
MATERIALE TRAJNIMI TË UNODC
për elementet e terapisë familjare për trajtimin
e adoleshentëve me çrregullime në lidhje me
përdorimin e drogës dhe substancave të tjera

përfshirë adoleshentët në kontakt me ose

në rrezik të kontaktit me sistemin e drejtësisë penale
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Hyrje

Tabela 1. Faktorët e rrezik dhe faktorë mbrojtës për çrregullimet nga
përdorimi i substancave

Adoleshenca përfaqëson një kohë në
jetën e të rinjve kur ata kalojnë nga
fëmijëria në moshë madhore ndërsa
pësojnë shumë ndryshime fizike dhe
emocionale. Adoleshenca është
gjithashtu një kohë e rritjes së nd‐
jeshmërisë ndaj ndikimeve të
ndryshme dhe shpesh shfaqjes së
sjelljeve të rrezikshme, të cilat mund
të përfshijnë përdorimin e substan‐
cave dhe delikuencën. Ndjeshmëria
ndaj fillimit dhe zhvillimit të për‐
dorimit të substancave dhe çregul‐
limeve nga përdorimi i substancave
dhe sjelljeve problematike siç është
delikuenca shoqërohet me një rrezik
biopsikosocial dhe faktorë mbrojtës
në nivele të ndryshme. Rreziku dhe
faktorët mbrojtës mund të ndahen
në tre kategori kryesore: familjare,
shoqërore (p.sh., marrëdhënie devi‐
juese me bashkëmoshatarët, presion
nga bashkëmoshatarët, bulizmi dhe
lidhja me banda), dhe individuale
(p.sh., deficit i vëmendjes, çrregul‐
lim i hiperaktivitetit, depresion dhe
çrregullim i stresit postraumatik).

FAKTORËT E RREZIKUT

Trauma dhe fatkeqësi në fëmijëri

— Abuzimi dhe neglizhimi në
fëmijëri

Problemet e shëndetit mendor

Varfëria

Përdorimi i substancave nga
bashkëmoshatarët dhe
disponueshmëria e drogave

Klima negative në shkollë

Familje të prishura / jofunksionale

Histori familjare e përdorimit të
drogës ose sëmundjes mendore

Faktorë të personalitetit (p.sh.,
kërkimi i ndjeshmërisë)

Përvoja e pafavorshme në fëmijëri

Braktisja e shkollës

FAKTORË MBROJTËS

Përfshirja e kujdestarit dhe ndjekja

Shëndeti dhe zhvillimi neurologjik:
— Shkathtësitë e përballimit
— Rregullimi emocional

Siguria fizike dhe përfshirja shoqërore

Lagje të sigurta

Mjedisi shkollor cilësor

Reziliencë e lartë

Jetë me prindërit të cilët janë në gjendje të
plotësojnë nevojat emocionale të fëmijëve

Integrimi në shkollë

Rrjeti i fortë shoqëror

Faktorë të personalitetit (p.sh. shmangia e
dëmit)

Grup moshatarësh me tolerancë të ulët për
përdorimin e drogës
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Tabla 2. Faktorët familjarë që kontribuojnë në cenueshmërinë e adoleshentëve

Depresioni dhe
ankthiDhuna

Braktisja e
shkollësShtatzëniaDelikuenca

Përdorimi i
substancave

Historia familjare e sjelljes
problematike

СЕМЕЈСТВО

Problemet e menaxhimit të
familjes

Konflikt familjar

Qëndrime të favorshme
prindërore dhe përfshirja në
sjelljen problematike

Sidoqoftë, ato më konsistente lidhen me faktorë familjarë
siç janë struktura e familjes, procesi negativ i familjes
(p.sh., ngrohtësia e ulët prindërore, konfliktet familjare,

armiqësia prindërore), keqtrajtimi në fëmijëri, përdorimi
i substancave nga prindërit dhe mbikëqyrja joadekuate e
prindërve (Essau, 2002, 2008).

Me përjashtim të duhanit dhe alkoolit, kanabisi
konsiderohet si droga më e përdorur mes adoleshentëve.
Çrregullimet nga përdorimi i drogës dhe substancave të
tjera shpesh shoqërohen me çrregullime shëndetësore
bashkë-sëmundje të tilla si ankthi, depresioni dhe
çrregullim i sjelljes (Essau et al., 1998; Fergusson et al.,
1993; Lewinsohn et al., 1993; Rohde et al., 1996). Në
vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme, adoleshentët
me çrregullime në lidhje me përdorimin e drogës dhe
substancave të tjera dhe familjet e tyre nuk kanë ose kanë
qasje shumë të kufizuar në trajtim efektiv për çrregullimet
në lidhje me përdorimin e drogës (Medina-Mora et al.,
2013).

