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Pasqyrë e Modelit të Ri të Propozuar 

Kjo Letër e Bardhë përcakton qasjen e Qeverisë për të përmbushur zotimin në Programin që 
Qeveria t'i japë fund Sigurimit Direkt dhe ta zëvendësojë atë me ‘një rregullore të re strehimi 
për Mbrojtje Ndërkombëtare të përqendruar në një qasje jo-fitimprurëse.’  
 
Mbështetja e kësaj reforme është një angazhim që sistemi i ri do të sigurojë akomodim, 
shëndetësi, arsim, mbështetje të të ardhurave dhe nevoja të tjera të shërbimeve, dhe do të 
jetë profesional dhe i bazuar në një qasje të të drejtave të njeriut.   
 
Irlanda, si anëtare e Kombeve të Bashkuara dhe e Bashkimit Evropian, është e angazhuar për 
të siguruar strehim të sigurt dhe të qëndrueshëm për ata që kërkojnë mbrojtjen tonë për 
shkak të luftës, persekutimit dhe presioneve migratore.    
 
Kjo Letër e Bardhë paraqet sistemin e ri për strehim dhe mbështetje, të përhershëm dhe 
profesional, dhe të përqendruar tek aplikuesi, për ata që kërkojnë statusin e Mbrojtjes 
Ndërkombëtare, i cili do t'i mundësojë Shtetit të përmbushë angazhimet tona ndërkombëtare 
tani dhe në të ardhmen.   
 
Letra e Bardhë informohet nga puna e Grupit Këshillëdhënës për Sigurimin e Mbështetjes, 
përfshirë Akomodimin për Personat në procesin e Mbrojtjes Ndërkombëtare - e cila u kryesua 
nga Dr Catherine Day dhe e cila më tej do të quhet 'Grupi Këshillëdhënës' - dhe nga Grupi 
Ndërsektorial për Mbrojtje Ndërkombëtare. Raporti i Grupit Këshillëdhënës demonstroi se si 
modeli aktual mund të përfundonte dhe të zëvendësohej me një sistem që do të ishte më 
efektiv nga kostoja. ection.  
 
Letra e Bardhë paraqet një model të ri i cili dallon në mënyrë të veçantë nga sistemi aktual. 
Siç u përmend, modeli do të përqendrohet në një qasje të të drejtave të njeriut; me 
mbështetjet kryesore të drejtuara drejt sigurimit të integrimit me pavarësi.  
 
Fazat 
Modeli i ri propozon një qasje dyfazore për të akomoduar aplikuesit për Mbrojtje 
Ndërkombëtare.  
 
FAZA E PARË 

Në akomodimin e Fazës së Parë, aplikuesi do të akomodohet në një Qendër Pranimi dhe 
Integrimi për katër muaj. Fokusi në Fazën Një do të jetë në identifikimin e nevojave, 
përcaktimin e rrugëve dhe lidhjen e aplikuesve me shërbimet e duhura.  
 
Parimi udhëzues për Fazën e Parë do të jetë një qasje që kërkon të inkurajojë integrimin që 
nga dita e parë, për t’i vendosur njerëzit në rrugën më të suksesshme të mundshme drejt një 
jete të pavarur në Irlandë, nëse aplikimi i tyre rezulton i suksesshëm.   
 
Akomodimi në Qendrat e Pranimit dhe Integrimit do të jetë me dyert e veta për familjet dhe 
dhomat e veta për njerëzit beqarë, të vendosura në mënyrë specifike për njerëzit me nevoja 



të identifikuara. Informacioni gjithëpërfshirës në lidhje me procesin e Mbrojtjes 
Ndërkombëtare që aplikuesit po ndërmarrin do t'u vihet në dispozicion të gjithë aplikuesve, 
dhe do të jetë në dispozicion nga ana gjuhësore në gjuhët më të zakonshme. Kjo do të 
përfshijë informacione mbi shërbimet e Këshillit të Ndihmës Ligjore, Shërbimet Shëndetësore, 
Mbështetjet në Arsim, Kujdesi për Fëmijët, Informacionin për aktivizimin e Punësimit. 
 
Do të sigurohet një program intensiv i orientimit dhe gjuhës angleze.  
 
Do të bëhen vlerësime të të rrezikuarve për të përcaktuar nevojat e akomodimit dhe 
shërbimit dhe për të ndihmuar në përcaktimin e rrugëve të përshtatshme të mbështetjes për 
më të rrezikuarit.  
 
