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1. HYRJE
Ky manual është përgatitur nga ALO 116-Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri për ti shërbyer
nevojave të stafit te ALO 116. Qëllimi i këtij manuali është t'i ofrojë stafit të ALO 116 informacionin e nevojshëm
për të trajtuar rastet e abuzimit online të fëmijëve. Gjithashtu në këtë manual përfshihen proçedurat e
nevojshme për të trajtuar rastet e sigurisë online të fëmijëve nga ALO 116. Për shkak të shkallës së lartë të
evolumit të mënyrës së komunkimit online dhe mënyrës së përdorjes së teknologjisë informacioni në këtë
manual do të përditësohet bazuar në zhvillimet më të fundit. Përmbajtja e këtij manuali është formuluar në
mënyrë të tillë që të japë udhezimet e nevojshme për stafin e ALO 116 në mënyrë që të rriten kapacitet në
kontekstin e hapësirës online për fëmijët.
Interneti është një shërbim i ri në Shqipëri. Megjithatë, gjatë viteve të fundit përdorimi i internetit është rritur
në mënyrë të ndjeshme. Të dhënat nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit (ITU), tregojnë se nëse në
vitin 2000 interneti përdorej vetëm nga 0,1% e popullsisë, në vitin 2012 ai përdoret nga thuajse 48.1 % e
popullsisë. Numri i përdoruesve të Facebook në vend ka arritur në 1.1 milionë në vitin 2013. Sipas të dhënave të
publikuara nga Internet World Stat, në Shqipëri, përdorimi i internetit arriti në 60.1% në vitin 2013.Ekziston një
politikë qeveritare për të mbështetur ngritjen e qendrave kompjuterike dhe internetit në çdo shkollë të
Shqipërisë. Ky projekt i madh mundëson përdorimin e internetit jo vetëm për shkollat në zonat urbane, por
edhe në zonat rurale të financuara kryesisht nga fondet publike.
Kjo politikë edhe pse është parë si një hap pozitiv për të rritur aksesin e fëmijëve në informacion, pa
mekanizmat e mbrojtjes së duhur mund të bëhet një mjet për shfrytëzimin e fëmijëve.
Tashmë është një realitet i pranuar që shumica e fëmijeve kalon një kohë të konsiderueshme në internet. Kjo
lloj media ose komunikimi natyrisht që është mjaft tërheqëse për fëmijët dhe të rinjtë, për shkak se natyra
interaktive i përshtatet moshës së tyre, si dhe për shkak të risisë dhe ndonjëherë edhe prakticitetit që ka sjellë
ky zhvillim. Edhe në Shqipëri, me depërtimin e ngadaltë, por gjithnjë e më të shtrirë të infrastrukturës që
mundëson përdorimin e internetit, kjo është një dukuri që haset gjithnjë e më shpesh. Megjithatë, jo rrallë
ndodh që fëmijët të krijojnë varësi nga interneti ose ta përdorin atë pa njohuritë e duhura.
Në vitin 2005 Ministria e Arsimit me ndihmën e UNDP filloi zbatimin e projektit “e-schools”. Gjatë kësaj kohe
janë paisur me laborator kompjuterik 379 shkolla të mesme dhe 800 shkolla fillore. Sipas një ankete të zhvilluar
në vitin 2011 nga UNICEF dhe Instituti Shqiptar i Medias 4/5 e fëmijëve të intervistuar e përdorin internetin të
paktën një herë në ditë. Shumica prej tyre e përdor në shtëpi por gjysma e tyre e përdor edhe në celular. Sipas
këtij studimi fëmijët dhe të rinjtë që përdorin internetin janë pothuajse autodidaktë dhe shpesh iu mungon një
kujdestar në lidhje me lundrimin në internet.
Në dhjetor 2013 – janar 2014, 900 fëmijë të moshës 13 – 18 vjeçare, u intervistuan në Shqipëri nga World
Vision, në lidhje me internetin. Sipas kësaj ankete 85% e të rinjve të anketuar kanë një kompjuter në shtëpi dhe
62% e fëmijëve që kanë akses në internet kanë një kompjuter në dhomën e tyre të gjumit. Ngacmimet
(bullying), vjedhja e fjalëkalimeve, si dhe shikimi i paqëllimshëm i materialeve pornografike gjatë përdorimit të
internetit janë çështje serioze me të cilat përballen fëmijët aktualisht, ku 45% e të pyeturve vunë në dukje se
fëmijëve iu duhet të përballen me të tilla çështje çdo ditë. Sipas 44% të të pyeturve, fëmijët shohin materiale
pornografike çdo ditë. 47% e fëmijëve të invervistuar pranojnë që, brenda vitit të fundit, ata janë kontaktuar
online nga një individ i panjohur.
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2. ALO 116 DHE SHËRBIMET QË OFRON
ALO 116 111- Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë është një shërbim pa pagesë për të gjithë fëmijët dhe të
rinjtë në të gjithë Shqipërinë, 24 orë në çdo ditë të javës. ALO 116 u lançua zyrtarisht në 1 Qershor 2009. Linja e
Këshillimit për Fëmijë – ALO 116 këshillon fëmijët nëpërmjet telefonit dhe referon rastet në strukturat
përkatëse.
Filozofia jonë është të përfshijmë fëmijët në referimin e nevojave dhe problematikave që ata i shqetësojnë dhe
t’i ndërgjegjësojmë ata për të drejtat e tyre. Shërbimet e linjës synojnë të kontribuojnë në përmirësimin e
sistemit të mbrojtjes së fëmijëve nëpërmjet avokatësisë dhe mbështetjes së një sistemi që i përgjigjet fëmijëve
që kanë nevojë për kujdes dhe mbrojtje. Vlerësimi dhe marrja në konsideratë e zërit të fëmijëve nëpërmjet
ndërgjegjësimit të të gjithë partnerëve qendrorë dhe lokalë që punojnë me/për fëmijët, është moto e punës së
ALO 116. ALO 116 është një mundësi për çdo fëmijë që të ndihmohet në një moment delikat të jetës së tij/saj.
Linja e Këshillimit për Fëmijët është një vend, ku e drejtat e çdo fëmije për t’u dëgjuar, për tu shprehur, për tu
informuar dhe për të informuar mbi situatën e tij/saj respektohet dhe ai/ajo merr shërbimin e duhur, të ofruar
nga një staf i kualifikuar.

Objektivat kryesorë të ALO 116 janë:




Përmirësimi i sistemit të mbrojtjes së Fëmijëve nëpërmjet avokatësisë dhe mbështetjes së një sistemi
efektiv për fëmijët që kanë nevojë për kujdes dhe mbrojtje;
Marrja në konsideratë e zërit të vetë fëmijëve nëpërmjet ndërgjegjësimti të gjithë partnerëve sociale;
Lehtësimi i fëmijëve në nevojë dhe përgjigjia ndaj nevojave të tyre, duke vënë në funksionim shërbime
të kooordinuara.

Misioni i ALO 116







Ne i përgjigjemi çdo telefonate në 7 ditë të javës;
Ne jemi në dispozicion të gjithë fëmijëve duke ofruar shërbim falas;
Ne i shërbejmë fëmijëve dhe të rinjve në nivel kombëtar;
Ne ofrojmë këshillim dhe ndihmë për çdo fëmijë;
Ne ofrojmë standardet më të mira të shërbimit për fëmijët dhe të rinjtë;
Ne jemi të aksesueshëm për fëmijët dhe të rinjtë edhe në forma të tjera alternative, si nëpërmjet
internetit apo shërbimeve postare.

Shërbimet që ALO 116 ofron janë:
-

Dëgjimi aktiv i fëmijëve dhe të rinjve;
Informimi i fëmijëve, adoleshentëvë të rinjve, prindërve apo personave të tjerë që punojnë për fëmijët
rreth shërbimeve që ofron linja;
Psiko-edukim mbi tematika të tilla si duhani, droga, infeksionet seksualisht të transmetueshme,
karakteristikave që ndjekin fazat e zhvillimit psiko-social dhe fizik tek fëmijët etj.
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-

Trajtim dhe ndërhyrje e menjëhershme për fëmijët dhe të rinjtë në rrezik;
Mbështetje emocionale për fëmijët dhe adoleshentët në gjendje krize;
Ofrimi i këshillimit profesional nëpërmjet telefonit për tematikat që shqetësojnë fëmijët dhe të rinjtë.
Referimi i rasteve në shërbimet sociale shtetërore dhe OJF-të që operojnë në Shqipëri, në varësi të
nevojave të fëmijëve;
Vlerësim dhe matje e impaktit të shërbimive të ofruara nga Linja e Këshillimit për Fëmijë, me qëllim
përmirësimin cilësor të tij për fëmijët.
Ofron të dhëna alternative për organizatat publike dhe jo publike, që janë të interesuar mbi çështjet e
fëmijëve.

Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri “ALO 116” është një pikë kyçe e sistemit të shërbimeve
referente për to. Linja Kombëtare për Fëmijët është në dispozicion të fëmijëve në të gjithë vendin, por ajo
përqëndrohet gjithashtu në fëmijët në nevojë si: fëmijët e dhunuar, abuzuar apo keqtrajtuar, fëmijët e rrugës,
fëmijët që shfrytëzohen në punë, fëmijët që janë në konflikt me ligjin etj. Ky program nuk përjashton as
prindërit, mësuesit, edukatorët apo personat që punojnë me fëmijët dhe personat e interesuar për
informacione/këshilla për fëmijët.
Gjithashtu ALO 116 punon për përmirësimin e sistemit të mbrojtes së fëmijëve nëpërmjet advokacisë dhe
mbështetjes së një sistemi që i përgjigjet fëmijëve që kanë nevojë për kujdes dhe mbrojtje.
Bashkëpunimi me kompanitë celulare dhe fikse
Në kuadrin e politikave dhe pergjegjësive sociale të kompanive AMC, Albtelekom, Eagle Mobile, PLUS
Communication dhe Vodafone iu është mundësuar të gjithë fëmijëve në të gjithë Shqipërinë akses 24 orë pa
pagesë në shërbimin ALO 116. Këto kompani kanë krijuar një praktike të suksesshme të partnerit sektorial
biznes-shoqëri civile i cili ka një kontribut për krijimin e një mjedis sa më të sigurtë dhe më të përshtatshëm për
mirëqënien e fëmijëve në Shqipëri si dhe për garantimin e marrjes në konsideratë e zërit të fëmijëve në mënyrë
direkte. Përfituesit nga ky partneritet përfshin:
-

Komunitetin i fëmijëve në tërësi;

-

Fëmijët në familje duke përfshirë prindërit;

-

Fëmijët në shkolla përfshirë dhe mësuesit;

-

Grupet vurnerabël të fëmijëve në nivel lokal dhe kombëtar;

-

Fëmijët në risk për t’u shfrytëzuar;

-

Personat/profesionistët që punojnë me fëmijët dhe shoqëria përreth.
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3. PARIMET DHE STANDARTET E ALO 116
3.1 Respektimi i të Drejtave


Parimi

Linja e Këshillimit për Fëmijë- ALO 116, njeh dhe respekton të drejtat e të rinjve, fëmijëve dhe familjeve, duke
ofruar një shërbim profesional në përputhje me Konventën e të Drejtave të Fëmijëve.

-

-

-

Standardet

ALO 116 paraqet të shkruar vizionin dhe deklaratën e misionit të saj e cila bazohet në Konventën e të
Drejtave të Fëmijëve.
ALO 116 ka zhvilluar politika të qëndrueshme duke përcaktuar qartë rolin e saj me qëllim që përfituesit
e shërbimit dhe aktorët e tjerë që ofrojnë shërbime të dinë se çfarë të presin prej saj dhe njëkohësisht
se çfarë të ofrojnë.
ALO 116 komunikon me fëmijët në përputhje me fazat e zhvillimit të tyre duke respektuar dhe duke
dëgjuar me vëmendje çdo fëmijë.
ALO 116 trajton të gjitha telefonatat (përfshirë dhe thirrjet testuese) nga fëmijët, të rinjtë dhe persona
që janë të shqetësuar rreth çështjeve të fëmijëve, me të njëjtën rëndësi dhe përkushtim.
ALO 116 ka standardizuar një praktikë të mos-diskriminimit në shërbimet e saj dhe politikat e
punësimit.
ALO 116 ofron trainime dhe supervizim profesional për punonjësit dhe vullnetarët, për zhvillimin e
aftësive dhe kompetencave të tyre në trajtimin e të gjitha thirrjeve me respekt dhe në mënyrë
konstruktive përfshirë dhe telefonatat testuese.
ALO 116 disponon një sistem të posaçëm për të monitoruar cilësinë e përgjigjes që ofrohet
nga këshilluesit.
ALO 116 ka politika dhe procedura formale dhe efektive për vlerësimin e ankesave dhe përmirësimin e
shërbimeve mbi bazën e këtyre ankesave.
Stafi i ALO 116 është gjithmonë i ndjeshëm ndaj nevojave të ndryshme të fëmijëve.

3.2 Aksesi në shërbim


Parimi

Linja e Këshillimit për fëmijë beson se çdo fëmijë duhet të ketë akses të drejtpërdrejtë në të gjitha shërbimet që
ofrohen për ta.

o
o

Standartet

Ky shërbim është në dispozicion 24 orë në 24, në çdo ditë të javës për të gjithë fëmijët dhe të gjithë
adoleshentët në të gjithë Shqipërinë.
Çdo telefonatë nga rrjeti fiks dhe celular kundrejt ALO 116 ofrohet falas për të gjithë fëmijët në Shqipëri
falë bashkëpunimit me këto kompani.
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o
o
o

ALO 116 zhvillon strategji specifike për të nxitur përdorimin e shërbimeve nga të gjithë fëmijët që
jetojnë në Shqipëri.
ALO 116 përdor strategji në rekrutimin e stafit për të tërhequr këshillues që reflektojnë diversitetin
gjinor dhe kulturor të klientëve të saj.
ALO 116 është në dispozicion edhe të fëmijëve që nuk kanë telefon, nëpërmjet postës dhe komunikimit
me e-mail.

3.3 Pjesëmarrja e fëmijëve


Parimi

ALO 116 dëgjon dhe vepron duke u bazuar tek zëri i fëmijëve. Këndvështrimi dhe nevojat e tyre duhet të
formojnë shërbimet që ofrohen për ta.

o
o
o

Standardet

ALO 116 ka një procedure formale për pjesëmarrjen e sigurt të fëmijëve në të gjitha aspektet e saj.
ALO 116 promovon dhe mbështet pjesmarrjen maksimale të fëmijëve në të gjitha shërbimet e saj.
ALO 116 trajnon dhe mbështet stafin për të lehtësuar pjesëmarrjen e fëmijëve në aktivitete.

3.4 Konfidencialiteti dhe Privatësia


Parimi

ALO 116 beson se shërbimet e projektuara për fëmijët duhet të respektojnë të drejtën e fëmijëve për privatësi
duke siguruar respektimin e konfidencialitetit.

o
o
o
o

Standardet

ALO 116 ka një Deklaratë Konfidencialiteti që përshkruan se si informacionet e mbledhura nga fëmijët
apo të tjerët që kanë kontaktuar shërbimin do të mbahen konfidenciale dhe private.
ALO 116 u tregon telefonuesve se në çfarë rrethanash të dhënat e tyre nuk mund të mbahen
konfidenciale, si përshembull kur një fëmijë ndodhet në një situatë rreziku për jetën.
ALO 116 trainon këshilluesit për të shpjeguar limitet e konfidencialitetit dhe rastet në të cilat ky parim
nuk mund të aplikohet, duke pasur në konsideratë Interesin më të Lartë të Fëmijës.
ALO 116 aplikon një politikë të qëndrueshme në lidhje me menaxhimin e kërkesave të medias për
informacion përsa i përket parimit të ruajtjes së konfidencialitetit.

3.5 Siguria


Parimi

ALO 116 është e angazhuar për të grantuar sigurinë dhe mbrojtjen e fëmijëve që kontaktojnë ALO 116.


Standardet
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o
o
o
o
o

ALO 116 ka një politikë të brendshme për mbrojtjen e fëmijëve që është e bazuar në Konventën e të
Drejtave të Fëmijëve ku theksohet angazhimi i ALO 116 për garantimin e sigurisë së fëmijëve.
Aktivitetet e ALO 116 janë të sigurta për fëmijët dhe komunitetin.
Gjatë fazës së rekrutimit të stafit, ALO 116 aplikon procedura të standardizuara verfikimi, për të
zvogëluar rrezikun e punësimit të personelit të cilët mund të abuzojnë me fëmijët.
ALO 116 ka një procedurë të dokumentuar e cila përshkruan se si këshilluesi duhet të reagojë ndaj
shqetësimeve të një fëmijë që është duke u keqtrajtuar.
Stafi i ALO 116 është i trainuar për të kuptuar të drejtat e tyre dhe përgjegjësitë sipas politikave dhe
procedurave për mbrojtjen e fëmijëve.

3.6 Avokatësia


Parimi

ALO 116 punon në ndërgjegjësimin publik për të drejtat e fëmijëve dhe për ndryshimin e politikave publike që
janë të dëmshme për të drejtat e fëmijës.

o
o

o

Standardet

ALO 116 ka një plan të advokimit që përcakton qëllimet, objektivat dhe hapat drejt arritjes së këtyre
objektivave.
Plani i ALO 116 përfshin aktivitetet advokuese që nxit të gjitha nivelet e shoqërisë për të marrë parasysh
nevojat e fëmijëve. Kjo përfshin sfidat ekzistuese të legjislacionit dhe praktikat e besimet gjerësisht të
pranuara.
Plani i advokimit i ALO 116 përfshin nevojat e fëmijëve të margjinalizuar.
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4. PLATFORMA ISIGURT.AL
Sot interneti është pjesë e jetës së fëmijëve dhe shumica e tyre kanë qasje në internet. Fëmijët përdorin pajisje
të ndryshme për t’u lidhur në internet nga shumë vende përreth mjedisit ku ata jetojnë. Megjithatë, në ditët e
sotme është shumë e rëndësishme që të jemi të vetëdijshëm për rreziqet e që paraqet interneti, dhe për të
mbrojtur fëmijët ndaj abuzimit online dhe materialeve të papërshtatshme. Platforma Kombëtare për Internetin
e Sigurtë për Fëmijët www.Isigurt.al është një hapësirë e dedikuar në internet e cila shërben si një burim unik
informacioni, manualesh, udhëzuesish në lidhje me internetin e sigurt për fëmijët. Platforma shërben si një
hapësirë informimi për prindërit, mësuesit, profesionistet që punojnë me/për fëmijët për të mbrojtur fëmijët
nga abuzimi dhe shfrytëzimi online.
Misioni i Platformës Kombëtare për Internetin e Sigurtë për Fëmijët në Shqipëri Isigurt.al është të fuqizojë
fëmijët, prindërit, mësuesit dhe të gjithë qytetarët që të përdorin internetin dhe mënyrat e tjera të komunikimit
teknologjik pozitivisht, të sigurtë dhe në mënyrë efektive. Platforma Isigurt.al synon të nxisë raportimin e
faqeve të paligjshme dhe përmbajtjet e padëshiruara. Kjo platformë ka në qëndër të vëmëndjes së saj
përgjegjësinë e përbashkët për mbrotjen e të drejtave dhe nevojave të fëmijëve online nga institucionet
publike, organizatat e shoqërisë civile, mësuesit, prindërit, media dhe nga industria e komunikimit teknologjik.
Platforma së bashku me partnerët do të punojë instensivisht për të ndarë praktikat dhe modelet pozitive në
lidhje me sigurine online. Nëpërmjet këtij bashkëpunimi synohet të rriten standartet e sigurisë së internetit për
fëmijët në Shqipëri.

