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Shtëpi kujdestarie: Kjo është 
banesa e kujdestarëve të cilët kujdesen për 
ju. Mund të ketë edhe fëmijë të tjerë nën 
kujdestari, sikurse dhe ju. Kujdestarët tuaj 
mund të kenë edhe fëmijët e tyre. Ju mund 
të qëndroni në një shtëpi kujdestarësh 
për një kohë të shkurtër apo për një kohë 
të gjatë - punonjësi juaj social duhet t’ju 
tregojë se cili është plani se për sa kohë 
do të qëndroni aty. Kujdestarët tuaj do të 
punojnë ose për një autoritet vendor ose për 
një organizatë të quajtur agjenci e pavarur 
përkujdesjeje, e cila do t’u japë atyre trajnim 
dhe këshilla se si të jenë kujdestarë të mirë.

Shtëpi e fëmijës: Kjo është një 
shtëpi e madhe me fëmijë të tjerë dhe për ju 
do të kujdeset një ekip i personelit. Ju do të 
keni dhomën tuaj dhe ka gjithashtu zona të 
përbashkëta për t’u çlodhur, për të ngrënë 
dhe për t’u argëtuar.

Vendosje nën kujdestari për pushim  
Kjo është kur ju shkoni për të jetuar në një 
vend tjetër nga vendi ku ju jetoni normalisht 
- për shembull nëse kujdestarët tuaj të 
zakonshëm janë të sëmurë ose nëse kanë 
nevojë të largohen për çfarëdo arsye. Kjo 
është vetëm e përkohshme.

Vendosje e sigurt: Ky është një vend 
banimi (si një shtëpi për fëmijë) që është 
e mbyllur. Mund t’ju duhet të jetoni në një 
të tillë nëse njerëzit mendojnë se ju ka të 
ngjarë të lëndoni veten ose dikë tjetër edhe 
pse qëllimi është që të jeni të sigurt, e jo të 
ndëshkoheni. 

Kujdestari nga të afërmit: Kjo është 
kur jetoni me një të afërm të familjes tuaj 
(jo me prindërit tuaj) që është miratuar nga 
autoriteti juaj vendor që të jetë kujdestari 
juaj i afërm. 
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Lëvizja e papritur 
Nëse ju thuhet se duhet të lëvizni 

nga një vend kujdestarie në një tjetër 
dhe nuk e prisnit këtë, atëherë është e 
rëndësishme të mbani mend se dëshirat 
dhe ndjenjat tuaja duhet të merren 
parasysh nga njerëzit që vendosin për 
lëvizjen. Nëse keni ndonjë shqetësim rreth 
vendosjes pas lëvizjes atëherë duhet të 
bisedoni me punonjësin tuaj social dhe 

t’i tregoni se si ndiheni (ose këshilltarin 
personal nëse jeni larguar nga kujdesi 
por jeni nën 25 vjeç). Nëse nuk mendoni 
se pikëpamjet tuaja po dëgjohen, mund 
të kontaktoni punonjësin tuaj të pavarur 
të rishikimit ose të kërkoni mbështetje 
nga një mbrojtës (shikoni fletën me 
informacion 2 Loja e Emrit, nëse nuk jeni 
të sigurt se kush janë këta njerëz dhe se si 
mund t’ju ndihmojnë ata). 
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Kur mbushni 16, punonjësi juaj social do të 
fillojë t’ju ndihmojë të mendoni për atë që 
doni të bëni kur të largoheni nga kujdesi. 
Ju nuk duhet të largoheni deri në moshën 
18 vjeçare dhe është një ide vërtet e mirë 
të qëndroni nën kujdestari për aq kohë sa 
mundeni, me njerëz që kujdesen për ju 
dhe ju ndihmojnë të mendoni se ku doni 
të shkoni në jetë.  Ligji thotë se autoriteti 
juaj vendor duhet t’ju ofrojë një vend të 
përshtatshëm për të jetuar kur largoheni 
nga kujdesi. Punonjësi juaj social duhet 
t’ju pyesë për mendimet tuaja se ku doni 
të jetoni dhe ata duhet të shkruajnë çdo 
vendim që ju dhe ata merrni për të ardhmen 
tuaj në një dokument të quajtur plani juaj 
i udhës (sigurohuni që të keni një kopje të 

