
“Të mbështesim së bashku të ardhmen e fëmijëve pa kujdes 
prindëror”

Familja është e vetmja gjë që ofron ngrohtësi për nevojat e tyre. 
Hapi dyert tua, strehoje një fëmijë pa kujdes prindëror.

Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale

Për më shumë informata kontaktoni: 
Qendrën për Punë Sociale në komunën tuaj ose

Organizatën e Fëmijëve pa Kujdes Prindëror – OFAP
Tel: +383 (38) 613 888

Email: ofap.kosova@hotmail.com,   info@ofap.org
Web: www.Ofap.org

Facebook: Ofap Kosova, Organizata për fëmijet pa kujdes prindëror

Implementuar nga:

Çfarë është Strehimi Familjar?

Është formë alternative e mbrojtjes sociale për 
fëmijët pa përkujdesje prindërore, të keqtrajtu-
ar dhe të lënë pas dore dhe për fëmijët 
prindërit e të cilëve për çfarëdo arsye janë 
penguar në ushtrimin e të drejtës prindërore.  
Kjo formë e mbrojtjes nënkupton vendosjen e 
përkohshme të fëmijës në një familje tjetër, 
atëherë kur qëndrimi i fëmijës në familjen 
biologjike është i pamundur. 

Disa veçori të strehimit familjar: 

• Periudhë e përkohshme e strehimit,
• Mbajtja e marrdhënieve me familjen e origjinës, 
• Parashikimi i kthimit në familjen e origjinës, 
• Fëmijëve ju garantohet kujdesi, mbrojtja, edukimi, arsimimi dhe
               mbështetja drejt zhvillimit të shkathtësive për jetë të pavrur.
• Fëmijët mund të jenë të grupmoshave prej 0 deri 18 vjeç. 
• Për të gjithë fëmijët bëhet  kompensim material  nga shteti. 

Organizata e Fëmijëve pa Kujdes Prindëror - OFAP:

“Organizata për Fëmijët pa Kujdes Prindëror - OFAP” është shoqatë kombëtare 
humanitare, që ka për qëllim  mbrojtjen e fëmijëve pa kujdes prindëror në Kosovë.        
Misioni i organizatës është që çdo fëmijë të braktisur dhe pa kujdes prindëror t’i 
ofrohet një familje e përkohshme që të jetojë, të rritet, të ndjehet  pjesë e saj dhe të 
ketë dashurinë që i nevojitet. OJQ OFAP ofron mbështetje psikosociale në ofrim të 
shërbimëve sociale dhe familjare sipas udhëzimeve administrative dhe ligjeve në 
fuqi në Kosovë.