Adoleshentët që përdorin drogë dhe substanca të tjera
janë gjithashtu të ekspozuar ndaj rrezikut të kontaktit me
sistemin e drejtësisë penale. Për shembull, në vitin 2015,
70,000 fëmijë në të gjithë botën u arrestuan për posedim
të drogës dhe mbi 17,000 u arrestuan për vepra të rënda
në lidhje me drogën (UNODC, Raporti Botëror i Drogës,
2018). Shfrytëzimi i fëmijëve nga grupe të krimit të
organizuar të përfshira në tregtinë e drogës, dhunën në
lidhje me drogën, rekrutimin në banda rrugore dhe grupe
ekstremiste të dhunshme paraqesin një shqetësim shtesë
në shumë pjesë të botës. Ndërsa rekrutimi i adoleshentëve
nga grupe të armatosura ka një histori të gjatë, rekrutimi
i adoleshentëve nga terroristë dhe grupe të dhunshme
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ekstremiste është një fenomen më i ri. Faktorët e
mundshëm të rrezikut për ekstremizëm të dhunshëm
përfshijnë faktorë stresues siç janë kriza familjare, përvoja
e traumës ose abuzimit ose pasja e një anëtari të familjes
në një rrjet ekstremist të dhunshëm (RTI International,
2018).

Disa dokumente të politikës, duke përfshirë rezolutën
58/2 të Komisionit për Droga Narkotike "Trajtim për
mbështetjen dhe kujdesin për fëmijët dhe të rinjtë me
çrregullime në lidhje me përdorimin e substancave" i kanë
bërë thirrje Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Drogat
dhe Krimin (UNODC) për të inkurajuar Shtetet Anëtare
të "konsiderojnë zbatimin e programeve shkencore të
bazuara në prova dhe programe të qëndrueshme të

shërimit, siç është kujdesi psikosocial, për fëmijët dhe të
rinjtë që mund të kërkojë përfshirjen e familjes ".
Dokumente të mëtejshme të politikave si Konventa për të
Drejtat e Fëmijëve (1990) dhe Udhëzimet e Kombeve të
Bashkuara për Parandalimin e Delikuencës së të Miturve
(1990) i kanë dhënë rëndësi kryesore rolit të familjes.

Si përgjigje, UNODC, në bashkëpunim të ngushtë me
Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH), zhvilloi
Treatnet Family – materiale trajnuese të UNODC për
elementet e terapisë familjare për trajtimin e
adoleshentëve me çrregullime në lidhje me përdorimin e
substancave, përfshirë ata që janë në kontakt me sistemin
penal të drejtësisë, si një ndërhyrje e shkallëzuar dhe e
bazuar në aftësi.

Krijimi i shoqërive reziliente ndaj drogës dhe krimit

Familjet janë të rëndësishme për funksionimin e shoqërisë
dhe janë njësia themelore e komuniteteve në të gjithë
botën. Terapia familjare mbështet familjet dhe
adoleshentët e prekur nga një sërë sfidash përfshirë
përdorimin e substancave ose delikuencën përmes
përmirësimit të funksionimit të familjes dhe
komunikimit familjar. Terapia familjare ndihmon familjet
të identifikojnë dhe eventualisht të ndryshojnë modelet
aktuale të komunikimit dhe sjelljes. Një aspekt i
rëndësishëm në terapinë familjare është aftësia për të
vlerësuar perspektiva të shumta dhe për të folur rreth tyre
në një mënyrë të tillë që anëtarët e ndryshëm të familjes
të jenë në gjendje të kuptojnë se çfarë po përjetojnë
anëtarët e tjerë të familjes dhe të analizojnë se cilat hapa
mund t'i ndërmarrin ata vetë për të punuar drejt një

