VI. PLANI I VEPRIMIT PËR TË DREJTAT E NJERIUT

1. Adoptimi i instrumenteve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe zbatimi i tyre
Objektiva

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnerët

Aktivitetet
1.1 Harmonizimi i
legjislacionit vendor me
standardet
ndërkombëtare për të
drejtat e njeriut

•

•

•

1.2 Zbatimi, Monitorimi
dhe Raportimi mbi
zbatimin e legjislacionit
vendor dhe
ndërkombëtare mbi të
drejtat e njeriut

•

Identifikimi i mangësive të
legjislacionit vendor lidhur me
të drejtat dhe liritë e njeriut
krahasuar me standardet e
aplikueshme Evropiane dhe
Ndërkombëtare.
Zhvillimi i iniciativave dhe
grupeve punuese përfshirë,
anëtarët e Kuvendit të
Kosovës për të propozuar
amandamente në legjislacionin
ekzistues.
Monitorimi i projektligjeve për
përputhshmëri me standardet
Evropiane dhe
Ndërkombëtare.
Fuqizimi i mekanizmave që
merren me zbatimin
monitorimin dhe raportimin,
për të garantuar maksimumin
e efektivitetit te tyre përmes
një cikli trajnimesh.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

ZKM
NJDNJ
Departamentet
Ligjore në Ministri
Institucioni i
Ombudspersonit
ABGJ
Kuvendi i Kosovës
me Komisionet
përkatëse
AIE
Shoqëria Civile
Organizmat
ndërkombëtare të
pranishme në
Kosovë
ZKM/ZQM
NJDNJ në
institucionet
qendrore dhe
lokale,
Kuvendi i Kosovës
IO
Shoqëria civile
Organizmat
ndërkombëtare të
pranishme në
Kosovë

Treguesit

Afati kohor

Buxheti

2009

•

Legjislacioni vendor në
përputhje me standardet
evropiane dhe
ndërkombëtare të të drejtave
të njeriut

2010

BKK*
Donatorët
40 000 €

Në
vazhdimësi

•
•
•

Forcim i kapaciteteve të
mekanizmave
Raportim me kohë dhe
efektiv i mekanizmave
Rritja në shkallën e zbatimit
të dispozitave të të drejtave
të njeriut në ligjin e
aplikueshëm

2009

50 000€
BKK
Donatorët
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2. Mbrojtja e të drejtës së punësimit dhe të drejtës për kushte të përshtatshme pune

Objektiva
2.1 Ofrimi i mundësive të
barabarta për punësim,
dhe krijimi i kushteve të
përshtatshme për punë
për të gjithë, në kontekst
të zbatimit te te drejtave
te njeriut

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnerët

Aktivitetet
•

•
•

•

Informimi sa më i mirë i publikut
lidhur me tregun e punës dhe të
drejtat për punësim me anë të
fushatave vetëdijësuese
Mbikëqyrja dhe monitorimi i
sigurisë dhe shëndetit në punë, si
dhe të drejtave të punëtorëve.
Nxitja e punësimit me anë të
organizimit të kurseve –trajnimeve
profesionale, me theks të veçantë
për grupet e margjinalizuara.
Monitorimi i rekrutimit në punësim
në kontekst të të drejtave të njeriut

•
•
•
•
•

•

2.2 Të përmirësohet
integrimi social dhe
ekonomik i grupeve të
margjinalizuara

•

Fuqizimi i mekanizmave
institucionalë për ndërmarrjen e
masave dhe nismave që do kenë
për qëllim nxitjen e punësimit të
kategorive të margjinalizuara në
shoqëri

•
•
•
•
•
•

MPMS
Inspektorati i
punës
NJDNJ në nivelin
qendror dhe lokal
ZQM/ZKM
Shoqëria Civile
(organizatat që
adresojnë në
mënyrë specifike,
mundësitë e
barabarta,
përkujdesjen
shëndetësore, të
drejtat e
punëtorëvepërfshirë
Sindikatat).
Organizmat
ndërkombëtare të
pranishme në
Kosovë
MPMS
MEF;
MSHP
MAPL
NJDNJ-te
Shoqëria civile si
dhe organizmat
ndërkombëtare të
pranishme në
Kosovë

Afati
kohor

Treguesit
•

•

•

•

•

Ofrimi i
mundësive të
barabarta për
punësim për të
gjithë.
Rritja e shkallës
së zbatimit të
legjislacionit
vendor dhe
ndërkombëtar
mbi punën dhe
punësimin
Ulja e
papunësisë në
Kosovë

Rritja e
mundësive
ekonomike dhe
sociale në
Kosovë
rritja e nivelit të
integrimit në
shoqërinë
kosovare të
grupeve të
margjinalizuara
të popullsisë

2009-2011

Buxheti

100 000€
BKK
Donatorët

2009

BKK*
Donatorët

2011
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2.3. Përmirësimi i zbatimit
të të drejtave ekonomike

•
•

2.4 Krijimi i kushteve më
të mira lidhur me sigurinë
në punë, në kontekst të të
drejtave të njeriut,
përfshirë sektorin publik
dhe privat.

•
•

•

Miratimi dhe zbatimi i Ligjit të
Punës, që siguron respektim të të
drejtave të njeriut.
Krijimi i një grupi pune,
ndërinstitucional që do të merret
me rishikimin dhe përmirësimin
eventual të legjislacionit në këtë
drejtim për të promovuar dhe
realizuar të drejtën për të punuar
në një ambient të përshtatshëm
dhe të volitshëm pune .
Promovimi i legjislacionit përkatës
Zbatimi i legjislacionit si dhe
procedurave apo masave ligjore e
administrative që garantojnë
sigurinë në punë.
Ngritja e kapaciteteve të
mekanizmave monitorues dhe
inspektues.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

MPMS
MSHP
ZKM/ZQM
NJDNJ
Shoqëria civile si
dhe organizatat
ndërkombëtare të
pranishme në
Kosovë
Ministritë
Komunat
ZKM/ZQM
Shoqëria civile,
përfshirë Sindikatat
e punëtorëve dhe
Organizatat që
merren në mënyrë
specifike.

•

Legjislacion me i
përshtatshëm, që
bënë të mundur
zbatim me të
mirë të të drejtës
për punë, si dhe
të drejtave të
punëtorëve .

2009
10 000€
BKK*
Donatorët
2011

•

Legjislacion dhe
rregullore që
sigurojnë që
punëdhënësit
(publik dhe privat)
të garantojnë
siguri në vendet e
punës si dhe
kushte të
përshtatshme për
shëndetin dhe
higjienën.
• Zbritje e numrit të
aksidenteve dhe
sëmundshmërisë
që lidhen me
vendin e punës.

2009

BKK*

2011
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3. E drejta për qasje në shërbim shëndetësor të përshtatshëm

Objektiva
3.1 Sigurimi i të drejtave
të pacientit në shërbimet
shëndetësore publike
dhe private

Aktivitetet
•
•

•

•
•
•

•

Zbatimi i strategjisë
kombëtare të
Shëndetësisë
Përmiresimi i
infrastrukturës
shëndetësore, ne
veçanti përmiresimi i
ofrimit të barnave të
domosdoshme dhe të
shërbimeve
shëndetësore
Adoptimi dhe zbatimi i
legjislacionit që
garanton të drejtat e
pacientit, që rregullon
ushtrimin e profesionit
të mjekut , dhe lidhur
me shërbimin
shëndetësor privat.
Ngritja e fondeve për
Shëndetësinë
Zhvillimi i skemave te
sigurimeve
shëndetësore
Themelimi i
infrastrukturës
adekuate për trajtimin
e personave me
çrregullime mendore
konform standardeve
ndërkombëtare të
Drejtave të Njeriut
Cikël trajnimesh për
stafin mjekësor lidhur
me trajtimin adekuat të
personave me
çrregullime mendore

Institucionet përgjegjëse dhe
partnerët
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MSH
ZKM/ZQM
NJDNJ
MASHT
MKRS
MPMS
MD
MPB
MAPL
Shoqëria civile
Organizata te tjera
ndërkombëtare të
specializuara në fushën e
shëndetësis

Treguesit

Afati kohor

Buxheti

2009

•

Legjislacion dhe udhëzues,
përkatës të përshtatshëm që
përmbushin standardet
bashkëkohore të të drejtave
të pacientit.

•

Legjislacion që rregullon
veprimtarinë e punëtorëve
shëndetësor konform
standardeve evropiane dhe
ndërkombëtare

•

Përmirësim i indikatorëve të
shëndetit të popullatës.

