
PUNONJESI SOCIAL PER 
MOSHEN PEDIATRIKE

KUSH ESHTE PUNONJESI SOCIAL PER MOSHEN PEDIATRIKE
Punonjësi social i kujdesit për fëmijë është pjesë e fushës profesionale të operatorëve socio-edukativë. 
Targeti i tyre i referimit janë fëmijët (fëmijëria e hershme dhe e dytë), kryesisht ata punojnë në sektorin 
e shërbimeve private, dhe, indirekt, në sektorin e shërbimeve publike (p.sh. Kooperativat, Shoqatat, 
Shoqëritë, etj).

C'FARE BEN PUNONJESI SOCIAL PER MOSHEN PEDIATRIKE
Asistentja e kujdesit për fëmijët merren me kujdesin për shëndetin, të ushqyerit dhe argëtimin e 
fëmijëve, kryesisht duke iu përkushtuar krijimit të të gjitha atyre aktiviteteve që mund të përmirësojnë 
aftësitë e tyre transversale, siç janë aftësia për të punuar në ekip dhe për të qenë një skuadër.
Punonjësi i kujdesit për fëmijë nuk ka të njëjtin rol dhe nuk mbulon të njëjtat funksione si edukatori 
ose mësuesi, por është mbështetës i tyre.
Punonjësi i kujdesit për fëmijë duhet të jetë një lehtësues, duke kontribuar, përmes aktiviteteve 
argëtuese, të animacionit dhe veprimtari mbështetëse, në rritjen personale, emocionale dhe krijuese 
të fëmijës, duke i lejuar ata të ndërthurin të mësuarit dhe argëtimin.

SI TE BEHEM PUNONJES SOCIAL PER MOSHEN PEDIATRIKE
Për të mbuluar profesionin e punonjësit të kujdesit për fëmijë, ekzistojnë diploma specifike, të cilat 
mund të merren në kurse private të trajnimit. Punonjësja kujdeset për fëmijët shoqëron zhvillimin e 
tyre njohës, emocional dhe shoqëror. Ajo punon në marrëdhënie të vazhdueshme me familjen dhe 
në lidhje me institucionet e tjera sociale dhe arsimore në zonë. Kurset janë të hapura për personat që 
posedojnë një diplomë në infermieri, shkenca sociale, mësuesi. Në përfundim të kursit kryhet provimi 
i kualifikimit Provimi i përbëhet nga teste me shkrim, praktike dhe me gojë. Studentëve që kanë kaluar 
provimin me një rezultat pozitiv u jepet diploma e kualifikimit e asistentit të kujdesit për fëmijë.
Aftësia e çmuar empatike për të komunikuar me fëmijët, e shoqëruar me përgatitje efektive dhe 
adekuate, mund t'ju transformojë në një Asistent të pakrahasueshëm të Kujdesit për Fëmijët. 
Duke pasur parasysh veçantinë e targetit, punonjësit e kujdesit për fëmijët duhet të kenë ndjeshmëri të 
madhe dhe një kapacitet të fortë analitik, i cili mund të jetë mbështetës në identifikimin e problemeve 
fizike ose emocionale të fëmijëve. Karakteristikë themelore është aftësia komunikuese: në fakt, ata 
duhet të jenë në gjendje të planifikojnë veprimtari duke mbajtur një dialog pothuajse të vazhdueshëm 
me prindërit e fëmijëve. Për më tepër, nuk duhet harruar që bashkëbiseduesit e tyre të drejtpërdrejtë 
janë akoma fëmijë dhe prandaj është thelbësore që ata të jenë në gjendje të komunikojnë në mënyrë 
korrekte me ta. Punonjësit e kujdesit për fëmijët gjejnë hapësirë sidomos në sektorin privat.