Qëllimi i kësaj Platforme është të bashkërendojë përpjekjet për të identifikuar dhe për të mbrojtur fëmijët
viktima, për të identifikuar materialet e paligjshme dhe ato me përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët në
internet, për të informuar prindërit mësuesit,
fëmijët etj, si dhe për të forcuar bashkëpunimin
ndërinstitucional.
Gjithashtu qëllim i kësaj platforme është edhe
raportimi i rasteve te abuzimit online,
përmbatjeve të paligjshme dhe të papërshtatshme në një rubrike të dedikuar RAPORTO!. Kjo rubrike udhëhiqet
nga standardet më të larta profesionale dhe të besueshme për publikun për të lejuar raportimin anonim dhe
konfidencial të përmbajtjes së papërshtatshme dhe të paligjshme të materialeve dhe aktiviteteve të hasura në
internet. Rubrika RAPORTO do të mbrojë fëmijët nga abuzimi online duke:



Duke marrë dhe analizuar ankesa nga fëmijët, prindërit, mësuesit, profesionistët që punojnë
me/për fëmijët apo çdo person tjetër i interesuar për të raportuar abuzimet online dhe duke i
referuar të gjitha ankesat pranë agjensive përkatëse të zbatimit të ligjit dhe institucionet e
tjera që ofrojnë shërbime për çështjet e abuzimit online nëpërmjet direktorisë se dedikuar
RAPORTO;



Duke referuar abuzimin online në institucionet kryesore që mbrojnë fëmijët nga abuzimi online
dhe agjensitë ligjzbatuese;
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5. GRUPET E SYNUARA DHE INTERNETI I SIGURT
Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë është në dispozicion të të gjithë fëmijëve por fokusi i shërbimeve do të
përqëndrohet kryesisht tek ata fëmijë që janë të ekspozuar ndaj rreziqeve online. Gjithashtu target i ALO 116
janë dhe prindërit dhe profesionistwt që punojne me/për fëmijët.
ALO 116 inkurajon fëmijët të telefonojnë kur:
ALO 116 inkurajon prindërit të na telefonojnë kur:




ata nuk e dinë se si të flasin me fëmijët e tyre për sigurinë në internet;
ata janë të shqetësuar për miqte e fëmijëve online dhe aktivitetin e tyre në internet;
fëmijët e tyre janë të ekspozuar ndaj përmbajtjeve të rrezikshme online;

Profesionistët që ndeshen me raste të tilla gjithashtu janë të inkurajuar të telefonojnë kur:



ata ndeshin në faqe të ndryshme në web me përmbajtje të paligjshme ose të rrezikshme dhe besojnë se
fëmijët janë të ekspozuar ndaj këtyre faqeve;
fëmijët dhe prindërit iu kërkojnë ndihme për zgjidhjen e problemeve që lidhen me sigurine në internet;

Gjithmonë duhet të kemi parasysh se kur fëmijët telefonojnë ALO 116 mund të jenë duke përjetuar:









Frikë
Ankth
Konfuzion
Mosbesim
Trishtim
Turp
Zhgënjim

Kërkesat e tyre mund të jenë:







anullimin apo fshirjen e menjëhershme të përmbatjes se publikuar apo ndeshur;
të bllokojnë kontaktin me një person në internet;
për t'iu ofruar zgjidhje të menjëhershme në mënyrë që të mos vihen në dijeni të tjerët;
të bëhët dicka për t'iu a përmirësuar gjendjen apo situatën në të cilën ndodhen;
për t'iu ofruar ndihmë dhe suport;

Në terma të përgjithshëm fëmija po përjeton një krizë. Kjo mund të jetë për shkak të shumllojshmërisë së
formave të abuzimit me të cilat ndeshen gjatë kohës që fëmijët lundrojnë në internet.
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6. FORMAT E ABUZIMIT DHE SHFRYTËZIMIT TË FEMIJËVE
NË INTERNET
Dekada e fundit është shoqëruar me një zhvillim të shpejtë të përdorimit të internetit në Shqipëri. Sot ne jemi
të gjithë përdorues të komunikimit elektronik dhe ndarjes së informacionit nëpërmjet internetit. Teknologjite të
tilla si interneti pavarësisht se janë shumë të vlefshme dhe të nevojshme mund t'i ekpozojnë fëmijët ndaj disa
rreziqeve dhe abuzimeve. Format e abuzimit në internet të fëmijëve janë:

Cyber-bulling
është një term i përdorur për të përcaktuar format e ndryshme të abuzimit psikologjik gjatë aktivitetit online të
fëmijëve. Cyber bullying është terminologji që përdoret kur njerëzit përdorin internetin për të kërcënuar,
ngacmuar, apo poshtëruar dikë duke dërguar mesazhe,fotografi dhe video. Disa shembuj të cyberbulling janë:










tallje e përsëritur ndaj një personi duke përdorur nofka dhe epitete;
dërgimi i mesazheve turpëruese nëpërmjet internetit;
Dërgimi i përmbajtjeve të turpshme, fyese dhe kërcënuese nëprmjet aplikacioneve online të ndryshme;
Dërgimi I mesazheve elektronike me gjuhë vulgare;
Dërgimi ose postimi i thashethemeve në lidhje me një person për të dëmtuar reputacionin e tij/saj;
Hapja e llogarive në rrjete të ndryshme në emër të dikujt tjetër dhe postimi i përmbajtjeve dhe materialeve
me qëllim dëmtimin e reputacionit të tij/saj;
Postimi dhe ndarja e sekreteve, informacioneve të turpshme apo imazheve online;
Postimi i fotove dhe videove të dikujt pa pëlqimin e tij/saj;

Forma të tilla të cyber-bulling pothuajse ndeshen në të gjitha rrjetet sociale por edhe në të gjitha platformat e
tjera të komunikimit dhe ndërveprimit online.

Grooming - Manipulimi përgatitor i fëmijës
Është përgatitja dhe manipulimi psikologjik i një fëmijë me qëllim shfrytëzimin seksual.



Hapi i parë që bën një groomer (abuzuesi) është fitimi i besimit të fëmijës me qëllim paraqitjen
veprimeve të tij si të dobishme për vetë fëmijën;
Kjo mund të ndodhë në kontekstin e komunikimit privat nëpërmjet programeve të komunikimit
(messenger, dhoma chati etj);
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Mund të ndodhe dhe në rrjetet sociale. Një groomer (abuzues) mund të manipuloje të dhënat e tij në
rrjetet sociale për të krijuar më lehtë marrdhëniet me fëmijët;
Qëllimi i këtyre veprimeve i një groomeri është që të rregullojë një takim me fëmijën ose ta manipuloje
atë me qellim përdorimin e tij për pornografi;
Grooming shkakton lëndim psikologjik të fëmijës për shkak të psikomanipulimit dhe joshjes që groomeri
përdor. Gjithashtu grooming krijon një model të dëmshëm të marrdhënieve të fëmijëve me të rriturit;

Grooming është dicka shumë serioze e cila kërkon vëmëndjen e duhur dhe të menjëhershme. Ndërhyrja në të
tilla raste kërkon bashkëpunim të drejpërdrejt me policine dhe duhet motivuar fëmija ta raportojë abuzmin.
Shenjat e grooming mund të jenë:





Tregimi i tepruar i interesit apo preferencës për një fëmijë të veçantë duke shprehur interesin për ta
takuar personalisht;
Dërgimi i imazheve, videove apo linqeve pornografike tek fëmijët;
Duke zhvilluar biseda me tema seksuale të papërshtatshme për moshën e fëmijëve;
Duke i kërkuar një fëmijë të ndajë imazhe personale dhe intime;

Hakerimi
Është një term i përdorur për të përshkruar një përpjekje të dikujt për të thyer online kompjuterin me qëllim
aksesin dhe vjedhjen e të dhënave personale, kontrollin e materialeve personale në kompjuter apo manipulimin
e sistemit operativ të kompjuterit.