BKK*
Donatorët
(Pjesë e
buxhetit të
strategjisë
ekzistuese)

10 000€

2011
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3.2 Sigurimi i të drejtës
për shëndet përmes
zvogëlimit të ndotjes së
ajrit, përfshirë ndalimin e
pirjes së duhanit në
vendet publike

•

•
•

3.3 Zbatimi i akteve
ligjore dhe fuqizimi i
mekanizmave adekuat
për parandalimin e
praktikave që rrezikojnë
shëndetin e të rinjve

•

•

•

•

•

Fuqizimi i
mekanizmave që
zbatojnë dhe
monitorojnë zbatimin e
legjislacionit kundër
duhanit, duke patur
parasysh sigurimin e të
drejtave të individëve
që nuk pinë duhan .
ngritjen e vetëdijes për
dëmet e duhanit ndaj
shëndetit
Organizimi i fushatave
vetdijësuese dhe
trajnimeve, përfshirë
përkrahjen e
programeve kundër
duhanit, me theks të
veçantë parandalimin e
pirjes së duhanit nga
fëmijët.
Parandalimi dhe
zvogëlimi i përdorimit
dhe abuzimit të
substancave të
dëmshme, nga fëmijët
dhe të rinjtë (Zbatimi i
SSH 2005-2015)
Zhvillimi i fushatave
informative dhe
vetëdijësuese dedikuar
rinisë.
Parandalimi i përdorimit
dhe trajtimi i
përdoruesve të rinj të
alkoolit dhe drogave
Hartimi i strategjisë për
parandalimin e
përdorimit të drogës
dhe alkoolit.
Themelimi i qendrave
për ofrimin e
shërbimeve dhe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MSH
MKRS-Dep. Rinise
MASHT
MAPL
NJDNJ
ZQM/ZKM
Shoqëria civile si dhe
organizmat ndërkombëtare
të pranishme në Kosovë
UNICEF
OBSH
Save the Children

2009
•
•
•
•

Zvogëlimi i numrit të cigareve
të importuara sipas kontrollit
doganor.
Rritje e numrit të zonave ku
ndalohet pirja e duhanit.
Minimizimi i duhan pirjes
pasive
Zvogëlimi i pirjes se duhanit
nga fëmijët.

BKK*
Donatorët

2011

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MSH
MASHT
MKRS
MPMS
MD
MPB
MAPL
NJDNJ
ZKM/ZQM
Shoqëria civile si dhe
organizmat ndërkombëtare
të pranishme në Kosovë

•

•

•

•

Zvogëlimi i shkallës së
përdorimit dhe abuzimit të
substancave të dëmshme
nga fëmijët dhe të rinjtë.
Rregullativat ligjore ua
ndalojnë fëmijëve dhe të
rinjve blerjen, mbajtjen dhe
përdorimin e cigareve, alkoolit
dhe substancave tjera të
dëmshme për shëndetin.

Përmirësim i indikatorëve te
shëndetit te fëmijët dhe te
rinjtë

Krijimi i institucioneve që
merren me parandalimin e
përdorimit të drogës dhe
alkoolit si dhe me trajtimin
rehabilitues të përdoruesve.

2009

BKK*
Donatorët
20 000€
(pjesë e
strategjisë
ekzistuese
të
shëndetësis
ë)

2009

2009

5

•
•
•
•

3.4. Mbrojtja e shëndetit
përmes sigurimit të
ushqimit të
shëndetshëm

•
•
•

3.5 Mbrojtja e ambientit
në kontekst të drejtave
të njeriut

•

•

•

trajtimin e përdoruesve
të drogës dhe alkoolit,
(duke përfshirë
risocializimin e tyre)
Zbatimi i strategjisë për
HIV-AIDS
Parandalimi dhe trajtimi
i infeksioneve me HIV /
AIDS
Themelimi i qendrave të
testimit
Programet
vetëdijësuese mbi
përdorimin e mjeteve
kontraceptive

Zbatimi i legjislacionit
për ushqimin dhe
produktet ushqimore
Zbatimi ligjit për
mbrojtjen e
konsumatorit
Zbatimi i Ligjit për
Bujqësinë Organike

Zbatimi i strategjisë
kombëtare për
mbrojtjen e ambientit
në kontekst të të
drejtave të njeriut.
Zbatimi i Planit të
Veprimit për Mjedisin si
dhe plotësimi i tij me
veprime në lidhje me
reduktimin, ripërdorimin,
dhe riciklimin e
mbeturinave
Të krijohet një rrjetë
adekuat dhe i

2009-2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

MSH
MASHT
MKRS
MAPL
NJDNJ
ZQM/ZKM
Shoqëria civile si dhe
organizatat ndërkombëtare
të pranishme në Kosovë
UNFPA
UNICEF
OBSH
Save the Children
MSH
MTI
MBPZHR
MAPH
MPB
Fermerët dhe prodhuesit e
ushqimeve.

MAPH;
MSH,
MKRS;
MBPZHR
MEM
NJDNJ
MAPL
Shoqëria civile si dhe
organizmat ndërkombëtare
të pranishme në Kosovë

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

Krijimi i qendrave të testimit.
Fushata ndërgjegjësuese që
do të synojnë uljen e rasteve
të infektimit me sëmundje
seksualisht të
transmetueshme
rritja e përdorimit të
kontraceptivëve.
Zvogëlimi i numrit të rasteve
të reja të infektimit me HIV /
AIDS

2009-2011

Ushqimet kontrollohen
rregullisht konform
standardeve përkatëse.
Zvogëlim i sëmundjeve të
ndryshme që lidhen me
ushqimin jo të shëndetshëm
Mënyrë humane e prodhimit
të ushqimit, që donë të thotë
se në plan të parë e venë
shëndetin e njeriut dhe
respekton baraspeshën
ekologjike duke i ikur ndotjes
së mjedisit jetësor
Krijimi i një ambienti të
shëndetshëm për jete dhe
zhvillim normal për të gjithë
qytetarët e Kosovës
Konsiderimi i çështjeve të
mbrojtjes së ambientit gjatë
hartimit të politikave
zhvillimore.
Menaxhim cilësor i
mbeturinave konform
standardeve.
Ngritja e pikave për
vendosjen dhe përpunimin e
mbeturinave në vende

2009

BKK*
Donatoret

2009

BKK

2010

2008-2011
BKK*
Donatorët
30 000€
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3.6 Zvogëlimi i shkallës
së lartë të
vdekshmërisë dhe
sëmundshmërisë të
foshnjave dhe fëmijëve

harmonizuar i
pikëvendosjes dhe
sistematizimit të
mbeturinave
• Te sigurohet se
mbeturinat janë të
përpunuara apo të
sistemuara ,në një
mënyrë të shëndetshme
dhe të sigurt për
ambientin.
• Përdorimi i teknologjisë
për parandalimin dhe
reduktimin e
mbeturinave
• Të hartohet një politikë
me rekomandime
specifike për
menaxhimin e
mbeturinave të
rrezikshme .
• Aprovimi dhe zbatimi i
Legjislacionit për
Shtatzënësinë
• Përmirësimi i kushteve
në maternitete në
klinikat gjinekologjike
obstetrike
• Ngritja e nivelit arsimor
shëndetësor ( përmes
kampanjave të
ndryshme, përpilimi
i manualevebroshurave informative etj)

adekuate, ku nuk rrezikohet
shëndeti i popullatës.

•
•
•
•
•
•
•

MSH
Shoqëria civile si dhe
organizmat ndërkombëtare
të pranishme në Kosovë
ZKM/ZQM
UNFPA
UNICEF
OBSH
Save the Children

•

Rënie e shkallës së
mortalitetit (vdekshmërisë) të
foshnjave dhe fëmijëve

•

Rënie e shkallës së
sëmundshmërisë se fëmijëve

•

Përmirësim i indikatorëve të
shëndetit që kanë të bëjnë
me nënën dhe fëmijën.

BKK*
Donatorët
100 000€
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4. E drejta në arsim

Objektiva
4.1 Gjithpërfshirja dhe
barazia në arsimin
cilësor

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnerët

Aktivitetet
•
•
•
•
•
•

•

•

Zbatimi i ligjit për arsimin
fillor dhe të mesëm
Zbatimi i strategjisë së
MASHT për Arsimin
Parauniversitar
Sigurimi i kuadrit të
kualifikuar dhe trajnimet
e ndryshme.
Krijimi i hapësirave të
reja shkollore për të
gjitha nivelet e arsimit.
Përmirësimi i hapësirave
ekzistuese
Pajisja e shkollave me
inventarë, pajisje
kompjuterike dhe
laboratorë
Krijimi i kushteve dhe
kapaciteteve për
përfshirjen e fëmijëve në
institucionet
parashkollore
Zbatimi i hulumtimeve
mbi realizimin e të
Drejtave të Fëmijëve në
arsim.

•
•
•
•
•
•

MASHT
ZQM/ZKM,
NJDNJ,
UNICEF,
Save the Chidren
Shoqëria civile si
dhe organizmat
ndërkombëtare të
pranishme në
Kosovë

Treguesit
•
•
•
•
•
•
•
•

Rritja e cilësisë së arsimit
Sigurimi i teksteve falas për
të gjithë fëmijët në shkollat
fillore.
Përfshirja fëmijëve në
programet e fëmijërisë së
hershme
Rritja e përfshirjes në arsim i
grupeve të margjinalizuara
Objektet shkollore të
ndërtuara
Objektet shkollore të
rinovuara
Numri i laboratorëve/
pajisjeve kompjuterike.
Rezultatet/ raportet e
ndryshme që flasin për
avancimin e të drejtave të
arsim.