Aplikuesi do të jetë i lidhur me shërbimet e duhura, përfshirë shërbimet e punësimit.   
 
Një Vlerësim Shëndetësor (VSH) do të sigurohet për të gjithë aplikuesit e rinj të Mbrojtjes 
Ndërkombëtare në Fazën e Parë.    
 
Vëmendje e veçantë do t’u jepet nevojave të fëmijëve që vijnë në Irlandë me familjet e tyre.  
 
Aplikuesi do të vazhdojë të marrë një ndihmë financiare gjatë qëndrimit në Qendrën e 
Pranimit dhe Integrimit, të ngjashme me atë që sigurohet aktualisht për njerëzit në 
akomodimin e Shërbimit të Akomodimit të Mbrojtjes Ndërkombëtare (IPAS).  
 
Aplikuesit do të jenë në gjendje të aplikojnë për të hapur një llogari bankare dhe do të pajisen 
me informacion se si ta bëjnë këtë. 
 
Aplikuesit do të kenë të drejtë të aplikojnë për patentë shoferë irlandezë gjatë akomodimit 
në Fazën e Parë.   
 
Do të krijohen gjithësej gjashtë Qendra të Pranimit dhe Integrimit të cilat do të jenë në pronësi 
të Shtetit dhe do të operohen për Shtetin nga Shërbimi i ri Mbështetës i Mbrojtjes 
Ndërkombëtare. 
 
 
FAZA E DYTË 

Në Fazën e Dytë, theksi është në nxitjen e një jete të pavarur brenda komunitetit.  
 
Të gjitha akomodimet në Fazën e Dytë do të jenë me dyer të tyre, shtëpi të pavarura ose 
apartamente për familjet në mënyrë që të sigurojnë privatësi, agjenci dhe pavarësi. Beqarët 
do të strehohen në akomodim me dyer ose dhomë të veten. Shtëpitë do të vendosen brenda 
komunitetit, me mbështetje për të inkurajuar ndërlidhjen.      

 
Aplikuesve në Fazën e Dytë do t'u ofrohet strehim përmes një vargu rrugësh, pritet që dy 
opsionet e para këtu do të sigurojnë pjesën më të madhe të asaj që nevojitet:  
  



o Shtëpitë/apartamentet do të ndërtohen/fitohen përmes organeve të 
aprovuara të strehimit ose organizatave ekuivalente. Ky opsion do të përdoret 
për familjet dhe njerëzit e vetëm, veçanërisht personat beqarë në nevojë. 
  

o Ndërtesat do të rindërtohen përmes iniciativave të rinovimit urban për të 
krijuar strehim për njerëzit beqarë.  

 

o Skemat e marrjes së dhomës me qira do të përdoren për të siguruar disa nga 
akomodimet për njerëzit beqarë.  

 

o Qiradhëniet private do të përdoren për të siguruar strehim për familjet sipas 
nevojës.  

 

 Akomodimi do të vendoset në të gjitha qarqet. Vendndodhja dhe numri i aplikuesve 
që do të akomodohen në secilin qark do të përcaktohet sipas një modeli kombëtar të 
vendosjes që do të hartohet nga Shoqata e Menaxherëve të Qytetit dhe Qarkut, në 
bashkëpunim me Departamentin e Fëmijëve, Barazisë, Aftësisë së Kufizuar, Integrimit 
dhe Rinisë (DCEDIY), dhe do të merren parasysh nevojat e aplikuesit, dendësia e 
popullsisë, nevoja për strehim dhe disponueshmëria e shërbimeve publike përkatëse 
në secilin qark.  
  

 Do të aplikohen opsione të ndryshme mbështetëse në varësi të formës së akomodimit 
të ofruar.  
 

o Mbështetjet do të sigurohen nga organizata jofitimprurëse për njerëzit në 
nevojë. Këto organizata do të kontraktohen dhe financohen nga Departamenti 
i Fëmijëve, Barazisë, Aftësisë së Kufizuar, Integrimit dhe Rinisë për të ofruar 
shërbimin në një lokacion/strehim ose kompleks të apartamenteve.  
 

o Kur aplikuesi nuk konsiderohet të jetë në nevojë, punëtorët e zhvendosjes, të 
mbikëqyrur nga Departamenti i Fëmijëve, Barazisë, Aftësisë së Kufizuar, 
Integrimit dhe Rinisë, do të veprojnë në nivelin e qarkut për të lidhur aplikuesit 
me mbështetjet dhe shërbimet.    

