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FALËNDERIMET

Hartimi i Raportit të parë mbi zbatimin e Strategjisë dhe Planit Nacional të Veprimit për
të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës (2009-2013), ishte përpjekje e përbashkët e
Grupit Qeveritarë të Punës dhe Policisë së Kosovës, nën udhëheqjen dhe koordinimin e
Zyrës së Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë.
Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës/ Zyra për Qeverisje të Mirë shpreh
mirënjohjen e thellë për bashkëpunimin e ngushtë dhe ndihmën e ofruar nga Njësitë për
të Drejtat e Njeriut në Ministritë e linjës.
Në zhvillimin e Raportit, kontribut të veçantë kanë dhënë edhe organizata të ndryshme
vendore dhe ndërkombëtare që përfaqësojnë interesat e fëmijëve në Kosovë. Me këtë
rast në mënyrë të veçantë falenderojmë UNICEF-in në Kosovë, për ofrimin e përkrahjes
së vazhdueshme në realizimin e projekteve madhore të Institucioneve të Republikës së
Kosovës të cilat si pikësynimi të tyre kanë mbrojtjen dhe respektimin sa më të plotë të të
Drejtave të Fëmijëve në Kosovë.
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I nderuar Z. Kryeministër,
Kam nderin të Ju paraqes raportin e parë mbi Zbatimin e objektivave dhe aktiviteteve të
parapara në Strategjinë dhe Planin Nacional të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në
Republikën e Kosovës për vitet 2009-2010.
Raporti mbi zbatimin e Planit Nacional të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve është
hartuar nën udhëheqjen dhe koordinimin e Zyrës për Qeverisje të Mirë të Zyrës së
Kryeministrit në bashkëpunim të ngushtë me Zyrtarët për të Drejtat e Fëmijëve dhe
Koordinatorët për të Drejtat e Njeriuit në Ministritë e linjës, Policisë së Kosovës si dhe në
bashkëpunim të ngushtë me një spektër të gjërë partnerësh vendorë dhe ndërkombëtarë.
Kjo iniciativë e jona ka qenë një nisëm për aksion, duke identifikuar të arriturat dhe
ngecjet drejt realizimit të objektivave dhe aktiviteteve të përcaktuara në Strategjinë dhe
Planin Nacional të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës 20092013, ku çdo njëri prej neshë ka kontribuar në mënyra dhe në kohë të ndryshme, duke
i‟u ofruar bashkëpunim dhe thirrur të gjithë sektorët e shoqërisë kosovare - qeveritë,
organizatat dhe individët përfshirë edhe të rinjët, për ta çuar përpara këtë nismë si një
detyrë me përgjegjësi të përbashkët drejt mbrojtjes sa më të plotë të të Drejtave të
Fëmijëve.
Raporti pasqyronë qartë të arriturat dhe përpjekjet institucionale për vitet 2009-2010, si
dhe qëllimin e tyre për të përmirësuar gjendjen e përgjithshme aktuale të pozitës së të
drejtave fëmijëve, duke aluduar që në të ardhmen fëmijëve t‟iu ofrohet një vendë i
shëndoshë për të jetuar dhe për të zhvilluar potencialin e tyre të plotë.
Një pjesë tejet e rëndësishme e Raportit janë “Rekomandimet”, të cilat paraqesin ngecjet
dhe vështirësitë në realizimin e objektivave nga institucioneve relevante dhe nevojën
imediate për ndërhyrje të menjëhershme në përmirësimin e mirëqenies, shëndetësisë,
cilësinë e arsimimit, trajtimin e të miturëve që bien ndeshë me ligjin, si dhe zbatimin sa
më të plotë të legjislacionin vendorë, standardeve dhe instrumentet ndërkombëtare për
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.
Si përfundim mundë të themi se synimi/fokusi i Qeverisë së Republikës së Kosovës
është ofrimi i mundësive të barabarta për të gjithë fëmijët, sigurohemi që interesi më i
lartë i fëmijës është marrë parasysh, dhe përmbushja e parimeve kryesore të paparapa
në Konventën për të Drejtat e Fëmijës.

Sinqerisht,
Habit Hajredini
Drejtor i Zyrës për Qeverisje të Mirë
Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës
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I.

HYRJE

Edhe për kundër faktit që Republika e Kosovës nuk posedon të dhëna të sakta mbi
numrin e fëmijëve në vend, besohet se Kosova ka popullsinë më të re në Europë. Bazuar
në vlerësimet e bëra nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), 21 % e
popullsisë së Kosovës janë në mes të moshës 16 dhe 25 vjeç, përderisa konsiderohet se
gjysma e banorëve janë nën moshën 25 vjeçare.
Sipas studimeve të fundit të kryera në Kosovë në të cilat pasqyrohet gjendja e të drejtave
të fëmijeve, shifet qartë se fëmijët janë në rrezik më të lartë të varfërisë në krahasim me
popullsinë në përgjithësi. Sipas të dhënave që rrjedhin nga Anketa e Buxhetit të
Ekonomive Familjare 2006/7, në Kosovë 46.2% e popullsisë jetojnë në varfëri, përderisa
48.6% janë fëmijë nga mosha 0 deri në 18 vjeç. Nga këto të dhëna mundë të konstatojmë
se niveli i mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve nuk është i kënaqshëm dhe lenë shumë për
të dëshiruar.
Gjendja e rëndë ekonomike është një ndër sfidat më të mëdha për zhvillimin njerëzor në
Kosovë dhe respektimin sa më të plotë të të drejtave të njeriut, e në veçanti fëmijëve.
Bazuar në të dhënat e Entit Statistikor të Kosovës (ESK) për vitin 2007 niveli i
papunësisë tek të rinjët për grupmoshat 15-24 vjeç është 30 %. Gjithashtu, Projekti i
Planit dhe Strategjisë për Zhvillimin e Kosovës thekson se shkalla e papunësisë së të
rinjve në Kosovë është e lartë, dhe konstaton se 49.5 % e të rinjve kosovarë janë të
papunë dhe çdo vit rrethë 30.000 të rinj i‟u bashkohen punë kërkuesëve.
Edhe pse këto grupmosha janë të afta për punë, kryesisht nuk arrijnë të punësohen për
shkak të nivelit të ultë të investimeve dhe mungesës së politikave efektive për punësim.
Është e nevojshme të ndërmirren hapa më konkret që do të garantonin dhe zbatonin në
mënyrë më të plotë të drejtat e fëmijëve. Përveç nevojave të lartë përmendura, fëmijët
kanë nevojë t‟iu ofrohet edukim cilësor në mënyrë të vazhdueshme, t‟iu ofrohet ndihmë
shëndetësorë adekuate, të luftohen sëmundjet dhe kequshqyerja, të jenë pjesë aktive në
procese vendimmarrëse, etj, ..... shumë nevoja të tjera të karakterit elementarë.
Këta faktorë socio-ekonomikë janë duke i shqetësuar institucionet tona në vazhdimësi,
prandaj po bëjmë përpjekje të ofrojmë qasje adekuate për problematikat e tilla të cilat
kërkojnë kohë për tu zgjidhur, dhe për të cilat duhet të punojmë në mënyrë intensive,
energjike dhe shumë të përgjegjshme.
Andaj, Qeveria e Republikës së Kosovës me qëllim të mbrojtjes dhe nxitjes së të drejtave
të fëmijëve, dhe me qëllim të vënies së fëmijëve në qendër të përpjekjeve të saj, ka
miratuar në mënyrë unanime “Strategjinë dhe Planin Nacional të Veprimit për të
Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës 2009-2013”. Me anë të këtij mekanizmi,
Qeveria e Republikës së Kosovës synon të arrijë përmbushjen dhe implementimin e
plotë të standardeve ndërkombëtare në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të
fëmijës duke krijuar dhe fuqizuar mekanizma që do të sigurojnë se normat e pranuara
për mbrojtjen e fëmijëve janë duke u zbatuar dhe respektuar, interesi më i lartë i fëmijës
është marrë parasyshë dhe zëri i fëmijës është dëgjuar.
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II.