Afati kohor

Buxheti

2009

2011

2010

BKK *
Donatorët
150,000€

2010

2009
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•

•
•

•

Fuqizimi i mekanizmave
për parandalimin e
braktisjes së shkollimit
fillor të djemve e vajzave
nga viset rurale dhe
urbane (LAFM)
Lehtësimi i transportit
shkollor për fëmijët e
familjeve të varfra
Trajnimi dhe sigurimi i
stafit profesional për
implementimin praktikë
të arsimimit për të rritur(
arsimi jo formal, arsimi
në
distancë,
pa
shkëputje nga puna)
Trajnimi dhe aftësimi i
mësimdhënësve për
arsimin gjithëpërfshirës

•
•
•
•
•
•

•
MASHT
ZKM/ZQM
MAPL
MPMS
MEF
Shoqëria civile si
dhe organizmat
ndërkombëtare të
pranishme në
Kosovë

•

•

2009

Funksionalizimi cilësor i
rrjetit transportues për
bartjen e nxënësve dhe
personelit nga shtëpia deri
në shkollë.
Rritja e cilësisë në arsimin
për të rritur.

BKK
Donatoret

2011
•

MASHT

•

•

• Zbatimi i ligjit të arsimit të
lartë
• Zbatimi i strategjisë për
arsimin e lartë
• Zbatimi i Strategjisë RAE

Zvogëlimi i rasteve të
braktisjes gjegjësisht rritja e
shkallës së fëmijëve të
riintegruar në procesin e
arsimit

•
•
•
•

•

Punësimi i mësimdhënësve
dhe
mbështetësve
për
arsimin e fëmijëve me nevoja
speciale
Rritja e përfshirjes së
fëmijëve me nevoja të
veçanta në procesin e
arsimimit në të gjitha nivelet.
Rritja e buxhetit për arsim/
rritja e objekteve për arsimin e
lartë
Qendrat për mësimdhënie
cilësore në IAL
Ndahen fonde për mbështetjen
të
mësimdhënësve
dhe
studentëve ( Arsimi i lartë)
Përkthimi i plan-programeve,
tekstet
mësimore,
kurset
kundër
analfabetizmit
për
komunitetin RAE.
Rritja e përfshirjes së fëmijëve
në përgjithësi dhe të vajzave
në veçanti në të gjitha nivelet
e arsimit. Theks i veçantë për
komuniteti RAE

2009-2011

2009- 2011

BKK*
Donatorët
50,000

BKK*
Donatorët
50 000€
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• Përfshirja dhe zbatimi i të
drejtave dhe lirive
themelore të njeriut në
planet e veprimit dhe
legjislacionin për zhvillimin
e arsimit në të gjitha
nivelet në Kosovë

MASHT
ZQM/ ZKM

• Niveli më i lartë i respektimit
të të drejtave të njeriut në
institucionet arsimore (publike
dhe private) në Kosovë

2009-2011

BKK*
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5. E drejta në informim dhe lirinë e shprehjes

Objektiva
5.1 Sigurimi i qasjes për
të gjithë qytetarët e
Kosovës në dokumentet
zyrtare dhe informata.

Aktivitetet
•

•
•

•

•

5.2 Respektimi dhe
promovimi aktiv i të
drejtave të njeriut në
media

•

•

•

Fuqizimi i mekanizmave për
të siguruar zbatimin e ligjit
mbi qasjen në dokumentet
zyrtare.
rritja e transparencës së
qeverisjes
Rritja e nivelit të
vetëdijesimit të publikut dhe
zyrtarëve lidhur me
rëndësinë dhe mënyrën e
zbatimit të ligjit.
Përshpejtimi i procesit të
përkufizimit/publikimit të
informatave të ndjeshme
nga institucionet qëndrore
dhe lokale në mënyrë që të
hapet rruga për
implementimin e ligjit
Trajnimi i stafit në
institucionet publike mbi
mënyrën e mbajtjes së
regjistrave dhe procedurave
për përgjigje me kohe në
kërkesat për informata
Promovimi dhe zbatimi i të
drejtave dhe lirive
themelore të njeriut në
media
Ndërtimi dhe Fuqizimi i
mekanizmave që ndalojnë
nxitjen e dhunës,
pornografisë, diskriminimit,
dhe të gjitha formave të
fjalorit të urrejtjes në media.
Zbatimi i normave që
trajtojnë shpifjen dhe
fyerjen.

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnerët
•
•
•
•
•

•
•
•

•

MSHP
IKAP
ZKM/Gazeta
Zyrtare
ZKM/ZQM
Komisioni për
Ligjin për
përdorimin e
gjuhëve
NJDNJ-niveli
qendror dhe
lokal
MAPL
Shoqëria
civile si dhe
organizmat
ndërkombëtar
e të
pranishme në
Kosovë
Mediat

• ZKM/ZQM
• NJDNJ
• Zyrat për Media
në Institucionet
Qeveritare
• Mediat e
shkruara dhe
ato elektronike
• Shoqëria civile

Treguesit
•

Rritja e transparencës në
veprimtarinë e institucioneve
qeveritare.

•

Ngritje e vetëdijes së qytetarëve,
përmes mediave, lidhur me Ligjin
Mbi Qasjen në Dokumentet Zyrtare

•

Rritja e kërkesave dhe qasjes së
qytetarëve dhe mediave në
informacione-dokumentet zyrtare.

Afati kohor

Buxheti

2009-2011

BKK
Donatorët
100 000€
2009

•

Respektim më i mirë i të drejtave të
njeriut në media

•

Rritje e numrit të reportazheve,
programeve që mbulojnë çështje të
të drejtave të njeriut.

•

Legjislacion i qartë që e trajton
shpifjen dhe fyerjen si dhe siguron
liri të të shprehurit .

2009

2011

BKK
Donatorët
100 000€
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6. E drejta për jetë dhe integritetin fizik dhe psikologjik.

Objektiva
6.1 Zbatimi i standardeve
të të drejtave të njeriut në
trajtimin e individëve të
ndaluar, arrestuar dhe të
burgosur.

Aktivitetet
•

•

•
•

Sigurimi i kushteve të
përshtatshme jetësore,
higjienike e sanitare në
ambientet ku janë vendosur
individët e ndaluar, arrestuar
dhe të burgosur, në përputhje
me standardet për të drejtat e
njeriut.
Përmirësimi
i
sistemit
të
institucioneve të vuajtjes së
dënimit, me vëmendje të
veçantë, për sigurinë, kontrollin,
menaxhimin,
trajnimet
profesionale dhe skemat e
reintegrimit si dhe gjendjes së
objekteve.
Sigurimi i qasjes së palëve të
interesuara në Institucionin e
Ombudspersonit.
Studim mbi gjendjen, kushtet,
procedurat

Institucionet
përgjegjëse
dhe partnerët
•
•
•
•
•
•
•
•

MD
MPB
MEF
MSH
MPMS
ZKM/ZQM
IO
Shoqëria
civile si dhe
organizmat
ndërkombë
tare të
pranishme
në Kosovë

Treguesit
•

Ambientet e paraburgimit dhe
burgjet me kushte të
përshtatshme jetese konform
standardeve evropiane dhe në
përputhje me të drejtat e njeriut.

Afati kohor

Buxheti

2009

BKK*
Donatorët
100 000€

në
vazhdimësi
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•
•

•

•

•

Sigurimi i përkujdesjes adekuate
shëndetësore
Ngritja e ndërgjegjësimit për të
drejtat e viktimave për të
garantuar të drejtat e tyre dhe
për t’i mbrojtur ata nga tortura
apo trajtimi çnjerëzor eventual,
përmes fushatave të ndryshme
mediave, tryezave të
rrumbullakëta me institucione
dhe shoqëri civile e sidomos në
vendet më rurale ku ka pak
informata dhe njohuri rreth
këtyre të drejtave se si mund te i
realizojnë.
Lehtësimi i qasjes së shoqërisë
civile dhe medias ndaj
informacionit që lidhet me
gjendjen e institucioneve ku
janë vendosur këta individë.
Lehtësimi i procedurave për të
monitoruar kushtet e të
burgosurve dhe garantimi i
ndihmës ligjore falas.
Hartimi dhe publikimi i
broshurave dhe udhëzuesve për
policinë dhe institucionet e
drejtësisë lidhur me të drejtat e
individëve të ndaluar, arrestuar
ose burgosur si dhe standardet
e nevojshme të trajtimit të tyre.

•

Trajtim njerëzor i të ndaluarve,
arrestuarve dhe te burgosurve

•

Minimizimi i ankesave si dhe
përmirësimi i raporteve të
organizatave të të drejtave të
njeriut lidhur me të drejtat e
individëve të ndaluar arrestuar
dhe burgosur.

•

Ngritja e ndërgjegjësimit për të
drejtat e të dyshuarve,
pandehurve apo viktimave për të
garantuar të drejtat e tyre dhe
për t’i mbrojtur ata nga tortura
apo trajtimi çnjerëzor eventual.

