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Rreth Spurgeons
Bamirësia për fëmijë
Bamirësia e Fëmijëve Spurgeons është një nga organizatat bamirëse kryesore për 
Mbretërinë e Bashkuar, mbështetjen e fëmijëve në nevojë dhe familjeve të tyre në 
nevojë 150 vjet Si pjesë e kësaj, ne synojmë të përmirësojmë jetën e të prekurve 
nga një prind që është në burg.

Shërbimet tona të mbështetjes së të burgosurve dhe familjes në të gjithë 
Anglinë lejojnë fëmijë për të vizituar të dashurit e tyre në një mjedis miqësor dhe 
mentorimin tonë dhe programet mbështetëse u japin të rinjve mundësinë për të 
zvogëluar negativët sjelljet dhe ndërtimi i një të ardhme më të mirë..

Telefoni: 01933 412412
Email: info@spurgeons.org
Ueb: www.spurgeons.org

Një udhëzues për...

Duke mbështetur 
një fëmijë që 
viziton një prind 
në burgu

Linja e ndihmës për familjet e të burgosurve
Tel: 0808 808 2003
Ueb: www.prisonersfamilies.org

Ndihmoni me Vizitat në Burg
Adresa: Kutia PO 17594,
Birmingham, B2 2QP
Tel: 0300 063 2100
(Nga e hëna në të premte, nga 9 e mëngjesit 
deri në 5 pasdite)

Email: HelpwithPrisonVisits@justice.gov.uk
Ueb: www.gov.uk/help-with-prison-visits

Dërgoni me email një të burgosuri
Ueb: www.emailaprisoner.com

Informacion i qeverisë për vizitë
dikush në burg
Ueb: www.gov.uk/staying-in-touchme-
dikë-në-burg / duke vizituardikush
në burg

Seancat e bordit me kusht
Ueb: www.gov.uk/leaving-prison

Trust i Këshillave dhe Kujdesit në Burg 
(pact)
(një bamirësi që ofron praktike dhe 
mbështetje emocionale për fëmijët e 
të burgosurve, familjeve dhe vetë të 
burgosurve)
Ueb: www.prisonadvice.org.uk



“Kur ata shohin 
prindi i tyre, le të 
ata kane kohe për 
të folur rreth tyre 
lajme, bëj pyetje, 
ndajnë mendimet e 
tyre dhe ndjenjat.”

Vizitat në burg
Të vizitosh prindin e tyre në burg është 
një gjë e mirë mënyrë që një fëmijë 
të mbajë kontakte dhe merren me 
ndarjen. Ju mund të duan të bëjnë disa 
hulumtime para vizita e parë, në mënyrë 
që të mund ta përgatisni fëmijën.

Ju mund të dëshironi të vizitoni burgun 
më tuajin e parë. Çdo burg kryen vizita 
ndryshe, kështu që është një ide e mirë 
për të gjetur se çfarë të presësh kur merr 
një fëmijë ose fëmijët së bashku. Gjërat 
për të gjetur përfshijnë:

•   A ka ambiente për lojë në qendra e 
vizitorëve?

•   A kanë ata pije freskuese të ndezura 
shitje? A mund të merrni tuajin?

•   A ka ndonjë kohë më të mirë për të 
sjellë fëmijët së bashku?

•   A ka ndonjë gjë për të moshuarit 
fëmijët për të bërë?

•   A mund ta prekë fëmija prindin e tij 
dhe të lëvizë?

•   Për çfarë pajisje ekzistojnë atje 
kolltuqe, pelena që ndryshon dhe të 
ushqyerit?

Mos e detyroni një vizitë.
Nëse një fëmijë nuk dëshiron të shkojë 
mos u detyroata Në vend të kësaj flisni 
me ta pseata ndihen ashtu.

Shpjegoni si është burgu.
Tregoni atyre për masat e sigurisë, 
kërkime, mbyllje dyert, njerëz brenda 
uniformë, qen pushues etj. Tregojuni 
atyre vizita mund të jetë e shkurtër.

Mundohuni të mos e humbni shkollën.
Kur është e mundur, mbajini vizitat në 
vendet jashtë orët e shkollës, fundjavat 
ose pushimet. Nëse duhet të shkosh 
gjatë kohës së shkollës, bëhu sigurohuni 
që së pari të flisni me shkollën në lidhje 
me të.

Planifikoni udhëtimin tuaj.
Di si do të arrish atje. Mbajeni sa më të 
relaksuar, veçanërisht nëse është një 
udhëtim i gjatë. Pakoja e preferuar lodra, 
libra ose lojëra për të marrë me vete, 
së bashku me pije dhe meze të lehtë. Ji 
i sigurt për të zgjedhur lodra të vogla 
siç do t’ju duhet për t’i paketuar këto 
përpara në një dollap me kyç hyrja në 
burg për vizitën tuaj.

Jepuni atyre vëmendje të veçantë.
Kur ta shohin prindin e tyre, leri keni 
kohë të flisni për lajmet e tyre, pyesni 
pyetje, ndajnë mendimet e tyre dhe 
ndjenjat. Sigurojini ata se mund të 
qëndrojnë në kontakt me letër ose 
telefon deri në edhe vizita tjetër.

Mbështetni ata më pas.
Secili fëmijë mund të reagojë ndryshe 
pas një vizite. Ata mund të kenë nevojë 
të flasin ose ndoshta bëhen të qetë, të 
zemëruar, të irrituar ose të ndryshojë e 
tyre sjellje. Ngushëlloni ata dhe bisedoni 
me ta se si ata po ndjehen.
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