PARATHËNIE

Duke ditur rëndësinë e të drejtave të fëmijëve, Qeveria e Republikës së Kosovës po bën
përpjekje që të punoj në ngritjen e nivelit të jetesës më të mirë për të gjithë fëmijët në
Kosovë, duke e konceptuar si standard fundamental për një shoqëri demokratike dhe të
zhvilluar.
Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 19.06.2009 me Vendimin
Nr. 07/69, miratoi Strategjinë dhe Planin Nacional të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve.
Qeveria e Republikës së Kosovës me këtë mekanizëm synon të arrijë standarde
ndërkombëtare të të drejtave të fëmijëve të përcaktuara me Konventën për të Drejtat e
Fëmijës e cila është pjesë e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, dhe po ashtu të
ndihmojë në përmirësimin e efektivitetit në mekanizmat që tanimë ekzistojnë dhe të
garantojë se normat e pranuara mbi të drejtat e fëmijëve zbatohen dhe respektohen. Me
miratimin e kësaj strategjie, Qeveria e Republikës së Kosovës adreson në mënyrë të plotë
një nga sfidat e paraqitura ne Raportin e Komisionit Europian të vitit 2008, dhe bën një
hap të rëndësishëm përpara në rrugën drejt integrimeve Europiane dhe plotësimit të
standardeve ndërkombëtare të të drejtave të fëmijëve.
Hartimi i kësaj Strategjie ishte përpjekje e përbashkët e Grupit të Punës për Hartimin e
Strategjisë dhe Planit të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve, nën koordinimin e Zyrës për
Qeverisje të Mirë të Zyrës së Kryeministrit. Me këtë qëllim, dhe në mënyrë që t‟i
përgjigjet sfidave të reja kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e të drejtave të
fëmijëve, Qeveria e Republikës së Kosovës ka finalizuar procesin e zhvillimi të
Strategjisë dhe Planit Nacional për të Drejtat e Fëmijëve 2009-2013.
Kjo nismë është zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me një spektër të gjerë partnerësh
dhe reflekton konsensusin në shkallën e fushave prioritare për fëmijët. Procesi i hartimit
ka qenë transparent dhe gjithëpërfshirës pasi në këtë proces kanë dhënë kontribut të
jashtëzakonshëm organizatat ndërkombëtare të prira nga UNICEF, si dhe përfaqësues të
shoqërisë civile dhe ekspertë të pavarur të fushave të të drejtave të njeriut dhe fëmijëve.
Rëndësi të veçantë në këtë kontekst, ka përfshirja e vet fëmijëve dhe të rinjve në procesin
e zhvillimit të dokumentit, dhe konsultimet me grupet e të rinjve dhe fëmijëve të
Kosovës.
Strategjia për të Drejtat e Fëmijës është dokument i cili i identifikon çështjet më
prioritare që kanë nevojë për ndërhyrje të menjëhershme dhe në bazë të saj do të bëhen
përpjekje maksimale për t‟i siguruar fëmijës mbrojtje dhe kujdes të nevojshëm për
mirëqenien dhe zhvillimin e tij/saj, me qëllim që fëmija të jetë efektivisht i mbrojtur nga
të gjitha format e diskriminimit. Duke synuar të përfshijë objektiva të cilat janë reale dhe
të zbatueshme, pasur parasysh kapacitetet ekzistuese njerëzore si dhe mundësitë dhe
kufizimet buxhetore të Qeverisë, dokumenti Strategjik në të njejtën kohë do të shërbejë si
një dokument fleksibil që i përshtatet rrethanave dhe ndryshimeve që shfaqen gjatë
procesit të zbatimit në praktikë.
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Vizioni i dokumentit strategjikë është që “Kosova do të jetë një nga vendet më të mira
për fillimin e shëndoshë të jetës, për të jetuar fëmijët dhe për të zhvilluar potencialin e
tyre të plotë”.
Ndërsa, misioni i institucioneve të Republikës së Kosovës, është ofrimi i hapësirës së
sigurtë për të gjithë fëmijët, për t‟u rritur dhe zhvilluar në një shoqëri paqësore,
demokratike, që angazhohet për interesin më të lartë të fëmijës.
Kjo strategji është dokumenti i parë gjithëpërfshirës për të drejtat e fëmijëve, i miratuar
në Kosovë. Ky dokument hap rrugën për zbatimin e shumë projekteve që përmirësojnë
jetën e fëmijëve në Kosovë, dhe po ashtu krijon parakushtet për raportimet e Kosovës,
për instrumentet ndërkombëtare, duke respektuar plotësisht normat dhe standardet
ndërkombëtare për të drejtat fëmijëve.
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III.

QËLLIMI I RAPORTIT

Raporti ka për qëllim kryesor vlerësimin e të arriturave dhe ngecjeve në implementimin
e përgjegjësive/obligimeve të parapara në Planin e Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve
për vitet 2009-2010 nga Institucionet shtetërore në nivel qendror dhe lokal, që do të
pasqyronin qartë krijimi e një baze të njohurive mbi të arriturat, vështrirësit, si dhe
ofrimin e rekomandimeve për tejkalimin e vështirësive të parashtruara/hasura gjatë
punës. Proces ky që do të na lehtësonte dhe ndihmonte shumë në punën tonë të
vazhdueshme në planifikimin e politikave dhe programeve në respektimin sa më të
plotëtë të Drejtave të Fëmijëve në të ardhmen.
Me anë të Raportit të parë nacional mbi zbatimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit për
të Drejtat e Fëmijëve 2009-2010, po bëjmë përpjekje maksimale që të drejtave të fëmijëve
t‟iu ipet përparësi politike; fondet e alokuara për fëmijë të rriten në përpjestim me
nevojat dhe buxhetin e përgjithshëm; në vazhdimësi të hartohen politika proaktive si në
nilel qëndror ashtu edhe në atë lokal; të shtohet mbikëqyrja e gjendjes së të drejtave të
fëmijëve nëpërmjet mbledhjes sistematike të të dhënave, me anë të cilave do më
mundësohet identifikimi i nevojave të tyre dhe krahasimi statistikor; mbi të gjitha
interesi më i lartë i fëmijëve të jetë çdo herë konsideratë mbizotëruese.
Raporti mbi vlerësimin e të arriturave për të drejtat e fëmijëve, synon përveç tjerash, të
ngritë nivelin e mbrojtjes dhe respektimit të të drejtave të fëmijëve, në mënyrë
automatike do të ngritet niveli i barazisë ndërmjet të rriturve dhe fëmijëve, do të
ndihmojnë në ruajtjen e mirëkuptimit ndërmjet gjeneratave dhe do të kontribuojnë në
përparimin e demokracisë, dhe në këtë mënyrë do të mund të jemi shtet konkurrent me
shtetet e zhvilluara Europiane.
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IV.