2009

BKK*
100,000

2010
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•

•

6.2 Parandalimi, mbrojtja
dhe luftimi i trafikimit të
qenieve njerëzore

•

Respektimi i standardeve
themelore për trajtimin e
personave të hospitalizuar me
çrregullime mendore.
Stafi mjekësor që merret me
trajtimin e personave që kanë
çrregullime mendore të trajnohet
lidhur me trajtimin adekuat të
këtij grupi, ne veçanti lidhur me
nenin 5 te KEDNJ që ka të bëje
me këtë çështje

•
•
•
•
•
•

Zbatimi i Strategjisë për
parandalimin dhe luftimin e
trafikimit me qenie njerëzore në
Kosovë (2008-2011)

•

MD
MPB
MSH
MEF
ZKM/ZQM
Shoqëria
civile si dhe
organizmat
ndërkombë
tare të
pranishme
në Kosovë

•

MPB

Ju lutem referoju dokumentit të
Strategjisë për parandalimin dhe
luftimin e trafikimit me qenie
njerëzore në Kosovë ( 2008-2011)

•

Pacientet e hospitalizuar
trajtohen në mënyrë adekuate
dhe në përputhshmëri me
standardet ndërkombëtare të
drejtave të njeriut

2009

Materiale promovuese
dizajnohen dhe shpërndahen,si
dhe programe të rregullta
vetëdijësuese zbatohen.

BKK

2011

2009

BKK*
Donatorët
(pjese e
strategjisë
ekzistuese)
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7. E drejta për mbrojtje sociale

Objektiva
7.1 Ofrimi i përkujdesjes
së përshtatshme psikosociale dhe shëndetësore
për fëmijët dhe familjet e
tyre

Aktivitetet
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

Zhvillimi i sistemit të shërbimeve
psiko-sociale dhe shëndetësore
për fëmijët dhe familjet e tyre
Rekomandimet për
amandamentimin e Ligjit mbi
Familjen
Zbatimi i Ligjit per statusin dhe te
drejtat e familjeve te deshmoreve,
invalideve, veteraneve dhe
familjeve te viktimave civile te
luftes
Zbatimi i skemave përkrahese për
fëmijet pa përkujdesje prindërore
Krijimi i kushteve të nevojshme për
ofrimin e Shërbimeve psiko –
sociale
Rishikimi dhe thjeshtësimi
(lehtësimi) i procedurave të
regjistrimit të fëmijëve të
porsalindur
Zbatimi i Ligjit për regjistrat e
gjendjes civile të miratuar nga
Kuvendi i Kosovës.
Ndryshimin e Ligjit mbi Shërbimet
Sociale dhe Familjare për tu
garantuar të drejtën e fëmijëve
Qartësimin dhe ndalimin e çdo
forme të dënimit trupor kundër
fëmijëve dhe përcaktimi se cilat
janë format në kundërshtim me
interesin ma të lartë të fëmijës.
Përfundimin, sa më të shpejtë të
ligjeve / rregulloreve që kanë të
bëjnë me shëndetin reproduktiv,
abortin, dhënien gji/ zëvendësimin
e qumështit të gjirit, dhe shërbimet
themelore shëndetësore për

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnerët
•
•
•
•
•
•
•
•

MPMS
MSh,
MPB
MD
MEF
ZQM.ZKM
NJDNJ
Shoqëria civile
si dhe
organizmat
ndërkombëtare
të pranishme në
Kosovë

Treguesit
•

Krijimi i mekanizmave dhe
strukturave te reja dhe
përmirësimi i atyre ekzistuese,
qe merren me përkujdesjen
psiko-sociale.

•

Kushte me të përshtatshme për
jetë më të mirë dhe me të
shëndetshme për fëmijët

Afati kohor
2009-2010

Buxheti
BKK*
Donatoret
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adoleshentët
Rekomandimi për aprovimin e
Ligjit për Asistencë të familjeve me
fëmijë me aftësi të kufizuar.
• Rekomandimi për fillimin e zbatimit
të Ligjit për Ndërmjetësim

•

7.2 Përmirësimi i
kushteve të jetesës për
njerëzit e moshuar

•
•
•
•
•
•

7.3 Integrimi dhe
(ri)socializmi i personave
me aftësi të kufizuar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sigurimi i së drejtës për pension
adekuat
Ofrimi i përkujdesjes adekuate
shëndetësore.
Garantimi i kushteve sa më të
mira nëpër Shtëpitë e te
moshuarve
Kthimi i fondeve të pensionistëve
të Kosovës nga Serbia
Krijimi i legjislacionit dhe
skemave adekuate pensionale
Krijimi dhe vënia në funksion të
zyrës për pensionistë pranë
ZKM-së
Funksionalizimi i Këshillit
Nacional për personat me aftësi
të kufizuara
Hartimi i Planit të Veprimit për
personat me aftësi të kufizuara.,
Zhvillimi i legjislacionit sa më të
përshtatshëm
Aftësimi profesional i PAK
Ndërmjetësimi i punësimit në
sektorin publik dhe privat;
Forcimi i bashkëpunimit
ndërinstitucional
Ofrimi i shërbimeve shëndetësore
cilësore.
Ofrimi shërbimeve rehabilituese
për fëmijëve/personave me
nevoja te veçanta
Ngritja e kapaciteteve
profesionale dhe infrastrukturës
në QKUK dhe spitalet rajonale të
Republikës së Kosovës si dhe
Qendrat familjare të shëndetit për
qasje dhe trajtim të fëmijëve dhe

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

MPMS
MEF
MSH
MAPL
Shoqëria civile
si dhe
organizmat
ndërkombëtare
të pranishme në
Kosovë

•

Zbatimi i te drejtës për pension
dhe përmirësimi legjislativ ne
këtë fushe.

•

Përmirësimi i shërbimit
shëndetësor dhe i kushteve të
jetës në shtëpitë e pleqve.

•

Bërja e mundur e kthimit të
pensioneve nga Serbia për
pensionistët e Kosovës

ZKM/ZQM
MPMS
MEF
MSH
MAPL
MASHT
Shoqëria
civile si dhe
organizmat
ndërkombëtare
të pranishme në
Kosovë

•

Rritja e numrit te personave me
aftësi te kufizuar që punësohen

•

Integrimi me adekuat në tregun
e punës

•

Rritja e konkurrueshmërise se
kësaj kategorie në tregun
kosovar të punës për të rritur
mundësitë e tyre për punësim.
Përmirësimi i informatave nga
shërbyesit shëndetësor në raport
me prindërit e fëmijëve sidomos
prindërve/kujdestarëve të
fëmijëve/personave me nevoja
të veçanta.
Respektimi i te drejtës për

2009

BKK*
Donatoret
140 000€

2011

•

•

2010

2009

BKK*
Donatoret
200 000€

2011

BKK*
Donatoret
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•
•

Informim profesional dhe etik i
prindërve nga shërbyesit
shëndetësor

personave me nevoja te veçanta
Promovimi dhe aplikimi i gjuhës
së shenjave dhe alfabetit Braille.
•

Ndërtimi i pjerrinave, tualeteve,
semaforëve me sinjale tonike, etj.
Sigurimi i transportit publik të
qasshëm për PAK
Kushte më të mira në aftësimin
e kandidatëve për shofer për
PAK.

•
•
•
•

•

Sigurimi i Mbrojtjes Sociale duke
zhvilluar skema speciale sociale
për kategoritë specifike të PAK

•
•

MPMS
MEF

•

•

Implementimi i parimeve të
deinstitucionalizimit të qendrave
për personat me aftësi të kufizuar
mendore
Mbyllja e institucionit të Shtimes
Ndërtimi i shtëpive të mbrojtura
nga komuniteti lokal
Përfshirja statistikore (bazës së
të dhënave) e PAK
Ngritja e kapaciteteve
profesionale për integrimin e PAK
në të gjitha kategoritë statistikore
Promovimi i Konventës
Ndërkombëtare për PAK
Përpilimi i rekomandimeve për
adoptimin e legjislacionit në bazë
të parimeve të Konventës
Ndërkombëtare për PAK
Ngritja e vetëdijes publike

•
•
•
•

MPMS
MEF
MSH
ZQM/ZKM

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Ndërtimi i standardeve dhe
mekanizmave garantues që
bëjnë te mundur respektimin e
standardeve infrastrukturore që
janë të përshtatshme për
individët e kësaj kategorie.
Eliminimi i barrierave
infrastrukturave – arkitektonike
Përmirësimi i kushteve sociale te
këtij segmenti te shoqërisë
kosovare.

2010-2011

BKK*
Donatoret

2010-2011

BKK*
Donatoret
20 000€

•

Adoptimi i një përqasje të re të
trajtimit të personave me aftësi
të kufizuar mendore duke synuar
integrimin e tyre në komunitet.

2010-2011

BKK*
Donatoret

MSHP (ESK)

•

Statistika të sakta dhe të
hollësishme për grupimin
social të njerëzve me aftësi të
kufizuar.