këtij dokumenti në mënyrë që ta dini se 
çfarë ju ka premtuar autoriteti vendor). 
Kur largoheni nga kujdestaria, vendbanimi 
që zgjidhni me punonjësin social ose 
këshilltarin tuaj personal do të varet nga 
vendbanimet që janë në dispozicion dhe për 
sa pavarësi ju (dhe ata) mendoni se jeni gati 
të keni. Këtu janë disa nga mundësitë tuaja:
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Të qëndroni ku jeni: Nëse jeni të 
rehatuar dhe të lumtur në vendosjen tuaj të 
vendbanimit dhe kujdestarët tuaj duan që ju 
të qëndroni, ju mund të kërkoni të qëndroni 
aty derisa të mbushni 21 vjeç. Në moshën 
18 vjeçare ju do të bëheni një ‘”person që 
largohet nga kujdestaria”, por nuk do të 
ndryshojë ndonjë gjë.

Banesat e mbështetura: Kjo është 
e ngjashme me ‘qëndrim ku jeni’, por do të 
jetoni me një kujdestar të ri dhe do të keni më 
shumë pavarësi sesa kur keni qenë në vendin 
tuaj të vendbanimit. 

Hollet dhe vendbanimet e 
mbështetura: Ngjashëm me një hotel, por 
shumë më të këndshme dhe për 10 deri në 
100 persona. Zakonisht mund të qëndroni 
deri në një vit. Ato gjithashtu ofrojnë mundësi 
për arsimim, trajnim dhe punësim. Disa të 
rinj mund të vendosen në një hotel apo në 
një vendbanim të përkohshëm të tillë si një 
bujtinë, por kjo është e përshtatshme vetëm 
nëse jeni mbi 18 vjeç dhe duhet të jetë vetëm 
për periudha shumë të shkurtra kohore.

Banesat e trajnimit/strehimi 
i mbështetur (nganjëherë i quajtur 
“gjysmë-pavarësi”): Këto janë banesa ku 
mund të praktikoheni të jetoni në mënyrë 

të pavarur. Ato janë të ndryshme në çdo 
autoritet vendor, por ju mund të qëndroni 
atje për disa muaj ose më gjatë ndërkohë që 
zhvilloni aftësitë tuaja për menaxhimin e një 
qiraje, buxhetimin dhe jetesën vetëm duke u 
mbështetur ende nga të rriturit.

Vendbanimi i specializuar: Nëse 
keni nevoja të caktuara (për shembull, një 
paaftësi) që nuk mund të plotësohet nga 
llojet e zakonshme të akomodimit, ju duhet 
t’u jepet strehim që është i përshtatshëm për 
ju. 

Vendbanimi i pavarur: Ky është 
vendbanim me qira me mbështetje shtesë 
në qoftë se keni nevojë për të, si p.sh. këshilla 
financiare.

Vendbanimi universitar: Nëse do 
të shkoni në universitet, autoriteti vendor 
duhet t’ju gjejë një vend për të jetuar gjatë 
festave (që mund të jetë në universitet) ose 
t’ju japin para kundrejt këtij vendbanimi. 
Ka edhe mënyra të tjera për të financuar 
akomodimin tuaj gjatë pjesës tjetër të kohës 
- shikoni fletën e fakteve 4 në këtë seri ose 
në faqen tonë të internetit Propel.org.uk, që 
jep informacion në lidhje me çfarë ofron çdo 
universitet për personat që largohen nga 
kujdestaria.