Kjo është mjaft shqetësuese sepse dikush nëpërmjet hakimit mund të disponojë dhe përdore për
qëllime të caktuara informacion, llogari dhe materiale personale (foto, video);
Hakimi është fillim i një sërë çështjesh serioze. Hakuesi mund të përdorë materialet për një sërë
qëllimesh përfitimi, mashtrimi dhe shpërndarjen e informacioneve personale të viktimës;
Hakeri mund të fshijë informacione dhe dosje të rëndësishme, mund të dëmtojë kompjuterin veprime
të cilat mund të krijojnë shumë shqetësime dhe pasoja;

Varësia nga interneti
Është përdorimi i tepruar i internetit dëri në masën sa ndërhyn në aktivitetet e jetës së përditshme. Edhe pse
shpesh herë varësia nga interneti mund të duket i paqartë ka raste kur fëmijët dhe adoleshenëtët kalojnë orë të
tëra në internet duke luajtuar lojëra elektronike, biseduar dhe naviguar duke harruar përgjegjësitë e tyre madje
dhe ushqimin. Nga pikpamja e sjelljës mund të konsiderohet si një sjellje kompulsive dhe përkufizohet klinikisht
si një sjellje e cila bëhet jo sepse është e kendshme dhe e dobishme por për shkak se individi mendon se duhet
ta bëje.
Përmbajtja e papërshtatshme
Është një përkufizim i cili i referohet cdo lloj përmbajtje në internet, verbale, vizuale, audio dhe video i cila
është e rrezikshme dhe e papërshtatshme për moshën e fëmijëve por është në dispozicion të publikut.Për shkak
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të hapësirës së madhe të shtrirjes së internetit kemi të bëjmë me një larmi të madhe të interesave të
subjekteve të ndryshme.




Pa udhëzimet e duhura dhe pa filtra fëmijët mund të ndeshen edhe aksidenatlisht online me përmbajtje
e cila për ata mund të shkaktojë stres dhe ankth;
Një përmbajtje e tillë mund të jetë e dhunshme, pornografike, raciste apo fyese;
Shikimi apo kontakti me përmbajtje të tilla mund të trazojë botën e brendshme të fëmijëve. Në rastin e
kontaktit të fëmijëve me materiale pornografike mund të shtrembërojë zhvillimin psiko-seksual;

Sexting-Shkrimi i mesazheve erotike me natyrë seksuale
Është një term i përdorur për të përshkruar dërgimin e mesazheve, fotove me përmbajtje seksuale kryesisht
nëpërmjet celularëve. Ndonëse dërgimi i këtyre përmbatjeve mund të jetë e dakordësuar ndërmjet njëri-tjetrit
mund të ndodhë që këto përmbatje të përfundojnë duke qarkulluar në internet kryesisht kur marrëdheniet
marrin fund. Edhe pse në shumicën e rasteve nis si një loj mes adoleshentëve, shpërndarësi i materialeve e
humbet kontrollin kryesisht mbi imazhet dhe shkakton pasoja turpi dhe potencialisht shkatërruese.
Shenjat e abuzimit
Shumë nga shenjat që tregojnë se një fëmijë është i abuzuar janë të njëjta pavarësisht vendit ku ndodh abuzimi.
Një fëmijë po përjeton abuzim online nëse:

-

Shpenzon shumë kohë online duke shkëmbyer mesazhe, duke luajtur apo
dukë lundruar në median sociale;

-

manifeston tërheqje, mërzitje apo zemërim pasi ka përdorur internetin;

-

e përdor fshehurazi internetin në telefon apo në kompjuter;

-

merr një numër të madh mesazhesh apo emailesh;
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7. KËSHILLIMI I FEMIJËVE VIKTIMA ONLINE NËPËRMJET
TELEFONIT
Si duhet ti përgjigjesh një telefonate: Këshilluesit janë në gadishmëri për të pritur telefonata duke u përgjigjur
në mënyrë të sjellshme - Linja e Këshillimit për fëmijë, si mund t’iu ndihmoj?
Është e rëndësishme që një këshillues vazhdimisht të reflektojë siguri nëpërmjet tonit të zërit. Këshilluesi duhet
të mbajë një tonalitet zëri të qëndrueshëm dhe të njëtrajtshëm sa herë që përgjigjet në telefon, në këtë mënyrë
shmang mundësinë që telefonuesi të dekurajohet për të folur.
Në një seksion të veçantë do të paraqitet një përshkrim i aftësive të nevojshme të komunikimit.
Telefonatat kategorizohen në disa kategori të veçanta:
-

Raste
Telefonata informuese (mbi linjën, mbi çështje të ndryshme të të drejtave të fëmijëve etj)
Telefonata testuese ( telefonata tallëse,ofenduese, kërcënuese, sharje, mbyllje, zhurmë, muzike etj)
Telefonata heshtje
Telefonata të ndërprera

Të gjitha telefonatat pavarësisht se kategorizohen si raste ose jo, duhet të trajtohen më seriozitet dhe
profesionalizëm, duke u konsideruar si thirrje për ndihmë. Fëmijët që telefonojnë ndërkohë mund të jenë ende
duke u përpjekur të gjejne kurajon dhe forcën për të folur ose thirrjet e tyre mund të jenë një formë testimi për
këshilluesit dhe Linjën e këshillimit njëkohësisht. Fëmijët duke mbyllur telefonin apo duke bërë shaka vlersojnë
nëse duhet ti besojnë këshilluesve ose jo.

Dokumentimi i rasteve dhe mënyrat e ndërhyrjes
Këshilluesi duhet gjithmonë të kujdeset të ruajë qetësine dhe profesionalizmin në situate të tilla. Kur një
këshillues përballet me një telefonatë rasti pritet:
-

Të verifkojë rastin e raportuar;
Të sigurojë informacion dhe mbështetje;
Të ndërmarrë masa për ndërhyrje, në qoftë se është e nevojshme;
Të referojë rastin në një institucion tjetër (si prsh. Policia) në qoftë se garantohet mbështetja e tyre;
Të monitorojë secilin rast të pranuar;
Të dokumentojë nëpërmjet raportimeve;
Të kërkojë asistencë dhe ndihmë në rast se ndien nevojën për tu konsultuar;
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Çfarë informacioni duhet dokumentuar?
Këshilluesit duhet të plotësojnë çdo qelizë përkatëse në database në përputhje me karakteristikat e telefonatës.
Fillimisht përcaktohet lloji i telefonatës, nëse është një telefonatë rast, informacion, testim, heshtje apo
telefonatë e ndërprerë. Nëse është një telefonatë testuese, specifikohet lloji i testit. Nëse telefonata është rast,
klasifikohet mbi baze të problematikës që fëmija fillimisht raporton si arsye te telefonatës.
Më pas në varësi të problematikës, këshilluesi raporton edhe mbi mënyrën e trajtimit, këshillimit apo masat që
ka ndërmarrë për të përmirësuar situatën. Nëse një telefonues këshillohet të referohet në një shërbim apo
institucion, bashkangjitur i vendoset edhe nje formë referimi të rastit me të dhënat kyç të grumbulluara nga
këshilluesi.
Së fundmi, këshilluesi duhet të realizojë një përshkrim të rastit të trajtuar dhe duhet të sinjalizojë menaxherin e
rastit si dhe kolegët e tjerë për të qënë të informuar dhe në gadishmëri.

Është e rëndësishme që këshilluesit të njohin aspekte teknike:









të jenë të familjarizuar me teknologjinë dhe përdorimin e internetit;
të jenë të familjarizuar me tekonologjinë që fëmijët dhe të rinjtë përdorin;
të kenë aftësitë e nevojshme për të kontaktuar një administrues faqesh internet;
të dijnë si të operojnë me aplikime ose komunikime online;
të njohin rregullat e përgjithshme të funksionimit të web-it;
të dijnë se si të regjistrojnë të dhëna (prsh. Print screen);
të kuptojnë, të dinë të përdorin dhe të shpjegojnë përdorimin e software-ve filtera dhe
firewall-ve;

Këshilluesit duhet të kenë aftësitë psikologjike për të:









krijuar marrëdhënie besimi me fëmijën;
zhvilluar bisedë të qëndrueshme;
identifikuar problematikat e rastit;
ofruar mbështetje;
motivuar klientët të pranojnë ndihmë psikologjike;
folur me kujdestarët e fëmijës;
praktikuar dëgjim aktiv;
treguar empati;

Këshilluesit duhet të kuptojnë gjithashtu elemente ligjore të një telefonate:
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Vlersimin e një fakti/ të dhëne;
Aspekte Ligjore të një vepër penale kundër fëmijëve në internet;
Të drejtat dhe detyrimet e ISP-ve (Internet service providers);
Përgjegjësinë ligjore të Fëmijëve në Web;
Referimin nëse rasti ka nevojë;

Parimi më i rëndësishëm është :
Konfidencialiteti - Është tepër e rëndësishme që këshilluesit të ruajnë dhe të mbajnë të dhënat personale të
fëmijës. Linja e Këshillimit për Fëmijë, kujdeset që të sigurojë fëmijën se çdo e dhënë apo informacion është
nën mbrojtjen e parimit të konfidencialitetit. Duke u siguruar konfidencialitetin, fëmija ndihet i lirë për të ndarë
detaje që lidhen me identitetin e tij/saj.