2010-2011

BKK*
Donatoret

ZKM
NJDNJ-te

•

Rritja e respektit dhe ndihmës ne
publik për personat me aftesi te
kufizuar dhe përafrimi i
legjislacionit kosovar me
standardet ndërkombëtare dhe
evropiane

2010

50 000€
BKK

MTPT,
MAPH
MASHT
MSH

•

Në
vazhdimësi
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8. Të drejtat e komuniteteve minoritare

Objektiva
8.1 Zbatimi i
Strategjisë për Kthim
dhe Ri-Integrim të
Komuniteteve
Minoritare

8.2 Integrimi i
komuniteteve
minoritare në të gjitha
fushat e jetës dhe të
punës në Kosovë

Aktivitetet
•
•

•

•

•
•
•

•

•

Promovimi dhe
monitorimi i zbatimit të
Strategjisë.
Zbatimi i planit
operacional të
strategjisë për riintegrim

Kthimi, (ri)atdhesimi
dhe (re)Integrimi i
qëndrueshëm i
komuniteteve
minoritare
Fuqizimi i
vazhdueshëm i
Komisionit mbi
përdorimin e gjuhëve
zyrtare
Hartimi dhe zbatimi i
akteve nënligjore
Ofrimi i shërbimeve të
transportit humanitar
Përmirësimi i kualitetit
dhe ofrimi i shërbimeve
themelore publike për
të gjitha komunitetet,
përfshirë
edhe
kontributin
për
të
zvogëluar kërkesën për
shërbime të cilat i
ofrojnë
strukturat
paralele.
Zbatimi i legjislacionit
për sigurimin e të
drejtave të
komuniteteve
Hartimi dhe zbatimi i

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnerët
MKK,
ZQM/ZKM,
MEF
MAPL
MPB
MD
NJDNJ
UNKT,
Shoqëria Civile
MKK,
ZQM/ZKM
NJDNJ
MKRS
MPB
MD
MAPL
MEF
MTPT
Shoqëria civile
(Partneret-Kosova)

Treguesit
•

Dizajnimi i një programi të organizuar
mirë dhe të hollësishëm për te siguruar
rikthimin dhe re-integrimin e komuniteteve
minoritare në Kosovë.

•

Numri i personave të kthyer dhe të riintegruar

•

Rritja e nivelit te integrimit te
komuniteteve minoritare ne shoqëri

•

Ulja e tensioneve ndër-etnike

•

Ngritja e vetëdijes dhe tolerancës
ndërmjet komuniteteve

•

Qasja e barabartë në shërbime cilësore
publike

•

Vënie në funksionalitet të plotë të ligjeve
që sigurojnë politikat afirmative ndaj
minoriteteve

Afati kohor
2009
2010

Buxheti
BKK*
Donatoret
(pjesë e
strategjisë
ekzistuese)

2009
BKK
Donatoret
135 000*
në
vazhdimësi
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•

•
•
•
•
•
•

Strategjisë RAE
Zbatimi i Ligjit për Liritë
Fetare dhe plotësimi
me akte të tjera
nënligjore
Zbatimi i ligjit për gjuhët
Fuqizimi i administratës
për përkthimin e
dokumentacioneve
Zbatimi i Ligjit për
Trashëgimi Kulturore
dhe akteve përcjellëse
Zbatimi i
rekomandimeve të
Këshillit të Evropës mbi
Konventën Kornizë për
mbrojtjen e pakicave
kombëtare(KKMM)
Zbatimi i aktiviteteve
për ngritjen e njohurive
për të drejtat e
komuniteteve
minoritare.

19

9. Të drejtat e fëmijëve

Objektivat
9.1 Përmirësimi i
situatës së të Drejtave
të Fëmijëve në Kosovë

Aktivitetet
•
•
•
•

•

9.2. Përmirësimi i
funksionimit të
mekanizmave
institucional për
mbrojtjen e të drejtave
të fëmijëve

•

•
•
•

•
•

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnerët

Hartimi i Kornizës Strategjike
për të Drejtat e Fëmijëve
Analiza e situatës së të
drejtave të fëmijëve
(legjislacioni, politikat)
Miratimi dhe zbatimi i
legjislacionit adekuat për të
drejtat e fëmijëve
Nxjerrja e udhëzimit
administrativ për regjistrimin në
regjistrat e gjendjes civile të
fëmijëve që i përkasin
komuniteteve RAE
Përpilimi i rekomandimeve për
plotësimin e zbrazëtirave
ligjore

•
•
•
•
•

Forcimi dhe funksionalizimii
Komitetit Ndërministror për të
Drejtat e Fëmijëve dhe
Organizimi i takimeve të
rregullta të Komitetit
Përpilimi i raporteve mbi punën
e Komitetit
Ofrimi i rekomandimeve për
përmirësimin e te drejtave te
fëmijëve
Ngritja e kapaciteteve për
raportime ndërkombëtare për
zbatimin e Konventës për të
Drejtat e Fëmijëve( KDF).
Ngritja e kapaciteteve të
zyrtarëve për të drejtat e
fëmijëve në Komuna.
Ngritja e kapaciteteve për
raportime për konventën e të
drejtave të fëmijës

ZKM/ ZQM
MAPL
Shoqëria Civile
dhe organizmat
ndërkombëtare të
pranishme në
Kosovë

ZQM/ZKM,
Ministritë
NJDNJ,
UNICEF,
Shoqëria
Civile

Treguesit
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Afati kohor

Buxheti

Përfundimi i një dokumenti strategjik të
hollësishëm me qëllim rritjen e nivelit
të respektimit dhe promovimit të të
drejtave të fëmijëve në Kosovë.
Përcaktimi i prioriteteve në fushën e të
drejtave të fëmijëve
Identifikimi i zbrazëtirave në fushën e
legjislacionit që sigurojnë të drejtat e
fëmijëve

2009

BKK*
20 000€

Identifikimi i zbrazëtirave në fushën e
legjislacionit ëe sigurojnë të drejtat e
fëmijëve
Legjislacioni adekuat që siguron
mbrojtje dhe respektim të të drejtave të
fëmijëve
Komiteti funksionon si mekanizmi më i
lartë qeveritar për të krijuar dhe
avancuar të drejtat e te gjithë fëmijëve
në Kosovë.
Takimet e Komitetit janë te rregullta
Vendimet e nxjerra nga Komiteti dhe
dokumentet e miratuara
Numri i zyrtarëve për të drejtat e
fëmijëve në Komuna dhe projektet e
zbatuara.

2009

BKK*

2009

BKK*
42 000€

Ne
vazhdimësi
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9.3 Miratimi dhe
zbatimi i Planit për
Rininë

•

Përpilimi i Rekomandimeve për
Qeverinë

•
•
•
•
•

9.4 Eliminimi i formave
të rënda të punës së
fëmijëve

•

•

•

•

•

•
•

9.5 Trajtimi adekuat i
delikuencës së të
miturve.

•
•

Identifikimi i mangësive
gjegjësisht hartimi i
legjislacionit adekuat dhe
garantimi i zbatimit të tij
Krijimi i rrjetit të bashkëpunimit
në mes të institucioneve
respektive për uljen e punës së
ndaluar të fëmijëve
Krijimi i dhe funksionalizimi
mekanizmave qeveritarë për
parandalimin dhe monitorimin
e punëve të rënda të fëmijëve
Zhvillimi i një strategjie
ndërministrore për zvogëlimin
e numrit të fëmijëve që
punojnë

•
•
•
•

Zhvillimi i infrastrukturës dhe
hapësirave të mjaftueshme për
aktivitetet kulturore, sportive
dhe aktivitetet e të rinjve
Avancimi i infrastrukturës së
nevojshme ligjore (si dhe
akteve nënligjore)
Aprovimi dhe zbatimi i ligjit për
Rininë

•
•
•
•

Ofrimi i trajtimit adekuat për të
miturit delikuent
Rishikimi dhe avancimi i
dispozitave të Kodit Penal për
të Miturit

•
•
•
•
•

MKRS
ZQM-ZKM
Qeveria e
Kosovës,
NJDNJ
Shoqëria
Civile dhe
organizmat
ndërkombëta
re të
pranishme në
Kosovë
MPMS,
NjDNj,
ILO,
LP

•
•

•
•
•

•
•
•
•

MPMS,
ZKM/ZQM
NjDNj
Shoqëria civile
si dhe
organizmat
ndërkombëtare
të pranishme
në Kosovë
MKRS
MASHT
ZQM/ZKM
Shoqëria
civile si dhe
organizmat
ndërkombëta
re të
pranishme në
Kosovë
MD
ZQM/ZKM
MASHT
MKRS
MPMS

Miratimi dhe zbatimi i një programi të
posaçëm për rininë e Kosovës
rritja e pjesëmarrjes së rinisë në
proceset e vendim-marrjes në shoqëri

2009

BKK*
Donatoret

Zvogëlimi i numrit të fëmijëve që bëjnë
punë të rënda
Politikat dhe legjislacioni i Kosovës në
pajtim me standardet e konventës për
të drejtat e fëmijës
Eliminimi i rasteve të punës së rëndë
tek fëmijët.