 

o Aplikuesit dhe familjet e tyre do të kenë të drejtë qasjeje në shërbimet 
kryesore, të tilla si në lidhje me arsimin dhe shëndetësinë. Do të sigurohet 
qasja në mbështetje më intensive në gjuhën angleze. Do të prezantohet një 
model i ri i kujdesit shëndetësor.  

 

o Aplikuesi do të marrë një pagesë mbështetëse të të ardhurave nga 
Departamenti i Fëmijëve, Barazisë, Integrimit dhe Rinisë me një normë shumë 
të ngjashme me Ndihmën Shtesë nga Mirëqenia Sociale kur kalon në 
akomodimin e Fazës së Dytë nëse ata nuk kanë hyrë ende në punë, ose nëse 



pagat e tyre janë nën një pragu të caktuar. 1 Aplikuesit me fëmijë do të marrin 
gjithashtu një pagesë për mbështetjen e fëmijëve.  

 

o Aplikuesit do të kenë të drejtë të kenë qasje në punësim nëse nuk marrin një 
vendim të shkallës së parë brenda gjashtë muajve nga data e aplikimit për 
Mbrojtje Ndërkombëtare.  

 

o Aplikuesit do të kenë të drejtë të kenë qasje në aktivitetet e punësimit dhe të 
lidhen me rrjetet e punëdhënësve. Ata do të lidhen me fillimin e biznesit dhe 
mbështetjen e sipërmarrjes nëse marrin vendime pozitive në lidhje me 
aplikimet e tyre për Mbrojtje Ndërkombëtare.  

 
Fëmijët 

Si në Fazën e Parë ashtu edhe në Fazën e Dytë, kujdes i vecantë do t'i jepet mirëqenies së 

fëmijëve dhe mbrojtjes së fëmijëve. Komitetet e Shërbimeve për Fëmijë dhe të Rinj (CYPSC) 

do të sigurojnë, si pjesë të strukturës së nëngrupeve të tyre, që të ketë një fokus specifik në 

nevojat e fëmijëve, të rinjve dhe familjeve të tyre në mjediset e akomodimit të mbrojtjes 

ndërkombëtare, me kontributin e Tusla-s në fushat kyçe të sigurimit, për të përfshirë 

Shërbimet e Parandalimit, Partneritetit dhe Familjes dhe të Mbështetjes Arsimore.  

Mbështetjet për prindërit dhe shërbimet e zhvillimit të fëmijëve do t'u vihen në dispozicion 

familjeve aplikuese për të mbështetur zhvillimin e fëmijëve gjatë aplikimit për Mbrojtje 

Ndërkombëtare. Do të sigurohet kujdesi për fëmijët për të mundësuar prindërit të ndjekin 

orët e gjuhës angleze.  

 

Kujdesi shëndetësor 

Në modelin e përmirësuar të kujdesit shëndetësor në komunitet, ekipet e kujdesit 

shëndetësor të komunitetit do të zhvillojnë një model gjithëpërfshirës dhe efikas të kujdesit 

për aplikuesit e Mbrojtjes Ndërkombëtare. Ekipet do të përfshijnë shërbime të Mjekut, 

shërbime të infermierisë dhe punonjësve shëndetësorë, interpretime dhe mbështetje të OJQ-

ve dhe specializime të tilla si stomatologji, psikologji dhe referim në shërbimet e shëndetit 

mendor (të rriturit, fëmijët dhe adoleshentët) bazuar në vlerësim. 

 

Shëndeti i grave 

Gratë që kalojnë nëpër procesin e Mbrojtjes Ndërkombëtare do të kenë të drejtën të 

përfitojnë nga e njëjta ndihmë shëndetësore si shtetasit Irlandezë, duke përfshirë kujdesin e 

shëndetit riprodhues, kujdesit para lindjes, gjatë lindjes dhe pas lindjes, si dhe kontrollet e 

qafës së mitrës. Kontrolli i gjirit do të jetë i disponueshëm për të gjitha aplikueset e moshës 

mbi 50 vjeç. Është thelbësore që informacionet në lidhje me këto shërbime të transmetohen 

në një mënyrë të arritshme dhe me ndjeshmëri kulturore. Informacioni mbi gamën e 

                                                           
1 Në parim, dhe në varësi të marrëveshjes për rregullimet e hollësishme, Departamenti i Mbrojtjes Sociale ka 
rënë dakord të administrojë këtë pagesë në bazë të një agjencie në emër të Departamentit të Fëmijëve, 
Barazisë, Aftësisë së Kufizuar, Integrimit dhe Rinisë. 



mbështetjeve të kujdesit shëndetësor do të sigurohet në pikën më të hershme të kontaktit 

gjatë mbërritjes në një Qendër të Pranimit dhe Integrimit. 