RAPORTI MBI ZBATIMIN E KONVENTËS PËR TË DREJTAT E
FËMIJËS NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Konventa për të Drejtat e Fëmijës miratuar nga Asambleja e përgjithshme e Organizatës
së Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989, është një nga aktet më të rëndësishme të së
drejtës ndërkombëtare në të cilën janë parashikuar të Drejtat dhe Detyrimet në të gjitha
fushat e jetës së fëmijës.
Republika e Kosovës e ka përfshirë Konventën për të Drejtat e Fëmijës në Kushtetutën e
saj, e cila përbënë pikën më të gjerë të referencës ligjore për të drejtat e fëmijëve. Me këtë
hap Republika e Kosovës ka shprehur gatishmërinë dhe vullnetin e mirë politik që të
marrë përsipër për t‟i përmbushur obligimet ndërkombëtare të cilat sigurojnë realizimin
e të gjitha të drejtave themelore e të patjetërsueshme për të gjithë fëmijët në Kosovë.
Duke e vlerësuar maksimalisht procesin e raportimit për Konventat ndërkombëtare, e në
veçanti Konventën për të Drejtat e Fëmijës, Kryeministri i Republikës së Kosovës në
takimin e Komitetit Ndërministrorë për të Drejtat e Fëmijëve që është mbajtur më 23
mars 2009, ka shprehur gatishmërinë e plotë për përkrahjen në realizimin e
Projekt/Raportit për zbatimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijës në Kosovë.
Ky Raport është rezultat i vendimeve që janë nxjerr brenda institucioneve qeverisëse të
Kosovës, në radhë të parë të Komitetit Ndërministror për të Drejtat e Femijeve si trupi
me i lartë brenda institucioneve qeverisëse dhe që kryesohet nga vet Kryeministri i
Republikës se Kosovës, si dhe Zyrës së Kryeministrit/ Zyres për Qeverisje të Mire si
mekanizmi kryesor koordinues ndërministror në fushën e të drejtave të njeriut dhe të
fëmijeve në Kosovë.
Për të zhvilluar raportin e lartshënuar, Sekretari Permanent i ZKM-së më 12.10.2009 ka
marrë Vendim të caktohet Grupi i Punës që do të jenë përgjegjës për pregaditjen e
Projekt/Raportit për zbatimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijës në Kosovë, në pajtim
me kërkesat e Rregullores për Punë të Qeverisë së Kosovës me nr. 01/2007.
Raporti është hartuar nën iniciativën dhe koordinimin e ZKM/ZQM-së. Në këtë
kontekst, Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë ka dizajnuar një pyetësor i cili
ka shërbyer si dokument bazë me pyetjet të cilave do të duhet t‟iu ofrohen përgjegjje dhe
të dhëna adekuate nga Ministritë përgjegjëse, për të zhvilluar raportit mbi zbatimin e
Konventës për të Drejtat e Fëmijës në Kosovë. Forma dhe përmbajtja e këtij raporti, është
e bazuar në Udhëzimet e Pergjithshme të Komitetit për të Drejtat e Fëmijëve në Gjenevë,
dhe reflekton perspektivë të gjithëmbarshme mbi të drejtat e fëmijëve të bazuar ne
Konventën për të Drejtat e Fëmijëve.
Ky pyetësor iu është dërguar Koordinatorëve/zyrtarëve për të drejtat e fëmijëve në
Njësitë për të Drejtat e Njeriut në Ministritë relevante dhe i njëjti iu është dërguar
Koordinatorëve/zyrtarëve për të drejtat e fëmijëve në Njësitë për të Drejtat e Njeriut në
të gjitha Komunat e Republikës së Kosovës.
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Përgjatë tërë procesit të zhvillimit të Projekt – Raportit janë marrë në konsiderim
pikëpamjet e një spektri të gjërë aktorësh relevantë brenda qeverisë dhe nga sektori
joqeveritar. Procesi ka qenë shumë transparent dhe i kordinuar thellësisht brenda
institucioneve qeverisëse, duke zhvilluar shumë takime modalitetesh të ndryshme,
konsultime, grumbullim të dhënash, analizë legjislacioni dhe të politikave, dhe të
dokumenteve të tjera me rëndësi. Procesi ështe udhëhequr nga Zyra e
Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë, ndërsa inputet kanë ardhur nga Njësitë për të
Drejtat e Njeriut në Ministritë e linjës, të cilat kanë bërë grumbullimin e të dhënave nga
ministritë e përkatëse. Një përkrahje të veçantë përgjatë tërë procesit ka dhënë Unicef-i
në Kosovë, duke ofruar asistencën e tyre profesionale dhe financiare.
Hapësirë të veçantë dhe te rëndësishme në procesin e përpilimit të Raportit zë kontributi
i grupeve te ndryshme të të rinjve dhe fëmijëve, të cilët kanë kontribuar me komentet,
kreativitetin dhe energjine e tyre në mënyrë që ky raport të jetë sa më i plotë.
Në qershor 2010 Zyra e Kryeministrit/Zyra për Qeverisje të Mirë, në bashkëpunim me
Unicef-in në Kosovë kanë organizuar punëtorinë që kishte për qëllim diskutimin e
Projekt-Raportit për Zbatimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve në Kosovë, përmes
krijimit të hapësirës për ofrimin e pikëpamjeve dhe kontributit nga ana e aktorëve të
rëndësishëm nga sektorët qeveritarë dhe jo-qeveritarë.
Në punëtori morën pjesë mbi 60 pjesëmarrës nga aktorë të ndryshëm qeveritarë dhe
joqeveritarë, përfshirë organizatat që përfaqësojnë interesat e fëmijeve dhe të rinjëve.
Kjo punëtori është organizuar duke pasur objektivë finalizimin e dokumentit, dhe të
zbatojë frymë e qasjesë gjithpërfshirëse dhe pjesëmarrëse e cila në të njëjtën kohë, ishte
një thirrje për aksion, për të gjithë sektorët e shoqërisë kosovare – qeverinë, organizatat
dhe individët përfshirë edhe fëmijët - për ta çuar përpara këtë nismë si një detyrë e
përbashkët.
Në raport tregohet për të arriturat dhe sfidat në fushën e të drejtave të fëmijëve. Pjesa më
e madhe e legjislacionit në Republikën e Kosovës, përfshinë principet dhe dispozitat
themelore të Konventës për të Drejtat e Fëmijës.
Zbatimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijës (KDF) në Kosovë i kontribuon
legjislacioni ekzistues me gjithë aktet tjera nënligjore, të cilat prekin çështjet e fëmijëve
si: arsimin, shëndetësinë, mirëqenien sociale, mbrojtjen nga format e rrezikshme të
punës, drejtësinë për të mitur, familjen etj. Ligjet në tërësi dhe aktet tjera nënligjore që
rregullojnë çështjet e të të drejtave të fëmijëve kanë për bazë KDF-në dhe instrumentet
ndërkombëtare që garantojnë të drejtat e fëmijëve.
Raporti, paraqet përpjekjet për t‟i harmonizuar ligjet kombëtare, politikat, strategjitë dhe
aktet shtesë me KDF-në, e që janë indikatorë kyç të përkushtimit të qeverisë për të
siguruar dhe garantuar realizimin e plotë të të drejtave të fëmijëve për të gjithë fëmijët
në Kosovë. Me qëllim të përshtatjes së legjislacionit të brendshëm me Konventën e OKBse mbi të Drejtat e Fëmijës, janë miratuar një sërë ligjesh dhe vendimesh të cilat direkt,
apo indirekt ndikojnë në përmirësimin e të drejtave te fëmijës në Republikën e Kosovës.
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Qeveria e Kosovës me këtë ka synuar të shpreh në mënyrën më të thellë përkushtimin e
saj për të arritur standardet ndërkombëtare të të drejtave të fëmijëve të përcaktuara me
Konventën për të Drejtat e Fëmijës, dhe po ashtu të ndihmojë në përmirësimin e
efektivitetit në mekanizmat që tanimë ekzistojnë dhe të garantojë se normat e pranuara
mbi të drejtat e fëmijëve zbatohen dhe respektohen.
Raporti për zbatimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijës në Republikën e Kosovës, tani
më i është dërguar Komitetit për të Drejtat e Fëmijëve në Gjenevë. Qeveria e Republikës
së Kosovës me kënaqësi do t‟i përgjigjet çfarë do pyetje, vrojtimi, këshille apo
rekomandimi që Komiteti për të Drejtat e Fëmijëve dëshiron të na e drejtojë.
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V.

MATRICAT E MONITORIMIT TË AKTIVITETEVE TË NDARA NË BAZË TË FUSHAVE PRIORITARE

a. QEVERISJA
Objektiva

1.1
Funksionalizimi
i
Komitetit Ndërministror për
të Drejtat e Fëmijëve;

Aktivitetet

Afati
Kohor

Të arriturat konkrete

Ngecjet

1. Mbajtja e takimeve të rregullta, 2
herë
në
vit
të
Komitetit
Ndërministror;

Në vazhd‟
imësi

1. Më 23 mars 2009 është
mbajt takimi i parë i
Komitetit Ndërministrorë për
të Drejtat e Fëmijëve. Takimi
është
kryesuar
nga
Kryeministri i Republikës së
Kosovës,
prezentë
ishin
Ministrat si anëtarë të
Komitetit, përfaqësues të
UNICEF-it në Kosovë dhe dy
përfaqësues të fëmijëve

1. Në bazë të
termave
të
referencës
Takimi
i
Komitetit
Ndërministro
rë parashihet
të mbahet dy
herë në vit

2. Sekretariati i Komitetit i vendosur
në ZKM/ZQM bën pregaditjet e
nevojshme për punët e Komitetit në
baza të vazhdueshme;

2009

2. ZKM/ZQM në cilësinë e
sekretariatit të Komitetit ka
hartuar raportin mbi takimin
e Komitetit të 23 marsit 2009
dhe
i
njëjti
iu
është
shpërndarë të gjithë aktorëve
relevant.