2009

BKK*

2010

BKK*
50 000€

•

Përmirësimi i veprimtarisë së
mekanizmave ekzistues dhe krijimi
i mekanizmave të rinj efektiv.

2009
• Shkalla më e lartë e pjesëmarrjes së të
rinjve në shoqëri

2009-2011

BKK

•

2009

BKK
170 000€

Organizimi i strukturave të posaçme që
merren me fëmijët të cilët përfshihen
ne aktivitete të paligjshme me qëllim
garantimin e trajtimit të përshtatshëm
social psikologjik, riedukimin e tyre dhe
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Inicimi i krijimit të pozitave të
nevojshme të gjykatësve dhe
prokurorëve për fëmijë
ofrimi i shkollimit dhe
përgatitjes profesionale në
shtëpitë korrektuese
Krijimi i hapësirave të veçanta
dhe të mjaftueshme për të
miturit në burgje
Ofrimi asistencës adekuate
ligjore për trajtimin e fëmijëve
Angazhimi i avokatëve të
kualifikuar për mbrojtje të të
miturve
Asistencë ligjore për të gjithë
fëmijët e involvuar në
procedurat gjyqësore
Krijimi i udhëzimeve dhe
procedurave standarde për
policinë, prokurorët, gjykatësit,
punëtorët social, për
intervistimin dhe hetimin e
fëmijëve viktima gjegjësisht
dëshmitar.
Profilizimi-Specializimi i
zyrtarëve të Shërbimit
sprovues për të miturit lidhur
me masa e dënime alternative
Krijimi i një Njësiti të Veçantë
për Fëmijët brenda Njësitit për
Mbrojtjen e Viktimave (Ministria
e Drejtësisë)
Krijimi i masave alternative për
përmirësimin e kualitetit të
arsimit në instititucionet
korrektuese
Krijimi i kushteve për aplikimi i
masave dhe dënimeve
alternative, si masa në
komunitet jashtë burgut.
Nxjerrja e akteve nënligjore në
ligjin për të miturit për
shqiptimin e masave
alternative ndëshkuese.

•
•

riintegrimin në shoqëri.

MEF
Shoqëria
civile si dhe
organizmat
ndërkombëta
re të
pranishme në
Kosovë

2010

•

•
•
•
•

•

Ndërtimi i bazës ligjore dhe
mekanizmave zbatues dhe monitorues
që do të garantojnë një trajtim sa me të
mire të fëmijëve që përfshihen në
aktivitete të jashtëligjshme.
Zvogëlimi i rasteve të delikuencës së
të miturve
Rritja e vetëdijes për çështjet që kanë
të bëjnë me delikuencën e të miturve
Ngritja e vetëdijes ne mesin e
zyrtareve të institucioneve publike për
trajtimin e delikuencës së të miturve.
Bashkëpunimi me OJQ-të dhe shtetet
që e kanë të zhvilluar Shërbimin
Sprovues lidhur me masat e dënimet
alternative për zvogëlimin e
delikuencës së të miturve
Shërbimi sprovues i Republikës së
Kosovës ,në nivelin adekuat për të
zbatuar masat alternative.
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•

•
•
•

procedurat dhe standardet për
trajtimin dhe marrjen në pyetje
të fëmijëve delikuent nga ana e
policisë
Krijimi dhe profesionalizimi i
Njësiteve të specializuara në
punën me fëmijët delikuent
Krijimi i hapësirave të posaçme
për intervistimin e fëmijëve në
stacionet policore
Krijimi i programeve për
parandalimin e delikuencës tek
të miturit.

10. Barazia gjinore dhe mundësitë e barabarta

Objektiva
10.1 Integrimi i
Barazisë Gjinore në
Kosovë, që do të
thotë pjesëmarrje e
barabartë e grave
dhe burrave në jetën
,sociale, ekonomike e
politike dhe mundësi
të Barabarta për të
gëzuar të drejtat e
tyre dhe për të vene
në shërbim
potencialet e tyre
individuale në dobi të
shoqërisë.

Aktivitetet
•

Zbatimi i Programit të Kosovës
për Barazi Gjinore

Institucionet
përgjegjëse
dhe partnerët
ABGJ
ZQM.ZKM
NJDNJ në
nivelin qendror
dhe lokal
Shoqëria civile
si dhe
organizmat
ndërkombëtare
të pranishme
në Kosovë

Treguesit
•
•
•
•

Afati kohor

Arritja e barazisë gjinore
Ulja e rasteve te diskriminimit gjinor
Rritja e nivelit të respektimit të të
drejtave në kontekstin e barazisë
gjinore në Kosove
ofrimi i mundësive të barabarta për
meshkuj dhe femra
2009-2011

Buxheti

BKK*
(pjesë e
programit
përkatës
të
aprovuar
nga
Qeveria e
Kosovës
në 2008)

23

11. Mosdiskriminimi

Objektiva
11.1 Hartimi i Planit të
Veprimit për zbatimin e
Ligjit Kundër
Diskriminimit

Aktivitetet
•
•
•

•

Rishikimi i Planit të Veprimit për
Anti-Diskriminim
Organizimi i fushatës promovuese
dhe vetëdijësuese
Integrimi në programet arsimore të
arsimit të detyrueshëm të temave
që trajtojnë luftën kundër
diskriminimit
Ngritje të kapaciteteve qendrore
dhe lokale

Institucionet
përgjegjëse dhe
partnerët
•
•
•
•
•
•
•
•

ZQM.ZKM
MD
MPB
MASHT
MSH
MAPL
NJDNJ
Shoqëria
civile si dhe
organizmat
ndërkombët
are të
pranishme
në Kosovë

Treguesit
•

Hartimi, miratimi dhe
zbatimi i planit te veprimit

•

Zvogëlim i nivelit të
diskriminimit në çfarëdo
baze për të gjitha
kategoritë e shoqërisë

Afati kohor
2009

Buxheti
BKK*
130 000

12. Të drejtat e të burgosurve

Objektiva

Aktivitetet

Aktorët dhe
partnerët
përgjegjës

Treguesit

Afati kohor

Buxheti
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12.1. Sigurimi i
kushteve të
përshtatshme për të
burgosurit sipas
standardeve
ndërkombëtare.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Sigurimi i kushteve të
përshtatshme për të burgosurit
dhe për individët që janë në hetim
e sipër.
Ndërmarrja e masave të duhura
për të përmirësuar kushtet
sanitare higjienike si dhe
përmirësimi i kushteve të
ngrohjes, ndriçimit etj. të
ambienteve të burgjeve
Ekzekutimit i sanksioneve penale
në mënyrën që siguron
humanizmin e trajtimit dhe
respektimin e dinjitetit të secilit
individ të ndaluar (burgosur)
zbatimi i masave alternative duke
e zëvendësuar dënimin me
burgim.
Kujdesi shëndetësor i
vazhdueshëm për të gjithë të
burgosurit në nivel të njëjtë si për
qytetarë e lirë.
Renovimet e vazhdueshme të
objekteve të institucioneve
korrektuese që ofrojnë nivel më të
lartë të jetës dhe akomodimit të të
Burgosurve.
Bashkëpunimi dhe organizimi i
pjesëmarrjes së institucioneve
publike dhe private si dhe te
individëve me qëllim te riintegrimit
te personave të dënuar në
Shoqëri.
Ndërmarrja e masave për
aplikimin e të drejtave dhe
benificioneve për personat e
dënuar
Mbikëqyrja e dënimeve alternative
nga Shërbimi Sprovës dhe
ndihma ndaj personave për tu
riintegruar me lehtë në shoqëri.
Ofrimi i kujdesit shëndetësor
kualitativ. Secili institucion
korrektues të ketë shërbim
infermierie 24 orë. Spitali i burgut
te ketë shërbim mjekësor 24 orë.
Furnizimi i vazhdueshëm
farmaceutik për të gjithë të
burgosurit falas sipas Ligjit mbi

MD
MPB
ZKM/ ZQM
Shoqëria civile si
dhe organizmat
ndërkombëtare të
pranishme në
Kosovë

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

Rritja e standardeve të
ambienteve që përdoren për
individët e ndaluar, arrestuar dhe
të burgosur.
Gjatë zbatimit të sanksioneve
penale gjithmonë respektohen të
drejtat themelore të personit të
dënuar
Riintegrimi i personave të dënuar
në shoqëri dhe përgatitja e tij për
jetë dhe sjellje të përgjegjshme
pa kryer vepra penale.
Zbatimi i sanksioneve penale
ndaj individëve në mënyrë
plotësisht të paanshme.
Lejimi i pushimit në shtëpi
(familje) për të burgosur.
Lejimi i vizitës intime, kalimin e
kohës në lokale të veçanta me
bashkëshortin/en
Lirimi me kusht i personave të
dënuar pas vuajtjes së gjysmës
se dënimit, si dhe në rrethana të
veçanta edhe me 1/3 e dënimit të
vuajtur me burgim.
Përqafimi dhe aplikimi i
drejtpërdrejt i standardeve
ndërkombëtare për të burgosur.
Integrimi me i lehtë në shoqëri
dhe puna në dobi te përgjithshme
duke parandaluar i kryerjes së
veprave penale për te ardhmen.
Ngritja e nivelit të kushteve
higjienike sanitare të
institucioneve korrektuese.