 

Shendeti mendor 

Nevojat e shëndetit mendor do të identifikohen si pjesë e Vlerësimit të Përgjithshëm të 

Shëndetit dhe do të informohen nga Vlerësimet e Vulnerabilitetit. Aty ku aplikuesit kanë 

nevoja të shëndetit mendor, përfshirë traumën, ata do të referohen te profesionistët e 

kujdesit shëndetësor me përvojë përkatëse, dhe kjo do të bëhet në një mënyrë të ndjeshme 

kulturore me shërbime të përshtatshme interpretimi. Pasi të jetë kryer ky vlerësim, do të 

fillojë kujdesi i duhur i bazuar në komunitet dhe të gjitha informacionet përkatëse do t'i 

komunikohen shërbimeve të shëndetit mendor në kohën e duhur. 

 

Ndërsa aplikuesit fillojnë lëvizjen në akomodimin e Fazës së Dytë, kërkesat e tyre për 

mbështetjen e shëndetit mendor d he trajtimin do të faktorizohen në llojin dhe vendndodhjen 

e akomodimit të tyre, për të siguruar vazhdimësinë e trajtimit dhe rregullimet e jetesës që 

janë të përshtatshme për nevojat e tyre. 

 

Vulnerabiliteti 

Do të vendoset një proces i Vlerësimit të Vulnerabilitetit, duke u bazuar në procesin aktual të 

shqyrtimit dhe vlerësimit pilot të vulnerabilitetit me të cilin HSE po mbështet DCEDIY. Kjo 

përfshin një vlerësim të vulnerabilitetit në fazën fillestare të aplikimit për Mbrojtje 

Ndërkombëtare (e kryer paralelisht me procesin e aplikimit të Mbrojtjes Ndërkombëtare në 

zyrën e IPO). Rezultati i këtij shqyrtimi do të jetë një referim i mbështetur tek ekipi 

shëndetësor, aty ku është e nevojshme. Procesi i Vlerësimit të Vulnerabilitetit do të 

përcaktojë mundësitë e akomodimit dhe mbështetjes së ofruar për aplikuesin. Përgjegjësi i 

caktuar për aplikuesin në Fazën e Parë do të ketë një rol për të siguruar që dobësitë të merren 

parasysh në përcaktimin e llojit të akomodimit të përshtatshëm për nevojat e aplikuesit dhe 

nivelin e mbështetjes së nevojshme. Kur të shfaqen nevojat e mëtejshme pas shqyrtimit 

fillestar dhe vlerësimit, punëtori i emëruar i çështjes do të njoftojë shërbimet e duhura dhe 

do të rregullojë që vlerësimet e mëtejshme të ndërmerren sipas nevojës. Vlerësimi i 

vazhdueshëm i nevojave është një pjesë e rëndësishme e procesit të përgjithshëm dhe 

punëtori i çështjes do të jetë i rëndësishëm në procesin e menaxhimit të çështjeve dhe në 

sigurimin e një qasjeje të koordinuar për ofrimin e shërbimeve.  

 

 

Dhuna në familje, seksuale, e bazuar në gjini dhe viktimat e trafikimit  

Akomodimi i specializuar për refugjatë brenda sistemit do të vihet në dispozicion për ata që 

kanë nevojë të zhvendosen larg një marrëdhënie abuzive ose të dhunshme.   

 

Aplikuesit e Mbrojtjes Ndërkombëtare që largohen nga marrëdhëniet abuzive do të sigurohen 

se kjo nuk do të ndikojë në aplikacionin e tyre.   

 

 



Arsimimi 

Shkollimi i rregullt fillor dhe i mesëm do të vazhdojë t'u ofrohet të gjithë fëmijëve që aplikojnë. 

Qasja në arsimin e nivelit të tretë do të mundësohet për aplikuesit aktualë të cilët kanë 

qëndruar tre vjet ose më shumë brenda sistemit nën një skemë të veçantë të mbështetjes 

financiare të ngjashme me mbështetjen e SUSI.  