ResursetBurimet
financiare
1.ZKM
100
BK

2.Pa kosto
buxhetore
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1.2. Zbatimi, Rishikimi dhe
Nxjerrja e legjislacionit për të
drejtat e fëmijëve;

1. Implementimi i studimit për
situatën e infrastrukturës ligjore
lidhur me mbulimin e të drejtave të
fëmijëve;

2010

1.Është bërë identifikimi i
zbrazëtirave të legjislacionit
aktual për të drejtat e
fëmijëve. Gjithashtu iu është
rekomanduar institucioneve
përgjegjëse të bëjnë propozim
për hartimin dhe plotësim
ndryshimin e ligjeve në
fushën e të drejtave të
fëmijëve, në sektorët: Arsimi,
Shëndetësia,
Mirëqenia
Sociale, Drejtësia për të Mitur
dhe
Çështje
tjera
ndërsektorale.
1.1. Ministria e Mjedisit dhe
Planifikimit
Hapësinorë
/Departamenti i Banimit dhe
Ndërtimit ka nxjerr Ligjin
Nr.03/L-164 date 12.03.2010
për Financimin e Programeve
te Veçanta te Banimit i
Miratuar nga Kuvendi i
Republikës se Kosovës. Ne
nenin 11 i po këtij Ligji citon:
Përparësi ne përzgjedhjen e
përfituesve ne subvencionin e
Qirasë kane: Familjet me
shume fëmijë; Familjet qe ne
përbërjen e tyre kane persona
me aftësi te kufizuara;
Familjet ku kryefamiljari
është grua mbajtës i familjes;
Bashkëshorti
ose

1.Pa kosto
buxhetore

1.1.MMP
H,
Komunat
Donatorë
të
ndryshëm
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bashkëshortja e shkurorëzuar
qe ka ne përkujdesje fëmijë;
Fëmijët me statusin e jetimit.
1.2. Ligji Nr.03/L-145 për
Fuqizimin dhe Pjesëmarrje të
Rinisë është aprovuar.
1.3.
Janë
hartuar
dhe
aprovuar
katër
(4)
Udhëzime
Administrative
për implementimin e Ligjit
për
Fuqizimin
dhe
Pjesëmarrje të Rinisë si: UA
për
mekanizmat
për
funksionalizimin e Këshillave
të
Rinisë;
UA
Puna
Vullnetare; UA për Edukimin
Jo Formalë dhe UA për
Licencimin
e
Qendrave
Rinore.

2010
2. Nxjerrja e vendimeve të nevojshme
për çështjet relevante për të drejtat e
fëmijëve;

Në
vazhdimësi

1.4 Ligji për Aspekte Civile të
Rrëmbimit Ndërkombëtar të
Fëmijëve.
2.Qeveria e Republikës së
Kosovës në mbledhjen e
mbajtur më 13.08.2009 mori
vendim nr. 05/78 të hartohet
Programi
dhe
Plani
i
Veprimit i Qeverisë së
Republikës së Kosovës për
Parandalimin e Vetëvrasjeve
dhe Vetëdëmtimit në Kosovë
për periudhën 2010-2013. Me

1.2. MKRS

1.3.
Implementim
i i katër (4)
Udhëzimeve
Administrati
ve të Ligjit
për
Fuqizimin
dhe
Pjesëmarrjen
e Rinisë

1.3.MKRS

1.4.MD

2.ZKM
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ç‟rast Zyra e Kryeministrit/
Zyra për Qeverisje të Mirë
obligohet të koordinoj këtë
proces.
2.1.MKRS
2.1. Është miratuar Strategjia
dhe Plani i Veprimit për Rini
2010-2012;

3.Krijimi i grupeve të ndryshme
punuese
që
merren
me
studimet/hulumtimet për të drejtat e
fëmijëve;

3. Sekretari Permanent i
ZKM-së më 12.10.2009 ka
marrë Vendim të caktohet
Grupi i Punës që do të jenë
përgjegjës për pregaditjen e
Projekt/Raportit për zbatimin
e Konventës për të Drejtat e
Fëmijës në Kosovë, në pajtim
me kërkesat e Rregullores
për Punë të Qeverisë
së
Kosovës me nr. 01/2007.
Raporti tani më është hartuar
nën
iniciativën
dhe
koordinimin e ZKM/ZQMsë. Dhe i njëjti i është dërguar
Komitetit për të Drejtat e
Fëmijëve në Gjenevë.

2.1.
Implementim
i i tematikave
të Strategjisë
Kosovare për
Rini duke u
mbështetur
në Planin e
Veprimit për
Rini
3.ZKM

3.1. Sekretari i Përhershëm
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1.3. Institucionalizimi i plotë i
pozitave të Zyrtarëve për të
drejtat e fëmijëve në nivelin
qendror dhe komunal;

1. Forcimi i bashkëpunimit dhe
përfshirja e çështjeve të të drejtave të
fëmijëve në kuadër të funksionimit të
tyre;

/ZKM me vendim nr.
308/2009, caktoi Grupin e
Punues Qeveritar që është
përgjegjës për hartimin e
Programit dhe Planit të
Veprimit të Qeverisë së
Republikës së Kosovës për
Parandalimin e Vetëvrasjeve
dhe Vetëdëmtimit në Kosovë
për periudhën 2010-2013.
1. Për çdo iniciativë të punës
të ndërmarrë në lidhje me
respektimin e të drejtave të
fëmijëve ka pas bashkëpunim
të ndërsjellët, e në veçanti në
hartimin e dokumenteve
madhore qeveritare. Në 30
komuna janë caktuar zyrtarët
për të drejtat e fëmijëve.
1.2. MAPL Në bashkëpunim
me
IKAP-in
dhe
në
mbështetje të UNDP ka
filluar zbatimin 2 fazës së
tretë të “Programit përkrahës
për zhvillimin e NJDNJK-ve
të krijuara në komunat e reja
si dhe për zyrtarët e rijnë të
emëruar
në
kuadër
të
NJDNJK-ve”. Është paraparë
të organizohet tri trajnime,
mirëpo ato janë ndërprerë
pasi
disa
kryetar
të
komunave nuk kanë lejuar

1. Duhet të
ngritët
dhe
forcohet
niveli
koordinimit
institucional,
në veçanti me
atë lokal.

1)Pa kosto
buxhetore

2) 2.000
Olof
Palme
Internatio
nal Center
dhe SIDA
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pjesëmarrjen e zyrtarëve
kompetent
në
trajnime.
MAPL-ja
ka
reaguar
menjëherë duke kërkuar nga
personat kompetent të mos
pengojnë
pjesëmarrjen
e
zyrtarëve në trajnime.
2. Trajnime lidhur me fushën e të
drejtave të fëmijëve;

3. Trajnime lidhur me zbatimin e
ligjeve në fuqi dhe që kanë një ndikim
në jetën e fëmijëve në Kosovë;

Në
vazhdimësi

2.
ZKM/ZQM
në
bashkëpunim me Qendrën
për të Drejtat e Fëmijëve në
Kosovë (CRCA Kosovë), më
23 dhe 24 dhjetor 2009
organizuan
trajnimin
dy
ditorë me temën “Kosova
Procesi i Raportimit për të
Drejtat e Fëmijëve”. Qëllimi i
Trajnimit kryesisht ishte,
njohja
me
procesin
e
raportimit për ët drejtat e
fëmijës pranë OKB-së KDF-në
dhe shkëmbimi i përvojave
dhe eksperiencave mbi rolin
e Qeverisë.
3. Është realizuar trajnimi për
Fuqizimin e NJDNJK-ve dhe
Promovimin
e
rolit
të
NJDNJK-ve në komuna.
Trajnimi dy ditorë është
mbajtur në pesë pilot komuna
të përzgjedhura si: Gjilani,
Vushtrria,
Rahoveci,
Kamenica,
Drenasi
dhe
Seminari.
MAPL-ja
në

3. Nevojë për
përkrahje
financiare
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1.4. Krijimi i parakushteve të
nevojshme për raportim për
Konventën për të Drejtat e
Fëmijës

1. Krijimi i ekipit për raportim, duke i
involvuar të gjithë aktorët relevant;

2009

2.Dizajnimi i udhëzimit që përfshinë
hapat e procesit të raportimit;

2010

3.Ndërtimi i kapaciteteve të ekipit
raportues;

Në
vazhdimë
si

bashkëpunim me UNDP ka
mbajtur trajnime edhe për
zyrtarët e komunave të reja si
në komunën e Kllokotit me
temën “Krijimi dhe roli i
NJDNJK-ve”.
1. Është themeluar Grupi
Qeveritarë i Punës për
hartimin e Projekt/raportit
mbi zbatimin e KDF-së në
Kosovë, ky grup është
formuar me Vendim të
Sekretarit Permanentë në
ZKM. Grupi i Punës tani më
ka finalizuar Raportin
në
fjalë.