Ku do të jetoni kur  
largoheni nga kujdestaria
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Neni 20 i Ligjit për Fëmijët 1989  
- Kujdesi vullnetar 
Nëse jeni nën 
kujdestari sipas 
nenit 20, kjo nuk 
përfshin një gjykatë 
dhe prindërit tuaj do 
të kenë përgjegjësi 
ligjore për ju, që e 
ndajnë me autoritetet 
vendore. Kjo ndodh 
nganjëherë kur 
prindërit e fëmijës janë në burg, ose kur 
marrëdhëniet e një të riu me prindërit e tyre 
janë prishur ose kur një i riu është i pastrehë. 
Kjo mund të ndodhë edhe kur një i ri kërkon 
vetë që të merret nën kujdestari.

Neni 31 i Ligjit për Fëmijët 1989 
– Urdhër kujdestarie 
Kjo ndodh kur gjykata lëshon një “urdhër 
kujdesi” për ju, sepse ka të ngjarë që mund 
të lëndoheni fizikisht ose emocionalisht nëse 
vazhdoni të jetoni në shtëpi. Kjo do të thotë se 
përgjegjësia kryesore prindërore për ju është 
marrë nga autoriteti juaj vendor. Nëse jeni 
nën kujdestarinë e një autoriteti vendor, do të 
konsideroheni si një “fëmijë nën kujdestari” 
(koha afatgjatë për qëndrimin nën kujdestari) 
dhe autoriteti juaj vendor merr rolin e “prindit 
tuaj të korporatës”, që do të thotë se ata kanë 
përgjegjësi për ju. Si një fëmijë nën kujdestari, 
ka disa gjëra që ligji thotë se autoriteti juaj 
vendor duhet t’i bëjë për ju që të garantohet se 
jeni të sigurt dhe se për ju po kujdesen. 

Cilat pjesë të ligjit ndikojnë mbi qëndrimin nën kujdestari?

Ka shumë arsye pse ju mund 
të keni shkuar nën kujdestari. 
Kjo mund të ndodhë sepse 
familja juaj nuk po kujdeset për 
ju siç duhet ose për shkak se  ka 
ndodhur diçka e keqe në shtëpi. 
Cilado qoftë arsyeja, është 
me të vërtetë e rëndësishme 
të mbani mend se nuk është 
faji juaj dhe se shumë fëmijë shkojnë nën 
kujdestari. Shkuarja në kujdestari mund të jetë 
një kohë që ju çorodit dhe ju shqetëson pasi 
shpesh kjo do të thotë se të rriturit që sapo 
keni takuar po marrin vendime të mëdha rreth 
jetës tuaj, të tilla se ku mund të jetoni dhe kur 
mund t’i takoni prindërit ose motrat e vëllezërit 
tuaj. Megjithatë, mund të jetë gjithashtu një 
mundësi për një fillim të ri për ju. Jeta juaj do 
të jetë padyshim ndryshe, por shumë të rinj 
thonë se kanë qenë të kënaqur që janë marrë 
nën kujdestari dhe se ka qenë më mirë se kur 
jetonin me familjen e tyre.    

Pse njerëzit shkojnë 
nën kujdestari?

GJITHÇKA  
MBI KUJDESIN

Çfarë është “sistemi i 
kujdestarisë?”
Nëse jeni një fëmijë nën moshën 18 vjeç 
në Mbretërinë e Bashkuar dhe nuk mund 
të jetoni me familjen tuaj për ndonjë 
arsye, qeveria duhet të sigurohet se jeni 
të sigurt dhe për ju po përkujdesen të 
rritur. Ju do të shkoni nën kujdestari dhe 
do të përfshiheni në atë që nganjëherë 
quhet “sistemi i kujdesit”, që do të thotë 
se si është organizuar kujdesi.  
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Ju gjithashtu duhet të keni një: 
Punonjës të Pavarur të Rishikimit (IRO)  
- të gjithë personat nën kujdestari kanë një  
IRO dhe roli i tyre është të sigurohen që 
punonjësi juaj social po bën gjithçka që duhet 
për t’ju ndihmuar. 

