe më vonë do të bëjmë pazar për të 

blerë gjërat e domosdoshme si çarçafë, peshqirë, enë dhe tiganë dhe 

disa shtesa.’’ 

‘Faleminderit,’ thotë Saed. ‘Gjithçka ndihet mjaft e çuditshme.’ 

'Do të jetë', i përgjigjet këshilltari i tij personal. 'Por, me kalimin e 

kohës, do të fillojë të ndihet si në shtëpi'. 

Historia e Saed... 
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PARATË 

 

Përmbledhje 

Të bëhesh një i rritur dhe të bëhesh i pavarur është sfidë financiare për 

këdo, por mund të ballafaqohesh me sfidën shtesë për të patur dikë 

me pak ose aspak marrëdhënie gjaku për t'ju mbështetur. Ne i marrim 

seriozisht përgjegjësitë tona financiare dhe bëjmë çmos për t'u 

siguruar që nuk duhet të shkosh në shtrat çdo natë duke pyetur se ku 

po vjen vakti tjetër pasi llogaria jote bankare është e zbrazët. 

Mbështetja financiare nuk do të 

thotë që ne ju paguajmë para 

çdo javë; në vend të saj 

përshkruan një varg 

mënyrash në të cilat 

këshilltarët personalë dhe 

punonjësit e tjerë të Këshillit 

pritet t’iu ndihmojnë që 

gjendja juaj e parave të 

duket e shëndetshme. 

 

 

 

Të Drejtat Financiare 

Ka disa të drejta ligjore për ju që të jeni të vetëdijshëm për sa i përket 

parave. Pra, këtu është ajo që mund të prisni që të merrni nga ne: 

 Katër pagesa javoreprej £ 50.00 (£ 200.00 në total) mbasi të 

keni mbushur 18 vjeç që t'ju ndihmojnë derisa të fillojnë 

pagesat e përfitimeve, të cilat do të zbriten nga Caktimit i 

Asistencës për Shtëpi. (CASH). 

 Vendosja e Asistencës për Shtëpiprej £ 1,000.00 që do të 

përdoret për të furnizuar shtëpinë tuaj të parë.  

 Një Bursë për Arsimin e Lartë (BAL)prej £ 2,000.00, 

zakonisht paguhet me këste prej 666.67 £ për tre vitet 

akademike të universitetit (natyrisht, duhet të jeni në universitet 

për të marrë këtë!). 

 Mbështetje për të bërë një aplikim për Financim Studenti 

në Angli për kredi për shkollim dhe mjete jetese. 

 Një Fond Diplomimi deri në £ 200.00 për kostot e veshjes, 

fotove të diplomimit, etj. kur të diplomoheni nga universiteti. 

 Asnjë Taksë e Këshillit për tu paguar nëse jetoni në 

Croydon. 

 Shpenzimet e lidhura me qasjen dhe qëndrimin në arsim, 

punësim ose trajnim (për shembull, kostoja e një kostumi për 

intervistë) 

 Mbështetje për të hapur një llogari bankare nëse nuk e keni 

bërë tashmë këtë. 

 Mbështetje për të marrë një numër sigurimi kombëtar (SK), 

për të cilin ju do të keni nevojë për ndonjë aplikim për përfitime 

dhe punë. 

 Potencialishtnjë  dhuratë financiare për ditëlindje dhe / ose 

festa nëse kualifikoheni dhe jeni nën 18 vjeç. 

  



 

 

29 

Buxhetimi 

Buxhetimi është një aftësi jetësore dhe ju duhet ta zhvilloni atë nga 

mosha më e re që të jetë e mundur. Megjithatë ndihma është e 

disponueshme. Ju mund të prisni këshilla nga Këshilltari juaj Personal 

për mënyrën më të mirë për të përdorur paratë tuaja dhe si të 

siguroheni që po merrni të gjitha paratë që ju keni të drejtë. Kjo 

mbështetje do të jetë e vazhdueshme, por në kohë krize do të jetë më 

e fokusuar dhe do të keni një Vlerësim Financiar të Trefishtëpër për 

të parë me shumë kujdes se çfarë po ndodh me paratë tuaja – ja si 

funksionon: 

 Vlerësojmë: së pari, ne përpunojmë të gjitha të ardhurat dhe 

shpenzimet tuaja të rregullta duke përdorur një formular 

interesant i disponueshëm në të njëjtën faqe si Oferta Lokale, 

por gjithashtu i disponueshëm përmes Këshilltarit Personal.  

 Analizojmë: së dyti, ju dhe Këshilltari juaj personal do të 

punoni se ku janë zonat problematike dhe vendosni se çfarë 

duhet të ndryshojë. 

 Ndryshojmë: Më në fund, Këshilltari Personal do t'ju ndihmojë 

të maksimizoni të ardhurat tuaja (p.sh. shikoni nëse ka ndonjë 

përfitim shtesë që mund të kërkoni, ose nëse ka ndonjë bursë 

për të cilën keni të drejtë); dhe do të filloni të bëni ndryshime në 

zakonet tuaja të shpenzimeve, përndryshe ju do të hani 

përgjithmonë konservë fasule të pjekur.Nëse jeni duke ndjekur 

universitetin, do të duhet të siguroheni që të keni buxhet për të 

jetuar me huanë/grantin tuaj studentor për një periudhë 12 

mujore. 

Maksimizimi i të Ardhurave 

Maksimizimi i të ardhurave 

është termi që ne 

përdorim kur flasim për 

t'ju ndihmuar të merrni të 

gjitha paratë që ju keni 

të drejtë. Tani, të drejtat 

tuaja financiare do të 

varen nga disa gjëra, 

duke përfshirë statusin 

tuaj ligjor, moshën tuaj 

dhe nëse jeni student, 

duke punuar ose asnjë nga këto. 

Megjithatë, disa prej mbështetjeve që mundtë 

ofrohen për ju janë përshkruar si më poshtë: 

 Përfitimet: referimi tek Ekipi ynë i Maksimizimit të Ardhurave, i 

cili mund të ndihmojë në zgjidhjen e ndonjë problemi me 

pagesat tuaja të përfitimit nëpërmjet lidhjeve të drejtpërdrejta 

me Departamentin për Punë dhe Pension (DPP) (ata janë 

djemtë që drejtojnë Qendrën e Punës). Ata gjithashtu mund të 

analizojnë nëse ka ndonjë përfitim tjetër që mund të pretendoni 

që ju nuk e njihnit. 

 Bursat: ka disa bursa në dispozicion për të cilat ju mund të keni 

të drejtë, duke përfshirë edhe Fondi i Bursave 16 deri 19 që 

mund të merret gjatë kohës që jeni në kolegj. Përsëri, gama e 

bursave reflekton faktin se situata e secilit është e ndryshme. 

Ne gjithashtu do të shqyrtojmë mundësitë e bursave ose 

granteve të tjera, të tilla si Buttle UK ose Jack Petchey 

Foundation  

https://www.gov.uk/1619-bursary-fund
https://www.buttleuk.org/
http://www.jackpetcheyfoundation.org.uk/home
http://www.jackpetcheyfoundation.org.uk/home
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 Mbështetje e Vazhdueshme: në raste të jashtëzakonshme, ne 

mund të konsiderojmë që ju ofrojmë mbështetje financiare të 

përkohshme – zakonisht kur ne jemi të shqetësuar për sigurinë 

tuaj të menjëhershme (ju lutemi lexoni për specifikat). 

Shërbimi i Portës të Këshillit Croydon 

Ne thjeshtë kemipër të përmendur shërbimin tonë Porta (ai ka fituar 

çmime, a e dini!), e cila ka të bëjë vetëm me zgjidhjen e problemeve 

me paratë dhe strehimin sa më shpejt që të jetë e mundur për të 

ndaluar që gjërat të përkeqësohen për ju. Nëse keni ndonjë pyetje për 

përfitimet, mund t'i telefononi në 0800 731 5920 ose të shkoni në një 

zyrë për përfitimet. Dhe nëse paraja është ende e shtrënguar, ju 

mund të konsideroni aplikimin për një formë të tillë mbështetje 

diskrecionale për t’ju ndihmuar me pagesat e jetesës dhe të strehimit, 

duke përfshirë një depozitë ose qira paraprake.  

 

Pagesat Diskrecionale për të Larguarit nga Përkujdesja 

Si rregull, ne nuk do të bëjmë ndonjë pagesë të vazhdueshme për ju – 

as për ndonjë të larguar tjetër nga përkujdesja me mbështetje të 

fondeve publike – iç pritet,nëse ju nuk jeni duke fituar, do të keni akses 

në përfitime (Kredia Universale në Croydon) për të mbështetur veten. 

Sidoqoftë, ekzistojnë rrethana të jashtëzakonshme ku mendojmë se 

mund t'ju nevojitet ndihmë – por marrim vendimin tonë duke menduar 

për idetë e mëposhtme:

 

 A ka shqetësime të vërteta mbrojtëse dhe ju do të vendoseni në 

rrezik të menjëhershëm nëse nuk merrni mbështetje financiare? 

 A ekziston një plan SMART (i pasqyruar në mënyrë ideale në 

një Plan Zhvillimi) se si ju dhe Këshilltari juaj Personal do të 

përpiqeni të kapërceni çështjet tuaja aktuale të parave? 

 A keni dhënë një deklaratë bankare për të konfirmuar se nuk 

keni asgjë në llogarinë tuaj? 

 Nëse pagesa e Kredisë suaj Universale është ndalur, a keni 

provuar të ndreqni problemin dhe/ose të keni qasje në një 

Pagesë Paraprake nga qendra juaj e punës? 

Nëse vendosim t'ju ndihmojmë, do t'ju ofrohet një ose më shumë nga 

këto: 

 Kuponat e Ushqimit (Tesco ose Iceland) 

 Qese me Ushqime dhe artikuj për tualetin 

 Referimi në një bankë ushqimore 

 Pagesa direkte në llogarinë tuaj bankare 

 Karta Oyster ose rimbushje 

Kërkesa juaj do të futet gjithashtu në Planin tuaj të Zhvillimit, kështu që 

ka një rekord. Por, më e rëndësishmja, do të ketë një diskutim, brenda 

Planit tuaj, mbi situatën tuaj të parave dhe se si mund të punojmë së 

bashku për ta përmirësuar atë. 

Dhe një gjë tjetër: nëse bëjmë ofertë për të paguar para në llogarinë 

tuaj bankare nuk do të merrni menjëherë pagesën; do të duhet të 

paktën një javë, për shkak të mënyrës se si funksionojnë sistemet tona 

financiare. Nuk ka asgjë që Këshilltari juaj Personal mund të bëjë për 

ta ndryshuar këtë. 

  

https://www.croydon.gov.uk/advice/benefits/welfare-benefits/project
https://www.croydon.gov.uk/advice/benefits/discretionary-support/discretionary-support-fund
https://www.croydon.gov.uk/advice/benefits/discretionary-support/discretionary-support-fund
https://www.croydon.gov.uk/sites/default/files/articles/downloads/Deposit_Rent_in_advance_advice.pdf
https://www.gov.uk/universal-credit
https://www.gov.uk/guidance/universal-credit-advances
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Kursimet e Fëmijëve Nën Përkujdesje (FNP), Fondi i 

Mirëbesimit i Fëmijëve dhe ISA për më të Rinjtë 

Mirë... kjo nuk tingëllon emocionuese, por ju mund të dëshironi t'i 

kushtoni vëmendje, sepse kjo është e rëndësishme: si një fëmijë Nën 

Përkujdesje dhe pastaj si një i larguar nga përkujdesja, do të keni 

mundësi të përdorni tre lloje të ndryshme të kursimeve: 

1. Kursimet e Fëmijëven Nën Përkujdesje (FNP) janë kursime 

që vetë Croydon i mban për ju dhe do t'ju paguhen kur të 

mbushni 18 vjeç. Këshilli do të lërë mënjanë shumën prej 5,00£ 

në javë për ju kur jeni në përkujdesje e jeni 0-10 vjeç dhe 

10,00£ në javë kur jeni në përkujdesje e jeni 11-18 vjeç. Më 

parë, do të kishit marrë vetëm këto lloj kursimesh nëse jetonit 

me një kujdestar birësues, por kjo ka ndryshuar dhe këto 

kursime zbatohen tani për të gjithë fëmijët Nën Përkujdesje 

(edhe pse nuk do të paguhen në mënyrë retrospektive). 

2.  Fondi i Mirëbesimit i Fëmijëve është një formë tjetër e 

kursimeve që Croydon kujdeset për ju dhe ju mund të kërkoni 

para nga ai duke ia kërkuar punonjësit tuaj kur mbushni 18 

vjeç. Sidoqoftë, fondi do të jetë i disponueshëm vetëm nëse 

aplikohen të gjithëkriteret e mëposhtme: 

a. Ju keni lindur midis1 shtatorit 2002 dhe 2 janarit 2011. 

b. Ju keni qënë nën përkujdesje nga Croydon para 3 Prillit 

2011. 

c. Ju jetoni në Britaninë e Madhe. 

d. Ju nuk keni qenë subjekt i ndonjë kufizimi të 

emigracionit ose nëse keni qenë, kufizimet tuaja nuk 

ishin më aktive para 3 prillit 2011. 

 

3. ISA për më të Rinjtëështë shpërndarë nga Share Foundation 

në emër të Departamentit të Arsimit (DtA). Kur është krijuar për 

ju, 200.00 £ janë vënë në të nga qeveria (ju faleminderit 

shumë) dhe, me kalimin e kohës, kjo shumë rritet pak. Në 

moshën 18 vjeç, mund të kërkoni që disa ose të gjitha paratë të 

paguhen për ju. Sidoqoftë, ISA do të jetë e disponueshme për 

ju vetëm nëse aplikohen të gjithëkriteret e mëposhtme: 

a. Duhet të keni lindur para 1 shtatorit 2002 ose pas 2 

janarit 2011. 

b. Ju duhet të keni qënë nën përkujdesje për të paktën 12 

muaj pa ndërprerje. 

c. Ju duhet të jeni nën moshën 18 vjeç (kur aplikoni). 
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Nuk Kanë Qasje në Fondet Publike (NKQFP) 

Marrëveshjet financiare për të larguarit nga përkujdesja që Nuk Kanë 

Qasje në Fondet Publike (NKQFP) janë shumë të ndryshme nga 

marrëveshjet e bëra për të gjithë të tjerët. Le të përfytyrojmë një skenar 

ku keni NKQFP: ju nuk jeni në gjendje të përfitoni nga përfitimet dhe 

strehimi, dhe ka shumë të ngjarë që të mos jeni në gjendje të punoni 

në mënyrë të ligjshme (shiko seksionin e Mbështetjes së Migrantëve 

për sqarim të plotë të NKQFP). Në një pozitë të tillë, do të ishit 

jashtëzakonisht i cënueshëm dhe, duke patur parasysh që ne kemi një 

detyrë për të mbështetur personat që janë larguar nga përkujdesja - 

madje edhe me ata që kanë NKQFP – ne kemi bërë dispozitën e 

mëposhtme: 

 Sigurimi i një karte me parapagimqë do të përdoret në vend 

të një karte normale debiti ose krediti. 

 Pagesa javore për jetesën prej 45.00 £ për t'u përdorur për 

ushqim, pije, artikuj tualeti, veshje dhe gjëra të tjera të 

domosdoshme. 

 Pagesat javore të jetesës për fëmijët tuajnëse keni NKQFP, 

si më poshtë: 

o 40.39£ për fëmijë nën moshën 1 vjeç. 

o 38.39£ për fëmijë të moshës ndërmjet 1 dhe 3 vjeç. 

o 35.39£ për fëmijë të moshës mbi 3 vjeç. 

 Qiraja dhe faturat e shërbimeve të subvencionuara totalisht 

në strehim me burim nga Këshilli Croydon. 

 Pagesat e udhëtimit për të shkuar në kolegj pasi kjo nuk 

duhet të vijë nga asistenca për jetesën tuaj javore.  

Sidoqoftë, kjo mbështetje me para është e kushtëzuar, që do të thotë 

se ne mund t'ju ndalojmë të paguheni në rrethanat e mëposhtme: 

 

 Ju dështoni të pajtoheni një Urdhëri për Largimin. 

 Kërkesa juaj për leje të zgjatur refuzohet. 

 Ankesa juaj kundër refuzimit pushohet.  

Oh, dhe ne presimqë ju të qëndroni në kontakt me ne nëse po ju japim 

një pagesë jetese në mënyrë që ne të dimë që ju keni nevojë ende për 

mbështetjen tonë. 

Dhe këtu është çështja ligjore: ne kemi bërë këtë vendim në përputhje 

me Aktin e Kombësisë, Emigracionit dhe Azilit 2002 – Shtojca 3. 

Një vlerësim i Aktit të Drejtave të Njeriut do të kryhet nga autoriteti 

lokal për të vlerësuar përshtatshmërinë për mbështetje të mëtejshme. 