2.ZKM/ZQM ka dizajnuar
një pyetësor i cili ka shërbyer
si dokument bazë me pyetjet
të cilave iu është ofruar
përgjigjje dhe të dhëna
adekuate
nga
Ministritë
përgjegjëse, për ta zhvilluar
raportin.

1. Pasi të
pranojmë
ndonjë
reagim nga
Komiteti për
të Drejtat e
fëmijëve në
Gjenevë, do
të formohet
ekipi
multidimensi
onal për të
raportuar për
raportet
periodike
shtetërore.
2.Mirëpo,
duhet
të
dizajnohet
një udhëzim
standard që
përfshin
hapat
e
procesit
të
raportimit.
3.Jemi duke
punuar
në
këtë drejtim.
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Ende
nuk
kemi
rezultate
konkrete
4.Organizimi i punëtorive;

5.Vizitat studimore me qëllim të
shkëmbimit të eksperiencave në
fushën e raportimit;

4.Në
qershor
2009
ZKM/ZQM në bashkëpunim
me Unicef-in në Kosovë kanë
organizuar
punëtorin
që
kishte për qëllim diskutimin e
Projekt-Raportit për Zbatimin
e Konventës për të Drejtat e
Fëmijëve në Kosovë, përmes
krijimit të hapësirës për
ofrimin e pikëpamjeve dhe
kontributit
nga
ana
e
aktorëve të rëndësishëm nga
sektorët qeveritarë dhe joqeveritarë.
4.1.Më
23
mars
2010,
ZKM/ZQM ka organizuar
punëtorin për Programin dhe
Plani e Veprimit të Qeverisë
së Republikës së Kosovës për
Parandalimin e Vetëvrasjeve
dhe Vetëdëmtimit në Kosovë
2010-2015.
Qëllimi
i
punëtorisë ishte diskutimi
dhe dizajnimi i draftit fillestar
të dokumentit strategjik.
5. Ndërtimi i kapaciteteve të
ekipit raportues – Në Gjenevë
dhe Torino për hartimin e
Strategjisë për Eliminimin e

4)1500
UNICEF

4.1)2000
BKK

Nevojë
për
përkrahje
financiare të
vazhdueshm

ILO-IPEC
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Punëve të
Fëmijëve;

1.5. Forcimi i bashkëpunimit
me
institucionin
e
Ombudspersonit

1.Mbajtja e takimeve të rregullta;

2.Zbatimi i rekomandimeve
Ombudspersonit;

Në
vazhdimësi

të

2010

Rrezikshme

të

e

5.1 Vizita studimore me
qëllim të vëzhgimit të
shteteve pale se si raportojnë
për KDF-në, me ç‟rast është
vëzhguar sesioni i Sllovenisë
si dhe janë realizuar takime
me anëtarët e Komitetit për të
Drejtat
e
Fëmijëve
në
Gjenevë.
1.Takimet
me
Ombudspersonin janë të
rregullta dhe deri në këtë
periudhë raportuese kemi
pasur
bashkëpunim
të
ndërsjellët shumë të mirë.
1.1 Vizita informuese në
kontinuitet
me
Ombudspersonin,
sektorin
për të drejtat e fëmijëve.
Njohja dhe informimi me
problemet e theksuar të
fëmijëve si dhe angazhimi në
zgjedhjen e tyre në suaza të
mundësive
ekonomike,
buxhetore –financiare.
2. Gjate ketyre dy viteve
(2009-2010),
nuk
kemi
pranuar rekomandime nga
Ombudspersoni per çështjet e
të Drejtave të Fëmijëve

1.ZKM
BK

2.Rekomand
ohet
që
Ombudspers
oni
çdo
shkrese që e
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1.6. Monitorimi i zbatimit të
dispozitave të Konventës për
të Drejtat e Fëmijës

1.Krijimi
i
mekanizmave
përshtatshëm për monitorimin;

2.Krijimi
i
monitorim;
2.Ngritja
e
monitorim;

të

procedurave

për

kapaciteteve

për

Në
vazhdimësi

drejton
në
institucionet
relevante të
jenë
në
komunikim
CC
edhe
zyrtarët nga
NJDNJ-te e
në
veçanti
perfaqësuesi
për të Drejtat
e Njeriut në
Policinë
e
Kosovës.
1.Paraprakish
t na duhet të
pranojmë një
reagim nga
Komiteti për
të Drejtat e
Fëmijëve në
Gjenevë për
të
filluar
realizimi
i
aktiviteteve
me qëllim të
monitorimit
të zbatimit të
dispozitave
të KDF-së
2. Si më sipër
3. Nevojë për
shkembim të
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eksperiencas
h.
3.Forcimi
i
ndërinstitucional;

koordinimit

si

3.Janë bërë përpjekje të
vazhdueshme për të rritur
koordinimi institucional. Me
ç‟rast
çdo
iniciativë
e
ndërmarrë nga niveli qendror
iu është komunikuar atyre
lokal dhe është kërkuar të
jenë pjesë aktive në realizimin
e objektivave Qeveritare.

4.Vizitat studimore me qëllim të
shkëmbimit të eksperiencave në
fushën e monitorimit;
5.Monitorimi i zbatimit të ligjeve dhe
strategjive që kanë të bëjnë me fëmijët
në nivelin qendror dhe komunal;

3.Ka nevojë
të
përmirësohet
niveli
i
bashkëpunim
it
ndërinstituci
onal.
4.Nevojë për
përkrahje
financiare

5.Monitorimi i zbatimit të
legjislacionit në Kosovë bëhet
në vazhdimësi nga zyrtarët
kompetent në nivel qendror
dhe lokal. Të arriturat
raportohen në vazhdimësi në
Raportet gjashtëmujore të
punës së NJDNJ-ve në nivel
nacional.
5.1. Monitorimi i zbatimit të
nenit 32 të KDF; Koordinim i
punëve me inspektorët e
MBPZHR-së (inspektor të
blegtorisë, fitosanitar dhe
pylltarisë).
Identifikimi
i
zonës ku fëmijët janë të
përfshirë
në
punë
të
rrezikshme (fshati Jezerc
Komuna e Ferizajit, gjatë

5.Ngritja
e
kapaciteteve
në mënyrë që
puna
e
raportuar të
jetë konkrete
dhe
e
matshme.

5.MBPZH
R
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inspektimit në terren nga
inspektorët
e
pylltarisë
sidomos
gjatë
ditëve
vikendit).

b. BUXHETI
Objektiva

1.1 Të bëhet analizimi i
nevojave për buxhet për
realizimin e të drejtave të
fëmijëve;

Aktivitetet

1.Hulumtimet për nevojat dhe
alokimet aktuale të buxhetit për
fëmijë;

Afati
Kohor

Të arriturat konkrete

Ngecjet

2010

1.Të gjitha burimet njerëzore,
ekonomike,
sociale
dhe
kulturore janë në funksion të
përmirësimit të jetës së
popullatës së Kosovës, e në
këtë kontekst edhe për aq sa
ka qenë e mundur edhe në
realizimin e të drejtave
ekonomike,
shoqërore,
shëndetësore, arsimore për të
drejtave e fëmijëve pa dallim
të asnjë bazë apo llojit.

1.Ende nuk
është
formuar
fondi
i
veçantë
buxhetor.

1.1.Në vazhdimësi të gjitha
institucionet
përgjegjëse
angazhohen në analizimin e
nevojave për buxhet me
qëllim të realizimit të drejtave
të fëmijëve në shkallë sa më
të lartë, të cilat bëjnë
shërbime të drejtëpërdrejta

ResursetBurimet
financiare
1.MEF
BK

1.1. MEF
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për fëmijë.

1.2. Rritje e fondeve të
alokuara për fëmijë në
përpjesëtim me nevojat dhe
buxhetin e përgjithshëm;

1.Zhvillimi i projekt propozimeve
lidhur me çështjet e fëmijëve nga
komunat;

Në
vazhdimësi

1. Janë rritur fondet e
përgjithshme e në këtë
drejtim edhe për shërbime
ndaj fëmijëve në përpjesëtim
në nevojat dhe buxhetin e
përgjithshëm.
1.2 MKRS-ja gjatë periudhës
2009/2010
përmes
tri
departamenteve ka përkrah
zhvillimin
e
projekteveaktiviteteve dhe ndërtimin e
infrastrukturës sportive për
fëmijë dhe të rinj.
Në vlerën totale të buxhetit të
shpenzuar të MKRS-së hynë
edhe mbështetja financiare
(donacionet) nga donatorët e
jashtëm.
1.3 Në gjysmën e dytë të vitit
2010,Departamenti i Rinisë ka
fituar donacion nga USAID-i
dhe është miratuar projekti
pesë (5) vjeçar për punësimin
dhe pjesëmarrjen e rinisë në
vlerë prej (17 milion dollar)
Projekti fillon të realizohet
nga Janari 2011.
Në Nëntor 2010, është

