Autoriteti për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Rriturve (KESB)

KESB shpjegon shkurtimisht
Autoriteti për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Rriturve (KESB) mbështet njerëzit në rrethana të vështira. Autoriteti vepron
kur një raport arrin tek ai. Ndonjëherë të prekurit kontaktojnë drejtpërdrejt KESB-in, ndonjëherë janë të afërmit, fqinjët, shkolla ose policia ata që shqetësohen. Pas marrjes së një raporti të tillë, ekspertët në KESB kontrollojnë me kujdes
nëse një fëmijë apo një i rritur ka nevojë për ndihmë dhe mbështetje.
Nëse KESB aktivizohet, hapet një procedurë. Kjo drejtohet nga një prej anëtarëve të autoritetit. Zbardhjen specifike të
rastit individual e merr shërbimi i çështjeve sociale, punonjësit e të cilit janë të trajnuar si specialistë. Ata zhvillojnë një
bisedë me personin në fjalë ose prindërit si dhe me fëmijën në fjalë. Ju dëshironi të dini se si e vlerësojnë vetë të prekurit situatën. Nëse do të gjykohet e nevojshme pas kësaj bisede, ata do të bëjnë hetime të mëtejshme duke respektuar
detyrën e konfidencialitetit. Për shembull, stafi specialist mund të pyesë një mjek specialist ose shkollën.
Pas përfundimit të këtyre sqarimeve, punonjësit e KESB-it rekomandojnë oferta të mundshme për ndihmë dhe mbështetje ose masa të mëtejshme, nëse e konsiderojnë të nevojshme. Të prekurve u jepet mundësia të shprehin pikëpamjet
e tyre. Vetëm atëherë tre anëtarë të autoritetit vendosin në mënyrë të pavarur dhe sipas kërkesave ligjore se si të
veprohet. Ata kontribuojnë me njohuritë e tyre të specializuara nga fushat e ligjit, punës sociale dhe psikologjisë. Ajo
që vendosin anëtarët e autoritetit do të thotë vendim. Me vendim, KESB e mbyll procedurën.
Në vendim, KESB urdhëron masat nëse janë të nevojshme dhe proporcionale: Për shembull, ajo cakton një person
mbështetës që të kujdeset për nevojat e personit në nevojë. Këta janë profesionistë që punojnë për bordin këshillues
profesional. Në rastin e të rriturve, mund të jenë edhe mandatarë privatë që vijnë nga mjedisi i personave në fjalë.
Nëse prindërit, fëmija ose një person i afërt me ta nuk pajtohen me vendimin, ata mund të paraqesin një ankesë në
Gjykatën Kantonale të Lucernës brenda 30 ditëve. Për të paraqitur një ankesë, ju shkruani një letër në gjykatë dhe
shpjegoni pse nuk jeni dakord me vendimin dhe çfarë do të dëshironit të kishit bërë ndryshe. Vendimi i KESB-it do të
shqyrtohet sërish nga gjykata.
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