Nëse keni NKQFP ne nuk jemi në gjendje të paguajmë për shkollimin 

universitar, kështu që nëse statusi juaj i emigracionit ju lejon të jeni në 

arsimin e lartë, do t'ju duhet të merrni financim për këtë me anë të 

bursave ose mjeteve të tjera bamirësie. Mos harroni: do të duhet të 

paguani tarifat e shkollimit me normën Ndërkombëtare të Studentëve! 

 

Të Larguarit nga Përkujdesja në Burg 

Të Larguarit nga Përkujdesja që janë në burg nuk marrin asnjë 

mbështetje financiare nga ne, pasi pritet që vetë burgu të sigurojë 

ushqim, pije, veshje, etj. Ju gjithashtu mund të punoni brenda burgut 

për të paguar për çdo send tjetër që dëshironi. 

 

 

 

  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/41/schedule/3
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 Kanë kaluar katër muaj që kur Saed mbushi 18 vjeç; në 

atë kohë, ai është munduar me paratë – pasi në total, ai merr 

vetëm 251.77 £ çdo muaj në Kredinë Universale. Së paku ai ka 

bursën e kolegjit. Megjithatë, ka pasur një lloj gabimi në 

Departamentin për Punë dhe Pension (DPP) dhe përfitimet e tij 

janë zvogëluar në vetëm 170,00 £ në muaj. 

Për fat të mirë, Këshilltari i tij Personal i ka rezervuar atij një 

takim me një nga kolegët e saj: një Oficer për Maksimizimin e 

të Ardhurave, i cili ulet do të ulet me të një pasdite në Qendrën 

e Ndryshimit. 

'Gëzohem t'ju takoj, Saed,' fillon Zyrtari. ‘Unë kam parë 

llogarinë tuaj të Kredisë Universale online dhe mund të shoh se 

është bërë një gabim. Por ne do të përpiqemi ta zgjidhim.’ 

Zyrtari i telefonon DPP dhe, pasi ka pritur 20 minuta për t'u 

përgjigjur, ai ia kalon dikujt. Një tjetër 20 minuta më vonë, dhe 

Zyrtari ka një përgjigje për Saed... 

‘E gjitha e zgjidhur, Saed. Ata pranojnë se kanë bërë një gabim 

dhe do ta korrigjojnë – do të merrni paratë që ju detyroheshin. ' 

‘Faleminderit,’ thotë Saed. 'Por edhe me shumën e plotë është 

e vështirë për të jetuar.' 

‘Kjo është ajo ku unë hyj,’ thotë Këshilltari i tij Personal, duke 

hyrë në dhomë. ‘Le të bëjmë një Vlerësim Financiar të Trefishtë 

A, të analizojmë nëse mund të ndryshoni shprehitë tuaja të 

shpenzimeve dhe të mendoni për një buxhetim serioz.’ 

‘Faleminderit,’ thotë Saed përsëri. ‘Kjo do të ishte një ndihmë e 

madhe.’ 
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MBËSHTETJA PËR MIGRANTËT 

 

Përmbledhje 

Croydon është shtëpi për njerëz nga një mori histori të ndryshme: disa 

familje kanë jetuar këtu për breza; disa janë profesionistë të 

suksesshëm të cilët janë tërhequr nga planet ambicioze të qytetit për 

të ardhmen; dhe të tjerët e kanë bërë shtëpi për veten e tyre pasi kanë 

kërkuar azil në Shtëpinë Lunar, selia e Mbretërisë së Bashkuar për 

Vizat dhe Emigracionin në Departamentin e Brendshëm. Kur fëmijët e 

pashoqëruar që kërkojnë azil (FPKA) vijnë në Croydon, ne kujdesemi 

për ata dhe u japim atyre një shtëpi me një kujdestar birësues. Sapo të 

arrijnë moshën 18 vjeç, ata gjithashtu marrin shërbim për të Larguarit 

nga Përkujdesja. 

Shumë nga Këshilltarët tanë Personalë dhe punonjësit socialë kanë 

shumë njohuri për emigracionin, duke sjellë me vete një eksperiencë të 

madhe në këtë fushë. Ata e kuptojnë ligjin dhe procedurën e 

emigracionit dhe ata bëjnë 

çmos për t'ju mbështetur 

nëse jeni subjekt i 

kontrollit të emigracionit. 

Le të shohim se si duket 

kjo mbështetje. 

Nuk Kanë Qasje në Fondet Publike (NKQFP) 

Disa nga të rinjtë që mbështesim, Nuk Kanë Qasje në Fondet Publike 

(NKQFP), që do të thotë se ata nuk kanë të drejtë për përfitime ose 

strehim dhe në shumicën dërrmuese të rasteve nuk u lejohet të 

punojnë. Në fakt, nëse e lexoni këtë dhe ju ose e dini ose mendoni se 

mund të keni NKQFP, atëherë kontrolloni lejen tuaj biometrike të 

qëndrimit (LBQ) – nëse ajo thotë se NDALOHET TË PUNËSOHET 

atëherë do të trajtoheni nga ne si NKQFP. 

Pjesa më e madhe e mbështetjes së përgjithshme që ju, si dikush me 

NKQFP, do të merrni prej nesh do të jetë e njëjtë me atë të dikujt që 

është lokal ose që ka akses për fonde publike. Pra, do të keni një 

Këshilltar Personal, një Plan Zhvillimi dhe këshilla dhe ndihmë të 

përgjithshme. Në fakt, dallimet kryesore janë vetëm financiare (shiko 

seksionin Paratë ), strehimi (shiko seksionin Shtëpia) dhe të lidhura 

me punën (shiko seksionin Punët ). 

Realiteti për ju nëse keni NRPF është se ju do të duhet të ktheheni në 

shtëpi në një moment; disa njerëz luftojnë me sukses dhe e përmbysin 

këtë status pasi  Departamenti i Brendshëm e ka lëshuar atë, por 

shumë pak e arrijnë këtë. Mënyra më e mirë për t'ju mbështetur është 

të ndihmoni që të planifikoni se çfarë do të ndodhë pasi të ktheheni në 

vendin tuaj të origjinës dhe pse nuk mund të dëshironi të mendoni për 

këtë, mund të bëj gjithë ndryshimin nëse merreni nga Departamenti i 

Brendshëm dhe ju kthejnë në shtëpi. Prandaj, në Planin tuaj të 

Zhvillimit, mund të prisni diskutime për sa vijon: 

 Kë keni të ju mbështesë mbrapsht në shtëpi (nëse është 

dikush). 

 Çfarë rreziqesh mund të hasni. 
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 Ku mund të qëndroni dhe çfarë mund të bëni për punën ose 

arsimimin. 

 Si mund të angazhoheni në arsim/trajnim në Mbretërinë e 

Bashkuar për t'ju dhënë aftësi për ti përdorur mbrapsht në 

shtëpi. 

 Si do të pajtoheni me ndonjë kusht të Departamentit të 

Brendshëm, si për shembull duke marrë pjesë në mbledhjet 

javore në Shtëpinë Lunar. 

 Çfarë skemash të kthimit vullnetar ka dhe si mund të përfitoni 

nga këto. 

Dhe kështu që një gjë që ju duhet të dini – por ndoshta nuk do t’iu 

pëlqejë ta lexoni – është... 

 

Dëbimi 

Sipas ligjit të emigracionit në Mbretërinë e Bashkuar, 

një urdhër dëbimi mund të bëhet kundër një shtetasi 

të huaj, siç jeni ju e nëse keni NKQFP dhe kjo jo 

vetëm që ju lejon të largoheni nga Britania e 

Madhe, por gjithashtu do të thotë që mund të 

mbaheni në paraburgim derisa të largoheni. 

Urdhri do të thotë që nuk mund të ktheheni në 

Britaninë e Madhe, për sa kohë që ai të mbetet 

në fuqi – nuk ka rëndësi se çfarë leje të 

mëparshme për të qëndruar mund të keni pasur. 

Një urdhër dëbimi mund të bëhet për ndonjë nga 

këto arsye: 

 Është vendosur që do të ishte në interes të 

publikut që ju të dëboheni nga Mbretëria e Bashkuar. 

 Ju jeni bashkëshorti, partneri civil ose fëmija i dikujt që ka një 

urdhër dëbimi. 

 Ju jeni mbi 17 vjeç, keni qenë i dënuar për një krim që ka një 

dënim me burg dhe gjykata rekomandon që ju të dëboheni pasi 

të keni marrë dënimin tuaj. Dënimi me burg mund të 

anashkalohet krejtësisht dhe ju thjesht jeni dëbuar – sa më i 

rëndë të jetë krimi, aq më shumë ka gjasa që kjo të ndodhë. 

Një Urdhër Dëbimi nuk duhet të bëhet nëse shkel Të Drejtat tuaja të 

Njeriut or Konventën e Refugjatëve të vitit 1951. 

Pasi të jetë bërë një urdhër për dëbim kundër jush, mund të mbaheni 

në një qendër paraburgimi pa ndonjë paralajmërim, por gjithashtu do të 

këshilloheni për të drejtën tuaj për të apeluar. Kjo do të jetë 

veçanërisht shqetësuese nëse një Urdhër është bërë kundër jush dhe 

ju gjithashtu keni një fëmijë. Realiteti është që fëmijët juaj gjithashtu do 

të jetë në rrezik të dëbohet me ju, përveç nëse ata jetojnë veçmas me 

prindin tjetër dhe ata nuk përballen me 

dëbimin – në rrethana të tilla, fëmijët mund 

të shmangin dëbimin. 

Kur një urdhër dëbimi zakonisht 

rezervohet për dikë që është dënuar për 

një krim, heqja administrative është një 

term tjetër që mund të dëgjoni dhe 

është pikërisht i njëjtë me urdhrin për 

dëbim, përveçse për atë që ka shkelur 

kushtet e lejes së tyre për të qëndruar 

ose i cili mori lejen për të qëndruar në 

Britani të Madhe nëpërmjet mashtrimit. Ju 

mund të apeloni një vendim për heqjen 

administrative nëse keni të drejtë ta bëni këtë, përndryshe ju mund të 

zgjidhni të largoheni nga Britania e Madhe. Ekzistojnë disa 

https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights/human-rights-act
https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights/human-rights-act
http://www.unhcr.org/uk/1951-refugee-convention.html
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informacione shtesë të dobishme në faqen e internetit të Këshillimit 

për Qytetarët. 

Tani, nëse po e lexoni gjithë këtë dhe e njihni atë si situatën tuaj, 

atëherë mund të tundoheni të 'zhdukeni', që është të fshiheni në Britani 

të Madhe. Është e paligjshme të fshiheni nga Departamenti i 

Brendshëm, por edhe nëse e keni bërë me sukses, jeta gjithmonë do 

të jetë e vështirë për ju. Ju kurrë nuk do të jeni në gjendje të punoni 

ligjërisht, nuk do të jeni në gjendje të hapni një llogari bankare, të 

merrni me qira një banesë, të blini një shtëpi dhe gjithmonë do të bëni 

sytë katër, sepse nëse Departamenti i Brendshëm do t'ju gjejë, ata do 

t'ju largojnë. Pra, është zgjedhja juaj, por ju nxisim fuqimisht që të mos 

e bëni atë dhe kurrë nuk do t'ju mbështesim në vendimin tuaj për ta 

bërë këtë. Ne duhet të jemi të qartë për këtë. 

Sidoqoftë, nëse i nënshtroheni Urdhrit të Deportimit ose nëse jeni duke 

u larguar, një ditë ju ka të ngjarë të jeni... 

 

I ndaluar 

Ju do të dërgoheni në një qendër paraburgimi kur do të deportoheni në 

të ardhmen e afërt, vetëm nëse Departamenti i Brendshëm mendon se 

mund të përpiqeni ta shmangni atë. Ju keni më shumë gjasa të 

dërgoheni në paraburgim kur vizitoni qendrën tuaj të raportimit, por kjo 

mund të ndodhë në çdo kohë. Nëse keni fëmijë ata do të ndalohen me 

ju, prandaj është e rëndësishme t'i përgatisni ata. 

Pasi të jeni në paraburgim, nuk do të deportoheni për të paktën 72 orë. 

Ju duhet të jepni informacion në gjuhën tuaj duke shpjeguar të drejtat 

tuaja ndërsa jeni atje. Nëse nuk e merrni këtë, duhet ta kërkoni.  

Këto janë të drejtat tuaja: 

 Mund të keni vizitorë, merrni postë dhe telefonata. 

 Aplikoni për lirim me kusht. 

 Mund të mbani objektet tuaja personale. 

 Komunikoni me botën e jashtme – për shembull, t'u tregoni 

njerëzve në vendin tuaj se ju mund të ktheheni. 

 Jetoni në strehim me familjen tuaj, nëse janë të paraburgosur 

me ju. 

Ju gjithashtu mund të kërkoni të shihni një këshilltar ligjor gjatë kohës 

që jeni në paraburgim. Ata do t'ju ndihmojnë të aplikoni për lirinë me 

kusht dhe të bëni apelime të mëtejshme nëse zbulohen 

informacione të reja për gjendjen tuaj.  

 

Mbështetje të tjera të Agjencisë –  

Ka një numër organizatash që janë në gjendje të ofrojnë më shumë 

mbështetje për ju sa i përket kërkesës suaj të emigracionit. 

 Këshilli i Refugjatëve është një nga organizatat bamirëse kryesore 

në Mbretërinë e Bashkuar që ofron mbështetje dhe këshilla për njerëzit 

që kërkojnë azil. 

  

https://www.citizensadvice.org.uk/immigration/living-in-the-uk-illegally/if-youre-going-to-be-deported-from-the-uk/
https://www.citizensadvice.org.uk/immigration/living-in-the-uk-illegally/if-youre-going-to-be-deported-from-the-uk/
https://www.refugeecouncil.org.uk/
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Bamirësia ofron një sërë shërbimesh të dobishme për azilkërkuesit dhe 

refugjatët, duke përfshirë përkrahje kur je i varfëri për ata me NKQFP 

dhe shërbime terapeutike që përfshijnë si më poshtë: 

 Grupet psiko-sociale 

 Fokusi Kreativ 

 Gra Refugjate më të Sigurta 

 Projekti Epione 

 Grupi Nënë dhe Fëmijë 

 Trajnim 

 Vullnetarët dhe vendosja e Studentëve 

Këshilli i Refugjatëve gjithashtu ofron mbështetje praktike që përveç 

shërbimeve të tjera përfshin: 

 Paraqitja e shërbimeve të dobishme për azilkërkuesit përmes 

telefonit, personalisht ose nëpërmjet dosjes së burimeve 

online. 

 Klasat për të ndihmuar në mësimin e gjuhës angleze. 

Së fundmi, përfshihet në një punë të madhe, punë kërkimore, 

punë parlamentare dhe fushata për të provuar dhe përmirësuar 

përvojat e jetuara të gjithë të rinjve që kanë kërkuar azil në Britani 

të Madhe. 

 

Leja pa Afat për të Qëndruar (LAQ) dhe Shtetësia Britanike 

Për ata prej jush me të drejtën ligjore për të qëndruar në MB, do të 

shqyrtojmë përgatitjen e një aplikimi për Leje pa Afat sapo të 

përfundojë statusi juaj i refugjatit. Do të ju mbështesim për ofertën suaj 

për të marrë të drejtën e përhershme për të jetuar në MB dhe do të 

jemi në gjendje t'ju ofrojmë një listë të gjatë avokatësh të specializuar 

për emigracionin, të cilët mund t'ju ndihmojnë të bëni një kërkesë. Ne 

parashikojmë se shumica prej jush do të mund të hyni në Ndihmën 

Juridike për të financuar aplikimin dhe të kërkoni që ju të jeni sa më të 

durueshëm që të mundeni, pasi Departamentit të Brendshëm i duhen 

gjashtë muaj (pak a shumë) për të marrë një vendim. Kur dërgoni 

kërkesën tuaj, ju duhet të ktheni Lejen tuaj Biometrike të Qëndrimit të 

skaduar (LBQ) – kështu që ju lutemi të jeni i vetëdijshëm për këtë! Ne 

nuk jemi në gjendje të financojmë aplikimin tuaj nëse nuk jeni në 

gjendje të përdorni Ndihmën Juridike. 