 

Diversiteti 

Sistemi i ri do t'i përgjigjet identiteteve të ndryshme dhe nevojave të ndryshme kulturore, me 

sigurimin e trajnimit për kompetenca kulturore për të gjithë ata që ofrojnë shërbime. Do të 

sigurohen rrugë specifike për njerëzit LGBTIQ +, njerëzit e moshuar dhe personat me aftësi të 

kufizuara. Praktikat e ndryshme fetare do të akomodohen me ndjeshmëri.  

 

Integrimi 

Do të formohen grupet punuese ndërmjet agjencive në çdo qark, për të koordinuar ofrimin e 

shërbimeve për aplikuesit në akomodimin e Fazës së Dytë.   

 
Sistemi aktual i punëtorëve të zhvendosjes dhe punëtorëve ndërkulturorë që janë emëruar 
nën Programin Irlandez të Mbrojtjes së Refugjatëve për të mbështetur refugjatët në qarqe të 
veçanta, do të zgjerohet për të përfshirë aplikuesit ku opsioni i akomodimit nuk përfshin 
mbështetje të përshtatura të ofruara nga organizata jofitimprurëse. Një sistem i ri i 
përhershëm do të vendoset në secilin qark, ku punëtorët e zhvendosjes dhe punëtorët 
ndërkulturorë janë caktuar të veprojnë si punëtorë të çështjeve për aplikuesit me nevoja më 
të ulta për mbështetje.   
 

Një proces i ri konsultimi do të ndërmerret me komunitetet përkatëse kur vendoset një 

Qendër e Pranimit dhe Integrimit në një vend të veçantë. Grupi punues ndërmjet agjencive 

do të sigurojë kornizën për njoftimin e autoriteteve publike dhe strukturave të komunitetit 

kur vendosin të ndërtojnë, blejnë ose japin me qira akomodimin në fazën e dytë në një zonë 

të veçantë. 

 

Monitorimi i Mirëqenies  

Departamenti i Fëmijëve, Barazisë, Aftësisë së Kufizuar, Integrimit dhe Rinisë do të zhvillojë 

një sërë treguesish të mirëqenies për njerëzit në Mbrojtjen Ndërkombëtare, të cilët do të 

vlerësohen nga një organ i pavarur në intervale të rregullta.  

Një model qeverisjeje dhe implementimi do të zhvillohet për një kapacitet prej 3,500 

aplikuesve në vit. Së bashku me këtë model të ri, Departamenti i Drejtësisë po zhvillon një 

program reforme bazuar në rekomandimet e Grupit Këshillëdhënës që synon uljen e kohës së 

përpunimit të aplikacioneve për Mbrojtje Ndërkombëtare.  

Departamenti i Fëmijëve, Barazisë, Aftësisë së Kufizuar, Integrimit dhe Rinisë do të drejtojë 

zhvillimin e modelit të ri i cili do të hyjë në fuqi në baza fazore midis shkurtit 2021 dhe dhjetorit 

2024. Implementimi i modelit të ri do të mbikëqyret nga një Bord i Programit i cili do të 



përfshijë përfaqësues të departamenteve përkatëse qeveritare dhe agjencive, OJQ-ve, të 

paktën një person i cili ka tranzituar përmes sistemit të Sigurimit Direkt dhe ekspertë 

përkatës. Bordi i Programit do të drejtohet nga Departamenti i Fëmijëve, Barazisë, Aftësisë së 

Kufizuar, Integrimit dhe Rinisë. Një Bord i veçantë Programi është krijuar nga Departamenti i 

Drejtësisë për të mbikëqyrur zbatimin e reformave që dalin nga Grupi Këshillëdhënës. Ministri 

për Fëmijë, Barazi, Aftësi të Kufizuar, Integrim dhe Rini, dhe Ministri i Drejtësisë do të 

raportojnë së bashku në Komisionin e Kabinetit për Çështjet Sociale dhe Barazi mbi punën e 

Bordeve të tyre të Programit dhe mbi implementimin e reformave të propozuara.  

 

Një grup i jashtëm këshillimor i përbërë nga tre persona të pavarur do të emërohet nga 

Ministri për Fëmijë, Barazi, Aftësi të Kufizuar, Integrim dhe Rini për të monitoruar 

implementimin e modelit të ri. Ata do të publikojnë raporte në mënyrë periodike mbi 

përparimin e reformave dhe do të nxjerrin në pah çdo shqetësim që lind.   