2009-2011

BKK*
140 000
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12.2 Ofrimi i mundësive
për reintegrimin social
të të burgosurve.

•
•

•

12.3 Ngritja e nivelit të
përgjegjshmërisë dhe
të kapaciteteve të
stafeve të burgjeve në
kontekst të respektimit
të të drejtave të njeriut

•

12.4 ofrimi i kushteve të
posaçme dhe zbatimi i të
drejtave të femrave dhe
fëmijëve që janë në burg.

•
•
•
•
•
•

•

Sigurimi i personelit të
mjaftueshëm të psikologëve dhe
asistentëve socialë nëpër burgje.
Sigurimi i të drejtës për shkollim të
të burgosurve dhe organizimi
i shkollimit në ambientet e
burgjeve
Sigurimi i të drejtës për t’u
informuar duke mundësuar qasjen
në media të shkruar dhe atë
elektronike nëpër burgje si dhe
duke ngritur biblioteka.
Organizimi i trajnimeve të
vazhdueshme për të drejtat e
njeriut për personelin e
institucioneve të ndëshkimit
(korrektues) dhe riedukimit.

MD,
MPB
NJDNJ
Shoqëria civile si
dhe organizmat
ndërkombëtare të
pranishme në
Kosovë

•

MD

•

Ndërtimi i ambienteve të veçanta për
femrat dhe fëmijët nëpër ambientet e
paraburgimit.
Sigurimi i kushteve të duhura për
zhvillimin fizik të përshtatshëm të
fëmijëve të burgosur.
Sigurimi i shkollimit për të miturit duke
organizuar edhe kurse mësimore
profesionale në distancë.
Punësimi i asistentëve socialë nëpër
burgje për t’u përkujdesur për të
burgosurit e mitur.
Inkurajimi i përfshirjes së shoqërisë
civile në aktivitetet e institucioneve të
riedukimit.
Sigurimi i ofrimit të ndihmës për te
miturin gjatë privimit te lirisë ose
dënimit në aspektin ligjor, psikologjik,
mjekësor të shprehet lirisht për te
lehtësuar rehabilitimin e tij.
Ofrimi i ndihmës së nevojshme për të
miturin edhe pas lirimit nga burgu.

MD,
MPB,
MKRS
MSH
MPMS

•

•

•

•
•
•
•

Rritja e nivelit të integrimit të
personave të dënuar pas kryerjes
së dënimit
Arritja e përfundimit të shkollimit
të burgosurve të mitur duke mos
dalluar se është përfunduar
shkollimi në burg.
Zvogëlim i rasteve ku persona të
ndëshkuar njëherë nga drejtësia
të rikthehen sërish në aktivitete të
paligjshme.
Përmirësimi i cilësisë së
shërbimeve dhe rritja e
kapaciteteve të personelit të
burgjeve.
Ngritja e vetëdijesimit dhe
profesionalizimit të stafit
korrektues në respektimin e të
drejtave të njeriut në burg
Sigurimi i një sere shërbimesh dhe
kushtesh të posaçme për të miturit
që kanë të bëjnë me drejtësin.
Zbatimi i programeve për aktiviteteve
rekreativ-sportive për te mitur në
Qendrat korrektuese.
Arritja e përfundimit të shkollimit të të
miturve duke mos dalluar se është
përfunduar shkollimi në burg.
Përafrimi i kushteve dhe jetës në
burg përafërsisht me jetën në
komunitet.

2009-2011

BKK*
Donatorët
80 000€

2009-2011

BKK*
Donatorët
20 000€

2009-2011

BKK*
Donatorët
150 000€
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13. Të drejtat e viktimave të torturës

Objektiva
13.1) Mbrojtja e të
drejtave dhe
mbështetja e viktimave
të torturës, si dhe
sigurimi i trajtimit
adekuat të tyre .

Aktivitetet
•

•

Fuqizimi i mekanizmave
institucionalë në parandalimin
e torturës, dhe trajtimin
adekuat të viktimave të torturës.
Botimi i materialeve
promovuese

•

Ofrimi i asistencës ligjore dhe
rehabilitimi fizik e psikik i
viktimave të torturës .

•

Zbatimi i Aktiviteteve
ndërgjegjësuese dhe për
ndërtimin e kapaciteteve
(punëtorit, konferencat,debatet
rrjetet, publikimet dhe
komunikimet,)
Zhvillimi i hulumtimeve mbi
gjendjen e të drejtave të
personave –viktima të torturës
dhe traumës në Kosovë .

•

Institucionet
Përgjegjëse dhe
partnerët
ZKM/ZQM
MD,
MSH
MPMS
MPB
MPJ
MASHT
Shoqëria Civile
Qendra për
Rehabilitimin e të
Mbijetyarve të
Torturës (QRMT)

Treguesit

Afati kohor
2009-2011

•

Përmirësimi i gjendjes fizike
dhe psikosociale të viktimave të
torturës dhe traumës në
Kosovë

•

Ofrimi i një sërë shërbimesh
dhe kushtesh të përshtatshme
për viktimat e torturës

•

Aktorët e zbatimit të ligjit
plotësisht të vetëdijshëm për
rëndësinë që ka mbrojtja dhe
promovimi i të drejtave të
viktimave të torturës,
Masat parandaluese të
aprovuara dhe të zbatueshme
Politikat e mirëfillta te veprimit
të aprovuara,
Analizë e saktë e gjendjes së të
drejtave të viktimave të torturës
Projekte hulumtuese afatgjata
dhe të sigurta
Kapacitetet e Shoqërisë Civile,
në sferën e mbrojtjes dhe
promovimit të të drejtave të
viktimave e të torturës, të
profilizuara , të përforcuara dhe
të qëndrueshme

•
•
•
•
•

Buxheti
BKK
Donatorët
30 000€

BKK
Donatorët
60 000€
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14. E drejta e pronës

Objektiva
14.1 Të adresohet,
parandalohet dhe
sanksionohet
uzurpimi, përdorimi i
pronës dhe ndërtimi i
saj në mënyrë të
paligjshme

Aktivitetet
•

•

•

Të forcohet bashkëpunimi
ndërmjet gjykatave komunale,
AKP, inspeksionit dhe policisë
në ekzekutimin e rasteve
Raportimi i rregullt dhe zgjidhja
në mënyrë të efektshme për
lëndët që kanë të bëjnë me
uzurpimin, përdorimin e pronës
dhe ndërtimin e saj në mënyrë
të paligjshme.
Ofrimi i ndihmës nga ana e
policisë në zbatimin e
vendimeve gjygjësore të
ndërlidhura me pronën dhe
ndërtimin e pronës në mënyrë
të paligjshme

Institucionet
Përgjegjëse dhe
partnerët
• AKP
• MD
• MPB
• SHPK
• KGJK

Treguesit
•

•

zgjidhja në mënyrë të
efektshme e lëndëve që kanë
të bëjnë me uzurpimin,
përdorimin e pronës dhe
ndërtimin e saj në mënyrë të
paligjshme.
Zvogelim i rasteve të abuzimit
me të drejtën e pronës

Afati kohor

2009

Buxheti

BKK
130,000

Në
vazhdimësi

28

15. Të drejtat e personave të zhvendosur, të të kthyerve dhe refugjatëve

Objektiva

14.1 Respektimi i standardeve
ndërkombëtare të të drejtave të
personave të zhvendosur dhe
refugjatëve, përfshirë Konventën
e Gjenevës

•
•

•

14.2 Ngritja e standardit të
punonjësve imigrant dhe
emigrant duke garantuar të
drejtat e tyre .

Aktorët dhe
partnerët
përgjegjës

Aktivitetet

•

•

Hartimi i politikave dhe legjislacionit
përkatës.
Hartimi i legjislacionit dhe akteve
përkatëse administrative për të
rregulluar veprimtarinë e
kompanive që punësojnë shtetas të
huaj.
Miratimi dhe zbatimi i Ligjit për Azil
dhe Ligjit për të huajt

•
•
•
•
•
•
•

Ndërmarrja e iniciativave për
hartimin dhe firmosjen e
marrëveshjeve bilaterale
ndërkombëtare për punësimin
sezonal.
Organizimi i trajnimeve
profesionale që shkojnë për shtat
për migrantët si dhe organizimi i
kurseve të gjuhës.

•
•
•
•
•

MPB
MPJ
MSHP,
MPMS
MD
ZQM/ZKM
Shoqëria
civile si dhe
organizmat
ndërkombëtar
e të
pranishme në
Kosovë
MPMS
MSHP
MPJ
MPB
MPMS

Treguesit

•

Krijimi i një baze legjislative
për të përmbushur
standardet më të larta të të
drejtave të njeriut

Afati kohor

Buxheti

2009
BKK*
Donatorët
40 000€
2011

•

Hartimi i politikave të qarta
që të marrin në konsideratë
kushtet e jetës së
emigranteve kosovare si dhe
imigrantëve te huaj qe janë
vendosur në Kosovë.