Megjithatë, thelbi i vendosjes në 

Britani të Madhe, sidoqoftë 

është marrjae nënshtetësisë 

britanike; pasi të keni këtë, ju do 

të keni të gjitha të drejtat e njëjta 

me të gjithë ata që kanë lindur në 

Mbretërinë e Bashkuar – që 

përfshin të drejtën e votës dhe të 

drejtën për të marrë një 

pasaportë. Megjithatë, ka dy 

pengesa të mëdha që duhet të jeni 

të vetëdijshë: kostoja dhe testi. Për 

të aplikuar, do të duhet të paguani rreth 1.250,00£ 

nga xhepi juaj (Ndihma Ligjore nuk mbulon koston dhe as ne nuk do ta 

paguajmë për atë). Ju gjithashtu do të duhet të jepni një test për të 

parë nëse mund t'i tregoni Arsenalit tuaj nga Eltham juaj. Këtu janë 

https://www.refugeecouncil.org.uk/how_can_we_help_you/i_need_destitution_support
https://www.refugeecouncil.org.uk/what_we_do/therapeutic_casework
https://www.gov.uk/settle-in-the-uk
https://www.gov.uk/browse/citizenship/citizenship
https://www.gov.uk/browse/citizenship/citizenship
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disa shembuj të mirëfilltë të pyetjeve që mund të prisni për të testuar 

njohuritë tuaja thelbësore mbi këtë vend: 

? Çfarë fondacioni bamirës punon për të ruajtur ndërtesat e 

rëndësishme, bregdetin dhe fshatrat në Britaninë e Madhe? 

? Kush ishte udhëheqësi klanor që luftoi kundër romakëve? 

? Cila është dita kur shakatë botohen në gazeta dhe 

transmetohen në TV? 

Me siguri do të kesh kënaqësinë të dëgjosh se ekzistojnë aplikacione 

për ju për të praktikuar disa pyetje – provoni testimin e Këshilltarit tuaj 

Personal dhe shikoni nëse do t'u jepet shtetësia. 

Nëse jeni të suksesshëm, ju mund të prisni të shijoni një ceremoni që 

feston arritjen tuaj, e cila do të përfshijë këngën e Himnit Kombëtar 

ndërkohë që shikoni një foto të fytyrës së Mbretëreshës (më poshtë).  

 

 

 

  

 

 Saed është tani 19 vjeç dhe statusi i tij i refugjatëve 

është gati të skadojë. Ai e njofton avokatin e tij dhe shpjegon se 

dëshiron të aplikojë për një Leje pa Afat Qëndrimi (LAQ). 

‘Kjo nuk është aspak problem,’ thotë avokati. 'Nëse dëshironi të 

aplikoni për Ndihmë Juridike për të mbuluar shpenzimet, do t'ju 

duhet të jepni disa dokumente.' Dhe ai i liston dokumentet e 

nevojshme. 

Një javë më vonë, Saed takohet me avokatin e tij, ballë për 

ballë, dhe, një orë më vonë, është bërë kërkesa.  

‘Mos harroni,’ thotë avokati. ‘Mund të duhen deri në gjashtë 

muaj që Departamenti i Brendshëm të marrë një vendim, 

prandaj përpiquni të jeni të duruar’. 

Por në anën e pasme të mendjes Saed ka një pyetje: por nëse 

Departamenti i Brendshëm nuk më jep mua LAQ? 

Ai flet me këshilltarin e tij personal dhe ata caktojnë të takohen. 

‘Le të them se çfarë,' thotë ajo për Saed. Le ta përditësojmë 

Planin tuaj të Zhvillimit me plane për atë që ne bëjmë nëse 

Departamenti i Brendshëm thotë "jo". Në këtë mënyrë ne jemi 

të përgatitur dhe mund ta sfidojmë menjëherë vendimin. Nëse 

më e keqja duhet të ndodhë, unë do të jem këtu për t'ju 

mbështetur dhe ne do ta luftojmë së bashku.' 

Saed e falenderon atë pasi ata kanë përfunduar. Ai e kupton se 

ai nuk do të jetë në gjendje të heqë plotësisht shqetësimin nga 

mendja e tij, por ai ndihet më mirë duke e ditur se ekziston një 

plan nëse ndodh më e keqja. 

Historia e Saed... 
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SHËNDETI DHE QËNDRIMI I SIGURT 

 

Përmbledhje 

Gjëja më e rëndësishme që keni është shëndeti juaj dhe për shkak të 

kësaj ne ofrojmë një sërë mundësish mbështetëse për ju. Disa nga ato 

mbështetje ofrohen në një nivel mjaft 'lokal' nga Këshilltarët Personalë, 

por shumë ofrohet edhe në një nivel më 'korporativ'. Këshilli ka një 

numër iniciativash tashmë në funksionim që do të përfitohen nga të 

larguarit nga përkujdesja. Ajo gjithashtu ka lidhje me organizatat në 

Croydon të cilët janë të gatshëm me ndonjë ndihmë të rëndësishme 

nëse keni ndonjëherë 

nevojë. Megjithatë, si 

pikë fillestare, mund 

të gjeni një listë të 

plotë të shërbimeve 

në dispozicion për 

bashkinë duke 

shkuar tek faqja e 

internetit e 

Shërbimeve 

Shëndetësore 

Croydon. 

Mbështetja e Këshilltarit Personal 

Çdo i larguar nga përkujdesja do të ketë nevoja të ndryshme për tu 

mbështetur kur është fjala për shëndetin dhe do të jetë për ju që ti 

kërkoni Këshilltarit tuaj Personal ndihmë kur keni nevojë për atë. Për 

shembull, në qoftë se ju mendoni se ka gjëra në të kaluarën tuaj që 

duhet të flisni me dikë, atëherë Këshilltari juaj Personal mund t'ju 

drejtojë në shërbime dhe ndoshta të marrë pjesë në disa nga takimet 

fillestare me ju, nëse doni ndonjë mbështetje morale.  

Megjithatë, ekzistojnë disa gjëra kyçe që mund të dëshironi të merrni 

në konsideratë duke i kërkuar Këshilltarit tuaj Personal t'ju ndihmojë 

me: 

 Regjistrimi në një doktor të përgjithshëm, Dentist dhe 

madje edhe një Okulist nëse nuk e keni bërë këtë tashmë ose 

nëse keni lëvizur në një zonë të re. Ju keni të drejtën të zgjidhni 

ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor parësor dhe nuk mund të 

refuzoheni ligjërisht për tu trajtuar bazuar në çdo kërkesë të 

jashtëzakonshme për leje për të qëndruar në Mbretërinë e 

Bashkuar. Për të kontrolluar shërbimin shëndetësor më të afërt 

vizitoni mundësinë për Kërkimin për Shërbime tek Shërbimi 

Kombëtar Shëndetësor (SHKSH) . 

 Duke ju sinjalizuar për shërbime të përshtatshme për 

shëndetin tuaj fizik, mendor dhe seksual. 

 Pjesmarrja në vizita spitalore me ju për shqetësime 

shëndetësore jo-rutinë, pasi ato mund të jenë shpesh stresuese 

dhe kështu është mirë që ju të keni dikë aty me vete. 

Gjithashtu, nëse përfundoni si një pacient në spital atëherë 

Këshilltari juaj Personal duhet të vijë dhe t’iu shohë. 

 Këshilla për jetesë të shëndetshme e cila do të përfshijë çdo 

gjë nga të qenit i zgjuar për të pasur seks të sigurt deri në 

pasjen e një dietë të ekuilibruar.  

https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/home
https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/home
https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/home
https://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/doctors/Pages/NHSGPs.aspx
https://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/dentists/Pages/find-an-NHS-dentist.aspx
https://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/opticians/Pages/NHSopticians.aspx
https://www.nhs.uk/service-search
https://www.nhs.uk/service-search
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Mbështetja Lokale –  

 

Në Croydon, ne kemi ekspertizën e dikujt që quhet Infermieri i caktuar 

për Fëmijët Nën Përkujdesje (FNP) që ju mbështet deri sa të mbushni 

18 vjeç. Ata janë përgjegjës për disa gjëra, duke përfshirë rezervimin 

për vlerësimin tuaj vjetor të shëndetit dhe nganjëherë madje edhe 

udhëtime deri në 20 kilometra larg nga bashkia për t'ju vizituar nëse ka 

nevojë urgjente (megjithëse kjo është diskrecionale). 

Pak para se të mbushni 18 vjeç, infermieri i FNP do të përgatisë një 

Përmbledhje të Largimit nga Përkujdesja, që është në thelb 

autobiografia juaj shëndetësore me detajet e të gjitha ngjarjeve 

kryesore në jetën tuaj që kanë të bëjnë me shëndetin tuaj fizik dhe 

mendor, si dhe informacione të tjera të rëndësishme për ju, të tilla si: 

 Të dhënat e SHKSH 

 Vlerësimet Shëndetësore të FNP 

 Doktori Përgjithshëm aktual 

Infermier i FNP, pas përgatitjes të përmbledhjes së Largimit nga 

Përkujdesja, do ta dërgojë atë drejtpërdrejt tek ju para se të arrini 

moshën madhore. 

 

 

 

 

Spitali Universitar Croydon (SUC) 

Ne jemi me fat që të kemi një spital të madh lokal këtu në Croydon me 

një departament të ri të mrekullueshëm për Aksidentet dhe 

Emergjencës, një njësi materniteti shumë e respektuar dhe një mori 

shërbimesh të tjera. 

Spitali Universitar Croydon mund të kontaktohet në 020 8401 3000 

dhe është i hapur 24 orë në ditë, 365 ditë të vitit. Ajo mund të gjendet 

në 530 London Road, Croydon CR7 7YE. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/visitor-guide
https://www.youtube.com/watch?v=R3kkhVxSy5U
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Shërbimet e Shëndetit Mendor 

–   

 

 

Ashtu si të gjithë ne kemi shëndet fizik, të gjithë kanë shëndet mendor: 

nganjëherë është shumë mirë, por herë të tjera nuk është aq e mirë. 

Ne kemi përvojë në mbështetjen e të larguarve nga përkujdesja me një 

gamë shumë të gjerë të kushteve të diagnostikuara, duke përfshirë: 

- Çrregullimi i Stresit Post Traumatik (ÇSPT) 

- Çrregullime Ankthi 

- Çrregullimi Bipolar 

- Skizofrenia 

- Çrregullime Disociuese 

- Çrregullimet e Personalitetit 

Nëse gjithashtu ndodh që të keni një nga këto diagnoza – ose një 

diagnozë tjetër – atëherë Këshilltari juaj Personal do të sigurojë 

që mbështetja e ofruar të përshtatet në mënyrën e duhur për diçka 

që të funksionoj për ju. 

Ju gjithashtu mund të jeni në gjendje të merrni mbështetje më 

afatgjatë. 

Përmirësimi i Qasjes në Terapitë Psikologjike (PQTP) iështë një 

shërbim falas që ofrohet nga Fondacioni NHS South London and 

Maudsley (SLaM) dhe është një mënyrë popullore për të hyrë në 

'terapinë e bisedimeve' për kushte më të menaxhueshme të shëndetit 

mendor, të tilla si depresioni dhe ankthi.

Gjithçka që ju duhet është të regjistroheni në një mjek në Croydon dhe 

të jeni të paktën 18 vjeç. Ju mund t'i referoheni vetë ose t'i kërkoni 

mjekut tuaj të bëjë atë për ju dhe një anëtar i shërbimit do t'ju 

kontaktojë juve për të bërë një vlerësim fillestar me telefon, para se të 

vendosni se çfarë mbështetje do të ishte më e mira për ju – nëse kjo 

është me PQTP ose dikush tjetër. 

Dhe ka më shumë... 

Off The Record Youth Counselling Croydon u themelua në vitin 

1994 për të ofruar këshillim falas, të pavarur dhe profesional për 14-25 

vjeç në zonën e Croydon. Që 

atëherë bamirësia është zgjeruar 

për të përfshirë fusha të tjera të 

punës, duke përfshirë Grupin 

Etnik Minoritet dhe të Zi dhe 

punën e shëndetit mendor; një 

shërbim i ri kujdestari që 

ofron mbështetje për të rinjtë 

nën moshën 26 vjeç që 

kujdesen për një prind ose 

vëlla; një shërbim këshillimi i 

specializuar për refugjatët e 

rinj; këshillim online dhe punëtori; 

dhe shërbimet e këshillimit për të rinjtë në 

qytezën e Sutton dhe Merton. 

Për të diskutuar mundësinë e marrjes së mbështetjes së tyre, 

telefononi 020 8251 0251 ose dërgoni email tek ata 

croydon@talkofftherecord.org.  

  

https://slam-iapt.nhs.uk/croydon/welcome-to-croydon-iapt/
https://www.talkofftherecord.org/
mailto:croydon@talkofftherecord.org
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Shërbimet Shëndetësore Seksuale 

Ne ju inkurajojmë që të jeni të zgjuar për seksin dhe Këshilltari juaj 

Personal do të diskutojë këtë çështje me ju në mënyrë jo-gjykuese - 

prandaj të jeni të përgatitur për të! Ashtu si me çdo çështje tjetër 

shëndetësore, Këshilltari juaj Personal do të jetë përkrahësi juaj dhe i 

lumtur për të ofruar këshillat e tij, por bashkia ka mbështetje të 

mjaftueshme për banorët e saj në formën e Qendrën Shëndetësore 

Seksuale Croydon me qendër në Spitalin Universitar Croydon (SUC). 

Ekipi i shëndetësisë seksuale të Croydon gjithashtu bën ‘ndalesa' në 

kolegjet lokale për të folur me të rinjtë rreth të qenit të sigurt. Croydon 

gjithashtu ka skemën e vet të Shpërndarjes së Prezervativëve të 

quajtur C Card, e cila do t'ju lejojë të merrni prezervativë të lirë nga një 

numër vendesh në qytet. Mos harroni: nëse jeni duke bërë seks, 

gjithmonë të jeni të përgatitur! 

 

Drogat dhe Alkooli –  

 

Përsëri, ne ju inkurajojmë të jeni të zgjuar në lidhje me drogat dhe 

alkoolin dhe Këshilltari juaj Personal do ta diskutojë këtë edhe në 

një mënyrë jo-gjykuese, por nëse keni probleme me këto rreshta, 

atëherë ne do t'ju kërkojmë mjaft fuqimisht për të marrë ndihmën 

që ju nevojitet. Edhe një herë, ne vlerësojmë shëndetin tuaj dhe 

shpresojmë që edhe ju do ta bëni. 

Croydon është mjaft me fat që ka në dispozicion mundësinë e 

mbështetjes së specialistit nëse ndonjëherë keni nevojë për të. Pika 

e Kthimit është një shërbim kombëtar që ofron mbështetje në një 

spektër të gjerë, por në Croydon drejton Rrjetin e Ripërtëritjes të 

Croydon, i cili përfshin një shërbim për keqpërdorimin e substancave. 

Organizata do t'ju ofrojë një punonjës mbështetës i cili ju lidh me 

organizatat e tjera që mund t'ju ndihmojnë t'i rregulloni gjërat. Asgjë 

nuk ndryshon në qoftë se ju nuk përpiqeni shumë, por është gjithmonë 

dikush atje për t'ju ndihmuar dhe udhëzuar. 

 

Ushqimi i Shëndetshëm dhe Jetesa 

Këshilltari juaj Personal do t'ju flasë për blerjet për një dietë të 

ekuilibruar, duke siguruar që ju të merrni frutat dhe perimet e 

mjaftueshme dhe rëndësinë që të mos ngopni veten çdo natë... dhe 

po, Croydon ka shumë gjëra për të marrë, për fat të keq, por ajo 

gjithashtu ka Surrey Street Market, ku mund të marrësh ushqim të 

mirë çdo ditë. Vendi për të Ngrënë Mirë i Shërbimit Kombëtar të 

Shëndetësisë gjithashtu ja vlen ti hidhni një sy.  

Programi të Jetosh Mirë në 

Croydon, i cili është shërbimi i 

shëndetshëm i jetesës për 

banorët, ka një faqe interneti 

të quajtur Vetëm të Jesh 

Croydon që ofron këshilla, 

sugjerime dhe këshilla mbi 

gjashtë tema të shëndetit si 

të qenit i lumtur, aktiv, i 

vetëdijshëm mbi alkoolin, 

seksualisht i sigurt, ushqimi i 

zgjuar dhe pa duhan.  

 

https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/a-to-z-of-services/service/sexual-health-services-188/
https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/a-to-z-of-services/service/sexual-health-services-188/
http://www.comecorrect.org.uk/Participating.aspx?List=1&tabletype=click&ID=13
https://www.turning-point.co.uk/
https://www.turning-point.co.uk/
https://www.croydon.gov.uk/business/markets
http://www.justbecroydon.org/
http://www.justbecroydon.org/
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Qendra e Drejtësisë 

Familjare 

Qendra e Drejtësisë 

Familjare sjell njerëz të 

ndryshëm që mund t'ju 

ndihmojnë nëse jeni 

viktimë e abuzimit në 

familje dhe/ose dhunës 

seksuale (AFDHS). Ky 

shërbim është i hapur për 

të gjithë ata që përjetojnë 

abuzim dhe mund të 

ofrohet mbështetje në çdo 

fazë të nevojës. Qendra ju 

ofron të gjithë mbështetjen 

që ju nevojitet në një vend 

të vetëm, kështu që ju nuk 

duhet të shkoni nga 

agjencia në agjenci, duke 

thënë historinë tuaj pa pushim, në 

mënyrë që të merrni ndihmë. 

