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   10 NË 
  SJELLJE! 

Save the Children angazhohet të sigurojë 
që ju djem dhe vajza gjthmonë të   ndjeheni 
të sigurt dhe të mbrojtur në projektet dhe 

nga punonjësit tonë 
 

 

ÇDO NJERI QË PUNON BASHKË ME SAVE 
THE CHILDREN DUHET TË RESPEKTOJË 
KËTO RREGULLA DHE DUHET TË BËJË QË 
TË TJERËT TI RESPEKTOJNË ATO: 

 

 

 

 

POR NËSE NJË NGA KËTO GJËRAT TË 
NDODH, OSE KE FRIKË QË MUND TË 
NDODHI, TY OSE NJË NGA SHOKËT OSE 
SHOQËT E TUAJA, MOS E MBA SEKRET, 
KURRË! 

Gjithashtu dhe veçanërisht nëse bëhet fjalë 
për një të rritur që ti beson, i cili duhet të 
kujdeset për ty ose të punojë për ty.

Të dëgjonë, të njohin dhe 

të mbrojnë gjithmonë të 

drejtat tuaja, të punojnë sa 

më mirë, të jenë të hapur të 

marrin parasysh mendimin 

tënd për çdo gjë që ka lidhje 

me ty; 

të sigurojnë një ambjent 

respekti midis të rinjve dhe 

të mëdhenjve që punojnë 

këtu; 

të jenë të pregatitur të 

shohin dhe të kontrollojnë 

situatat që mund të sjellin 

çdo lloj rreziku;  

mos lejohet as një llojë 

keqtrajtimi, abuzimi ose 

dhuna ndaj teje ose ndaj të 

tjerëve;  

 
   
   E midis djemëve dhe   

vajzave? 
Marrëdhëniet nuk duhet të  
jenë të dhunshëm ose të   
përulur dhe askush nuk 
duhet të detyrohet të bëjë 
gjëra që ju bëjnë të mos 
ndiheni të qetë, gjëra që 
nuk i kuptoni ose nuk 
lejohen me ligj. 

 

ÇFARË NUK DUHET TË 
BËJË KURRË: 
 

Të keqtrajtoj, të përuli, të 

kërcënoj, të godisi, të ofendoj, të 

trajtoj ndryshe nga të tjerët; 

 

të ofroj para, as si dhuratë as në 

këmbim të ndonjë lloj ndihme, 

nder ose kërkese; 

 

të detyrojnë të bëni gjëra nga të 

cilat keni turp ose që nuk ju 

pëlqejnë; 

 

të preki trupin në një mënyrë që 

të vë në siklet; 

 

të kërkoj nga ju të bëni gjëra nga 

ana seksuale, të jetë personalisht 

ose përmes internetit ose 

celularit; 

 

të përfshijnë në situata ose sjellje 

të paligjshme (vjedhje, abuzim 

droge, të tjera). 

 
 
   
 

Mos harroni se asnjë i rritur,    
kushdo që është, nuk duhet të  
sillet në një mënyrë të   
pakëndshme ose të turpshme 
për ju, në një mënyrë të 
dhunshme ose të paqartë në    
veçanti në lidhje me sferën e   
seksualitetit dhe intimitetit të  
trupit tuaj dhe ndjenjave tuaja. 

 
 

 

 

    

 

 

     

     Fol me:                                Ose:    

 
    një familjar; 
 

___________________ 

përgjegjësi i Save the children; 

 
një tjetër i rritur që punon  
këtu me të cilin ndjeheni të   
sigurt të flisni 

   

   
  Ne do t'i shqyrtojmë seriozisht  
të gjitha shqetësimet tuaja dhe  
do t'ju japim ndihmën e  
nevojshme me respekt dhe  
në mëny 

 
. 
 

 
 

 
 

 

Por nëse e preferon, mund të flasësh drejtpërdrejt, madje 

edhe në një gjuhë tjetër nga Italishtja: 

vendosni një mesazh të 
"Kutia që ju ndihmon". 
Kutia hapet nga personi 
përgjegjës për Save the 
Children, së bashku me 
një person tjetër të 
rritur, çdo ditë. 
 

KUTIA QË JU 
NDIHMON 


