INTERVENIME PSIKOLOGJIKE SOCIALE DHE SHËNDETËSORE PËR MIRËQENIEN
E FËMIJËVE NGA POPULLATAT E PREKSHME
IN4CHILD
1. Shoqata civile ARSIS - GREQI
2. Shkolla e lartë e mjekësisë - Universiteti “Shën. Kliment Ohridski” - Manastir
3. Shoqata civile UNESCO CLUB SERES - Greqi
4. Shoqata civile LIFESTART Manastir
Shkolla e lartë e mjekësisë pranë Universitetit “Shën. Kliment Ohridski” - Manastir përpunoi
video promovuese që të informohen qytetarët për gjendjen në të cilën gjenden fëmijët nga
popullatat e prekshme në Manastir.
Fëmijët në bashkësitë rome janë kategori jashtëzakonisht e prekur dhe e rrezikuar, për
shkak të strukturës, sociale, arsimore, familjare dhe financiare të jetesës. Familjet e tyre janë të
prekshme gjithashtu ajo reflekton fuqishëm mbi fëmijët të cilët shumë shpesh nuk kanë kushte të
sigurta për jetë, nuk shkojnë në shkollë dhe janë të detyruar të lypin dhe aktivitete të tjera të
jashtëligjshme. Lypja e fëmijëve nuk duhet të jetë e stimuluar me ndihmë të dukshme financiare
të fëmijëve, dhe duhet të shtypet sistematikisht, me ndihmë të vazhdueshme të bashkësive të
prekshme prej ku vijnë këta fëmijë.
Në kuadër të projektit zhvillohet mbështetje psikologjike sociale për fëmijë nga popullata
të prekshme nëpërmjet punës psikologjike sociale në terren, ekzaminime shëndetësore dhe
trajnime të shumta në numër. Një pjesë e aktiviteteve të projektit In4Child janë të destinuara që
t’i ndihmojnë familjet më të varfra me fëmijë nëpërmjet intervenimeve psikosociale, intervenimeve
edukative dhe shëndetësore.
Aktivitete të zbatuara:
•

Intervenime edukative në rrugë – qasje kreative dhe formë speciale e edukimit sipas
nevojave momentale të grupit. Realizohet në rrugë në lokacione të ndryshme në Manastir.

•

Punë sociale në terren – vlerësim të nevojave sociale të familjeve të fëmijëve nga popullatat
e prekshme dhe dhënia e ndihmës së drejtpërdrejtë në realizimin e të drejtave sociale në
të gjitha institucionet (MPB, Qendra e punëve sociale, Fondi për sigurim shëndetësor,
Agjencia e punësimit, shëndeti primar dhe dytësor...)

•

Kontrolle shëndetësore të fëmijëve dhe anëtarëve të familjeve në terren

•

Këshillim psikologjik dhe punë psiko-terapeutike

•

Këshillim për planifikimin e familjes dhe mbrojtje nga sëmundjet seksualisht të
transmetueshme nga një obstetër dhe gjinekolog

•

Donacione të veshjeve, ushqimit, lodrave...
- In4Child Video e shkurtër në gjuhën maqedonase:
https://www.youtube.com/watch?v=zAYywCb4VNE&t=2s
Kontakt për familjet e prekshme dhe vullnetarë:
in4child.psychosocial@uklo.edu.mk
In4Child Project
Ky projekt është i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe nga Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse.