Qendra për Drejtësi e Familjes drejtohet nga një ekip shumë agjensish 

që ju ndihmon të keni qasje në: 

 Dëgjimin dhe reagimin ndaj nevojave tuaja në një mjedis të 

sigurt. 

 Ndihma që të keni qasje në një gamë të gjerë të ekspertizës, 

mbështetjes dhe shërbimeve të AFDHS. 

Vetëm skuadra siguron: 

 Vlerësimin e plotë të nevojës dhe rrezikut. 

 Këshillim dhe mbështetje për të gjitha aspektet e AFDHS. 

 Këshilla ligjore dhe përkrahje për marrjen e vendimeve 

gjyqësore. 

 Mbështetje dhe këshilla për të hyrë në strehimin e sigurt 

emergjent. 

 Mbështetje për qasje në shërbime të specializuara dhe këshilla 

për: 

o Çështjet e lidhura me - Nuk Kanë Qasje në Fondet 

Publike (NKQFP). 

o Mbështetje për fëmijët. 

o Përdhunimi dhe abuzimi seksual. 

 Një shërbim i shoqërimit dhe takimit. 

 Një linjë ndihme për abuzimin në familje të mbijetuarve dhe 

praktikuesve. 

Qendra për Drejtësi Familjare mund të kontaktohet në 020 8688 0100, 

ose me email në familyjusticecentre@croydon.gov.uk. Është e hapur 

të hënën, të martën dhe të premten, nga ora 9-17, dhe të mërkurën, 

nga ora 8.00-17.00. Ajo mund të gjendet në Park Lane, Croydon CR0 

1JD. 

 

 

  

mailto:familyjusticecentre@croydon.gov.uk
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 Saedit tani i është dhënë Leje pa Afat për të Qëndruar 

(LAQ) dhe ai është i kënaqur. Por i gjithë ky shqetësim i ka 

kushtuar atij dhe, gjithnjë e më shumë, ai po kujton gjëra të 

këqija nga Afganistani. Kjo fillon të ndikojë në ndjekjen e 

kolegjit, gjumin dhe oreksin e tij. 

‘Duhet të flasësh për këtë, Saed,’ rekomandon Këshilltari i tij 

Personal. 'Mund të bëj mirë vetëm nëse e diskutoni atë me 

dikë. Unë njoh njerëzit e duhur.’ 

Ajo e ndihmon Saed të referojë veten në Përmirësimin e 

Qasjes në Terapitë Psikologjike (PQTP) në Croydon. Një javë 

më vonë, dikush nga PQTP e telefonon atë dhe ai shpenzoi 40 

minuta në telefon duke iu përgjigjur disa pyetjeve. Në fund, ai u 

tha se do të jetë në gjendje të marrë një mbështetje prej tyre. 

Tre javë pas thirrjes telefonike, Saed shkon në takimin e parë 

ballë për ballë me një terapist bisedues. Dhoma në të cilën ata 

janë është e thjeshtë, e pastër dhe e qetë. Terapisti e ka të 

lehtë për të folur dhe Saed e gjen veten të gatshëm të flasë. 

'Në kohën tuaj, Saed. Thjesht më tregoni gjithçka që iu vjen në 

mendje.’ 

 

Historia e Saed... 
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ARSIMI DHE TRAJNIMI 

 Përmbledhje 

Ne jemi të etur të shohim që 

ju të arrini te gjithçka që ju 

mundeni përmes edukimit, 

pasi ai siguron themelet për 

gjetjen e një pune me 

kualifikim më të lartë, por më 

shumë se arsimi ndihmon në 

ndërtimin e njohurive të 

përgjithshme, ju mëson aftësi 

të reja dhe ju lejon të takoni të 

tjerë – njerëz të zgjuar. Nëse nuk jeni në arsim 

apo në punë atëherë ne do të bëjmë gjithçka që kemi në fuqinë tonë 

për ta ndryshuar atë, pasi nuk mund të jetosh duke mos bërë asgjë – 

plus, do të mërzitesh pa kuptim nëse do të qëndrosh në shtëpi gjatë 

gjithë ditës. 

Croydon vetë ka një numër të kolegjeve lokale dhe mundësi të tjera 

për të studiuar. Për shembull, Kolegji Croydon jo vetëm që ndjek 

kurset e arsimit të mëtejshëm, por gjithashtu ofron disa kurse të arsimit 

të lartë. Ju nuk duhet të jeni akademik dhe ekspert provimesh për të 

marrë diçka nga arsimi, dhe ka më shumë se mjaftueshëm gjithashtu 

kurse profesionale të disponueshme– kështu që nëse doni të jeni një 

fizikant i grimcave ose një punëtor ndërtimi, ne jemi prapa jush dhe ne 

do të bëjmë çmos për të parë që ju të arrini qëllimin tuaj. 

 

Mbështetja e Këshilltarit Personal 

Ashtu si gjithmonë, Këshilltari Personal juaj miqësor i lagjes do të jetë 

përkrahësi juaj kryesor në gjetjen e një kursi edukimi ose trajnimi, ose 

me të vërtetë do të jetë atje për t’iu këshilluar nëse jeni duke e bërë 

tashmë. 

Por me çfarë saktësisht mund t'ju ndihmojnë? Ja një vështrim i 

përgjithshëm: 

 Duke ju sinjalizuar juve mundësi në arsim dhe trajnimi që 

përputhen me interesat tuaja. 

 Planifikimin e rrugës tuaj të përgjithshme nga arsimi në punë 

me ju dhe t'ju ndihmojnë në aplikimet tuaja për arsim të 

mëtejshëm ose të lartë ku keni nevojë për ndonjë ndihmë. 

 Pjesmarrja në mbrëmjet e prindërve dhe ditët e hapura të 

kolegjit/universitetit, kështu që Këshilltari juaj Personal 

mbetet pjesëmarrës aktiv në përparimin tuaj arsimor. 

 Lidhja me mësuesit e kolegjit/universitetit për të siguruar më 

shumë mbështetje të bashkuar për ju, ndërkohë që jeni në një 

kurs të arsimimit të mëtejshëm ose të lartë. 

Plani i Edukimit Personal (PEP) 

Nëse jeni 16, 17 ose 18 vjeç ju mund të prisni që të keni një Plan të 

Edukimit Personal (PEP). Një PEP është një mundësi e mirë për 

Këshilltarin tuaj Personal dhe kolegjin tuaj ose për formularin e 6-të për 

mësuesin të takohen për të diskutuar dhe rishikuar progresin tuaj 

akademik dhe për të identifikuar ndonjë formë tjetër mbështetjeje që 

dëshironi dhe/ose ju keni të drejtë. Shkolla Virtuale gjithashtu do të 

ndjekë dhe monitorojë pjesëmarrjen dhe progresin tuaj për të na 

mundësuar që të ndërhyjmë dhe të advokojmë kur kërkohet. 
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Shkolla virtuale 

Ashtu si shumë autoritete të tjera lokale, ne kemi një Shkollë Virtuale 

në departamentin tonë të Arsimit. Çfarë është një Shkollë Virtuale, 

mund të thuash ti? Epo, kjo lloj sugjeron një lloj klase të madhe në 

internet me mësues të kompjuterizuar. Sa e mrekullueshme që do të 

ishte, nuk është kështu. 

Shkolla virtuale është një ekip i vogël njerëzish që sigurojnë që ju të 

merrni të gjithë ndihmën që dëshironi të merrni vendime të informuara 

për atë që dëshironi të bëni më pas në arsim, duke marrë parasysh 

aspiratat, aftësitë dhe potencialin tuaj. Ata gjithashtu sigurojnë që ka 

plan afatgjatë të Planit të Edukimit Personal (PEP), deri në kthimin e 

19.  

Këshilltarët me përvojë të Edukimit të Ekipit do t'ju mbështesin për të 

gjetur informacione të përditësuara rreth karrierës, vendeve të punës, 

kurseve të arsimit, vullnetarizmit dhe mundësive të trajnimit – kështu 

që nuk do të keni kurrë nevojë për ndihmë! 

Mbështetja Lokale  

–  

 

 

Croydon është e mbushur me mundësi arsimi dhe do të duhej mjaft 

kohë për t'i renditur të gjitha, kështu që ne do t'ju japim disa nga 

mundësitë kyçe që mund t'ju interesojnë – megjithatë, ju lutemi 

bisedoni me Këshilltarin tuaj Personal, pasi ata do të kenë shumë më 

tepër!

Së pari, Mësimi dhe Trajnimi për të Rriturit në Croydon (MTRRC) 

është një autoritet lokal për të mësuar të rriturit, duke ofruar një gamë 

të gjerë të kurseve akademike, para-profesionale dhe profesionale. 

Kurset ofrohen në tre vende kryesore (Central Croydon, New 

Addington dhe Strand House në Thornton Heath); dy nga këto qendra 

janë të vendosura në zonat me privim të lartë për të arritur grupet 

prioritare. Objektivi i synuar ofrohet gjithashtu në qendrat e fëmijëve, 

në shkollat dhe në mjediset e komunitetit për të mbështetur qasjen në 

të mësuarit dhe të mësuarit familjar. Fokusi kryesor është përgatitja e 

atyre që mësojnë për punësim, nëpërmjet përfshirjes së shkathtësive 

të punësimit në të gjithë programin mësimor. Shërbimi gjithashtu 

punon me bizneset dhe punëdhënësit për të rritur nivelin e aftësive të 

punësuarve. 

MTRRC aktualisht ofron një program të praktikës në:  

 Administrim Biznesi 

 Vitet e Hershme 

 Shëndeti dhe Kujdesi Social 

 Asistente Mësimdhënie (kjo fushë po zhvillohet më tej dhe 

shërbimi po punon në bashkëpunim të ngushtë me Ekipin e 

Punësimit të Croydon). 

Një tjetër ofrues kyç i arsimit në bashki është Kolegji Croydon, i cili 

ndodhet pranë Stacionit të Croydon Lindor dhe merr 8,000 studentë 

çdo vit. Ai ka një vlerësim Ofsted të 'Mirë' dhe ofron edhe kurse për 

nivelin e kolegjit dhe universitar. Kurset mund të studiohen me kohë të 

pjesshme, me orar të plotë ose në mbrëmje dhe, si dhe ndjekje 

akademike, ekzistojnë edhe opsione profesionale ose industri dhe 

punë.  

  

http://calat.ac.uk/
https://www.croydon.ac.uk/
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Kualifikimet në ofertë përfshijnë: 

 Aftësi për Jetën 

 Certifikata e Anglishtes për Folësit e Gjuhëve të Tjera (ESOL) 

 Mësimi i Fondacionit 

 Diploma e Nivelit BTEC 1, 2 dhe 3 

 Kualifikimi Kombëtar Profesional (NVQ) Niveli 2 dhe 3 

 Praktikë pune e ndërmjetme, e avancuar dhe e lartë 

 Çertifikata e Lartë Kombëtare (ÇLK) 

 Shkalla e Fondacionit (SHeF) 

 Diploma Bachelor (DB) 

Kolegji gjithashtu ofron një Program i Pasurimit, i cili ju lejon të 

përfshiheni në një numër aktivitetesh të ndryshme si në nivel lokal 

ashtu edhe më gjerë. Ekziston edhe i gjithë rëndësishmi Qendra e 

Punësimit që është atje për t'ju ndihmuar të merrni hapat e ardhshëm 

pas marrjes së një kualifikimi. 

Nëse pëlqeni mbështetjen në 

kërkimin e punës, të 

plotësoni një CV, aplikoni 

për në universitet 

nëpërmjet Shërbimit për 

Pranimin në Universitete 

dhe Kolegje (SHPUK) ose 

përgatituni për një 

intervistë, atëherë gjithçka 

që ju duhet të bëni është të 

kërkoni. 

 

Pra, nëse doni të zgjoni aftësitë tuaja gjuhësore, të përmirësoni aftësitë 

tuaj të punësimit ose të futeni në kujdesin shëndetësor dhe social, 

Kolegji Croydon ka diçka për ju. 

Një kampus i madh nuk është për të gjithë, dhe për klasa më të vogla 

me mbështetje më të personalizuar, ju nuk mund të gaboni me Sutton 

and District Training, e cila ka vende në Croydon, Sutton, Rosehill 

dhe Brighton dhe mbështet deri në 250 nxënës në të njëjtën kohë. 

Ofrimi i kurseve përfshin Ndërtimin, Kujdesin Shëndetësor dhe Social, 

Shërbimin ndaj Klientit, Punësimin, Kopshtari, Parukeri, Terapi për 

Bukurinë dhe Anglisht & Matematikë, dhe ju mund të regjistroheni në 

çdo kohë të vitit. 

Mësimdhënia përshtatet me atë që punon për ju dhe atmosfera është e 

relaksuar, me fokus në atë se si trajnimi me Sutton and District mund 

t'ju ndihmojë në rrugën tuaj për në kolegj, punësim ose një praktikë 

pune. 

  

https://www.croydon.ac.uk/college-life/enrichment
https://www.croydon.ac.uk/about-us/support-to-achieve/employability-and-careers-hub
https://www.croydon.ac.uk/about-us/support-to-achieve/employability-and-careers-hub
https://suttondistrict.co.uk/
https://suttondistrict.co.uk/
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 Saed bën përparim me terapinë e tij duke folur dhe kthehet 

për të ndjekur rregullisht kolegjin. Në moshën 20 vjeç, ai përfundon 

kursin e tij të Qasjes në Universitet – Infermieri në Kolegjin Croydon 

dhe i thotë Këshilltarit të tij Personal, 'Unë dua të aplikoj në universitet 

për të bërë BSC (Hons) Infermieri për të rriturit!' 

Ai dhe punonjësi i tij ulen së bashku dhe bëjnë një aplikim përmes 

SHPUK në universite të ndryshme. Me ardhjen e Marsit, Saed merr 

një përgjigje nga e para: është një jo. Pastaj e dyta: është një jo. Kjo 

nuk është mirë. Por pastaj, zgjedhja e tij e parë për universitet, 

Kingston, i përgjigjet atij... është një po! 

Vera duket se do të zgjasë përgjithmonë. 

'Do të jetoni me studentë të tjerë kur të jeni atje,' i thotë Këshilltari i tij 

Personal,' në sallat e studentëve. Për shkak se je një i larguar nga 

përkujdesja, do të jesh në gjendje të qëndrosh atje gjatë gjithë vitit – 

dhe ata do të japin çdo vit një Bursë për të Larguarit nga Përkujdesja, 

e cila është shumë e këndshme. Kjo duhet të bëjë që paratë të jenë 

një shqetësim më pak dhe le të vazhdoni me gjërat e rëndësishme: të 

studioni!' 

Shtatori vjen dhe Saed paketon çantat e tij. Ai është marrë vesh mirë 

me njerëzit e tij që jeton në shtëpi gjatë viteve të fundit, por është koha 

për të ecur përpara me jetën e tij dhe universiteti është një ëndërr e 

vërtetë. 

Ai shkon poshtë me një shok kolegji që ka një makinë dhe ata e 

ndihmojnë që të vendoset.  

Kampusi është i madh. Ka shumë fytyra të reja. Por Saed ndjehet mirë 

në shtëpi. 

Historia e Saed... 
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PUNËT 

 

Përmbledhje 

Ne ju ofrojmë një sërë mundësish mbështetëse për ju, nëse jeni duke 

kërkuar të hyni në punësim. Disa nga ato mbështetje ofrohen në një 

nivel mjaft 'lokal' nga Këshilltarët Personalë, por shumë ofrohet edhe 

në një nivel më 

'korporativ'. Ne kemi 

një numër 

iniciativash që 

tashmë janë në 

funksionim, që do 

t'ju sjellin dobi, si 

dhe lidhje me 

agjencitë partnere 

të cilët janë të 

gatshme edhe me 

disa mundësi 

emocionuese. 

 

 

Mbështetja e Këshilltarit Personal 

Çdo i larguar nga përkujdeja do të ketë nevoja të ndryshme 

mbështetëse kur bëhet fjalë për kërkimin e punësimit dhe do të jetë për 

i takon atyre ti kërkojnë ndihmë Këshilltarit të tyre Personal kur ata 

kanë nevojë. Për shembull, nëse një i larguar nga përkujdesja nuk 

është i sigurtë se si të kërkoj punë, ose nuk ka besim në pjesëmarrjen 

në takimet e trajinimit për punë në Qendrën e Punës, atëherë 

Këshilltari Personal mund të dëshirojë të ndërmarrë disa kërkime për 

punë me ata ose të shkojë me ata në një takim pune. Qëllimi është 

gjithmonë që të ndihmohet secili i larguar nga përkujdesja të arrijë 

pavarësinë, por nëse kërkohet një mbështetje e vogël atëherë kjo do të 

ofrohet. 

