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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...

Mbështetëse
një fëmijë me
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



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Çfarë t’i themi fëmijës

“Njoftojini ata mund 
të bëjë pyetje dhe 
eshte ne rregull te 
flasim ajo Njoftojini 
ata nuk kanë faj 
- fëmijët shpesh 
mendojnë ata janë.”

Të jesh prind / kujdestar

Kur prindi i tyre shkon në burg, është 
e rëndësishme të flasësh me fëmijën 
për atë që po ndodh. Ata mund të jetë 
i hutuar, kuptoni se diçka është ndodh, 
ose ata mund edhe të gjejnë në një 
mënyrë tjetër.

Flisni me ta sa më shpejt të jetë e 
mundur.
Ata tashmë mund të dinë ose të 
dyshojnë diçka është gabim. Bettershtë 
më mirë që ata e dëgjojnë atë nga ju se 
dikush i palidhur me ju.

Shpjegoni se ku është prindi i tyre dhe 
pse.
Përdorni gjuhën që ata do të kuptojnë 
dhe që është e përshtatshme për 
moshën e tyre. Bëj mos u jepni atyre 
shumë informacion në shko Lërini 
të marrin atë që keni tha dhe jini të 
përgatitur ta shpjegoni atë më shumë 
se një herë.

Sigurojini ata.
Bëni të ditur se mund të bëjnë pyetje
dhe është në rregull të flasësh për 
të. Leri ata e di që ata nuk kanë faj - 
fëmijët shpesh mendojnë se janë. 

Sigurojini ata prindi i tyre është i 
sigurt dhe se ata do ta bëjnë të jetë në 
gjendje të flasë ose të shohë ata.

Dëgjoji ata.
Por mos i detyroni të flasin nëse ata 
nuk dua. Thjesht siguroji ata që ju jeni 
atje për ta.

Ofroni atyre dikë tjetër për të folur.
Ndonjëherë ata mund të preferojnë të 
flasin më mirë te një i afërm, mik apo 
mësues se ti Njoftojini se kjo është në 
rregull dhe me kë mund të flasin.

Ndani ndjenjat tuaja.
Flisni me ta se si po ndiheni dhe le 
ta dinë që është mirë të ndjehen 
emocione të ndryshme.

Mos e pikturo prindin si një njeri i keq.
Mundohuni të mbështesni një 
marrëdhënie të mirë me prindin e  
tyre, edhe nëse kjo mundet jini të 
ashpër në disa rrethana.

Kujdesi për një fëmijë, prindi i të cilit 
është në burg mund të jetë një kohë 
e vështirë për të gjithë të përfshirë. Ju 
keni një rol të rëndësishëm për të luajtur 
në jetën e fëmijës, si dhe përballimin e 
ndjenjave tuaja në lidhje me burgimin. 
Ne shpresojmë tonë këshillat do t’ju 
ndihmojnë të mbështesni më mirë fëmijë 
ose fëmijë nën kujdesin tuaj. Disa gjërat 
për të menduar janë:

Bëni të ditur që ju jeni aty për ta.
Mund të jetë një kohë e vështirë ose e 
frikshme. Fëmijët mund të shqetësohen 
për gjëra të tjera do të ndodhin. Ata 
mund të jenë i lehtësuar por i frikësuar 
ta them kështu. Leri ata e di se ata kanë 
mbështetjen tuaj. Tregoju atyre se ti e 
kupton.

Jini të përgatitur për sjellje të pazakontë.
Ata mund të sillen ndryshe - ata mund të 
jetë i mërzitur, i zemëruar, shumë i qetë 
ose jo Dua të flasim.

Trajtojeni secilin fëmijë individualisht.
Nëse ka një numër të fëmijëve në familja, 
secili mund të reagojë ndryshe. Mendoni 
se si janë individualisht prekur dhe jepu 
atyre që kanë nevojë për të mbështetje 
shtesë.

Mendoni të flisni me shkollën e tyre.
Ashtë një ide e mirë ta lini shkollën e di 
se çfarë po ndodh kështu që ata mund 
të të mbështes si familje përmes kësaj 
koha, veçanërisht nëse sjellja e fëmijës 
ndryshimet në shkollë.

Mendoni për mënyrat në të cilat ata 
mund të qëndrojnë kontakt me prindin 
e tyre.
Në shumicën e rrethanave, ata mund të 
shkruajnë, telefononi ose vizitoni. Duke 
ditur se ata mund të shohin ose flasin me 
prindërit e tyre do t’i sigurojnë ata dhe 
ndihmoji ata të mbajnë një marrëdhënie 
të mirë me ta. Gjithashtu mbajeni prindin 
të azhurnuar mbi atë që po ndodh në 
shtëpi ose shkollë. Janë këto gjëra të 
përditshme që do të jenë më e humbura.

Jini të vëmendshëm.
Ju mund të ndiheni të zemëruar vetë 
cfare ka ndodhur por mos ngaterro fëmijë 
me këtë. Ata mund të mendojnë se janë 
për të fajësuar. Mbani një marrëdhënie sa 
më të mirë të jetë e mundur me prindin e 
tyre dhe të përpiqen të bien dakord për 
gjërat.
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