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HERSTELBEMIDDELING 

(Ndërmjetësim me qëllim pajtimin) 
 Ju jeni përfshirë në një kundravajtje penale 
 Ju doni t’i thoni apo t’i kërkoni diçka palës tjetër 
 Një ndërmjetësim me qëllim pajtimin (herstelbemiddeling) ua jep këtë 

mundësi. 

Mbase jeni i/e inatosur, i/e trishtuar ose keni disa pyetje rreth të cilave do 
të donit një përgjigje. Mbase jeni penduar ose po kërkoni një mënyrë për të 
riparuar dëmin e shkaktuar. Kohën nuk mund ta ktheni mbrapsh por me 
mbështetjen e një ndërmjetësi mund të kërkoni një mënyrë për t’u përballur 
me pasojat e asaj që ka ndodhur. Për këtë ka mundësi të ndryshme: 

 Të kërkoni falje 
 Të jeni i gatshëm për një bisedë 
 Të dëmshpërbleni dëmin 
 Të merrni përgjigje 
 Të rifitoni qetësinë shpirtërore 
 Të kërkoni qartësi 
 …  

SI 
Nëse të dyja palët e dëshirojnë, mund të fillohet me ndërmjetësimin. 
Ndërmjetësi do planifikojë një bisedë me ju. Pala tjetër nuk do të jetë e 
pranishme në këtë takim. Bashkë me ndërmjetësin ju do të zgjidhni 
mënyrën me të cilën ju do të donit të komunikoni me palën tjetër: 

 PA TAKIM 
Ndërmjetësi i çon mesazhet, tregimin, pyetjet, pritshmëritë, dëshirat, 
mendimet tuaja… tek pala tjetër. 
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 ME TAKIM 
Bashkë me ndërmjetësin ju do të uleni rreth një tavoline. Ndërmjetësi 
do të drejtojë bisedën dhe do të mbështesi si personin që kreu veprën 
ashtu edhe viktimën. 

INFORMACION I DOBISHËM 
 Ndërmjetësi është i pa-anshëm. 
 Ndërmjetësi duhet të ruajë sekretin profesional. Vetëm me lejen tuaj ai 

mund të përcjellë informacione. 
 Ndërmjetësimi është vullnetar. Ju mund ta ndërprisni atë në çdo 

moment. 
 Gjatë bisedave ju mund të merrni gjithnjë dikë me vete që t’ju 

mbështesë, si psh. një shok/shoqe, familje, mësues, komshi(e)… 
 Bisedat individuale mund të zhvillohen në shtëpinë tuaj ose në zyrën 

tonë. 
 Ndërmjetësimi është falas. 

 