Funksioni tjetër i Këshilltarit Personal, në aspektin e punësimit, do të 

jetë që të sinjalizojë të larguarit nga përkujdesja për mundësitë e 

punësimit që u sillen në vëmendjen e tyre dhe ata mendojnë se do t'i 

përshtatej një të larguari specifik nga përkujdesja. Për shembull, nëse 

një Këshilltar Personal e di se Dave, i larguari nga përkujdesja ka 

ëndërruar gjithmonë të bëhet një kuzhinier i madh në një restorant me 

seli në Soho, atëherë kur një mundësi për praktikë pune në një 

supermarket në Croydon Boxpark mbërrin në kutinë e tij të postës 

elektronike, ai do të dojë ta sjelli në vëmendjen e Dave. 

 

Vlerat Shoqërore dhe Mbështetja Lokale  

 

 

 

Croydon është një lagje masive me një sasi të madhe mundësish dhe 

një të ardhme emocionuese. Këshilli punon në partneritet me një gamë 

të gjerë organizatash për të ofruar rritje për bashkinë dhe në zemër të 

gjithë punës së saj është një koncept shumë i thjeshtë, por shumë i 

rëndësishëm: vlera shoqërore. Çfarë do të thotë kjo është se me të 

gjithë ata që bën biznes Këshilli duhet të tregojnë se si do të prodhojnë 

rritje sociale, ekonomike dhe mjedisore në qytet. 

  



 

 

50 

Oferta kryesore e Këshillit është Punët e Croydon – një shërbim 

ndërmjetësimi për punë, i ngritur për të mbështetur banorët e Croydon 

për të adresuar barrierat për punësim dhe për të lehtësuar qasjen në 

vendet e lira të punës (dhe praktikave të punës) të identifikuara 

nëpërmjet angazhimit me punëdhënësit në qytet. Ekzistojnë dy 

aspekte kryesore për shërbimin; i pari është angazhimi me 

punëdhënësit për të identifikuar dhe për të gjetur vendet e lira të 

punës. Ky shërbim u lejon zhvilluesve të ofrojnë punësim dhe trajnim 

dhe që kontraktorët e palës së tretë të Këshillit të prodhojnë kundrejt 

objektivave të vlerave 

shoqërore. 

Aspekti i dytë i 

shërbimit është duke 

punuar me banorët - 

veçanërisht ata që 

janë më të vështirë 

për të arritur - për të 

identifikuar ata që do 

të përfitonin më së 

shumti nga mbështetja 

për punësim dhe do t'u mundësonte 

këtyre banorëve të kenë qasje në vendet e lira të punës të 

identifikuara përmes shërbimit. Kjo përfshin punën me një numër 

partnerësh referimi në qytet duke përfshirë shërbimet e Këshillit, Job 

Centre Plus, ofruesit kryesorë të trajnimit, duke përfshirë MTRRC dhe 

Kolegjin Croydon dhe sektorin vullnetar. 

E Ardhme më e Mirë për të Punuar – Programi i Punës dhe 

Shëndetit është një program mbështetës për punësim i drejtuar nga 

REED i cili synon të mbështesë njerëzit të cilët janë të papunë 

afatgjatë (2+ vjet), kanë një gjendje shëndetësore ose paaftësi ose që 

janë nga një numër i grupeve të identifikuara të pafavorizuara (njëri 

nga të cilët është i ri nën përkujdesje, dhe ata që lënë përkujdesjen) në 

punësim. 

Programi ofron këshilla dhe udhëzime personale, trajnime aftësish, 

përkrahje shëndetësore dhe përkrahje për kërkimin e punës për 

banorët e kualifikuar në pesë bashki të Partneritetit të Londrës Jugore 

(Croydon, Merton, Sutton, Richmond dhe Kingston). 

Programi gjithashtu mund të ndihmojë ata që janë të interesuar në 

vetëpunësim dhe ka këshilltarë të specializuar për vetëpunësim, të 

cilët mund të ndihmojnë në zhvillimin e planeve të biznesit. 

Nëse të larguarit nga përkujdesja janë të interesuar të marrin pjesë në 

të Ardhmen më të Mirë për të Punuar, ata mund të flasin me trajnerin e 

Qendrës së tyre të Punës. 

Fondacioni Palace 

Përjetësisht ka punuar 

me komunitetin e 

Londrës Jugore për më 

shumë se 25 vjet. Ai 

ekziston për të 

përdorur fuqinë e 

futbollit dhe markën e 

Crystal Palace FC për 

të ndryshuar jetën e 

të rinjve në të gjithë 

Londrën Jugore, 

veçanërisht ato më 

vështirë për t'u 

arritur dhe më 

vështirë për t'u ndihmuar. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://www.youtube.com/watch?v=nOdNCKl6icE
https://croydonworks.co.uk/
http://www.reedinpartnership.co.uk/latest-news/better-working-futures-sl-launch
http://www.reedinpartnership.co.uk/latest-news/better-working-futures-sl-launch
https://www.palaceforlife.org/
https://www.palaceforlife.org/
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Për të larguarit nga përkujdesja të Croydon, Fondacioni ofron 

Programin e përhershëm Gjetja e Talenteve të Croydon, i cili është një 

shërbim dinamik, i ri dhe i personalizuar, ku të rinjtë e moshës 18-24 

vjeç i caktohet një mentor, i cili do t'i mbështesë ata drejt rrugës së tyre 

të zgjedhur për arsim, trajnim ose punësim. 

Përveç kësaj, Fondacioni ofron programe në baza vjetore, si Programi 

i Punësimit për Punët në Premier League, si dhe programi i Trajnimit i 

Fondacionit Palace Përjetësisht, i cili përfshin një vendosje në punë 

prej 100 orëve.  

Ju duhet të flisni vetëm me Këshilltarin tuaj Personal për të regjistruar 

interesin. 

Përfundimisht – megjithëse jo një burim lokal, duke folur në mënyrë të 

drejtpërdrejtë – të larguarit nga përkujdesja do të përkrahen nga një 

pagesë e bursës prej 1,000 £ nëse ata zgjedhin të bëjnë një praktikë 

mësimi nga gushti 2018. 

Mbështetja shtesë financiare do të jetë për ata të moshës 16-24 vjeç 

dhe t'i ndihmojnë ata në vitin e parë të praktikës së tyre si nxënës për 

tu futur në vendin e punës për studimet e tyre praktike. 

Bursa prej 1,000 £ do të paguhet një herë për secilin të larguar nga 

përkujdesja në diapazonin e përshtatshëm të moshës, kur ata fillojnë 

një profesion pas 1 gushtit 2018. Kjo vjen përveç 1,000 £ që u ofrojmë 

të dy punëdhënësve dhe ofruesve të trajnimit kur marrin 16-18 vjeçarët 

ose 19-24 vjeçarët të cilët janë në kujdes ose që kanë Planin për 

Arsim, Shëndetësi dhe Përkujdesje (PASHP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Universiteti për Saed kalon shumë shpejt dhe, para se 

ai ta dijë, ai është 23 vjeç dhe ka marrë me sukses një diplomë 

të respektuar 2:1 për Infermieri për të Rriturit. Ai kthehet në 

Croydon ku Këshilltari i tij Personal e mbështet atë për të bërë 

një kërkesë për Kredi Universale dhe për të gjetur strehimin e tij 

të përbashkët. 

'Ju lutem më ndihmoni që të bëhem një infermier tani,' Saed i 

kërkon Këshilltarit të tij Personal. 

Një javë më vonë, Saed ulet me dikë nga Punët në Croydon 

dhe diskuton qëllimet e tij. Personi me të cilin takohet shkon 

dhe arrin të gjejë disa role në spital: një si një infermier i re dhe 

një si administrator. Megjithëse ai nuk është i etur, ai 

këshillohet që të aplikojë edhe për rolin e administratorit – 

meqë është rasti. Ai bëri një intervistë për të dy, por nuk e fiton 

postin e infermierit të ri, megjithëse atij i ofrohet puna e 

administratorit. 

'Merreni atë vetëm që të keni disa të ardhura për tani,' i 

sugjeron Këshilltari i tij Personal. ‘Me kalimin e kohës 

pozicionet e tjera do të dalin – vetëm të jeni të duruar dhe diçka 

do të dali.’ 

 

Historia e Saed... 
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PËRFSHIRJA 

 

Përmbledhje 

Ndërsa do të bëhesh i 

rritur, do të zbulosh se 

ka mjaft shumë për të 

bërë në shoqërinë më 

të gjerë. Croydon 

është një bashki e 

madhe dhe – madje 

duke injoruar faktin 

se Londra Qendrore 

është vetëm një 

udhëtim i shkurtër treni larg – ka shumë 

për të bërë ngjitur me pragun tuaj. Një kërkim i përshpejtuar i 

Google do t'ju japë ide, por gjithmonë mund të bisedoni me Këshilltarin 

tuaj Personal për ato që mendojnë se mund t’iu interesojnë, pasi ka 

grupe dhe organizata të specializuara që punojnë në mënyrë specifike 

me të rinjtë me prejardhje të caktuar – për shembull, punon Programi 

Shpresa me bashkësinë shqiptare. 

Këshilltari juaj Personal është një burim i njohurive dhe duhet të jetë në 

gjendje t'ju japë mjaft opsione. Ne duam që ju të jeni anëtarë aktivë të 

shoqërisë, që do të thotë të shkoni atje dhe të përfshiheni, prandaj mos 

u trembni! 

Mbështetja e Këshilltarit Personal 

Le të fillojmë duke qenë pak më specifik për atë që, realisht, mund të 

presësh nga Këshilltari juaj Personal. 

- Votimi: ata mund t'ju ndihmojnë të regjistroheni për të votuar 

(vini re se ju duhet të jeni Qytetar Britanik për ta bërë këtë) 

kështu që nëse jeni i interesuar në politikë dhe në të ardhmen e 

Mbretërisë së Bashkuar, mund të përfshiheni dhe të keni një 

zë. Ne nuk mund t’iu premtojmë se politikanët do të mbajnë 

premtimet e tyre edhe pse! 

- Kohë e lirë: nëse doni të gjeni se ku janë parqet tuaja lokale, 

qendrat e kohës së lirë, grupet e aktiviteteve dhe klubet, 

atëherë drejtohuni Këshilltarit tuaj Personal për mbështetje. 

- Çmime/Konkurrse: pavarësisht nëse jeni një poet i 

mundshëm, një peshëngritës ose një tjetër gjë, Këshilltari juaj 

Personal mund të kalojë informacion mbi garat dhe çmimet që 

lidhen me ju dhe me talentet /interesat tuaja. 

- Diskriminim: besoni apo jo, disa dinosaurë absolutë në 

shoqëri mund të diskriminojnë negativisht kundër jush, sepse ju 

jeni me përvojë me përkujdesjen. Nëse ndonjëherë ju duhet të 

përballeni me këtë, atëherë merrni këshilluesin tuaj personal – 

ata janë gjithmonë në krahun tuaj dhe nuk do të pranojnë që kjo 

të ndodhë me ju. Seriozisht. 

 

  

https://www.gov.uk/register-to-vote
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Mbështetja Lokale –  

 

Le të shohim se çfarë ofron vetë Këshilli. Një nga shërbimet e saj 

është Ekipi i Angazhimeve Rinore, i cili siguron një sërë mundësish 

universale dhe të targetuara, ngjarje të përkohshme dhe projektet për 

8-19 vjeçarët në të gjithë Croydon përmes alter-egos së saj Croydon i 

Ri. Ky ekip ekziston për të mbështetur fëmijët dhe të rinjtë që të ndihen 

të përfshirë në komunitetet e tyre, të kenë një zë për vendimet që i 

prekin ato, të kenë akses në aktivitetet pozitive në të gjithë bashkinë, 

të marrin mundësi që do t'i mbështesin ata të angazhohen në arsim, 

trajnim dhe punësim dhe të argëtohen! 

Oferta kryesore nga Ekipi i Angazhimit të Rinjve që do t'ju interesojë 

është Këshilli i Fëmijëve nën Përkujdesje (KFP). Kjo është e hapur për 

personat që largohen nga përkujdesja për t'u bashkuar me një program 

të seancave dy javore, aktiviteteve dhe ngjarjeve që ofrojnë mundësi 

për ata për të ndarë pikëpamjet e tyre, për të diskutuar çështjet aktuale 

dhe tematike që lidhen me udhëtimin e lënies së përkujdesjes. Grupi 

është një mënyrë kyçe që këto pikëpamje dhe çdo propozim që 

shfaqet ndahen me panelin e prindërve të korporatave nga shtatori 

2018. Kontakti i projektit për personat që largohen nga puna / 

profesionistët është Porsha Robinson, Udhëheqësi i Angazhimit të 

Rinjve. 

Prej shtatorit 2018, një projekt vullnetar për bashkëmoshatar do t'u 

japë mundësi të rinjve të moshës 16-21 vjeç, duke përfshirë edhe ata 

që kanë lënë përkujdesjen, për të mësuar dhe zhvilluar aftësitë përmes 

trajnimeve ndërvepruese dhe punëtorive për t'u bërë vullnetarë që 

mbështesin të rinjtë e tjerë në moshën e tyre. Kontakti i projektit për të 

rinjtë, duke përfshirë të larguarit nga përkujdesja/ profesionistët, është 

Ally McKinlay, Udhëheqësi i Angazhimit të Rinjve. 

Ekipi i Angazhimeve Rinore gjithashtu drejton Kongresin Rinor, 

Forumin Rinor dhe iniciativat e Kryebashkiakut të Ri të cilat do të 

zbatohen edhe për disa nga ata që janë larguar nga përkujdesja dhe të 

dy ofrojnë një mundësi për të nisur një karrierë politike, nëse jeni në 

atë lloj gjëje. 

Në fakt, këtu është Kryetari i Ri i Croydon me marrjen e tij në të: 

 

Këshilli Croydon gjithashtu është i zënë me ndërtimin e mënyrave për 

t'u përfshirë drejtpërdrejt në organizatë. Për shembull, Sfida e Marrjes 

2017 u dha të rinjve mundësinë për të ardhur dhe për të bërë disa 

punë në organet e pushtetit lokal – jo të gjitha udhëhiqen nga vetë 

Këshilli për ditë!  

https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
https://youngcroydon.org.uk/
https://youngcroydon.org.uk/
mailto:Porsha.Robinson@croydon.gov.uk
mailto:Porsha.Robinson@croydon.gov.uk
mailto:Ally.McKinlay@croydon.gov.uk
https://youngcroydon.org.uk/group-work-projects/
https://youngcroydon.org.uk/youth-voice/
https://youngcroydon.org.uk/young-mayor/
https://www.youtube.com/watch?v=9WEcnmcUbc8
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Njësia Administrative Croydon e Londrës 

Croydon ka qenë shpesh në lajme për disa arsye mjaft të zymta – 

pavarësisht nëse janë trazirat e Londrës, krimet me thikë ose vetëm 

duke u quajtur një vend i keq për të jetuar – dhe ky është një turp për 

shkak se ndërhyn në rrugën aq shumë pozitive mbi bashkinë. Këtu 

janë vetëm disa: 

 Niveli dukshëm i diversitetit kulturor e bën Croydon një nga 

kryeqytetet kozmopolit të Mbretërisë së Bashkuar – një zemër 

e vërtetë që rreh nga gjuha, ushqimi, moda, muzika dhe koha e 

lirë. 

 Infrastruktura ekzistuese, me të cilën ne kuptojmë gjërat që 

kemi marrë tashmë në dispozicion si Boxpark, qendrat tregtare 

Whitgift dhe Centrale, kompleksin e shitjes me pakicë dhe 

argëtim në Luginën Park, rrjetin ikonë të tramvajit dhe një mori 

vendesh të gjelbra, për të përmendur disa. 

 Zgjerimi i planifikuar në formën e një qendre kolosale tregtare 

Westfield me apartament dhe kinema. Përveç kësaj, Fairfield 

Halls po kalon një rizhvillim të madh dhe ka një sërë projektesh 

zhvillimi të vazhdueshëm për strehimin, duke përfshirë 

ndërtimin e qiellgërvishtësit të dytë më të lartë në Britaninë e 

Madhe (vetëm i kaluar nga Shard në Londrën Qendrore). 

 Crystal Palace FC është një klub i themeluar i Premier 

League, i përfshirë shumë në projektet e komunitetit dhe së 

shpejti do të fillojë rizhvillimin e terrenit të saj të stadiumit, 

Selhurst Park. 