Ky parim thyhet vetëm në rastin kur rrezikohet seriozisht jeta e fëmijës.
Rastet trajtohen në këtë mënyrë:
Vlerësimi i rastit
Cila është natyra e problemit? Kush ka nevojë për ndihmë? Për cfarë lloj ndihme ka nevojë?
Këshillimi







Sigurim i informacionit mbi rregullat e sigurisë;
Jepen këshilla se si mund të dokumentohet dhe rregjistrohet një e dhënë;
Këshillim Ligjor;
Vlerëson nëse raporti përshkruan sjelljet që përbëjnë një vepër penale dhe nëse po, çfarë veprër penale
është kryer;
Duhen marrë informacione mbi veprimet Ligjore;
Siguron ndihmë në shkrimin dhe dokumentimin formal të raportimeve siç është sinjalizimi për një vepër
penale;

Garantimi I mbështetjes psikologjike, si të sigurosh komunikim efektiv dhe terapeutik?
Sapo një komunikim fillon, janë një sërë aftësish dhe teknikash komunikimi të cilat mund të ndërtojnë dhe
përmirësojnë raportin (besimin dhe respektin reciprok) midis Telefonuesit dhe këshilluesit. Këto aftësi janë
veçanërisht të rëndësishme nëse telefonuesi kërkon mbështjetje emocionale. Operatori këshillues duhet të
tregohet i kuptueshëm, mikpritës dhe i interesuar për ta dëgjuar fëmijën me vëmendje. Duke qënë se i gjithë
proçesi i ndërveprimit zhvillohet nëpërmjet telefonit, atëherë këshilluesi duhet të kujdeset që reflektojë empati.
Dëgjimi aktiv … është proçesi gjatë të cilit dëgjuesi (në këtë rast operatori) përpiqet të qartësojë dhe të
konfirmojë atë që është thënë. Kjo e ndihmon dëgjuesin të kuptojë më mirë situatën, të qartësojë mendimet e
tij/saj dhe gjithashtu i mundëson telefonuesit ndiesinë se këshilluesi është i gatshëm ti ofrojë mbështetje.
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Fisher (1981) në mënyrë efektive ka përshkruar disa prej parimeve të të dëgjuarit pasqyrues:


Më shumë dëgjim se sa të menduar;



Të përgjigjesh ndaj asaj që është personale dhe jo asaj që është e papërcaktuar, e largët, apo abstrakte;



Ritheksim dhe qartësimin se çfarë tjetër ka thënë telefonuesi, dëgjuesi duher të lerë mënjanë dëshirat
dhe besimet e veta personale;



identifikim dhe të kuptuarit e ndienjave që përcillen në atë që telefonuesi komunikon, jo thjesht fakte
dhe ide;



Dhënia e përgjigjeve pasqyruese, nuk është e nevojshme, kur ato nuk janë të përshtatshme për
situatën. Për shembull, në qoftë se personi tjetër bën një pyetje të drejtpërdrejtë dhe padyshim pret
një përgjigje, thjesht duke iu përgjigjur pyetjes në mënyrë të drejtpërdrejtë është shpesh më mirë. Me
fjalë të tjera, nëse dikush thotë: "Sa është ora?" ju normalisht nuk do të thoni "Ju jeni ndjeheni
shqetësim në lidhje me kohën";

Të përputhësh karakteristikat e të folurit …është procesi i imititmit, përshtatjes së këshilluesit me të njëjtin
tonalitet, shpejtësi të foluri, në mënyrë që operatori të tingëllojë sa më familjar dhe i afërt për fëmijën. Të
përgjigjurit me pranueshmëri, empati, me objektivitet por absolutisht duke mos qëndruar indifferent dhe i
ftohtë ndaj bisedës me fëmijën, kontribuon në përmirësimin e raportit midis tyre.

Perifrazimi
… është një element i rëndësishëm që nevojitet të përdoret gjatë proçesit të këshillimit, reflekton angazhimin e
operatorit si një dëgjues aktiv dhe inkurajon folësin të vazhdojë rëfimin e tij. Perifrazimi të ndihmon gjithashtu
të kuptosh nëse je mjaftueshëm i qartë dhe ke kuptuar në mënyrën e duhur atë që është thënë.
Për shembull, nëse telefonuesi thotë – “Këtë adresë interneti ma dha një shok, unë e hapa dhe pashë që faqja
që mu hap ishte një faqe me përmbajtje pornografike. U shqetësova se mendova se dikush mund ta kuptonte
çfarë ishte, por gjithësesi nuk më pëlqeu ajo çfarë pashë!”
Ju mund të perifrazoni shkurtimisht duke thënë – “ Pra kur më thua se kur pe se çfarë përmbajtje kishte ajo
faqe internet ti u nervozove! “ duke nxitur përgjigjen prej fëmijës – “Po u bëra nervoz dhe ….” – kjo e inkurajon
telefonuesin të vazhdojë të flaës për më tepër detaje.
Është e rëndësishme që këshilluesi të fokusohet në ndienjat e fëmijës por edhe në përmbajtjen e bisedës
gjithashtu.Kjo ndihmon në rritjen e kuptueshmërisë.Telefonuesi mund të ketë më tepër nevojë për mbështetje
psikologjike për tu përballur me emocionet e shkaktuara nga problemi se sa nga situata problematike në
vetvete. Nevojitet që fokusi i bisedës të jetë individi dhe situata pa devijuar në tematika të tjera më të gjëra. Për
shembull, në rastin e cyber –bullying është më tepër efektive të përgjigjesh “ E kuptoj shqetësimin tuaj, ata nuk
duhet ta kishin vendosur atë fotografi në internet ! “ sesa të thuash “Ndoshta askush nuk do ta shohë atë foto,
sepse ai rrjet social nuk është i populluar! “
Emocionet e telefonuesit kuptohen që prej tonit të tyre të zërit dhe fjalorit dhe që ai përdor:
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Të shtiresh sikur po kupton. Nëse nuk kupton dicka thuaj “Më fal, nuk e kuptova, çfarë po thoje?”
Reagime stereotipike- Përsëritja në mënyrë të vazhdueshme e shprehjeve të tilla si “ti ndihesh i/e…” ose
“pra po më thoje se …”
Mos i jep kuptim fjalëve që tjetri shpreh, përtej kuptimit të tyre fillestar, duke i dhënë orientim ose
këndvështrim psikologjik ose duke i interpretuar në një mënyrë të egzagjeruar dhe të papërshtatshme
për folësin;
Mos e nënvlerëso. Në mënyrë të vazhdueshme të humbasësh sensin e ndienjave që tjetri përcjell
Të japësh përgjigje shumë të gjata dhe komplekse. Kjo thekson përpjekjet e shumta të dëgjuesit për të
kuptuar më së miri formën e këndvështrimit të folësit. Përgjigjet e shkurtra , të thjeshta janë më
efektive;

Të bësh pyetje
Shmang pyetjet e shumta, veçanërisht në fillim të bisedës. Në të kundërt mund të ndikojë negativisht duke
frenuar telefonuesit të flasë lirisht. Mos u fokuso vetëm tek problematika e situatës, por ndalu në eksplorimi i
ndienjave dhe emocioneve.
Pyetjet për mbledhjen e të dhënave
Nëse dëshiron një përgjigje konçize dhe të qartë, mos pyet- “pse?” kjo pasi ndikon që telefonuesi të mbrohet
dhe të shfajësohet. Kështu në vend të saj përdor – “Si ?,-Çfarë?- Kur” Për shembull, nëse një fëmijë thotë –
“Ata sillen të gjithë më diferencojnë mua sepse me urrejnë!”- mos pyet “Pse?”, por në vend të saj përdor – “Si
sillen ata me ty?” ose “Çfarë bëjnë ata?”
Pasi fëmija e shpjegon, atëherë mund të pyesësh- “Si sillesh ti me njerzit që pëlqen? , duke e drejtuar kështu
bisedën në një terren me nota më positive dhe të sigurt.
Pyetjet mbi ndjenjat dhe vlerat
Këshilluesi duhet të bëjë pyetje që reflektojnë empati dhe kuptueshmëri. Pyet – “Si ndjehesh për këtë ?” ose
“çfarë do të preferoje?” apo “çfarë ndieve ?”
Nëse është e mundur, udhëhiq telefonuesin drejt jo vetëm përdorimit të emocioneve por edhe të sensit të tyre
logjik për të vendosur gjerat në prespektive dhe për të marrë kontrollin e situatës. Për shembull, mund të
pyesni- “ Cila është situata më e keqe që ke imagjinuar?” ose “ çfarë do të doje të ndodhte?”- ndihmon që të
identifikohen hapat e mundshëm që duhen ndërmarrë.
Pyetjet e hapura dhe të mbyllura
Pyetjet kanë aftësinë të vendosin kontrollin e situatës. Pyetjet e mbyllura hyjnë drejte në temë, kërkojnë
informacion për të cilin mund të presin edhe përgjigje me një fjalë të vetme. Pyetjet e mbyllura kontrollojnë
pasi të udhëheqin drejt situatës, gjë e cila mund të ndikojë që telefonuesi të ndihet sikur është duke u
kontrolluar dhe jo duke u mbështetur. Një shembull do të ishte- “ Sa herë është përpjekur ai të të telefonojë?.
Ndërkohë, pyëtjet e hapura mundësojnë lirinë për tu përgjigjur, duke i dhënë telefonuesit shansin për të
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reflektuar më gjatë në një çështje të caktuar. Një shembull do të ishte – “Si u ndieve kur ai u përpoq të të
telefononte sërisht?”
Pyetjet:



janë të shkurtra;



realizohen një nga një;



nuk kanë nevojë për shpjegime;



lejon një përgjigje;



nuk duhet të marrin përgjigje
nga personi i cili i realizon ato;



nuk duhet të duken si marrje
në pyetje;

Përputhja me stilin e të komunikuarit
...është e rëndësishme për të përmirësuar ndiesinë e sigurisë, familjaritetit dhe të komunikimit efektiv midis
telefonuesit dhe operatorit. Nëse operatori përdor të njëjtat fjalë që fëmija përdor gjatë përshkrimit që bën,
kontribuon që të krijohet ndjesia e kuptueshmërisë reciproke midis tyre. Ky element është shumë i
rëndësishëm duke pasur parasysh që telefonuesit janë fëmijë dhe normalisht kanë shprehi të foluri, fjalor dhe
aftësi komunikuese të ndryshme nga ato të operatorit. Për këtë arsye, këshilluesi duhet të përpiqet dhe të flaës
një mënyrë lëhtësisht të kuptueshme nga fëmija.