Ju po ashtu keni të drejtën: 
Të bëni një ankesë - keni të drejtë të ankoheni 
zyrtarisht për kujdesin tuaj dhe autoriteti 
juaj vendor duhet t’ju tregojë se kë duhet 
të kontaktoni për ta bërë këtë. Filloni duke i 

treguar punonjësit tuaj social se doni të bëni 
një ankesë. Ata më pas duhet t’ju ndihmojnë të 
kontaktoni një avokat dhe t’ju tregojnë se çfarë 
të bëni më tej.

Të keni një mbrojtës - puna e tyre është t’ju 
ndihmojnë që mendimet tuaja të dëgjohen 
nëse nuk mendoni se vendimmarrësit 
ju dëgjojnë. mbrojtësi mund të vijë dhe 
t’ju ndihmojë në takimet mbi qëndrimin 
nën kujdestari - ata do të ndihmojnë 
vendimmarrësit të kuptojnë se si ndiheni dhe 
çfarë doni ju. 

Punonjësi juaj social duhet: 

 ❍ T’ju vizitojë të paktën çdo gjashtë 
javë. Kur ju vizitojnë, ata duhet të 
kalojnë kohë me ju dhe të njihen me 
ju.

 ❍ Të dëgjojnë mendimet tuaja dhe t’i 
marrin ato seriozisht. Ata duhet t’ju 
angazhojnë në vendimet për jetën 
tuaj. Kjo përfshin se ku do të jetoni, 
kush do të kujdeset për ju, arsimin 
tuaj, shëndetin dhe kontaktin me 

familjen tuaj.

 ❍ T’ju shkruajnë një Plan Kujdesi. Ky 
plan duhet të marrë parasysh të 
gjitha nevojat tuaja, si shëndeti dhe 
zhvillimi juaj, marrëdhëniet familjare, 
ku do të jetoni, arsimin tuaj e shumë 
gjëra të tjera. Plani juaj i Kujdesit do 
të ecë me ju gjatë gjithë kohës nën 
kujdestari. Është dokumenti juaj 
ndaj është e rëndësishme t’i tregoni 
punonjësit tuaj social se çfarë është 
e rëndësishme për ju, që të shkruhet 
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6 Lajm i mirë është: keni shumë 
të drejta - prandaj sigurohuni 
që të dini se cilat janë ato!  Këtu 
janë disa nga gjërat kryesore që 
autoriteti juaj vendor duhet të 
bëjë për ju: 

të sigurohet se keni një vend 
të sigurt për të jetuar. (Shih 
fletëpalosjen numër katër për më 
shumë informacion rreth kësaj.)

Ata duhet të sigurohen që të 
ndiqni arsimin dhe të keni diçka 
që quhet një Plan Personal të Arsimit për 
të siguruar që nevojat tuaja arsimore të 
përmbushen dhe që ju të mbështeteni për të 
arritur qëllimet tuaja. 

Ata duhet të plotësojnë nevojat tuaja 
shëndetësore - kjo përfshin shëndetin tuaj 
fizik dhe mendor. Nëse mendoni se keni 
nevojë për ndihmë për çdo gjë që ka të bëjë 

me shëndetin tuaj, mbani mend se keni 
të DREJTËN për t’u ndihmuar. Tregojini 
kujdestarit ose punonjësit tuaj social.

Ata duhet t’ju japin një punonjës social dhe 
puna e punonjësit tuaj social është të sigurohet 
që të jeni të lumtur dhe që për ju të kujdesen 
mirë. Është e rëndësishme që të ndiheni të aftë 
të bisedoni me punonjësin tuaj social dhe t’u 
tregoni atyre se çfarë keni nevojë. 

Pra, jeni në kujdes... cilat 
janë të drejtat tuaja?

➜

➜

➜

➜