 

Çfarë mendojnë të rinjtë tanë për Croydon? Pse të mos shikoni videon 

(më poshtë) për të dëgjuar mendimet e tyre: 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RH4o1jx1TBc
https://www.youtube.com/watch?v=RH4o1jx1TBc
https://www.youtube.com/watch?v=RH4o1jx1TBc
https://www.youtube.com/watch?v=RH4o1jx1TBc
https://www.youtube.com/watch?v=RH4o1jx1TBc
https://www.youtube.com/watch?v=RH4o1jx1TBc
https://www.youtube.com/watch?v=RH4o1jx1TBc
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Agjenci të tjera të Mbështetjes  

–  

 

 

Mirë, tani e dini se çfarë do të bëjë vetë Këshilltari juaj Personal dhe 

madje se çfarë do të bëjë Këshilli Croydon si një organizatë... por çfarë 

ndodh me të gjitha ato organizata të tjera që janë në dispozicion? E 

pra, ka shumë, prandaj këtu janë disa nga agjencitë kryesore që ne 

mund t'ju drejtojmë 

 Programi Shpresa synon të mbështesë komunitetin shqiptar për t'u 

integruar në shoqërinë britanike dhe për t'i ndihmuar ata të kenë qasje 

në arsim dhe trajnim për të mundësuar këtë qëllim. 

Oferta e Shpresa përfshin: 

 Sigurimi i këshillave, ndihmës dhe mbështetjes në mënyrë që 

shqiptarët të mund të orientohen, të vendosen dhe të kenë 

qasje në arsim, trajnim dhe punësim, si dhe të marrin pjesë 

plotësisht dhe të luajnë një rol aktiv në shoqëri. 

 Një ekip i madh vullnetarësh përkrahës – zakonisht midis 35 

dhe 45 vullnetarë çdo vit. Ata janë kryesisht nga komuniteti 

shqiptar. 

Programi Shpresa ka një gamë projektesh që gjithashtu promovojnë 

zhvillimin, arsimin, shëndetin dhe mirëqenien e komunitetit shqiptar. 

Ato gjithashtu ofrojnë shërbime konsulence për organizatat dhe 

projektet e tjera që mund të përfitojnë nga ekspertiza e tyre ose nga 

ajo që kanë mësuar.

Misioni i Yalla Hub është të përmirësojë në mënyrë holistike përvojat 

e punës dhe jetës së grave migrante në Mbretërinë e Bashkuar. Ata 

synojnë të rrisin praninë e grave migrante dhe BAME në biznese të 

qëndrueshme duke përmirësuar besimin, vetëvlerësimin dhe 

mirëqenien e tyre mendore përmes një sistemi mbështetës të 

përshtatur. Ata gjithashtu synojnë të sigurojnë qasje më të mirë dhe të 

përfitojnë nga burimet ekonomike me një përpjekje për të rritur 

lëvizshmërinë e tyre sociale për të ndërtuar një rrjet bashkëpunues dhe 

të qëndrueshëm. 

Oferta e Yalla Hub përfshin: 

 Një program pesë mujor që ju mëson se si të filloni dhe mbani 

një biznes të qëndrueshëm, i cili përmban një rrjet 

sipërmarrësish të gatshëm për të ofruar këshilla dhe 

mbështetje. 

 Një seri seminaresh emocionuese dhe të pazakonta, duke 

përfshirë tregimet dhe punëtoritë e çajit, shfaqje me kukulla, 

dhe më shumë. Disa punëtori drejtohen nga gratë migrante dhe 

do të bëjnë një rrugë të gjatë drejt mbështetjes së udhëtimit të 

tyre. 

 Ngjarje që synojnë të krijojnë një ndjenjë komuniteti brenda 

kafenesë, si dhe të përfitojnë dhe zgjerojnë të mësuarit. 

 Një sistem i përshtatur mbështetës që synon të përmirësojë 

besimin, vetëvlerësimin dhe mirëqenien mendore të grave 

migrante dhe BAME. 

Young Roots punon në Londër – dhe ka një bazë në Croydon - për të 

ofruar mbështetje për refugjatët dhe azilkërkuesit e rinj, duke kryer 

argëtime dhe aktivitete edukative, duke ofruar mësim të gjuhëve të 

orientuar nga bashkëshorti dhe duke ofruar një punë ballë për ballë.  

http://www.shpresaprogramme.com/index.html
http://www.shpresaprogramme.com/projects/projects.html
https://www.yallahub.co.uk/
http://youngroots.org.uk/
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Aktivitetet që ata bëjnë janë të ndryshme, por ato kanë grupe të 

rregullta rinore, të cilat i sjellin të rinjtë me prejardhje të ngjashme duke 

u dhënë atyre një shans për të shoqëruar dhe ndërtuar lidhje të 

komunitetit. 

Organizata mund të kontaktohet me email london@youngroots.org.uk 

ose telefononi 020 8684 9140. 

Veprimi Vullnetar i Croydon (VVC), bazuar në Croydon Perëndimor, 

është një organizatë që inkurajon dhe mbështet përfaqësimin e 

komunitetit lokal nëpërmjet veprimeve vullnetare. 

VVC ofron si në vijim: 

 Një ndërtesë në të cilën ju mund të mbani takime me grupet 

relevante. 

 Një mënyrë e drejtpërdrejtë dhe lokale e vullnetarizmit në diçka 

që ju intereson. 

 Detajet e kontaktit për grupet e krijuara që dëshironi të 

bashkoheni. 

Faqja e internetit gjithashtu ofron detaje për të gjitha ngjarjet e 

ardhshme lokale, trajnimet dhe lajmet e sektorit vullnetar. 

 

 

 

 

 

Kryqi i Kuq Britanik ka një bazë në Croydon dhe gjithashtu ofron 

broshurën e mëposhtme për atë që ofron për të larguarit nga 

përkujdesja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:london@youngroots.org.uk
https://www.cvalive.org.uk/
https://www.redcross.org.uk/
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 Duke punuar në Spitalin Universitar Croydon 

(SUC), Saed ka qenë në gjendje të përfshihet në Kryqin e 

Kuq Britanik që ka një bazë atje. Megjithëse mbështetja 

zakonisht është për 15-21 vjeçarët, Saed kërkon që të 

përfshihet në ndihmë me disa projekte dhe mentoron disa 

të larguar nga përkujdesja. Ai e shijojn punën dhe e gjen 

të dobishme për të ndihmuar të rinjtë që janë në një 

pozitë të ngjashme më të rinj se vetja e tij. 

I nxitur nga suksesi i tij me Kryqin e Kuq, Saed doli 

vullnetar për të ndihmuar në lagjet e spitaleve dhe të 

bëhet një 'fytyrë e preferuar' midis pacientëve dhe ekipit. 

Ai është në gjendje të zhvillojë përvojat e tij edhe në CV e 

tij, duke i dhënë atij besim në lidhje me kërkesën e tij të 

ardhshme për një rol në spital. 

'Të bësh gjithçka që vullnetarizmi dhe mentorimi të ka 

sjellë përfitime vërtet,' thotë Këshilltari i tij Personal. ‘Por, 

më shumë se kaq, ju keni dhënë një kontribut për jetën e 

njerëzve të tjerë, dhe është mirë të shohësh se po vepron 

kështu.’ 

Historia e Saed... 
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MARRËDHËNIET DHE FAMILJA 

 

Përmbledhje 

Ne e pranojmë se arsyet që ju vini në përkujdesje mund të jenë shumë 

të ndërlikuara me ndarjen e familjes si një faktor kryesor. Përndryshe, 

mund të keni kërkuar azil këtu 

në Britani të Madhe dhe nuk 

keni fare familje. Sido që të 

jetë, ne mendojmë se në të 

gjitha, përveç rrethanave 

më të vështira, duhet të 

mbështeteni për të rilidhur 

ose për të forcuar lidhjen 

tuaj, me familjen ose të 

tjerët që janë të 

rëndësishme për ju. Për 

momentin mund të jemi 

'prindi korporativ' i juaj, por 

kur të arrini moshën 25 vjeç nuk do të 

punojmë më me ju. Shpresojmë që ju do të jetoni në një moshë të 

pjekur të vjetër, kështu që nëse ju mund të keni një marrëdhënie me 

familjen tuaj, ne e inkurajojmë atë. 

 

 

Ribashkimi 

Nëse jeni larguar nga familja, ekzistojnë tri lloje të ribashkimit, ne do të 

dëshironim gjithmonë t'ju ndihmojmë të punoni – përderisa është ajo 

që dëshironi të ndodhë: 

 Ndërmjetësim: ndoshta dëshironi të provoni dhe të rregulloni 

një marrëdhënie me një anëtar të familjes por do të donit një 

ndihmë profesionale për ta bërë këtë. Nëse ky është rasti ne do 

t'ju mbështesim për të hyrë në shërbimet e Dialogut, të cilët 

janë një shërbim kryesor i ndërmjetësimit. 

 Ndjekim: nëse jeni vendosur me sukses në Mbretërinë e 

Bashkuar, ndoshta me statusin e refugjatit, dhe keni dashur të 

largoheni nga vendi juaj i origjinës, duke lënë familjen prapa, 

atëherë ne do t'ju mbështesim për të hyrë në shërbimet e 

Kryqit të Kuq Britanik, të cilët mund të përpiqen të gjurmojnë 

familjen tuaj. 

 Kthimi në shtëpi: nëse Nuk Keni Qasje në Fondet Publike 

(NKQFP), ne do t'ju ndihmojmë të kontaktoni familjen në shtëpi 

me qëllim kthimin (shiko Mbështetja për Migrantët për detaje 

të mëtejshme). 

 

Lufto Vetminë –  

Ne e kuptojmë se shumë prej jush thjesht nuk do të kenë marrëdhënie 

gjaku që janë prezencë e vazhdueshme në jetën tuaj dhe, sado i 

dobishëm të jetë Këshilltari juaj Personal, ata nuk do të jenë atje 24/7, 

365 ditë të vitit. Do të ketë raste, të tilla si Krishtlindjet, ku duket se të 

gjithë të tjerët janë me familjen e tyre dhe nuk keni asnjeri.  

E pra, nuk jeni vetëm. 

http://dialogue-london.org.uk/
https://www.redcross.org.uk/get-help/find-missing-family
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The Topѐ Project, i emëruar pas një 23-vjeçar i larguar nga 

përkujdesja që mori jetën e tij në vitin 2010, u ngrit për të luftuar 

vetminë dhe për t'u dhënë të larguarve nga përkujdesja mundësinë të 

mblidhen së bashku me të tjerë të larguar nga përkujdesja në 

Krishtlindje, të kenë një vakt të madh dhe të gëzohen së bashku.  

Në Croydon, ne premtojmë të kontaktojmë Projektin, me lejen tuaj, për 

të provuar dhe për të zënë një vend në kohën e Krishtlindjeve, nëse ju 

do të përballeni vetëm me sezonin e festave. Nuk ka rëndësi nëse jeni 

të krishterë, 

myslimanë, sik, 

hindu apo 

ndonjë bindje 

tjetër fetare 

(ose aspak 

fare) pasi 

Projekti është 

i hapur për të 

gjithë. 

 

 

 

 

 

 

 

LGBT 

Croydon ka një 

komunitet të lulëzuar 

të homoseksualëve 

dhe trans që feston 

çdo vit publikisht me 

Croydon PrideFest. 

Nëse nuk e keni 

përjetuar atë - ai 

realisht vlen të jesh 

pjesë e saj! 

Ne, në Këshill, kemi 

gjithashtu një grup të 

ekipit shumë të fortë 

LGBT, kështu që 

është diçka që ne jemi shumë serioz për ta mbështetur. Ju mund të 

gjeni detaje të ngjarjeve dhe grupeve lokale në faqen tonë të 

internetit por gjithashtu duam që ju të dini se Këshilltari juaj Personal 

dhe njerëzit e tjerë që ju ndihmojnë të dëshironi të siguroheni që të 

merrni çdo mundësi që ju mund të bëni për të eksploruar identitetin 

tuaj pa frikë nga diskriminimi.  

Croydon përqafon komunitetin e saj LGBT me mjaft pasion dhe kështu 

ne duam të jemi të sigurt që ju ndiheni të përfshirë, të respektuar dhe 

të rehatshëm. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
https://www.youtube.com/watch?v=GrpzQTjvwy4
http://www.thetopeproject.org/
http://www.croydonpride.org.uk/
https://www.croydon.gov.uk/community/advice-information-and-activities-for-lgbt-people
https://www.croydon.gov.uk/community/advice-information-and-activities-for-lgbt-people
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 Duke bërë një kontakt në Kryqin e Kuq Britanik me rolin 

e tij të mentorimit, Saed mëson nga shërbimi i tyre i kërkimit 

dhe i flet një miku që ai ka një lidhje me të. Ajo shpjegon se 

ekziston një shërbim gjurmimi i bazuar aty pranë në Wimbledon 

dhe i lihet atij një takim. 

Pak javë më vonë, Saed shkon dhe flet me dikë për disa kohë 

rreth familjes së tij në Afganistan, duke diskutuar se si një 

numër i tyre janë vrarë, por nëna e tij ishte gjallë kur u largua 

gjithë ato vite më parë. 

‘Ishte gjëja më e vështirë të largohesh nga ajo,’ thotë Saed, 

duke kujtuar gjërat shumë qartë. 'Dhe pjesa më e keqe është 

që as nuk e di nëse është ende gjallë'. 

Personi në Kryqin e Kuq kërkon një numër dokumentesh 

mbështetëse për t'i ndihmuar ata të bëjnë pyetjet e tyre, të cilat 

Saed me gatishmëri i ofron. 

Gjashtë muaj më vonë, Saed dëgjon lajmin: nëna e tij është e 

gjallë... 

Historia e Saed... 



 

 

61 

RREZIKU DHE DREJTËSIA PENALE 

 

Përmbledhje 

Ne gjithashtu ofrojmë mbështetje për të braktisurit nën përkujdesje të 

cilët kanë një sjellje historike apo aktuale shkelësish. Ajo që është e 

rëndësishme të theksohet është se ne ende punojmë me ju në një 

mënyrë mbështetëse, jo-gjykuese për të siguruar që ju keni çdo 

mundësi për të përmirësuar jetën tuaj duke lënë pas sjelljen fyese. 

Përveç kësaj, nëse jeni në rrezik të bini në sjellje fyese ose ndoshta 

duke u shfrytëzuar penalisht, atëherë ne 

do të bëjmë gjithçka që mundemi për 

t'ju ndihmuar të 

ndryshojmë jetën tuaj. 

Sidoqoftë, ju lutemi të 

jeni të vetëdijshëm se 

nëse ju e besoni 

njohurinë ose përfshirjen 

në një krim të rëndë, ne 

do t'ju kërkojmë ta 

deklaroni vetë tek policia, 

por, në mungesë të kësaj, 

ne do të detyroheshim ta 

bënim vetë. 

 

 

Shërbimit të Përkujdesjes për të Braktisurit (SHPB) 

Shërbimi ynë i Përkujdesjes për të Braktisurit (SHPB) është i bazuar 

në Qendrën e Ndryshimit dhe punon në partneritet me ekipet e tjera që 

ju përkrahin drejtpërdrejt - si Shërbimi për të Braktisurit nën 

Përkujdesje ose i Përhershëm. YOS është pjesë e Këshillit Croydon... 

por gjithashtu i ndarë, pasi përbëhet nga njerëz nga autoriteti lokal, 

policia, shërbimi kombëtar I provës, autoritetet shëndetësore dhe 

organizatat e tjera lokale, të cilët të gjithë punojnë së bashku për t'ju 

ndihmuar nëse jeni i përfshirë në shkelje. 

Synimet e YOS janë si më poshtë: 

 Puna në partneritet me agjencitë e tjera për të ulur krimin e të 

rinjve. 

 Sigurohuni që çdo i ri që e thyen ligjin trajtohet pa vonesë dhe 

në një mënyrë që plotëson nevojat e individit. 

 Puna me të rinjtë për të trajtuar çështjet e veçanta që i vënë 

ata në rrezik për shkelje. 

 Inkurajojnë konsultimin me të rinjtë rreth shërbimeve që 

marrin dhe sigurojnë që shërbimi ynë reflekton dhe vlerëson 

drejtësinë, barazinë dhe diversitetin. 

 Përballja me shkelësit e rinj me pasojat e sjelljes së tyre në 

lidhje me veten, familjen ose kujdestarin e tyre, viktimën dhe 

komunitetin për të zhvilluar një ndjenjë të përgjegjësisë 

personale. 

 Inkurajoni të rinjtë që të ofrojnë kërkesë për falje për viktimat. 

 Përforconi përgjegjësinë e prindërve për t'i ndihmuar ata të 

parandalojnë fëmijët e tyre nga shkeljet. 

 Mbroni publikun. 
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Të burgosurit 

Nëse jeni në burg, atëherë ju do të vizitoheni dhe do të mbështeteni 

nga një Këshilltar Personal i cili do të kryejë një Plan Zhvillimi me ju. 