Përshtatja me rritmet e frymëmarrjes
... është një metodë e ndërtimit të një raporti të pandërgjegjshëm emocional me një idivid tjetër. Një bisedë
telefonike është e kufizuar në informacion visual, kështu nëse i kushtohet vëmendje frymëmarrjes së
telefonuesit mund të kuptohet gjëndja e tij emiocionale.
Një formë e frytshme e përdorimit të kësaj teknike, është që këshilluesit të përshtatet me rritmet e tij/saj të
frymëmarrjes, me tonalitetin e zërit, duke ndikuar që gradualisht ta udhëheqë fëmijën në qetësim dhe në
ngadalësimin e rrimit të frymëmarrjes. Kështu, këshilluesi arrin ta qetësojë fëmijën telefonues në mënyrë
efektive.
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8. RRJETET SOCIALE DHE FEMIJËT
Rrjetet Sociale mundësojnë krijimin e komuniteteve në Cyberspace. Individë të cilët mendojnë se ndajnë të
njëjtat interesa, aktivitete, ose që thjesht dëshirojnë të komunikojnë, përdorin shërbimet e këtyre lloj faqesh
webi për të kontaktuar njëri tjetrin.
Në ditët e sotme, ndër rrjetet sociale më të famshme renditen Facebook, MySpace, Bebo, Friendster, hi5,
Orkut, PerfSpot, Zorpia, Netlog and Habbo. Këto faqe ofrojnë mundësisë që njerzit të krijojnë një profil të
sofistikuar on-line, të cilin e ndajnë me përdoruesit e tjerë të rrjetit. Faqe të tjera si prsh Second Life, i ofrojnë
përdoruesve aftësinë për të bashkëvepruar në një numër të pakufizuar mënyrash në një botë tre-dimensionale
virtuale përmes avatars-eve të tyre.
Ky informacion zakonisht lidhet me edukimin e tyre, ku kanë studiuar, nëse janë në një marrëdhënie, cilat janë
interesat e tyre të përgjithshme dhe cilët janë tipet e njerzve që do të donin të njihnin. Shumica e faqeve të
internetit i mundëson përdoruesve shpërndarjen e fotografive, videove dhe listës muzikore në profilet e tyre,
në blogje të cilat në fund të fundit janë gazeta elektronike.
Të gjithë përdoruesit e këtyre faqeve të internetit, sidomos të
rinjtë, duhet të jenë të ndërgjegjshëm që kushtet e përdorimit
mund të jenë të ndërlikuara në disa raste mund të ndryshojnë
pa u lajmëruar nga ofruesi i shërbimit për ndryshimet e
ndodhura. Kjo në mënyrë potenciale ngre për diskutim
çështjen e privatësisë dhe sigurisë së informacionit të një
individi. Ka pasur rritje polemikash në lidhje me këtë çështje,
për shkak se këto faqe rrjetesh sociale përmbajnë vëllime të
mëdha informacioni për miliona njerëz rreth globit, ndërsa
legjislacioni që kujdeset për të dhënat personale në hapësirën kibernetike mbetet mjaft i paqartë. Për këtë
arsye, përdoruesit këshillohen të konsiderojnë faktin që faqet e Rrjeteve Sociale janë publike dhe kur
komunikohet me individe te huaj në “botën virtuale” kujdesi duhet te jetë i njëjtë si si kur komunikojnë me të
huajt në 'botën e vërtetë'. Gjithashtu, rekomandohet që të shpërndahet sa më pak informacion të jetë e
mundur.

FaceBook(www.facebook.com):
Facebook ofron shërbim falas të rrjetit social nëpërmjet faqes së tij.
Përdoruesit e website-it mund të gjejnë grupe përdoruesish të tjerë të
kategorizuar mbi bazë qyteti, universitetit ku kanë studiuar, fesë,
punësimit dhe mund të kontaktojnë dhe bashkëveprojnë më njëritjetrin. Ata mund të shtojnë miq (përdorues të cilët mund të shohin
profilin dhe të marrin të dhëna të freskëta lidhur me aktivitetet e tua
në Facebook) të dërgojnë mesazhe, apo të ndajnë foto, video etj me
njeri-tjetrin.
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Facebook ka qenë në qendër të polemikave për shkak të kompromentimit të bazës së të dhënave të saj,
akuzimit për shitje të të dhënave të përdoruesve te palë të treta, si dhe ndryshimin e kushteve të saj të
përdorimit pa lajmëruar përdoruesit. Është raportuar se në qershor të vitit 2008, FaceBook mori 132.1 milionë
vizitorë unikë. Ajo është aktualisht rrjeti social më i famshëm (faqet më të vizituara) në botë.
MySpace (www.myspace.com): MySpace lejon krijimin e profileve personale, blogjeve, grupeve, foto, muzikë,
dhe video. Ai gjithashtu lejon hartimin e faqeve të përshtatshme për krijuesit e filmave, komedianë, dhe
muzikantë, për të rritur ekspozimin e tyre publik. MySpace e ka bazën e vet në Beverly Hills, Kaliforni, SHBA dhe
është në pronësi nga Fox Interactive Media, pronë e NeWs Corporation. MySpace dikur ka qënë rrjeti social më
i përdorur në botë por konkuron fuqishëm me rivalin e saj Facebook i cili e ka kaluar për vizitat që përdoruesit
kanë në faqen e saj. MySpace priti rreth 106 milionë profile në 8 shtator, 2006. Gjatë vitit 2006, MySpace
tërhoqi 230,000 përdorues të rinj në ditë.
Hi5 (www.hi5.com): hi5 është një rrjet tjetër social. Në vitin 2003 Ramu Yalamanchi themeloi këtë kompani.
Quantcast raporton Hi5 ka 2.7 milion vizitorë mujore nga SHBA dhe 46.1 milion vizitorë globale. Përdoruesit e
saj mund të krijojnë një profil në internet në mënyrë që të tregojnë informacione të tilla si mosha, interesat,
vendlindja apo fotot të cilat përdoruesit mund ti komentojnë.Hi5 gjithashtu lejon përdoruesin të krijojë albume
personale fotosh, të luajë lojra online dhe të krijojë listë muzikore në profilin e tij. Përdoruesit mund të
dërgojnë kërkesa miqësie me e-mail te përdoruesit e tjerë. Kur një person merr një kërkesë për miqësi, ai mund
ta pranojë ta refuzojë, ose ta bllokojë atë. Nëse e pranon atëherë përdoruesi pastaj do të shfaqet në listën e
miqve dhe anasjelltas.Disa përdorues zgjedhin që profilet e tyre të jenë të aksesueshme për tu parë nga të
gjithë në Hi5. Përdoruesit e tjerë të ushtrojë opsionin që profilin e tyre mund ta shikojnë vetëm ata njerëz që
janë në rrjetin e tyre. Rrjeti i miqve përbëhet nga miqtë e një përdoruesi të drejtpërdrejtë (shkalla 1), miqtë e
atyre miqve të drejtpërdrejtë (shkallës 2) dhe miqtë e miqve të miqve të drejtpërdrejta (shkalla 3). Në fillim të
vitit 2010, Hi5 filloi të zhvillohen nga një rrjet social në një vend të fokusuar në zhvillimin e lojrave sociale.
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9. MBROJTJA E FEMIJËVE NGA SITET PORNOGRAFIKE
Pornografia është bërë gjithnjë e më e arritshme, në dispozicion të lirë, dhe kjo është një nga kërcënimet më të
mëdha për sigurinë e fëmijëve online. Sot çdo fëmijë ka qasje të pakufizuar në internet është vetëm një klik larg
që të shikojë, qëllimisht ose aksidentalisht, materiale seksuale online. Edhe materialet pornografike me të mitur
mund të gjenden dhe të jenë të aksesueshme në internet. Përmes internetit materialet pornografike po
ndikojnë direkt në zhvillimin psikologjik dhe seksual të fëmijëve.

Çfarë është Pornografia?
Pornografi konsiderohen të gjitha materialet seksuale që kanë për qëllim kryesor të nxisin seksualisht lexuesin,
shikuesin, apo dëgjuesin. Ekzistojnë katër kategori të pornografisë që mund të përcaktohen të paligjshme, të
cilat përfshijnë: materialet e papërshtatshme, materialet e dëmshme për të miturit, gjërat e turpshme dhe
pornografia e fëmijëve.
1. Materiale të papërshtatshme-përfshin mesazhe ose fotografi në telefon, radio, apo transmetime në TV
ku janë përshkruar pamje të organeve seksuale ose aktivitete seksuale. Ky material shpesh
kosnsiderohet si “lakuriqësi seksuale”.
2. Materiale të turpshme (“hard-core pornografi”) janë materiale grafike që fokusohen mbi seksin dhe
dhunën seksuale. Ato përfshijnë akte seksuale, ekspozim të organeve gjenitale, dhe aktivitetet të tilla
seksuale si seksi në grup, brutalitet, tortura, incesti.
3. Pornografia e fëmijëve është material që vizualisht përshkruan fëmijë nën moshën 18 vjeç të
angazhuar në veprimtari seksuale, duke përfshirë ekspozim e organeve gjenitale.