1. Edhe
nivel
komunave
ende nuk
linje
veçantë
buxhetore.

në
të

BKK

ka
të

MKRS;
Fondi
GlobalBanka
Botërore;
GTZ;
Forum
Syd;
Komision
Evropian;
UNICEF;
USAID;
Buxheti i
shpenzuar
për vitin
2009/2010
Totali:
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organizuar
punëtoria
prezantuese e projektit me
pjesëmarrje të të gjithë
aktoreve në fushën e rinisë.
Është
themeluar
Bordi
Këshillues i këtij projekti me
datën 23 Dhjetor 2010, ku
marrin
pjesë
edhe
përfaqësuesit e komunave të
caktuara të cilat do të jenë
përfituese kryesore të këtij
projekti.
1.4 UNICEF-i është një ndër
donatorët e rëndësishëm të
Departamentit të Rinisë .Gjatë
këtij viti DiR së bashku me
UNICEF-in kanë përpiluar
Planin 5 vjeçar (2011-2015)
me fushat kryesore e që janë:
Pjesëmarrja e të rinjve dhe
gatishmëria e të rinjve. Plani
është finalizuar dhe pritet
miratimi nga niveli përkatës.
1.5 Në kuadër të mbështetjes
së
sektorit
të
Rinisë,
Komisioni Evropian është në
zbatim e sipër të Projektit
KOSVET VI, në fushën e
trajnimit në vend të punës
(on the job training).
1.6 MKRS ka ndarë 100.000 €
të buxhetit për vitin 2010,
75.000 € i ka ndarë në formë

3,673,569.
00 €
17 milion
dollar
amerikan
janë
donacion
nga
USAD-i
për
periudhë 5
vjeçare
UNICEF

MKRS
100.000 €
1.5. Rritja e
bashkëpunim
it në kuadër
të
projektit
KOSVET VI
që ka të bëjë
me
punësimin e
të rinjve në
Kosovës

Komision
i Evropian
1.800.000 €
1.6.
MKRS
DiR
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100.000 €

të granteve për stimulim të
hapjes së bizneseve të reja
nga të rinjtë punëkërkues
Kosovarë, 25.000 € janë ndarë
për shpërblime për vend të 1,
2 dhe 3 (projektet të shpallura
më të suksesshmet).
2.Ndërtimi
i
kapaciteteve
për
përpilimin e projekt propozimeve;

1.3. Krijimi i procedurave që
lehtësojnë
miratimin e
projekteve që kanë ndikim
direkt në jetën e fëmijëve;

1.Krijimi i hapësirës për marrjen e
donacioneve nga organizata private
për realizimin e projekteve për të
drejtat e fëmijëve;

Në
vazhdimësi

1. 1. Qeveria e Republikës së
Kosovës
për
lehtësim
përkatësisht thjeshtsim, të
propozim
projekteve
në
bashkëpunim me Agjensionin
Evropian, për zhvillim ka
dizajnuar programin për
investime publike për të
gjitha organizatat buxhetore

2.Nevojë për
ekspertë dhe
përkrahje
financiare me
qëllim
të
ngritjes
së
kapaciteteve
në mënyrë që
të
kontribuojem
ë ne arritjen e
standardeve
te caktuara
ne
përmirësimin
e kushteve të
jetesës
se
fëmijëve.
1.
Inicimi,
koordinimi
jo
i
mjaftueshëm
me
organizatat
private për
donacione e
projekte
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të financuara nga Buxheti i
Kosovës (që mund të shihet
në këtë adresë: pip-ks.org).

konkrete në
realizimin e
të drejtore të
fëmijëve.

Afati
Kohor

Të arriturat konkrete

Ngecjet

Në
vazhdimësi

1. Ligjet janë në zbatim në
vazhdimësi.Aktivitetet
e
MASHT-it dhe institucioneve arsimore kanë pasuar
përputhje
me
ligjet
ekzistuese.

2010

2. Është rishikuar Ligji i
arsimit fillor dhe të mesëm në
Kosovë. Me këtë rast janë
hartuar dhe miratuar 23
Udhëzime administrative që
prekin të drejtat e fëmijëve:
U.A. Nr. 4/2009: Zbatimi i
planit dhe i programit të
rishikuar me plotësime për
lëndët e përgjithshme të

c. ARSIMIMI
Objektiva

Aktivitetet

1.1 Gjithëpërfshirja e fëmijëve
- Z 1.Zbatimi i ligjeve të arsimit që lidhen
në arsim cilësor
me arsimin parauniversitar (Ligji mbi
edukimin parashkollorë; Ligji për
arsim fillor dhe të mesëm; Ligji i
Inspektimit dhe akte të tjera
nënligjore);
2.Rishikimi i ligjeve bazuar në
standarde ndërkombëtare të Arsimit;

Në
vazhdimësi

2010

ResursetBurimet
financiare

2. Rreth
84.400 €
Banka
botërore
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Në
vazhdimësi
2009
Në
vazhdimësi
2010
Në
vazhdimësi

2010
Në
vazhdimësi

arsimit profesional për klasat
10, 11 dhe 12; U.A. nr. 5/2009:
Zbatimi i planit dhe i
programit të rishikuar për
lëndën mësimore: edukata
qytetare,
klasa
9
me
plotësime nga e drejta
Ndërkombëtare Humanitare;
U.A nr. 6/2009: Mundësia
dhe procedurat e realizimit të
procesit të vanacimit të
nxënësve; U.A. nr. 9/2009:
Kriteret për provimin e
matures; U.A. Nr. 10 /2009:
Kushtet dhe kriteret për
vlerësimin e shkallës së
arritshmërisë së nxënësve dhe
kandidatëve të rritur me
nevoja të veçanta; U.A. nr.
18/2009: Raporti nxënësmësimdhënës dhe raporti
nxënës-personel
jomësimdhënës si dhe numri i
nxënësve për paralele i
përkufizuar për qëllime të
përcaktimit të (i) grantit
shtetëror të arsimit për
komuna dhe (ii) alokimeve të
personelit
të
bëra
nga
komuna për shkolla; U.A. Nr.
35/2009: Zbatimi i Strukturës
së re të shkollimit fillor dhe të
mesëm të ulët të muzikës;
U.A. 35/2009 dhe U.a. nr.
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37/2009 : Komisioni i pavarur
për shqyrtimine materialeve
mësimore në gjuhën serbe; 12
udhëzime administrative për
zbatimin
e
planit
dhe
programit
për
arsimin
profesional në lëndët: tekstil,
bujqësi, hotelieri, makineri,
grafikë,
arkitekturë,
shëndetësi,
ekonomi,
energjetikë,
teknologji,
transport, administrate; U.A,
nr. 2-2010 :Zbatimi i një
formule në përcaktimin e
buxheteve
shkollore
në
komunat që janë duke e
implementuar financimin në
nivel të shkollës; U.A. Nr.
6/2010: Kodi i mirësjelljes
dhe masat disiplinore për
nxënës të shkollave të mesme
të larta; U.A., nr. 17/2010:
Përcaktimi
i
kushteve,
kritereve dhe procedurave në
përmbushjen e Strategjisë për
riintegrimin e personave të
riatdhesuar.
3.Arsimi i mesëm i lartë të bëhet i
obligueshëm për të gjithë fëmijët;

3. Me ligjin e arsimit të
obliguar dhe nivelin 4 të
arsimit, arsimi i mesëm i lartë
u bë i obligueshëm dhe fillon
zbatimi prej afatit ligjor të
përcaktuar me këtë ligj. Janë

3.MASHT
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miratuar 37 U.A., janë hartuar
6
memorandume,
258
vendime dhe 92 akte të tjera
që rregullojnë fusha të
caktuara. Edhe në vitin 2010
janë
hartuar
një
varg
udhëzimesh administrative(
mbi 20 sosh ) në përputhje
me ligjet vendore dhe me
ligjet e BE-së.