Fokusi do të jetë se si mund të bëni më të mirën me kohën tuaj në 

paraburgim, të mbani veten të sigurt dhe ndoshta zhvilloni disa aftësi, 

përpara lirimit tuaj. Megjithatë, nëse keni një dënim që zgjat pesë vjet 

ose më shumë dhe ju nuk dëshironi që ne t'ju vizitojmë, atëherë do të 

themi lamtumirë - edhe pse ne do të mbajmë në kontakt me 

Menaxhimin e Shkelësve në burgun tuaj një herë në gjashtë muaj për 

të bërë një kontroll të shëndetit dhe mirëqenies. Gjithmonë mund të 

fillojmë të japim përsëri mbështetje nëse dëshiron.  

Para lëshimit tuaj do t'ju gjejmë diku një vend të përshtatshëm për të 

jetuar (shih seksionin Shtëpia për detaje të mëtejshme) dhe 

Menaxheri i Shkeljeve do të kryejë një vlerësim të rrezikut, i cili do të 

përfshihet në vlerësimin e rrezikut tonë. Së fundi, individë nga ekipi i të 

Braktisurve nën Përkujdesje dhe YOS, të dyja me qendër në Qendrën 

e Ndryshimit, u takuan për të diskutuar se si mund të mbështesin më 

së miri sapo të jeni liruar. 

 

  

 

 Megjithëse nëna e tij është gjallë, kontakti ende nuk 

mund të krijohet. Muaj kalojnë dhe Saed bëhet i mërzitur, i 

zemëruar dhe i frustruar. 

'Ki durim,' thotë Këshilltari i tij Personal i caktuar – ai i 

mëparshmi është larguar nga Croydon. ‘Ata’ po bëjnë më të 

mirën. A doni të bisedoni me dikë përsëri? ' 

‘Jo,’ tha Saed. 

Ai e di se është vetë-destruktiv, por ai fillon të pijë për t'i 

shpëtuar fajit dhe, një natë, policia e merr atë pasi ai është 

raportuar duke shkaktuar një trazirë në qendër të qytetit të 

Croydon. 

Këshilltari i tij personal e takon atë në stacionin e policisë në 

mëngjesin e ardhshëm. ‘Ju nuk mund të rrahni veten për diçka 

që nuk keni faj – a mendoni se mamaja juaj do të dëshironte të 

shihte në këtë gjendje?’ thotë ai. "Mos hidhni poshtë gjithçka që 

keni punuar aq shumë. Vetëm mos harroni se unë do të jem 

këtu për t'ju mbështetur. 

Saed e dëgjon këshillën dhe e fut veten në punën e tij në spital. 

Ai bëhet i afërt me një kolege që ka një historic të ngjashëm me 

të dhe ai ndjehet mirë nga fjalët e saj. Ata dalin disa herë për të 

parë një film dhe Saed e kupton se ai ka ndjenja për atë. 

Historia e Saed... 
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NDIHMA E HERSHME 

 

Përmbledhje 

Të bëhesh prind është një gjë e MADHE. Ju keni qenë duke u kujdesur 

për veten tuaj të gjitha këto vite dhe pastaj, papritmas, ju keni këtë 

version të vogël tuajin që duhet të kujdeseni gjithashtu. Të gjithë. 

Përmbledhje Ora. Nëse je prind, mund ta jetë sfidë – pavarësisht a 

është fëmija juaj i parë, i dytë ose i mëvonshëm – dhe kështu është e 

rëndësishme të dini se çfarë mbështetje është në dispozicion si një i 

braktisur nën përkujdesje i Croydon. Për fat të mirë, ne ju kemi 

mbuluar. 

Oferta për Ndihmë të 

Hershme 

Në Croydon, ne kemi një 

Shërbim të Ndihmës së 

Hershme që lidhet me 

Këshilltarin tuaj Personal për 

t'ju ndihmuar të merrni të 

gjithë mbështetjen që 

dëshironi ose keni nevojë 

kur bëhet fjalë për të qënë 

një mama apo baba. Ne duam 

të jemi të qartë se kjo mbështetje 

është e disponueshme jo për shkak se ju jeni një i 

braktisuar nën përkujdesje dhe kështu ne mendojmë që juve ju 

nevojitet automatikisht ndihma, por sepse çdo prind – edhe nëse është 

ose jo një i braktisur nën përkujdesje – mund të përfitojë nga ndonjë 

mbështetje shtesë. Ne kemi përshtatur një pjesë të mbështetjes për ju, 

sepse ne jemi "prindi juaj i korporatës" tuaj (ky term i tmerrshëm 

përsëri!) dhe ne duam që ti të jesh mamaja ose babai më i mirë i 

fëmijës tuaj që mund të bëheni. 

Pra, para se të marrim shërbimet që ofrohen direkt për ju, ne duam të 

jemi plotësisht të sinqertë për atë që ndodh 'prapa skenave' në Këshill. 

Këtu është se si Shërbimi i Ndihmës së Hershme dhe Shërbimi i 

Përkujdesjes për të Braktisurit ndërveprojnë: 

- Një Punonjës Kryesor për Ndihmën e Hershme për 

Familjen, me mbështetjen e Ndihmës së Hershme të 

Praktikuesit të Lartë, mbikëqyr përkrahjen e të braktisurve nën 

përkujdesje të cilët janë prindër. Detyra e tyre është të ofrojnë 

këshilla dhe përkrahje të specializuar për Këshilltarin tuaj 

Personal për shërbimet në dispozicion ku jetoni për të 

braktisurit nën përkujdesje me fëmijë nën 4 vjeç. Ata e bëjnë 

këtë për të siguruar që ju të merrni këshilla dhe mbështetje nga 

specialistët e Këshilltarit tuaj Personal. 

- Sapo t'i tregoni Këshilltarit tuaj Personal që do të bëheni 

mama ose baba, ata do të informojnë Punonjësin Kryesor për 

Ndihmën e Hershme për Familjen dhe do të diskutojnë çfarë ju 

mund të bëni me ndihmën e një punonjësi kyç të caktuar për 

veten tuaj për të ofruar atë që quhet "mbështetje e synuar". 

- Nëse Këshilltari juaj Personal ka shqetësime në lidhje me 

fëmijën tuaj të palindur që mund të jetë në rrezik dëmtimi, ose 

që ata mund të kenë pësuar dëmtim, ata duhet të flasin me 

menaxherin e tyre dhe të bëjnë një referim ndaj Pikës së 

Vetme të Kontaktit (PVTK) për fëmijën tuaj të palindur. 

  

https://www.croydon.gov.uk/healthsocial/families/childproctsafe/childprotect
https://www.croydon.gov.uk/healthsocial/families/childproctsafe/childprotect
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- Nëse të gjithë mendojmë se do të ndihmonte Këshilltarin tuaj 

Personal do të mbështesi Punonjësin Kryesor për Ndihmën 

e Hershme për Familjen për të bërë atë që quhet Vlerësim i 

Ndihmës së Hershme (VNH) me ty. Ky vlerësim mund të 

ndihmojë në hartimin e një plani mbështetës për ju, i cili më pas 

shkruhet në përditësimin tuaj të Planit të ardhshëm Zhvillimit, 

dhe shqyrtohet. EHA gjithashtu shqyrtohet nga menaxheri i 

Këshilltarit Personal dhe Ndihmës i Hershëm i Ndihmës së 

Hershme. 

Dhe kjo është e gjitha që ka për të! Shërbimet e Ndihmës së Hershme 

dhe Përkujdesja për të Braktisurit do të vazhdojnë të punojnë së 

bashku për t'ju mbështetur në atë që quhet Qasja e Integruar për 

Gjithë Familjen. Mbaj mend: ne dua ju të jeni një prind i suksesshëm 

dhe do të bëjmë gjithçka që mundemi për t'ju ndihmuar që ta arrini 

këtë. 

Le të themi se pret të bëhesh 

një mama apo baba - çfarë 

përkrahjeje mund të presësh? 

Epo, kjo varet nga fakti nëse 

thjesht hyni në ato që quhen 

'shërbime universale' 

(shërbimet në dispozicion 

për të gjithë – i braktisur nën 

përkujdesje ose jo) ose 

nëse merrni mbështetje të 

synuar. Këtu janë dallimet, 

kështu që ju e dini:

 

 Mbështetja Universale 

o Shëndetësia 

 Shërbimet e lindjes me mbështetjen e mamive 

nga konceptimi deri në 14 ditë pas lindjes. 

 Mbështetja nga Infermierët Vizitorët e 

Shëndetit, që përfshin vizita para dhe pas 

lindjes. 

o Komuniteti 

 Programe prindërimi për këshilla pro-

prindërore dhe një shans për të takuar nënat dhe 

baballarët e tjerë. 

o Arsimimi 

 Programi i qendrës së fëmijëve me bazë në 

Croydon nga lindja deri në moshën 5 vjeçare. 

 Vitet e hershme të arsimit të financuara nga 

mosha 3 vjeç. 

 Mbështetje e synuar (të gjitha më lart dhe disa shtesa 

interesante më poshtë) 

o Shëndetësia 

 Referimi tek Partneriteti Familje Infermieri 
(PFI) ku Mbikqyrësi FNP vendos nëse programi 
është i duhuri për ju (nëse nuk vshtë, ju merrni 
në vend të tij një Vizitor Shëndetësor të caktuar). 

 Përkrahja për Shërbimin Komunitar Perinatal 

që mund t'ju ndihmojë nëse keni vështirësi me 

shëndetin mendor. 

o Arsimimi 

 Vitet e hershme të arsimit të financuara nga 

mosha 2 vjeç. 

  

https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/care-act-and-whole-family-6e1.pdf
https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/care-act-and-whole-family-6e1.pdf
https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/maternity-services
https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/health-visitors
https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/health-visitors
https://www.croydon.gov.uk/community/childcare/childcentres/parenting-programmes
https://www.croydon.gov.uk/community/childcare/childcentres/best-start-childrens-centres-in-croydon
https://www.croydon.gov.uk/community/childcare/childcentres/best-start-childrens-centres-in-croydon
https://www.croydon.gov.uk/education/special-educational-needs/sen-early-years/sen-early-education
https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/a-to-z-of-services/service/family-nurse-partnership-103/
https://www.croydonhealthservices.nhs.uk/a-to-z-of-services/service/family-nurse-partnership-103/
https://www.slam.nhs.uk/media/243356/Perinatal%20Community%20Service%20(Croydon).pdf
https://www.croydon.gov.uk/education/special-educational-needs/sen-early-years/sen-early-education
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Mbështetje Lokale–  

 

Fillimi më i Mirë është shërbimi kryesor në Croydon që ofron 

mbështetje për të gjitha mamatë dhe baballarët në lagje nga shtatzania 

deri sa fëmija të bëhet 5 vjeç. Organizata të ndryshme punojnë së 

bashku nën banderolën Fillimi më i Mirë për të ofruar sa më poshtë: 

 Qendrat e fëmijëve që ofrojnë masazh për bebat, sesione për të 

qëndruar dhe luajtur, mbështetje për zhvillimin e të folurës dhe të 

gjuhës dhe shumë më tepër. 

 Mbështetja shëndetësore, duke përfshirë kafenetë e ushqimit me 

gji dhe grupi "Koha për mua", për t'ju ndihmuar të përballeni me 

mendimet dhe ndjenjat shqetësuese. 

 Mbështetja e 

komunitetit në formën e 

kurseve të 

specializuara që 

mbulojnë gjëra të tilla si 

punësimi, buxhetimi 

dhe bukuria. 

 Mbështetja prindërore 

në formën e 

programeve me fokus 

në gjëra të tilla si 

menaxhimi i sjelljes së 

keqe, promovimi i 

zhvillimit të 

shëndetshëm, etj. 

 

 

  

 

 Saed është më së fundi i suksesshëm në aplikimin për një 

punë infermier në spital dhe është i dashuruar me detyrën. Gjërat po 

shkojnë mirë në përgjithësi: Kryqi i Kuq mund të ketë një rol në kontakt 

me nënën e tij dhe tani është në një marrëdhënie me një grua që ai e 

dashuron shumë. Por ndryshimi më i madh në jetën e tij është fakti se 

partnerja e tij ka një vajzë dyvjeçare që jeton me atë. 

Saed kurrë nuk ka menduar që të jetë prind dhe përpiqet të kapërcejë 

ankthin e tij kur është me partneren e tij. 

"Ajo është një fëmijë - jo një përbindësh, Saed!" Këshilltari i tij 

Personal i thotë atij, duke qeshur. 'Ndoshta do të ishte mirë që të 

lidhesh pak me atë, nëse ti dhe partnerja jote jeni serioz - dhe duket 

se ti je.' 

'Por unë as nuk e di nga të ja filloj!' 

"Si do të ishte nëse ju të tre shkoni në një qendër për fëmijët Fillimi më 

i Mirë? Ka shumë në Croydon. Ju do të jeni në gjendje të shoqëroheni 

atje me prindërit e tjerë, të diskutoni këshillat e prindërimit dhe vajza e 

partneres tuaj mund të luajë edhe me fëmijët e tjerë. 

Saed ndihet pak më i qetë dhe mendon se sugjerimi, që vjen prej tij, 

mund të funksionojë. 'Por çfarë mund të ndodhë nëse gjërat bëhen 

shumë të vështira për ne?' 

'Më pas më njofto dhe ne mund të bëjmë një Vlerësim të Ndihmës të 

Hershme. Kjo do të na lejojë të mendojmë se kush mund t'ju ofrojë të 

gjithëve më shumë mbështetje më të personalizuar.’ 

 

Historia e Saed ... 

https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.croydon.gov.uk/community/childcare/childcentres/what-is-best-start
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
https://www.youtube.com/watch?v=y0NOZ_qMdUA
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INFORMACIONI PERSONAL DHE NDARJA E TË 
DHËNAVE 

 

Përmbledhje 

Këshilli Croydon ka qasje në 

shumë të dhëna të ndjeshme për 

sa i përket të braktisurve nën 

përkujdesje dhe ka për detyrë të 

sigurojë që këto të dhëna të 

përdoren siç duhet. Në linjë me 

Akti e Mbrojtjes së të Dhënave 

2018, të dhënat e mbledhura për 

të braktisurit nën përkujdesje do 

të ruhen në mënyrë të sigurt në 

Sistemin e Regjistrimit të 

Rasteve të Këshillit (SRR) dhe 

nuk do të transferohen tek asnjë 

palë e tretë pa pëlqimin e 

shprehur të të braktisurit nën 

përkujdesje - përveç nëse ekzistojnë 

shqetësime të sigurta për mbrojtjen që kanë përparësi mbi mbrojtjen e 

të dhënave. Për shembull, nëse mungonte një i braktisur nën 

përkujdesje, Croydon do të ndaj hollësitë e duhura me policinë për t'u 

përpjekur t'i gjurmoj ata. Megjithatë, nëse ekziston një situatë kur një 

Këshilltar Personal gjen një stazh pune ku ai mendon se do të 

interesohej një të braktisuri nën përkujdesje, ai do të kërkojë lejen e të 

braktisurit nën përkujdesjepër të ndarë detajet me ofruesin e stazhit të 

punës. Një pjesë e madhe e tij është vetëm një sens i zakonshëm. 

 

Aksesi në Dosje 

Çdo i braktisur nën përkujdesje ka të drejtën e qasjes në të gjitha të 

dhënat që Këshilli i mban mbi ata - nga referimi fillestar deri në rastin 

më të fundit për një thirrje telefonike për ata - dhe mund ta bëjë këtë 

duke bërë një Kërkesë për Qasje në Subjekt (KQS). Kërkesa duhet të 

përgatitet me shkrim dhe të dërgohet në Data Protection, 7th Floor – 

Bernard Weatherill House, 8 Mint Walk, Croydon CR0 1EA. 

Përndryshe, kërkesa mund të dërgohet përmes emailit tek ekipi i 

Mbrojtjes së të Dhënave. Procedurat e Croydon mund të lexohen të 

plota në procedurën onlineAksesi në të Dhëna. 

 

Kartat me Parapagim dhe Kartat Oyster 

Të braktisurit nën kujdes që Nuk Kanë Qasje në Fonde Publike 

(NKQFP)duhet të përdorin kartat e parapagimit të Këshillit (shiko 

Paratë për më shumë informacion) dhe aktivitetin mbi këto, ndërkohë 

mund të kontrollohet nga Këshilli nëpërmjet portalit online. Kontrollet 

nuk bëhen në mënyrë arbitrare dhe të braktisurit nën përkujdesje do të 

informohen kur është kryer një kontroll. Përveç kësaj, nëse ka 

ndonjëherë një situatë ku ju kemi dhënë një kartë Oyster, atëherë 

mund të ketë arsye për ne po ashtu që të kryejmë një kontroll.  

Kontrollet për aktivitetin e kartave të parapaguara dhe Oyster mund të 

bëhen në rrethanat e mëposhtme: 

  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
mailto:dataprotection@croydon.gov.uk?subject=K%C3%ABrkesa%20p%C3%ABr%20Qasje%20n%C3%AB%20Subjekt
http://www.proceduresonline.com/croydon/cs/p_access_to_recs.html#app_care_leavers
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 Ekzistojnë shqetësime sigurie për ju dhe aktiviteti i kartelës 

mund të ndihmojë në përcaktimin e vendndodhjes suaj, nëse 

jeni duke u shfrytëzuar financiarisht etj. 