Një fëmijë mund të jetë i ekspozuar ndaj pornografisë në qoftë se ju gjatë bisedave zbuloni që:

-

Fëmija tregon një kureshtje të pazakontë në lidhje me seksualitetin e
moshës së tij;

-

Manifeston shenja të parakohshme të aktivitetit seksual;

-

Flet për shfaqje të pop-ups ose e-mail-ve të papërshtatshme në
kompjuterin tij;

-

Gjatë bisedës rrit fshehtësine ose vetëmbrojtjen;

Në qofte se fëmija ka hasur pornografi në internet – çfarë duhet të bëjmë?
Së pari, përpiquni të:
-

Kuptoni se fëmijët natyrshëm janë kuriozë për seksin;

-

Kuptoni se fëmijët duhet dhe duan udhëzime nga të rriturit;

-

Informoni fëmijët rreth seksualitetit të shëndoshë dhe respektit për veten;
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Mbani linjat e komunikimit të hapur duke dëgjuar se çfarë thonë fëmijët dhe çfarë ata nuk e thonë.

Pyetini fëmijët:
-

A keni parë ndonjëherë në internet diçka që ju ka vënë në siklet ose ju ka bërë
kurioz?
A keni parë aksidentalisht foto seksuale online?
Si ka ndodhur kjo? Si jeni ndjerë?
Pyetini fëmijët nëse shokët e tyre kanë vizituar aksidentalisht apo me qëllim
faqe pornografike online?
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11. MEKANIZMAT PËR MBROTJEN E FËMIJEVE NGA
PORNOGRAFIA ONLINE
Shteti ka një detyrim për të mbrojtur të drejtat e fëmijeve. Dhuna ndaj fëmijëve pavarësisht se ku ndodh është
shkelje e këtyre të drejtave. Prandaj shteti ka një detyrim për të ndihmuar viktimat e abuzimit në internet, të
sigurojë që ata të trajtohen me dinjitet, kujdes dhe respekt nga ana e institucioneve dhe individëve që e
përfaqësojnë shtetin.
Disa nga mekanizmat shtetërore që punojne për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve janë:

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës
Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës është person juridik, në varësi të ministrisë që
bashkërendon punën për çështjet për mbrojtjen e fëmijës.

Detyrat e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës
1. Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës ka këto detyra:
a) të monitorojë dhe të kontrollojë zbatimin e ligjit pë mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, të strategjisë
kombëtare e të planit të veprimit të saj, përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë
në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijës dhe të legjislacionit në fuqi në këtë fushë;
b) t’i paraqesë ministrit që bashkërendon punën për çështjet e mbrojtjes së fëmijës propozime për politika dhe
ndryshime ligjore e nënligjore në fushën e të drejtave dhe të mbrojtjes së fëmijës;
c) të përgatisë dhe t’i propozojë ministrit që bashkërendon punën për çështjet për mbrojtjen e fëmijëve
udhëzime metodologjike për njësitë e të drejtave e të mbrojtjes së fëmijës në organet e qeverisjes vendore; ç)
të bashkëpunojë me strukturat shtetërore përgjegjëse në procesin e hartimit të propozimeve e të zbatimit të
politikave integruese në Bashkimin Europian në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijës;
d) t’i japë mbështetje teknike organizatave jofitimprurëse që punojnë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të
fëmijës;
dh) të bashkërendojë punën për përgatitjen e materialeve dhe organizimin e mbledhjeve të Këshillit Kombëtar
për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës, në bashkëpunim me strukturën përgjegjëse të ministrit që mbulon
çështjet e mbrojtjes së fëmijës;
e) të organizojë dhe të bashkërendojë kërkimet shkencore dhe veprimtaritë informuese në fushën e mbrojtjes
së të drejtave të fëmijës;
ë) të ndërtojë dhe të realizojë veprimtari për edukimin, trajnimin, ndërgjegjësimin e qytetarëve, si dhe të
punonjësve e të funksionarëve të administratës publike e të sistemit gjyqësor për të drejtat dhe mbrojtjen e
fëmijës, vetë ose në bashkëpunim me institucione të tjera;
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f) të ndërtojë mekanizmat e mbledhjes së statistikave, në bashkëpunim me Institutin e Statistikave dhe me
institucionet e tjera shtetërore, si dhe të mbikëqyrë mbledhjen dhe përpunimin e tyre;
g) të unifikojë të dhënat statistikore për çështjet që lidhen me fëmijët, në bashkëpunim me mekanizmat
institucionalë në nivel vendor për mbledhjen dhe përpunimin e përgjithshëm të tyre;
gj) të realizojë mbledhjen, analizën dhe shpërndarjen e informacionit për promovimin e respektimin e mbrojtjes
së të drejtave të fëmijës;
h) t’i paraqesë ministrit që bashkërendon punën për çështjet e mbrojtjes së fëmijës, brenda tremujorit të parë
të çdo viti, raportin e vitit paraardhës për 16 veprimtarinë e realizuar, për ecurinë e punës, problemet e hasura
dhe për rrugët për kapërcimin e tyre, në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijës;
i) të zhvillojë dhe të mirëmbajë sistemin e informacionit për: - institucionet e specializuara për fëmijët dhe
personat e kontaktit; - organizatat jofitimprurëse që punojnë në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijës; të dhëna të tjera që lidhen me mbrojtjen e fëmijës;
j) të koordinojë burimet e ndryshme të autoriteteve shtetërore përgjegjëse për mbrojtjen e fëmijëve;
k) të vendosë gjobë ndaj shkelësve të ligjit, sipas përcaktimeve të nenit 40 të këtij ligji.
l) të bashkërendojë veprimtarinë e saj me agjencitë homologe në vendet e tjera.
2. Autoritetet shtetërore përgjegjëse, në nivel qendror dhe vendor, kanë detyrimin ligjor për të bashkëpunuar
me Agjencinë, për shkëmbimin e informacionit, të statistikave dhe të të dhënave të tjera të kërkuara në kuadër
të realizimit të veprimtarisë së saj.
3. Llojet, mënyra e shkëmbimit dhe e përpunimit të informacionit dhe të të dhënave statistikore të kërkuara
nga Agjencia e nga strukturat shtetërore përgjegjëse, në nivel qendror dhe vendor, përcaktohen me vendim të
Këshillit të Ministrave.
4. Procedurat e kryerjes së kontrollit dhe të vendosjes së sanksioneve nga Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e
të Drejtave të Fëmijës, ndaj shkelësve të të drejtave të fëmijëve, përcaktohen me vendim të Këshillit të
Ministrave.

Njësia për të drejtat e fëmijës në këshillin e qarkut
Njësia për të drejtat e fëmijës, që funksionon brenda strukturës administrative të këshillit të qarkut, si njësi e
posaçme ose si njësi e strukturave të ngarkuara me çështje sociale, ka për detyrë:
a) të monitorojë dhe të vlerësojë mënyrën e zbatimit të ligjeve dhe të politikave që lidhen me mbrojtjen e të
drejtave të fëmijës në territorin e qarkut;
b) të identifikojë dhe të koordinojë referimin e rasteve të shkeljeve apo të abuzimit, të keqpërdorimit të të
drejtave të fëmijëve në territorin e qarkut;
c) të koordinojë funksionimin e grupit multidisplinar, për identifikimin, analizën dhe referimin e rasteve të
dhunës në familje në territorin e qarkut;
ç) të bashkëpunojë dhe të shkëmbejë informacionin për trajtimin e të drejtave të fëmijës me çdo strukturë
përgjegjëse shëndetësore, arsimore, policore, të qeverisjes vendore, në bashki dhe komuna, apo të shoqërisë
civile;
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d) të organizojë takime informuese, edukuese dhe trajnuese për të drejtat e fëmijës në qark;
dh) t’i raportojë këshillit të qarkut për ecurinë e respektimit të të drejtave të fëmijës në territorin e qarkut;
17 e) t’i raportojë periodikisht Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës të dhënat
statistikore që ka përpunuar, për gjendjen e të drejtave të fëmijës në qark;
ë) t’i paraqesë periodikisht Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës informacione për
situatën e zbatimit të të drejtave të fëmijës në qark.
Pranë këshillit të qarkut krijohen grupet multidisiplinare për mbrojtjen, referimin dhe analizën e rasteve të
fëmijëve në rrezik në territorin e qarkut.