2009

BKK*
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14.3 Zbatimi i të drejtave sociale
të refugjatëve

•
•
•

14.4 Ngritja e vetëdijesimit të
publikut për të drejtat e
migrantëve dhe refugjatëve

•

•

Ndërtimi i infrastrukturës së duhur
për të pritur dhe akomoduar
azilkërkuesit si dhe refugjatët
Ndërtimi i qendrës për azil
Hartimi dhe zbatimi i programeve
që sigurojnë akomodimin social të
individëve të cilët kualifikohen si
refugjatë.

•
•
•
•
•

Publikimi i materialeve informuese
dhe aktiviteteve mediatike për të
rritur njohurinë e publikut lidhur me
migrantët dhe refugjatët.
Organizmi i trajnimeve për zyrtarët
lidhur me të drejtat e migrantëve
dhe refugjatëve.

MPB
MPJ
UNHCR

MPB
MPJ
MD
MSHP
UNHCR

•

•

Ndërtimi i infrastrukturës së
përshtatshme për te pritur
azilkërkuesit dhe refugjatet
dhe për t’ju garantuar
kushtet te përshtatshme
social ekonomike si dhe për
të përmbushur detyrimet
ndërkombëtare të Kosovës
lidhur me trajtimin e tyre

2009-2011

BKK*
Donatorët
(Donacion
IPA)

2009

BKK
40 000€

Një nivel me i lartë i
ndërgjegjësimit lidhur me të
drejtat e emigranteve dhe
refugjatëve.
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MEKANIZMAT PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË NJERIUT DHE RAPORTIMI

Objektiva
1. Rritja e efektivitetit
të sistemit gjyqësor

Aktorët dhe
partnerët
përgjegjës

Aktivitetet
•
•
•
•
•

•

Zbatimi efektiv dhe konsistent i ligjit
Sigurimi i mbrojtjes së të drejtave të
dëshmitarëve
Ngritja e eficiencës dhe efektivitetit të
procedurave gjyqësore
Rritja e vetëdijesimit për bashkëpunim
ndërmjet qytetarëve dhe organeve të
rendit dhe drejtësisë
Zhvillimi i udhëzimeve apo procedurave
standarde operative për policinë,
prokurorët, gjykatësit, dhe punëtorët
social që merren me intervistimin,
ekzaminimin, mbledhjen e dëshmive
dhe shërbimeve mbështetëse për të
gjithë fëmijët viktima dhe dëshmitarë.

• MD
• Instituti
Gjyqësor i
Kosovës
• MPB
• Këshilli
Gjyqësor i
Kosovës
• ZQM/ZKM

•

Rritja e efektivitetit të
sistemit gjyqësor në
garantimin e zbatimit të të
drejtave të njeriut

•

Ngritja e qëndrueshme e
besimit publik në gjyqësor

Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit në
sistemin gjyqësor

•
•

•

Sistemi gjyqësor i pavarur
dhe i drejtë.

•
•
•

Treguesit

Ngritja e eficencës së procedurave
gjyqësore dhe eliminimi i praktikave për
grumbullimin e lëndëve
Krijimi i procedurave adekuate që e
shkurtojnë intervalin e pritjes në mes të
arrestimit të personit dhe daljes së
saj/tij për herë të parë para gjyqtarit

•
•
•
•

MD
Këshilli
Gjygjësor i
Kosovës
(KGJK)
Agjencioni
Antikorrupsion
MD
Instituti
Gjyqësor i
Kosovës
MPB
Këshilli
Gjyqësor i
Kosovës

Afati kohor
2008-2011

Buxheti
BKK*
130 000€

BKK*
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2 . Zbatimi i
standardeve
ndërkombëtare për
të drejtat e njeriut në
sistemin gjyqësor.

•

•
•
•

•

•

•

Objektiva
3. Ngritja e vetëdijes
dhe pjesëmarrjes së
qytetareve në
proceset që kanë të
bëjnë me të drejtat
dhe liritë e njeriut.

Ngritja e vetëdijes për respektimin dhe
aplikimin e të drejtave të njeriut nga ana
e gjyqtarëve, prokurorëve dhe
avokatëve.
Trajnimet profesionale mbi aspektet
relevante për të drejtat e njeriut për të
punësuarit aktual
përcaktimi dhe respektimi i kritereve për
të gjitha konkurset e ardhshme të
punësimit në sistemin gjyqësor.
Përgatitja e materialeve (të publikuara)
të cilat përmbajnë të gjitha materialetrelevante udhërrëfyese dhe referuese
mbi të drejtat e njeriut.
Ngritja e kapaciteteve të punonjësve në
sistemin gjyqësor mbi të kuptuarit dhe
mënyrat e aplikimit të ligjeve
ndërkombëtare në rastet e tyre.
Harmonizimi sistematik i procedimit të
rasteve aktuale gjyqësore konform
ligjeve dhe konventave ndërkombëtare si
dhe praktikave procedurale – gjyqësore
evropiane.
Monitorimi i procedimit të rasteve
gjyqësore të proceduara dhe gjykuara
nga gjykatësit ndërkombëtar

Aktivitetet
•
•
•

•

Ngritja e pjesëmarrjes së qytetareve në
aktivitetet që kanë të bëjnë me të drejtat
e njeriut
Organizimi i fushatave vetëdijësuese,
publikimi i doracakëve dhe broshurave
informative.
Krijimi ueb-faqes për vendosjen e
Strategjisë dhe Planit të Veprimit për të
Drejtat e Njeriut, me elementet specifike
lidhur me te drejtat e njeriut të ofrimi
qasjes për publikun.
Rishqyrtimi i programit dhe teksteve

2008-2011

• MD

•

2008-2011
BKK
40 000%

Buxheti

Aktorët dhe
partnerët
përgjegjës
• ZKM/ ZQM,
• NJDNJ në
kuadër të
ministrive
dhe
komunave
• MAPL
• Shoqëria
civile si dhe
organizmat
ndërkombë
tare të

Profesionalizimi i
punonjësve në sistemin
gjyqësor mbi të kuptuarit dhe
mënyrat e aplikimit të ligjeve
ndërkombëtare në rastet e
tyre

BKK
60000€

Treguesit
•
•
•

Përfshirja e të drejtave dhe lirive
të njeriut në të gjitha sferat
institucionale dhe shoqërore
Respektimi i plotë publik mbi të
drejtat e qytetarëve
Ngritja e nivelit te pjesëmarrjes se
qytetarëve në vendim-marrje,
duke përfshirë fëmijët dhe të rinjtë.

Afati kohor
Ne
vazhdimësi

BKK
Donatoret
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•
•

•

4. Krijimi dhe forcimi i
mekanizmave
institucionalë për
mbrojtjen dhe
promovimin e te
drejtave te njeriut, dhe
raportimin

•
•

•
•
•
•

pranishme
në Kosovë

shkollore lidhur me përfshirjen e të
drejtave te njeriut në kurikulum
Ngritja e kapaciteteve te mësimdhënësve

•

Zbatimi i aktiviteteve (seminare,
konferenca, tryeza te rrumbullakëta) që
merren me promovimin e strategjisë për
të drejtat e njeriut.
Trajnimi i stafeve te njësive lidhur me
përmbajtjen dhe me teknikat e
promovimit te strategjisë.
Hartimi dhe zbatimi i legjislacionit lidhur
me mekanizmat
Krijimi i Njesise per raportim për
instrumentet ndërkombëtare dhe
raportimin e i rregullt për zbatimin e
instrumenteve ndërkombëtare
Institucionalizimi i NJDNJ ne nivelin
qendror dhe lokal ( komuna)
Ndarja e buxheteve për funksionimin
normal te NJDNJ
Forcimi i bashkëpunimit me institucionin e
Ombudspersonit
Zbatimi i rekomandimeve të Institucionit
të Ombudspersonit (IO)

•

•
•
•
•
•

ZKM/ZQ
M
MAPL
MEF
NJDNJ
Shoqëria
civile si
dhe
organizm
at
ndërkomb
ëtare të
pranishm
e në
Kosovë

•
•

•
•
•
•

Rritja e vetëdijesimit publik lidhur
me te drejtat e njeriut,
Informimi i publikut të gjere për
strategjinë për të drejtat e njeriut ,
standardet e te drejtave te njeriut,
prioritetet, si dhe mekanizmat që
merren me mbrojtjen dhe
promovimin e të drejtave të njeriut,
Rritje e nivelit te zbatimit të të
drejtave të njeriut në Kosovë.
Infrastruktura ligjore e miratuar
dhe në përputhje me standardet
evropiane dhe ndërkombëtare për
të drejtat e njeriut.
Mekanizmat per raportim te
krijuar, dhe raportim i rregullt mbi
instrumentët ndërkombëtare
NJDNJ të formuara dhe të
institucionalizuara në të gjitha
ministritë
Zbatimi i rekomandimeve të
Ombudspersonit
NJDNJ të formuara dhe të
institucionalizuara në të gjitha
komunat e Kosovës

2008-2011

BKK
250,000€
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