 

Një Bord i veçantë Programi është krijuar nga Departamenti i Drejtësisë për të mbikëqyrur 

zbatimin e reformave që dalin nga Grupi Këshillëdhënës. Ai gjithashtu do t'i raportojë 

Komisionit të Kabinetit për Çështjet Sociale dhe Barazi mbi zbatimin e reformave të tij pasi 

ato ndikojnë në zhvillimin dhe zbatimin e këtij modeli të ri akomodimi dhe mbështetjesh.  

 

Departamenti për Fëmijë, Barazi, Aftësi të Kufizuar, Integrim dhe Rini do të mbikëqyrë kalimin 

në modelin e ri. Në funksion të kompleksitetit të qasjes së shumëfishtë të propozuar, dhe 

shkallës së ekspertizës së kërkuar, do të merret në konsideratë në një fazë të hershme çështja 

nëse një agjenci duhet të krijohet apo jo për të menaxhuar modelin e ri.  
 

 

Përmbledhje e Letrës së Bardhë  

Pjesa I: Përfundimi i Sigurimit Direkt: Një Qasje e re për të Mbështetur Njerëzit që 

Kërkojnë Strehim në Irlandë  

Pjesa II:  Zbatimi, Qeverisja dhe Rreziku 

Pjesa III:  Historiku i Reformës  

 

Pjesa I përshkruan qasjen e re për të mbështetur njerëzit që kërkojnë Mbrojtje 

Ndërkombëtare.    

Kapitulli 3 paraqet parimet që do të mbështesin modelin e ri, standardet që do të zbatohen 

dhe modelin kombëtar të vendosjes që do të përcaktojë vendndodhjen e akomodimit. Ai 

paraqet detajet e akomodimit dhe mbështetjeve shoqëruese që do t'i ofrohen aplikuesit në 

një Qendër Pranimi dhe Integrimi gjatë Fazës së Parë (katër muajt e parë) të procesit. Ai 

gjithashtu përshkruan detajet e akomodimit të shumëllojshëm dhe mbështetjet shoqëruese 

që do t'u ofrohen aplikuesve në Fazën e Dytë të procesit i cili do të zhvillohet pas katër muajve. 

Është dhënë gjithashtu një përshkrim i programit të reformës të parashikuar në drejtim të 

shkurtimit të kohës së përpunimit për aplikacionet për Mbrojtje Ndërkombëtare  



Kapitulli 4 paraqet se si qasja e re do të plotësojë nevojat e aplikuesve. Ai përshkruan veprimet 

që do të ndërmerren për të përmirësuar cilësinë e interpretimit dhe dhënies të informacionit. 

Reformat e propozuara në lidhje me sigurimin e kujdesit shëndetësor janë gjithashtu të 

përshkruara, duke pasqyruar nevojën për një qasje të përshtatur për nevojat e ndryshme dhe 

shpesh komplekse shëndetësore të aplikuesve. Përshkruhet procesi i ri i Vlerësimit të 

Vulnerabilitetit i cili do të përcaktojë opsionet e akomodimit dhe mbështetjes së 

përshtatshme për nevojat e aplikuesit. Letra e Bardhë pranon që njerëz të ndryshëm do të 

kenë nevoja të ndryshme në varësi të situatës së tyre. Në këtë drejtim, përshkruan rrugët që 

do të zbatohen për më të rrezikuarit, për fëmijët dhe të rinjtë, përfshirë të miturit e 

pashoqëruar, për personat LGBTIQ +, për të moshuarit dhe për ata me aftësi të kufizuara. Ai 

pranon që do të nevojitet mbështetje kulturore dhe se ata që punojnë me aplikuesit do të 

kërkojnë trajnim në kompetencat kulturore.     

Kapitulli 4 gjithashtu përshkruan mbështetjet që do të sigurohen në lidhje me trajnimin në 

gjuhën angleze, arsimin, aktivizimin e punësimit, patentat e shoferëve, llogaritë bankare dhe 

kujdesin për fëmijët. Detajon rregullimet për mbështetjen e të ardhurave që do të zbatohen, 

përfshirë ato me fëmijë. Përshkruan aranzhimet për kalimin në shërbimet të rëndomta për 

ata që marrin një vendim pozitiv për aplikacionet e tyre për Mbrojtje Ndërkombëtare, si dhe 

rregullimet për njerëzit, aplikacionet e të cilëve janë të pasuksesshme.  