Njësia për mbrojtjen e fëmijës në bashki/komunë
1. Njësia për mbrojtjen e fëmijës në bashki/komunë funksionon brenda strukturës administrative të
bashkisë/komunës, si njësi e posaçme ose si njësi e strukturave të ngarkuara me çështje sociale dhe ka për
detyrë:
a) të vlerësojë dhe të monitorojë në vazhdimësi situatën e familjeve të fëmijëve në rrezik, derisa fëmija të
konsiderohet “jo në rrezik”;
b) të bëjë identifikimin dhe të bashkërendojë, në mënyrë multidisiplinare, mbrojtjen, referimin dhe analizën e
rasteve në territorin e bashkisë/komunës;
c) të sensibilizojnë komunitetin, të organizojë takime informuese, edukuese dhe trajnuese për mbrojtjen e
fëmijës në territorin e bashkisë/komunës;
ç) të bashkëpunojë me administratorët e shërbimeve shoqërore, psikologët e shkollave, mjekun e familjes,
autoritetet përgjegjëse të rendit, punonjësit socialë të qendrave të shërbimeve publike e jopublike, për
përmirësimin e situatës së mbrojtjes së fëmijës në territorin e bashkisë/komunës;
d) të shërbejë si qendër informacioni, ku fëmijët dhe familjet në territorin e bashkisë/komunës mund të
informohen apo të referohen te shërbime të tjera mbështetëse, sipas nevojave që ata kanë;
dh) t’i raportojë periodikisht Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës të dhënat statistikore
që ka përpunuar për mbrojtjen e fëmijës në territorin e bashkisë/komunës;
e) t’i paraqesë periodikisht Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës informacione për
situatën e mbrojtjes se fëmijës në territorin e bashkisë/komunës.
2. Pranë bashkisë/komunës krijohen grupet multidisiplinare për mbrojtjen, referimin dhe analizën e rasteve të
fëmijëve në rrezik në territorin e bashkisë/komunës.
3. Në njësinë për mbrojtjen e fëmijës në bashki/komunë të ketë, të paktën, një punonjës me formim në fushën
e punës sociale.
Mekanizmi ligjor për mbrojtjen e fëmijëve nga pornografia
Legjislacioni shqiptar nuk është i përshtatshëm për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet me të cilat përballen online,
siç është dhe aksesi ndaj materialeve pornografike. Vetëm neni 117 i Kodit Penal që trajton krimin tradicional
është përshtatur për të mbrojtur fëmijët nga pornografia online.
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Neni 1171
Pornografia
Prodhimi, shpërndarja, reklamimi, importimi, shitja e botimi i materialeve pornografike në mjediset ku ka
fëmijë, me çdo mjet ose formë, përbëjnë kundërvajtje penale dhe dënohen me burgim deri në dy vjet.
Prodhimi, importimi, ofrimi, vënia në dispozicion, shpërndarja, transmetimi, përdorimi ose posedimi i
pornografisë së fëmijëve, si dhe krijimi i aksesit në mënyrë të vetëdijshme në të, me çdo mjet ose formë,
dënohet me burgim nga tre deri në dhjetë vjet.
Rekrutimi, përdorimi, shtrëngimi, ose bindja e një fëmije, për të marrë pjesë në shfaqje pornografike, ose
marrja pjesë në shfaqje pornografike që përfshijnë fëmijët, dënohet me burgim nga pesë deri në dhjetë vjet.”.

Ndryshuar me ligjin Nr. 144/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë
27.1.1995“Kodi penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar
1
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ANEKS 1

SHEMBUJ KËSHILLASH PLOTËSUESE
NË KËSHILLIM
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Mos ju përgjigj asnjë lloji komunikimi, përfshi këtu, mesazhe, telefonata, apo email-e që kanë përmbajtje të
cilat të shqetësojnë. Kjo thjesht inkurajon ngacmimin ndaj jush.
Mos i fshi mesazhet: nëse ti shikon një mesazh dhe e identifikon si një material që ka për qëllim ngacmimin,
shqetësimin, apo turpërimin tënd, ruaje që të shërbejë si provë e incidentit për autoritetet. Nuk është e
nevojshme që të hapësh mesazhin dhe ta lexosh atë. Gjithsesi operatorët duhet të hapin disa dokumente në
mënyrë që të vërtetojnë natyrën e përmbajtes që është raportuar.
Njofto njerëz që mund të bëjnë diçka për incidentin. Mund të bësh një denoncim në linjën tonë të këshillimit
rreth materialit apo komunikimit që të ka shqetësuar. Nuk duhet të merresh ti me atë! Nëse ti beson që
përmbajtja apo aktiviteti on-line e dikujt është ilegal, mund të bisedosh me ne ose prindërit e tu, ose me kë të
ndihesh ti më mirë, rreth kësaj çështjeje. Nëse ti ndjen që kjo është shumë serjoze, ne mund të përpiqemi që të
lajmërojmë autoritetet sëbashku. Kjo mund të përfshijë administrimin e websait-it dhe linjën tonë, por edhe
policinë.
Blloko dërguesin: Mos u merr me asnjë që të shqetëson. Bllokoji ata.
Bisedo me dikë që i beson: diskutimi rreth çështjes me prindërit e tu, miqtë, mësuesit, apo me njerëzit që ti i
beson është një mënyrë e mirë të fillosh të meresh me ngacmimin.
Hapsira kibernetike është një hapësirë publike. Shpesh duket që hapësira kibernetike është e ndarë nga jeta
publike, por kjo nuk është e vërtetë. Kupto ato që poston, njih të drejtat dhe përgjegjësitë e tua. Ji i
respektueshëm dhe qëndro nën kontroll.
Nëse telefonuesi është shumë i stresuar: informoje telefonuesin të caktojë një takim me një këshillues ose
psikolog në mënyrë që të marrë ndihmë të specializuar. Nëse telefonuesi është minoren, informoje fëmijën të
flaës me prindërit e tij/saj në mënyrë që të bëjë diçka me miratimin e tyre.
Shembuj për këshillat që duhen dhënë në rastet kur një fëmijë raporton grooming.
Grooming ndodhkur një i rritut tenton qëllimisht kontakte me një minoren të arrijë një takim, me tendencën
për të kryer një ngacmim seksual. Për t’u quajtur vepër penale nuk është e domosdoshme të ndodhë dëmtimi i
fëmijës gjatë incidentit. Shembuj këshillash që mund të jepen:
Mos ju përgjigj asnjë lloji komunikimi me individë që dyshon se po tentojnë grooming ndaj teje.
Mos i fshi mesazhet: nese identifikon një mesazh si material që ka për qëllim të të manipulojë drejt një takimi
personal, ruaje diku që të shërbejë për autoritetet si një provë për incidentin.
Njofto autoritetet: Grooming është një vepër kriminale dhe policët mund të marrin veprime të menjëhershme.
Nëse ti je dakort, ne mund të shpjegojmë si të njoftohen web-masters, Internet Service Providers, policia dhe
linja jonë që një përdorues interneti po ben përpjekje për grooming ndaj teje.
Blloko dërguesin: mos tolero ose inkurajo asnjë lloj komunikimi me atë që përpiqet për grooming. Nëse të
kanë bërë shantaz ose të kanë kërcënuar, shpjego se çfarë të është thënë dhe ne mund të mendojmë për një
mënyrë për tu siguruar autoriteteteve kohë të mjaftueshme për të kapur personin.
Bisedo me dikë që ti i beson: Duke folur për këtë temë me prindërit, miqtë, dhe me persona që ti i beson është
një mënyrë e mirë të fillosh të merresh me grooming.
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Hapërsira kibernetike është një hapësirë publike: Tregohu racional kur flet me të panjohur në hapësirën
kibernetike. Mos i beso njërëzve menjëherë, ose t’i japësh detajet personale, foto, ose të biesh dakort të fillosh
një lidhje. Nëse vendos t’i takosh ata gjithsesi, sigurohu që të informosh prindërit për planet e tua. Nëse ti i
takon, bëje në hapësira publike ku ka shumë njerëz rreth e rrotull dhe kështu mund të kesh kontroll mbi
situatën. Bisedo me miqtë e tu për të shkuar në takim sëbashku- mos shko vetëm.
Nëse telefonuesi është në shumë ankth: informoje telefonuesin të caktojë një takim me një këshillues ose
psikolog në mënyrë që të marrë ndihmë të specializuar. Nëse telefonuesi është minoren, informoje fëmijën të
flasë me prindërit e tij/saj në mënyrë që të bëjë diçka me miratimin e tyre.
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ANEKS 2
INSTITUCIONET QEVERITARE
PËRGJEGJËSE PËR SIGURINE ONLINE
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Agjencia Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike (ALCIRT) është autoriteti qendror për identifikimin,
parashikimin dhe marrjen e masave pwr mbrojtjen ndaj kërcënimeve/sulmeve kompjuterike, në përputhje me
legjislacionin në fuqi.

Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), është përgjegjëse për administrimin e
infrastrukturës qeveritare të Çelësit Publik (PKI) dhe siguron pajtueshmërinë me nenin 19 të ligjit nr.9880, datë
25.2.2008 "Për nënshkrimin elektronik”. Në shërbimet që ofron nëpërmjet Qendrës së të Dhënave Qeveritare
(Datacenter Qeveritar), për administratën publike, garanton autentifikim dhe identifikim të sigurtë, internet të
sigurtë dhe DNS të sigurtë.

Policia e Shtetit, është organi përgjegjës për parandalimin, zbulimin dhe hetimin e veprave penale, ndër të cilat
përfshihen dhe veprat penale në fushën e TIK, që ndiqen nga Sektori i Kundër Krimit Kompjuterik. Prokuroria e
përgjithshme përmes sektorit të krimeve kibernetike ushtron ndjekjen penale për vepra penale në fushën e
kibernetikës. Kjo strukturë kontrollon aktivitetin e njësive të posaçme për ndjekjen e krimeve kibernetike, që
janë ngritur në prokuroritë e rretheve gjyqësore.

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), kontrollon zbatimin e masave të nevojshme
mbrojtëse teknologjike për mbrojtjen e të dhënave personale të pajtimtarëve dhe siguron integritetin dhe
sigurinë e rrjeteve të komunikimeve elektronike publike.

Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është autoriteti përgjegjës i pavarur, që mbikëqyr dhe
monitoron, në përputhje me ligjin, mbrojtjen e të dhënave personale elektronike gjatë ruajtes, përpunimit dhe
transmetimit të tyre, duke respektuar e garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.

Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, është institucion publik i pavarur në ushtrimin e detyrës së tij si
dhe autoritet përgjegjës i cili siguron mbrojtje efektive nga Diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit
diskriminimin.
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