zgjidhjeje. Një proces terapeutik me familjen dhe
potencialisht sistemet me të cilat është përfshirë familja,
mund të sjellë ndryshime pozitive, përfshirë uljen e
përdorimit të substancave adoleshente ose delikuencën.
Në një qasje sistemike, problemet shikohen nga një
perspektivë e integruar dhe holistike, duke përfshirë të
gjithë anëtarët përkatës të një sistemi shoqëror, siç është
familja. Në të menduarit sistematik, një ndryshim pozitiv
në nivel të një sistemi (p.sh., individual, familjar dhe të
komunitetit; të menduarit, të ndjerit dhe të sjelljes),
mund të shkaktojë ndryshime pozitive edhe në nivele të
tjera. Në mënyrë të ngjashme, ndërsa familja fillon të
funksionojë më mirë përgjithësisht, çështjet që lidhen me
përdorimin e drogës dhe sjelljen problematike shpesh do
të përmirësohen si rezultat i kësaj.
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Në teorinë e ekologjisë sociale të Bronfenbrenner
(1979), individët shihen si të integruar brenda një
kompleksi të sistemeve të ndërlidhura që
përfshijnë faktorë individualë, familjarë dhe
jashtëfamiljarë (bashkëmoshatarë, shkollë, lagje).
Sjellja shihet si produkt i bashkëveprimit reciprok
midis individit dhe këtyre sistemeve dhe i
marrëdhënieve të sistemeve me njëri-tjetrin.

Figura 1 Teoria e ekologjisë sociale e Bronfenbrenner

Terapitë familjare si Qasja e Përforcimit të Komunitetit
Adoleshent (ACRA), Terapia e Shkurtër Familjare
Strategjike (BSFT), Terapia Familjare Funksionale (FFT),
Terapia Familjare Shumëdimensionale (MDFT) dhe
Terapia Shumë- Sistemike (MST), shpesh u referohen
teorive të sistemeve ekologjike dhe kanë demonstruar në
mënyrë empirike efekte të rëndësishme në zvogëlimin e
përdorimit të drogaave nga adoleshentët dhe delikuencën
(Rigter et al., 2013), uljen e recidivizmit dhe përdorimin
e nën-qëndrimit midis të rinjve me rrezik të lartë në
bandat (Thornberry et al., 2018), zvogëlimi i problemeve

emocionale dhe të sjelljes dhe bashkë sëmundjeve
psikiatrike (shih Essau, 2002). Terapia familjare
gjithashtu është treguar e mirë për përfshirjen dhe
mbajtjen e të rinjve të vështirë dhe anëtarëve të familjes.
OBSH (2015) identifikoi terapinë familjare si një trajtim
efektiv, veçanërisht për çrregullimet e përdorimit të
kanabisit dhe stimuluesve. Për më tepër, terapia familjare
është rekomanduar në Standardet Ndërkombëtare të
UNODC-OBSH për Trajtimin e çrregullimeve në lidhje
me përdorimin e drogës.
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Figura 2 Reduktimi i përdorimit të drogës
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Figura 3 Ulja e delikuencës
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Treatnet Family

Grafiku 4. Teorija e ndryshimit e Treatnet Family

Ndërhyrjet
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Aktualisht ka pak prova në lidhje me strategjitë efektive
për trajtimin e çrregullimeve të përdorimit të substancave
nga adoleshentët në vendet me të ardhura të ulëta dhe të
mesme. Treatnet Family – Materialet e trajnimit të
UNODC për elementet e terapisë familjare për trajtimin
e adoleshentëve me çrregullime të përdorimit të drogës
dhe substancave të tjera duke përfshirë adoleshentët në
kontakt ose në rrezik të kontaktit me sistemin e drejtësisë
penale - ka për qëllim të mbështesë praktikues në sektorët
e shëndetësisë, shoqërisë dhe drejtësisë penale të cilët
punojnë me të rinjtë dhe familjet e tyre, përfshirë ata që
janë në kontakte me sistemin e drejtësisë penale. Treatnet
Family synon të eksplorojë më tej efektivitetin e
mundshëm në parandalimin e rekrutimit të të rinjve në
grupe të dhunshme ekstremiste. Ndërhyrjet mund të jenë
të suksesshme nëse ato forcojnë faktorët mbrojtës duke
ulur faktorët e rrezikut dhe ndjeshmërisë, duke
kontribuar kështu në zhvillimin e përgjithshëm pozitiv të
të rinjve dhe angazhimin e tyre pozitiv në familjet dhe
komunitetet e tyre.

Treatnet Family është zhvilluar rreth elementeve
thelbësore të identifikuara të qasjeve të terapisë familjare
të bazuar në prova (Hogue et al, 2009) dhe integron
ndërhyrjet terapeutike duke përfshirë sjelljet pozitive të
riformulimit, qëllimet dhe ndërveprimin; të menduarit,
riformulimin dhe ndërhyrjen relacionale; marrjen e
perspektivës; përfshirja e shumë sistemeve; zvogëlimin e
rezistencës dhe negativitetit; identifikimin dhe
përdorimin e pikave të forta familjare; gjenerimin e
shpresës; forcimin e punës dhe mbështetjen ekipore të
prindërve; dhe duke përdorur vlerësime dhe ndërhyrje
sistematike të përqendruara në të tashmen. Këto elemente
u zhvilluan fillimisht në vendet me të ardhura të larta dhe
qëllimi i Treatnet Family është t'i vërë ato në dispozicion
në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme për
trajtimin e adoleshentëve me çrregullime nga përdorimi i
alkoolit dhe drogës dhe familjeve të tyre. Treatnet Family
integron elemente të zgjedhura të bazuara në prova të
terapisë familjare që synojnë të trajtojnë përdorimin e
substancave dhe sjelljen kriminale të adoleshentëve.
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Paketa e trajnimit Family Treatnet