Kapitulli 5 përshkruan se si do të ndërmerret koordinimi në nivelin lokal. Ai gjithashtu 

përshkruan strukturat që do të krijohen për të lehtësuar angazhimin e komunitetit dhe për të 

siguruar që modeli i ri është i ngulitur në strukturat ekzistuese të komunitetit siç është SICAP.   

Kapitulli 6 vendosë parimin që masat kryesore të mirëqenies do të zhvillohen dhe 

monitorohen në mënyrë të pavarur, me raportim të rregullt.   

Kapitulli 7 përshkruan se si do të përjetohet modeli i ri nga këndvështrimi i një aplikuesi.  

 

Pjesa II përshkruan planin e zbatimit për të siguruar zbatimin e sistemit të ri.  

Kapitulli 8 përshkruan strukturat e zbatimit dhe qeverisjes që do të zbatohen me modelin e 

ri. Kjo është një tërësi e qasjes Qeveritare e udhëhequr nga Departamenti i Fëmijëve, Barazisë, 

Integrimit, Aftësisë së Kufizuar dhe Rinisë por që përfshin shumë Departamente dhe Agjenci 

qeveritare. Ata do të përfaqësohen në një Bord të Programit i cili do të përfshijë përfaqësimin 

e ish-aplikuesve dhe OJQ-ve si dhe të ekspertëve.  

Kapitulli 9 përshkruan elementet kryesore të planit të zbatimit, të cilat do të kërkohen për të 

kaluar në modelin e ri.   

Kapitulli 10 përshkruan kostot e mundshme për modelin e ri. Këto përfshijnë kapitalin dhe 

kostot aktuale për akomodimin, sigurimin e mbështetjeve, mbështetjen e të ardhurave, 

kujdesin shëndetësor, kujdesin për fëmijët dhe shërbime të tjera.  

 

 

 



Pjesa III përshkruan historikun dhe kontekstin e rregullave për reformën e propozuar.   

Kapitulli 11 përshkruan detyrimet e BE-së për Mbrojtjen Ndërkombëtare të cilave Irlanda 

duhet t’u përmbahet. Ai gjithashtu përshkruan iniciativat e mëparshme të reformave të cilat 

informojnë modelin e propozuar në Letrën e Bardhë. Këto përfshijnë Grupin Punues për 

Procesin e Mbrojtjes duke përfshirë Sigurimin Direkt dhe Mbështetjet për Azilkërkuesit të 

kryesuar nga Gjykatësi Bryan McMahon (2015), Rishikimi i Shpenzimeve IGEES (2019), Grupi 

Ndër-Departamental për Sigurimin Direkt (2019), Komiteti i Përbashkët i Oireachtas mbi 

Raportin e Drejtësisë dhe Barazisë mbi Sigurimin Direkt (2019) dhe Raportin e Grupit Këshillues 

të Ekspertëve për Sigurimin e Mbështetjes, përfshirë Akomodimin, për Personat në Procesin e 

Mbrojtjes Ndërkombëtare të kryesuar nga Dr Catherine Day (2020).   

Temat e përbashkëta shfaqen në rekomandimet e propozuara në iniciativat e mëparshme të 

reformave. Këto përfshijnë:  

 Procedura të drejta dhe të shpejta, duke zvogëluar kohën e përpunimit për aplikuesit;  
 

 Mbështetja e individëve të cilëve u është dhënë statusi i mbrojtjes për t'u larguar nga 
Sigurimi Direkt sa më shpejt të jetë e mundur; 
 

 Reduktimi i afatit para se aplikuesve t'u jepet e drejta për të punuar;  
 

 Minimizimi i përdorimit të akomodimit emergjent sa më shpejt të jetë e mundur; 
 

 Rritja e numrit të qendrave të drejtuara nga shteti/të dhëna me qira nga shteti;  
 

 Futja e Vlerësimeve të Vulnerabilitetit sa më shpejt që të jetë e mundur;  
 

 Përmirësimi i angazhimit dhe konsultimit me komunitetet lokale që jetojnë në zonën 
e qendrave ekzistuese ose të planifikuara të akomodimit;  
 

 Ofrimi i më shumë rregullimeve të strehimit të dedikuara për aplikuesit, veçanërisht 
për të mbijetuarit e trafikimit të njerëzve dhe shfrytëzimit seksual;  
 

 Mbajtja e intervistave me IPO në një mënyrë të decentralizuar, duke përdorur qendra 
të ndryshme rajonale në të gjithë vendin, dhe duke përdorur teknologjinë e video-
konferencave;   
 

 Integrimi i aplikuesve në shoqërinë më të gjerë irlandeze në një fazë të hershme;  
 

 Lejimi i Organeve të Miratuara për Strehim që të sigurojnë më shumë strehim për 
aplikuesit, veçanërisht ata me nevoja komplekse;  

 

 Zbatimi i Standardeve Kombëtare për akomodimin e ofruar për njerëzit në Procesin e 
Mbrojtjes Ndërkombëtare në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha qendrat e 
akomodimit, pavarësisht nga modeli i sigurimit.  