4.Të pasurohet kurrikula e arsimit të
detyruar mbi çështjet që lidhen me
trajtimin dhe mbrojtjen e fëmijëve;
5.Fuqizimi i arsimit jo formal për
grupet specifike të fëmijëve;
6.Aftësimi i moshës së re për treg të
punës dhe rritja e mundësive përmes
hartimit të planeve dhe programeve
të veçanta;

4. Është në proces hartimi i
kurrikulave lëndore të arsimit
parauniversitar.
5. Pasqyrohet te aktiviteti për
vajza RAE, objektiva 1.4.
6. Janë realizuar një varg
aktivitetesh në fushën e
arsimit profesional: 6.1 Janë
hartuar,
botuar
dhe
shpërndarë
në
shkolla
manuale metodologjike, si: a)
Metodologjia alternative për
mësimdhënie
dhe
mësimnxënie në Arsimin dhe
Aftësimin Profesional;
b) Strategjia Alternative për
mësimdhënie
dhe
mësimnxënie në Arsimin dhe
Aftësimin Profesional; 6.2
Janë përfshirë edhe 6 shkolla
profesionale në programin e

4. MASHT
352.416 €
dhe
UNICEF-i
119.700 €

6.1
MASHT
10.000 €
6.2
Programi
Eco-net
KulturKon
takt/Aust
ria
200.000 €
6.3.Qeveri
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firmave ushtrimore; 6.3. Janë
ndërtuar dy Qendrat e
Kompetencës,
një
në
Malishevë (drejtimi Ekonomi
dhe
administratë)
dhe
Skenderaj
(drejtimi
i
Ndërtimtarisë)
dhe
janë
pajisur me te gjitha pajisjet
përkatëse. Për këto dy qendra
janë
hartuar
kurrikulat
përkatëse përfshire edhe
programet për arsimin për të
rritur. 6.4. Janë realizuar
studime mbi nevojat e tregut
te punës në tre sektorë,në atë
të drurit, metalit dhe turizmit.
Në proces janë edhe sektori i
shëndetësisë
dhe
administrim-biznesi.
Këto
studime tregojnë nevojën për
kualifikimet e nivelit 3, 4 dhe
5 të Kornizës Kombëtare të
Kualifikimeve.
6.5.
Janë
realizuar edhe një varg
aktivitetesh
tjera,
memorandume mirëkuptimi
dhe trajnime lidhur me
avancimin
e
arsimit
profesional.
6.6.Departamenti i Rinisë për
mes Qendrave Rinore në (15)
komuna ka bërë promovimin
e të rinjve, si dhe ka

ae
Norvegjisë
14 milion
€
MASHT
1.2 milion
€

6.4 MKRS
GTZ

6.6.
MKRS
DiR
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organizuar një numër të
madh të kurseve të gjuhës
angleze,
gazetarisë,
kompjuterëve, kurseve për
dizajnimin
e
projektpropozimeve dhe lobimit për
sigurimin e fondeve. Gjatë
këtyre
aktiviteteve
për
mbështetjen e edukimit joformal për të rinjtë nëpër
komunat, kanë përfituar 600
të rinj.
6.7 GTZ-ja është një prej
partnerëve të DiR dhe
përkrah
realizimin
e
Strategjisë dhe Planit të
Veprimit
për Rini (20102012). GTZ-ja ka përkrah
organizimin e një numër
trajnimesh për të rinjtë në
ngritjen e kapaciteteve të
zyrtarëve të DIR dhe të
Këshillave të Veprimit Rinor
Lokal.
6.8 Partner tjetër i DiR gjatë
vitit 2010 ka qenë Forum Syd
nga Suedia. Gjatë Prillit 2010,
në bashkëpunim me DiR
është organizuar Konferenca
Dytë
Rajonale
për
Pjesëmarrjen e Rinisë dhe
Politikat Rinore 2010. Kanë
marrë pjesë 160 të rinj.
6.9 Komponent tjetër e këtij

MKRS
GTZ

6.8.MKRS
Forum
Syd-Suedi
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projekti
ka
qenë
edhe
pjesëmarrja, fuqizimi dhe
trajnimi për punëtor rinorë.
Duke filluar me grupin e parë
prej 80 të rinjve ku kanë qenë
të përfshirë edhe të rinj të
komuniteteve pakicë. Këta të
rinj do të jenë punëtor të parë
të
certifikuar
ndërkombëtarisht. Trajnimi
është dy (2) vjeçar dhe
realizohet në Kuadër të
Universitetit Jug-Lindor me
seli në Shkup/Maqedoni.
6.10 Në kuadër të rrjetëzimit
të të rinjve të Kosovës me të
rinjtë e vendeve tjera janë
organizuar dhe mbështetur
disa vizita studimore në
vendet
e
ndryshme
Evropiane dhe botërore.
Si: Vizita e përfaqësuesve të
KVRL-ve në Gjermani të
organizuar
nga
GTZ-ja
Gjermane.

7.Rishikimi i planprogrameve në të
gjitha
nivelet
e
arsimit
parauniversitar me qëllim që sistemi
arsimor të jetë i matshëm dhe i
krahasueshëm me të gjitha vendet e
rajonit dhe ato Europiane;

7. Është në proces zhvillimi i
kurrikulave lëndore * shih
aktivitetin 4.

6.10 Nuk ka
të dhëna të
plota lidhur
me të gjitha
vizitat
e
realizuara
dhe numrin e
pjesëmarrësv
e të rinj në
këto vizita.

6.10MKRS
GTZ

8. MASHT
Rreth
444.000 €

8. Është realizuar vlerësimi i
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8.Vlerësimet dhe testet Kombëtare të
formulohen në përputhje edhe me
kërkesat e shkollave profesionale
(Vlerësimi në klasën e 5-të, klasën e 9të dhe Matura);

9.Ndërtimi
i
kapaciteteve
për
mbikëqyrje, monitorim, vlerësim,
zbatimin e ligjit dhe nxjerrjen e
rekomandimeve;

jashtëm për klasat e 5-ta, 9-ta
dhe Testi i Maturës në afatin
e qershorit dhe në afatin e
gushtit. MASHT, me qëllim
të ngritjes së cilësisë së
vlerësimit të jashtëm ka
organizuar punëtori dhe
debate
të
shumta
si:
punëtoritë për përgatitjen e
standardeve për provimin e
maturës; organizimi i disa
punëtorive për përgatitjen e
Kornizës
së
vlerësimit;
përgatitja e 5 udhëzimeve të
veçanta administrative: U.A.
për
administrues
dhe
vëzhgues të testeve, U.A. për
përcaktimin e kritereve të
provimeve të maturës, U.A.
për vlerësimin e provimit të
maturës për fëmijët me
nevoja të veçanta, U.A. për
procesin e monitorimit;
9. 10 inspektorë të arsimit dhe
dy këshilltarë të ministrit
kanë qëndruar në Francë, ku
janë njohur me modalitetet
dhe mënyrat e inspektimit
arsimor. Ndërsa, nga 24 marsi
deri më 03 prill të vitit 2009,
ekspertët francez qëndruan
në Kosovë dhe prezantuar
modalitetet e inspeksionit në

9.Ministria
e arsimit e
Francës
dhe
Ambasada
franceze
financoi
vizitën
studimore
( koston
nuk e
dimë) në
Francë,
kurse
MASHT i
financoi
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Francë.
10. Janë dhënë tekstet falas
për të gjithë nxënësit e arsimit
parauniversitar ( 2009, 2010)
10. Sigurimi i teksteve shkollore falas
për arsim fillor dhe të mesëm të ulët;

11.Përmirësimi
i
hapësirave
parashkollore, shkollore dhe ndërtimi
i shkollave të reja;

11. Gjatë vitit 2009 MASHT,
ka ndërtuar 43 ndërtesa
shkollore prej te cilave 41 janë
shkolla fillore, ku njëra nga
këto është shkollë e muzikës
dhe 2 te tjera janë shkolla te
mesme.
11.1 MASHT gjatë vitit 2010
ka vazhduar aktivitetin ne
ndërtimin
e
objekteve
shkollore në mese 49 sosh,
ku ne mesin
e tyre ka
objekte qe kanë përfunduar
se ndërtuari ne vitin 2009
ndërsa
rregullimi
i
Infrastrukturës
përcjellëse
është bërë në vitin 2010. Këto
objekte tani veç janë në
shfrytëzim.