UNODC Family-based treatment
training package for adolescents
with drug and other substance use
disorders including those in
contact or at risk of contact with
the criminal justice system

Prac��oner Manual

Elements of Family Therapy
for Adolescents with

Substance Use Disorders

UNODC Family-based treatment
training package for adolescents
with drug and other substance use
disorders including those in
contact or at risk of contact with
the criminal justice system

Study Protocol

Pervention, Treatment and Rehabilitation Section
Drug Prevention and Health Branch
United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna, Austria Version: October 1, 2019

UNODC Family-based treatment
training package for adolescents
with drug and other substance use
disorders including those in
contact or at risk of contact with
the criminal justice system

Trainer Manual

Materiale të Treatnet Family për trajnues dhe praktikues

Paketa e trajnimit Treatnet Family u zhvillua si pjesë e
strategjisë së trajnimit të UNODC Treatnet për të
mbështetur Shtetet Anëtare në përpjekjet e tyre për të
siguruar trajtim dhe kujdes për çrregullimet në lidhje me
përdorimin e drogës të bazuar në prova. Treatnet Family
kontribuon veçanërisht në pjesën e paketës së trajnimit
UNODC Treatnet që mbulon elemente të trajtimit
psikosocial, i projektuar si një paketë trajnimi-për-
trajnues për të siguruar mbështetje dhe shërbime
psikosociale cilësore për pacientët / klientët që vuajnë nga
çrregullimet e përdorimit të drogës. Treatnet Family u
pilotua si një trajnim i trajnuesve dhe trajnim i
praktikuesve në vitin 2018/2019 dhe do të përshtaten më
tej për të përmbushur nevojat dhe kontekstet kulturore të
vendeve që e zbatojnë atë.

Paketa e trajnimit Treatnet Family përfshin diapozitiva në
PowerPoint me udhëzime të gjera për trajnues, leksione,
diskutime, video, demonstrime të roleve, shembuj të
rasteve, praktikim të aftësive dhe aktivitete të tjera të të
nxënit me pjesëmarrje.
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Konkluzione

Standardet Ndërkombëtare të UNODC-OBSH-së për
trajtimin e çrregullimeve në lidhje me përdorimin e
drogës (2020) rekomandojnë trajtime gjithëpërfshirëse,
shumë sektoriale dhe multi-disiplinore, të bazuara në
prova, dhe të përshtatura për nevojat specifike të
popullatave të ndryshme. Standardet theksojnë nevojën
për shërbime të specializuara për adoleshentët dhe
rekomandojnë terapinë familjare si një ndërhyrje të
bazuar në prova. Treatnet Family ofron aftësi shtesë për
punëtorët shëndetësorë, socialë dhe të drejtësisë penale në
kontakt me adoleshentët dhe familjet e tyre. Aftësitë
Treatnet Family mund të përdoren në mjedise të
ndryshme në të gjithë botën si pjesë e një vazhdimësie
kujdesi.

Aftësitë e Treatnet Family mund të përshtaten dhe të
integrohen në praktikën e përditshme si në mjediset me
të ardhura të larta ashtu edhe në ato me të ardhura ulëta
dhe duhet të shoqërohen nga monitorimi dhe vlerësimi.
Treatnet Family synon të demonstrojë efektivitetin e tij
në trajtimin e çrregullimeve nga përdorimi i substancave
te adoleshentët dhe më gjerë, duke përfshirë një strategji
për të parandaluar dhe zvogëluar delikuencën.

Treatnet Family sugjerohet si një mjet shumë faktorësh që
kontribuon në arritjen e qëllimeve të mëposhtme të
zhvillimit të qëndrueshëm:

SHËNDET I MIRË
DHEMIRËQENIE

QYTETEDHE
KOMUNITETE TË
QËNDRUESHME

PAQEDHEDREJTËSI
INSTITUCIONE
TË FORTA

BARAZI
GJINORE

ZVOGËLIM
I PABARAZIVE
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