 

Kapitulli 11 gjithashtu përshkruan reformat që janë bërë deri më tani. Këto përfshijnë:   

 

 Zgjedhja e Direktivës së Kushteve të Pritjes të Riorganizuar (2013/33/BE) harmonizon 
kornizën ligjore të Irlandës për kushtet e pranimit me atë të homologëve tanë 
Evropianë; 
 

 Vendosja e të Drejtës për Punë në Qershor 2018 për të gjithë aplikuesit që nuk kanë 
pasur një vendim të parë mbi kërkesën e tyre brenda 9 muajve;  
 

 Vendosja e objekteve të pavarura të jetesës (vetë-përgatitja e ushqimit) për banorët 
e akomodimit në IPAS dhe rritja progresive e përqindjes së qendrave me pajisje të 
tilla;  
 

 Hapja e akomodimit me dyer të veta për banorët dhe rritja progresive e përqindjes së 
akomodimit me dyer të veta brenda sistemit;  
 

 Reduktimi i kohës së procesimit për vendimet e shkallës së parë dhe të dytë; 
 

 Rritja e normës së Ndihmës Financiare të Sigurimit Direkt të paguar për banorët e 
qendrave IPAS, në normën aktuale prej €38,80 për të rriturit dhe €29,80 për fëmijët 
në javë.  

 

 Zgjerimi i përgjegjësisë së Zyrave të Avokatit të Popullit dhe Avokatit të Popullit për 
Fëmijë, për të përfshirë ankesat në lidhje me shërbimet e ofruara për banorët e 
qendrave të akomodimit;  
 

 Publikimi i Standardeve Kombëtare për akomodimin e ofruar për njerëzit në Procesin 
e Mbrojtjes Ndërkombëtare, të cilat përcaktojnë standardet minimale për 
akomodimin e ofruar për banorët e qendrës. Është duke u zhvilluar një regjim i 
pavarur inspektimi për të monitoruar këto standarde. 

 

Kapitulli 12 ofron një përshkrim tematik të rekomandimeve të raporteve të mëparshme në 

fushat e akomodimit, arsimit, interpretimit, sistemeve të TI-së, largimin e atyre me status nga 

sistemi i Sigurimit Direkt, mbikëqyrjen e prokurimit të akomodimit, të drejtën për të punuar, 

mbështetjen, tranzicionin, të miturit e pashoqëruar, viktimat e trafikimit, Vlerësimi i 

Vulnerabilitetit dhe zvogëlimi i kohës së përpunimit.   

 

Kapitulli 13 përmbledh konsultimin me palët e interesuara i cili u zhvillua për të informuar 

zhvillimin e Letrës së Bardhë.  

  

Është ndërmarrë një proces konsultimi shumëanësh për të informuar zhvillimin e modelit të 

ri. Kjo përfshinte ngjarje konsultimi me OJQ-të dhe me banorët e qendrave të Shërbimit të 

Akomodimit të Mbrojtjes Ndërkombëtare. Takime bilaterale u mbajtën me Departamentet 



Qeveritare dhe Agjencitë, dhe me Avokatin e Popullit, Avokatin e Popullit për Fëmijët dhe me 

Komisionin Irlandez për të Drejtat e Njeriut dhe Barazi. Janë përshkruar çështjet kryesore të 

ngritura në konsultimet me banorët dhe OJQ-të.   

Më në fund, janë përfshirë një grup shtojcash të cilat ofrojnë detaje të modelit të ri të 

sigurimit shëndetësor, të parashikuar nga Departamenti i Shëndetësisë. Ato përfshijnë 

anekse statistikore për përpunimin e aplikacioneve të ofruara nga Departamenti i Drejtësisë. 

Ato përfshijnë gjithashtu informacione mbi qasjet e zbatuara nga Franca dhe Suedia të cilat 

ishin vendet krahasuese të propozuara për t'u shqyrtuar nga Zyra Evropiane e Mbështetjes 

së Azilit. 