 Besohet se mund të jeni deportuar dhe aktiviteti i kartës mund 

të tregojë nëse përdoret jashtë vendit (vetëm kartë me 

parapagim). 

 Besohet se karta me parapagesë po përdoret në mënyrë 

mashtruese. 

 Besohet se jeni duke keqpërdorur financat tuaj dhe mund të 

vuani si rezultat i saj - për shembull, një Këshilltar Personal 

mund të ketë arsye të dyshoj mbi ju se po përdorni paratë tuaja 

javore të jetesës për të luajtur kumar dhe nuk po bleni ushqim 

të përshtatshëm për të mbijetuar (vetëm karta me parapagim). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Kanë ngelur dy javë deri tek ditëlindjan e 25 e Saed dhe fundi 

i udhëimit të tij me Përkujdesjen për të Braktisurit. Karriera e tij është e 

mrekullueshme, ai ndihet i lumtur, marrëdhënia e tij po shkon mirë dhe 

ai po kuptohet mire me vajzën e partnerit të tij! 

Ai mendon për të gjitha gjërat që ka kaluar, si të mirat dhe të këqijat, 

dhe pyetet se çfarë kanë bërë punëtorët e tij gjatë gjithë këtyre viteve. 

Ai ulet dhe i dërgon një email ekipit të mbrojtjes së të dhënave të 

Croydon me këtë mesazh: Unë dua të hyj në dosjen time. 

Ai i merr dosjet disa javë më vonë dhe fillon ti lexojë ato, duke gjetur 

informacionin që dëshiron më shumë: si dukej ai kur hyri për herë të 

parë në Britaninë e Madhe. Duke lexuar shënimet e Punonjësit Social, 

ai e kupton se ai ishte vetëm një djalë - i frikësuar dhe i vetëm. Duke 

fajësuar veten për largimin nga Afganistani papritmas nuk duket krim 

që ai besonte se ishte në mendjen e tij. 

"Unë mendoj se kjo është mirupafshim," thotë Saed, dy ditë përpara 

ditëlindjes së tij. 

'Ju jeni gjithmonë të mirëpritur këtu,' përgjigjet Këshilltari i tij Personal. 

'Mos harroni, sepse nuk është mirupafshim'. 

Më vonë atë mbrëmje, ai merr një telefonatë: është Kryqi i Kuq dhe 

ata kanë kontaktuar me nënën e tij. A mund të vijë ai nesër në 

Wimbledon për të folur me atë? 

Ai mezi fle atë natë. Dhe kur vjen e nesërmja dhe telefoni i mbahen 

larg atij, ai dridhet, por e vë telefonin në veshin e tij. 

‘S-Saed? Më thuaj çdo gjë…’ 

  

Historia e Saed... 
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FJALOR 

 

A 

Advokaci 

Dikush që ju ndihmon të shprehni opinionet dhe mendimet 

tuaja atu ku mendoni se nuk po dëgjohen. 

Të Drejtat për Ankesë të Shkelura (DASH) 

Aty ku Nuk Ka Qasje në Fonde Publike (NKQFP) dhe nuk 

mund të apeloni vendimin në Mbertërinë e Bashkuar. 

Azil 

Mbrojtja e dhënë nga një shtet për dikë që ka lënë vendin e tij 

si refugjat politik. 

Azilkërkues 

Një person që ka lënë vendin e tij si refugjat politik dhe kërkon 

azil në një tjetër. 

 

 

 

 

L 

Leje Qëndrimi Biometrike (LQB) 

Një formë ID që merrni kur aplikoni për t'u vendosur në 

Mbretërinë e Bashkuar. Ajo do të ketë foton, emrin, vendin tuaj 

të lindjes, nëse nuk keni qasje në fondet publike dhe detajet e 

çdo statusi dhe kushtet e qëndrimit. 

Shtetësia Britanike 

Kur jetoni dhe punoni në Britani të Madhe pa asnjë kontroll të 

emigracioni. 

 

K 

Përkujdesja për të Braktisurit 

Një person i ri i cili më parë ishte Nën Përkujdesje dhe tani 

është larguar nga sistemi i përkujdesjes. 

Akti i Fëmijëve dhe Punës Sociale 2017 

Një legjislacion i kohëve të fundit që - në lidhje me ju - paraqet 

detyra të reja për të braktisurit nën përkujdesje, duke përfshirë 

nevojën për një Ofertë Lokale dhe kërkesën për të punuar me 

ju derisa të bëheni 25 pavarësisht nëse jeni në arsim apo jo. 
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Akti i Fëmijëve 1989 

Pjesa kryesore e legjislacionit që shërben si kornizë ligjore për 

të gjitha përgjegjësitë e kujdesit social të fëmijëve në Britani të 

Madhe. 

Korporatë 

 E lidhur me një kompani apo grup të madh. 

Korporata e Prindërve 

Një organizatë që përmbush rolin e prindit. 

 

D 

Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave 2018 

Legjislacioni i kohëve të fundit që përshkruan ligje të reja në lidhje 

me mbrojtjen e të dhënave në Mbretërinë e Bashkuar - në Europën 

kontinentale është e njohur si GDPR. 

Diskrecionale 

Diçka që bëhet vetëm në diskrecionin tuaj (dmth. nuk duhet të 

bëhet - vetëm nëse vendosni se e dëshironi).  

 

 

V 

Vlerësimi i Ndihmës së Hershme (VNH) 

Një vlerësim që kryhet për personat që janë të braktisur shtatzanë 

nën përkujdesje ose të braktisur nën përkujdesje me fëmijë të 

moshës 5 vjeç ose më të vegjël për të vendosur nëse nevojitet 

mbështetje për ndihmë të hershme. 

 

Shërbimi i Ndihmës së Hershme 

Ekipi në Këshillin Croydon që mbështet prindërit dhe familjet me 

fëmijë të vegjël - kjo mbështetje mund të jetë në formën e 

këshillimit ose diçka më praktike. 

APT 

Kur jeni në arsim, punësim ose trajnim. 

I pranueshëm 

Ku një person i ri është 16 ose 17 vjeç dhe ka qenë nën 

përkujdesje nga autoriteti lokal për 13 javë ose më shumë pasi 

ka mbushur 14 vjeç dhe ende është nën përkujdesje. 
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F 

Ish i Përshtatshëm 

Kur një person i ri është 18-21 vjeç dhe ishte i Përshtatshëm 

ose i Lidhur. Ata vazhdojnë të jenë Ish të Përshtatshëm deri sa 

të jenë 25 vjeç nëse ata qëndrojnë në arsim. 

Kujdestari Birësues 

Një individ i cili hap shtëpinë e tij për t'u kujdesur për një fëmijë 

nën përkujdesje, potencialisht deri në moshën 18 vjeçare. 

 

D 

Departamenti i Brendshëm 

Departamenti i Qeverisë Britanike i cili është përgjegjës për 

gjëra të tilla si policia, transmetimi dhe marrja e vendimeve për 

njerëzit që duan të vijnë për të jetuar në Britani. 

 

I 

Leje pa Afat për të Qëndruar (LAQ) 

Statusi i emigracionit i jepet një personi që nuk mban të drejtën 

e qëndrimit në Mbretërinë e Bashkuar (Mbretërinë e Bashkuar), 

por i cili është pranuar në Britani të Madhe pa ndonjë afat kohor 

për qëndrimin e tij ose të saj dhe i cili është i lirë të fillojë 

punësimin ose studimin, pa kufizime.

 

Zyrtari i Pavarur i Rishikimit (ZPR) 

Një individ përgjegjës për të siguruar që puna e profesionistëve 

të kujdesit social në jetën tuaj është e një standardi të lartë dhe 

jeta juaj po përparon sipas planit. Ata gjithashtu kryesojnë 

Rishikimet e Fëmijës nën Përkujdesje (RFP). 

Infermieri i Pavarur (IV) 

Një i rritur që ju bën mik dhe ju merr për aktivitete, duke 

siguruar një lloj mbështetjeje shumë të ndryshme nga ajo që 

merrni nga punonjësi juaj i caktuar. 

 

Q 

Qendra e punësimit 

Vendi ku shkoni për mbledhjet tuaja të përfitimit. 

 

A 

Akti i Përkujdesjes të Braktisurve 2000 

Pjesa kryesore e legjislacionit që u tregon autoriteteve lokale 

cilat janë detyrat e tyre për t'u kujdesur për ata që kanë lënë 

pas dore. 
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Shërbimi i Përkujdesjes për të Braktisurit 

Shërbimi kryesor që punon me ju pasi keni mbushur 18 vjeç - 

është vendi ku qëndron Këshilltari juaj Personal. 

Nën përkujdesje 

Kur një fëmijë është vendosur nga autoriteti lokal për një 

periudhë prej së paku 24 orësh, sepse për çfarëdo arsye 

prindërit e tij nuk janë në gjendje të ofrojnë kujdes të 

përshtatshëm. 

Fëmija në Mbikqyrje/Rishikimi i Personit te Ri 

Një takim i kryesuar nga Zyrtari i Pavarur i Rishikimit (ZPR) i cili 

mbledh të gjithë profesionistët përkatës, si dhe kujdestarin e 

përkujdesjes dhe fëmijën që është nën përkujdesje për të 

rishikuar përparimin e përgjithshëm në jetën e tyre. 

 

Q 

Qasja e Shumë agjencive 

Ku dy ose më shumë 'agjenci' (p.sh. organizata) punojnë së 

bashku. 

 

SH 

Shërbimi Kombëtar Shëndetësor (SHKSH) 

Organizata e financuar nga qeveria përgjegjëse për ofrimin e 

një shërbimi shëndetësor në Mbretërinë e Bashkuar që është i 

lirë në momentin e përdorimit. 

Vlerësimi i Nevojave 

Ku merret një gjykim mbi atë se si po bëni dhe çfarë ndihme 

keni nevojë. 

NAPT 

Kur nuk je në arsim, punësim ose trajnim. 

Nuk Kanë Qasje në Fondet Publike (NKQFP) 

Kjo do të thotë që ju nuk do të jeni në gjendje të kërkoni shumë 

prej përfitimeve, kredi për taksat ose ndihmë për strehimin që 

paguhen nga shteti. 

 

P 

Plani i Zhvillimit 

Një plan i hartuar mes jush dhe punonjësit tuaj për të 

përcaktuar qëllimet jetësore të arritshme ndaj të cilave punoni 

me një strategji efektive. Plani mbulon të gjitha fushat e jetës 

suaj duke përfshirë strehimin, paratë, shëndetin dhe 

emigracionin. Është një dokument ligjor 
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Këshilltari Personal 

Punonjësi juaj pasi keni mbushur 18 vjetë; ata do të jenë 

kontakti juaj kryesor dhe personi të cilit duhet ti ktheheni kur 

keni nevojë për mbështetje. 

Plani i Edukimit Personal (PEP) 

Një plan i hartuar mes jush, punonjësit tuaj dhe zakonisht, 

kolegjit tuaj ose një ndihmës i formës 6, i cili përcakton 

objektiva specifike dhe të arritshme në lidhje me arsimimin tuaj. 

Karta me Parapagim 

Një kartë debiti që u jepet kujdestarëve të përkujdesjes të cilët 

Nuk Kanë Qasje në Fonde Publike (NKQFP), të cilat janë në 

pronësi të Këshillit dhe përdoren për pagesa javore për jetesë. 

Rrjeti Profesional 

Agjencitë e lidhura që punojnë së bashku për t'ju mbështetur. 

 

K 

Kualifikues 

Ku një person i ri nën moshën 21 vjeçare (ose nën moshën 24 vjeçare 

në arsim) i cili nuk ka qenë nën përkujdesje për 13 javë ose më shumë 

pasi të ketë mbushur 14 vjetë, por ishte nën përkujdesje për një 

periudhë kur ata ishin 16 ose 17 vjeç. 

R 

Refugjat 

Një person i cili ka qenë i detyruar të largohet nga vendi i tij në 

mënyrë që të shpëtojë nga lufta, persekutimi apo fatkeqësia 

natyrore. Është gjithashtu një status emigrimi për ata që kanë 

marrë leje pesëvjeçare për të qëndruar në Britaninë e Madhe. 

I përshtatshëm 

Kur një person i ri ishte i përshtatshëm, por nuk është më nën 

përkujdesje dhe nuk është kthyer në shtëpi dhe vendosur për të 

paktën gjashtë muaj. Kjo do të përfshijë gjithashtu edhe të rinjtë 

të cilët u mbajtën pasi mbushën 16 vjeç (p.sh. në një spital 

psikiatrik, institucione të rehabilitimit të të rinjve etj.) dhe kanë 

qenë nën përkujdesje menjëherë para se të ndodhte kjo. 

Urdhëri i Largimit 

Një direktivë e lëshuar nga gjykata që i jep krahut të zbatimit të 

departamentit të Vizave dhe Emigracionit në Mbretërinë e 

Bashkuar të drejtën për t’ju larguar juve nga Mbretëria e 

Bashkuar.  

Vlerësimi i Rrezikut 

Kur një punonjës përcakton se sa rrezik paraqisni ju për njerëz 

të tjerë dhe / ose se sa jeni të rrezikuar nga të dëmtimi. 
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M 

Mbrojtja nga Shqetësimet 

Kur një person ose agjenci shqetësohet për mirëqenien dhe 

mbarëvajtjen tuaj. 

Vendosja e Ndihmës për Shtëpi (VNSH) 

Një shportë prej 1,000.00 £ përdoret për të paguar mobilje, 

pajisjes shtëpiake dhe sende të tjera që ju nevojiten kur ju hyni 

në strehim të pavarur. 

Orientimi 

Drejtimi në një agjenci apo organizatë tjetër që mund t'ju ofrojë 

mbështetje afatshkurtër ose afatgjatë. 

SMART 

Çdo objektiv i planifikuar që është i veçantë, i matshëm, i 

caktueshëm, realist dhe i kufizuar në kohë. 

Punonjësi Social 

Profesionistë që mbështesin individët dhe familjet e tyre në 

kohë të vështira dhe sigurojnë që personat e lëndueshëm, duke 

përfshirë fëmijët dhe të rriturit, të ruhen nga dëmtimi. Roli i tyre 

është të ndihmojnë në përmirësimin e rezultateve në jetën e 

njerëzve. Ata mbajnë marrëdhënie profesionale dhe veprojnë si 

udhërrëfyes dhe avokatë. 

Kërkesa për Qasje në Subjekt (KQS) 

Një kërkesë zyrtare për informacion mbi veten në zyrat e 

Këshillit të Croydon [Croydon Council]. 

Punonjësi Social Mbikqyrës. 

Një Punonjës Social i cili mbikëqyr kujdestarët e përkujdesjes. 

Punonjësi Mbështetës 

Në kontekstin e të braktisurve nën kujdes, dikush që siguron 

mbështetje praktike me nevojat e përditshme (p.sh. hapja e një 

llogarie bankare, buxhetimi, pagesa e faturave të shërbimeve 

etj.). 

 

Sh 

Shërbimi ose Mbështetja e synuar 

Më shumë se një mbështetje e përgjithshme, një shërbim apo 

mbështetje e synuar trajton në mënyrë specifike çështjet e 

identifikuara ku keni nevojë, ose dëshironi, të ndihmoni. 

Marrëveshje qiraje 

Një kontratë mes jush dhe qiradhënësit tuaj. Ajo mund të jetë e 

shkruar ose me gojë. Marrëveshja e qiramarrjes ju jep disa të 

drejta për ju dhe pronarin tuaj, për shembull, të drejtën tuaj për 

të përdorur strehimin dhe të drejtën e qiradhënësit tuaj për të 

marrë qiranë duke qenë se ju ka dhënë strehim. 
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Qendra e Ndryshimit [Turnaround Centre] 

Ndërtesa e Këshillit në jug të Croydon [South Croydon] që 

është shtëpia e Shërbimit të Përkujdesjes për të Braktisurit, 

Shërbimit për Shkelësit e Rinj, Shërbimit për Adoleshentët, 

Ndihmës së Hershme dhe Shërbimit të Mbështetjes së 

Familjes. 

 

M 

Mbështetja ose Shërbimi Universal 

Një lloj shërbimi ose forme mbështetjeje që është në 

dispozicion për të gjithë. 

 

Sh 

Shkolla virtuale 

Një shërbim brenda Këshillit Croydon [Croydon] që siguron 

mbështetje arsimore për Fëmijët nën Përkujdesje dhe të 

braktisurit nën kujdes. Gjithashtu, ajo ndërlidhet me kolegjet 

lokale dhe ofron mbështetje shtesë për Punonjësit Socialë dhe 

Këshilltarët Personalë. 

 

 

 

 

 

 

 