12.Rishikimi, ndryshimi, plotësimi
dhe pregaditja për miratim e Kornizës
së Kurrikulit të Ri të Kosovës
(KKRK);

12. Është rishikuar dhe
plotësuar Kurrikuli Kombëtar
i Kosovës.Kurrikuli Kombëtar
i Kosovës reflekton edhe në
ndryshimet dhe plotësimet e
kurrikulave lëndore në UP,
veçanërisht te Fakulteti i

me 1500 €
10.
MASHT
17.000.000
€
11.
MASHT
28,074,354
€
11.1
MASHT
17,798,833
€

12.
Financoi
UNICEF
dhe SËAP
me
120.000 €
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Edukimit.

13.Zbatimi i hulumtimeve mbi
realizimin e të Drejtave të Fëmijëve në
arsim;

14.Funksionalizimi i bashkëpunimit
zingjirorë në mes
të nxënësve,
prindërve, shkollës, komunitetit dhe
pushtetit lokal/qeverisës;

15.Përfshirja
shkolla;

e

psikologëve

në

16.Të ofrohen alternativa më të mira
për fëmijët që përjashtohen nga

13. Po zhvillohet projekti në
bashkëpunim me Qendrën
për Arsim të Kosovës lidhur
me monitorimin e të drejtave
të fëmijëve në shkolla.
Projekti po pilotohet në 60
shkolla.Është funksionalizuar
Komiteti
i Prindërve të
Arsimit të Kosovës;
14. Janë organizuar takime të
rregullta me KPAK si dhe
pjesëmarrje në trajnime për
menaxhimin
e
buxhetit.
KPAK ka marrë pjesë në
procesin e hartimit të Planit të
veprimit kundër braktisjes së
shkollës ku janë paraparë
edhe aktivitetet e prindërve
në parandalim dhe reagim
ndaj braktisjes së shkollës nga
nxënësit.
15. Është përfshirë një numër
i psikologëve ( rreth 80) në
nivel të drejtorive komunale
të arsimit, në shërbim të
shkollave
në
komunat
përkatëse;
16.
Çështja
e
nx.
të
përjashtuar rregullohet me
ligj. Pritet miratimi i ligjit të ri
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shkolla apo që kanë
përjashtuar nga shkolla;

qenë

të

17.Pasurimi i biblotekave shkollore;

18.Rishikimi
i
planprogrameve
lëndore dhe harmonizimi me KKK;

19.Pregaditja e tri teksteve themelore
mësimore për ShShMP në diasporë;

dhe plotësimet me U.A.
17.
Shumica e shkollave,
sidomos ato të mëdhatë kanë
biblioteka shkollore dhe ato
dhe komunat kujdesen për
pajisjen e tyre.
18. Kurrikulat lëndore janë
në proces të rishikimit me
qëllim të harmonizimit me
Kurrikulin
Kombëtar
të
Kosovës, i cili u rishikua
paraprakisht.
19.Janë përgatitur tekstet
shkollore
për nxënësit e
Shkollës Shqipe në Diasporë
dhe shtatë fletore tematike
për mësimin plotësues të
gjuhës shqipe në diasporë.
19.1.Është bërë shpërndarja e
Kurrikulës së Shkollës Shqipe
të Mësimit Plotësues. 19.2.
Përgatitja e Standardeve për
tekstet shkollore, kapitulli për
DIASPORËN. 19.3. Është
hartuar dhe ka dal nga
shtypi libri me materialet
profesionale të Seminarit 2008
“Shkolla për gjuhën dhe
kulturën e Atdheut dhe
identiteti kombëtar”.

DKA,
Komunat
Janë pagat
mujore
nga BKK.

19.
MASHT
50.000 €
dhe 45.000
frang
zviceran
Shkolla e
Lartë e
Pedagogji
ke e
Cyrihut
Zvicër)
19.2.
MASHT
38.656 €
Dhe
29.961 €
Shkolla e
Lartë e
Pedagogji
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20.Seminari i 5-të me mësues të
ShShMP në diasporë;

21.Organizimi i shkollës verore me
fëmijët e ShShMP në diasporë;

22.Takimet e nxënësve të ShShMP
nga diaspora “Atdheu në zemër”;

23.Trajnimi

i

edukatorëve

për

20. U mbajt seminari i pestë
me mësues të SHSHMP në
Diasporë. Së bashku me
Ministrinë e Arsimit të
Shqipërisë është mbajtur
Seminari i Gjashtë Kombëtar
me 100 mësues të shkollës së
shqipe të mësimit plotësues
SHSHMP në diasporë (Vlorë,
prej 26-28 korrik 2010).

ke e
Cyrihut
Zvicër)
19.3
MASHT
350 €
20.
MASHT
15.000 €
20.1
MASHT
1000 €

21. U realizua zhvillimi i
„SHKOLLËS VERORE‟ për
fëmijët e diasporës (gjatë
qëndrimit të tyre në Atdhe)
22. Janë realizuar një numër
takimesh dhe pritjesh të
grupeve
të
mësuesve
shqiptare dhe grupeve të
përziera ndërkulturore të
lidhur me SHSHMP në
diasporë (Zvicra, Suedia); u
realizuan dy vizita nxënësish
nga
diaspora
/nxënësit
shqiptarë të Gjenevës dhe të
qytetit
Montebelluna
të
Italisë, të cilët kanë dhënë
edhe një program kulturor
publik në sheshin “Nëna
Tereze” në Prishtinë.
23.
Janë
bërë
trajnime
profesionale për zbatimin e

21.
MASHT
30.000 €

22.
MASHT
42.000 €
24. tani kanë
filluar
iniciativa për
grumbullimi
n
e
të
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zbatimin e Kurrikulës së ShSh MP në
diasporë;

24.Ofrimi
i
planprogrameve
riintegruese për fëmijët e kthyer nga
diaspora;

25. Organizimi i ekskursioneve;

Kurrikulës së SHSHMP në
diasporë; në edicionet e
seminarit kombëtar me 110
mësuesit
diasporës, të
mbajtur në Mitrovicë 2009
24. Është hartuar udhëzimi
administrativ, Nr. 17/2010:
Përcaktimi
i
kushteve,
kritereve dhe procedurave në
përmbushjen e Strategjisë për
riintegrimin e personave të
riatdhesuar. Sipas të cilit
nxënësit e kthyer dhe të
riatdhesuar,
MASHT
në
bashkëpunim me DKA-të do
ti sistemojë dhe do t‟u krijojë
kushte dhe mundësi për
shkollim
sipas
niveleve
përkatëse të shkollimit.
25. Organizimi i ekskursionit
të
nxënësve
(fëmijë
të
luftëtarëve) të Kosovës në
Gjermani 25 – 30 Mars 2010;

dhënave
rreth procesit
të
riintegrimit
të Fëmijëve
nga
Diaspora.

25.
MASHT
10.000 E

25.1
Është
organizuar
ekskursioni mësimor/njohës
në Gjermani me 15 nxënës
nga
Kosova
(fëmijë
të
dëshmorëve).
25.2.
Është
koordinuar

mbështetur,
ekskursioni
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mësimor në Kosovë i 50
nxënësve të Shkollës Shqipe
nga Suedia (27 – 31 Mars
2010).
25.3. Janë mbështetur e
monitoruar garat e diturisë të
nxënësve
shqiptarë
në
Gjermani dhe Austri.
1.2. Sigurimi i gjithëpërfshirës
së fëmijëve me nevoja të
veçanta në arsim

1.Funksionalizimi
i
ekipeve
vlerësuese për fëmijët me nevoja të
veçanta;
2.Organizimi i pesë fushatave me
qëllim të vetëdijësimit të të rriturve
për avantazhet e pjesëmarrjes së
fëmijëve me aftësi të kufizuara në
arsim;

3.Krijimi i mundësive për përfshirjen
e fëmijëve me nevoja të veçanta në
institucionet
parashkollore
dhe
parafillore;

2009
Në
vazhdimësi
2010

Në
vazhdimësi

2010
2009
2010

2. Është mbajtur java e arsimit
special, me ç`rast janë
realizuar, seminare, tryeza,
konferenca dhe janë botuar
fletushka promovuese për
përfshirjene FNV në arsim.
2.1 U mbajt Konverenca: ”
Drejt arsimit gjithëpërfshirës”

1.Ekipet
pritet
të
funksionalizo
hen në nivel
komune

Totali për
të
gjitha
aktivitetet
MASHT
1.054.954 €

UNICEF
10.000 €

3. Është rritur numri i
përfshirjes së fëmijëve me
nevoja të veçanta në sistemin
shkollor nga 909 fëmijë sa
kanë qenë në vitin shkollor
2008-2009, tani janë në 1179
fëmijë;
3.1. Përfshirja e fëmijëve me
nevoja të veçanta në sistem
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arsimor është rritur edhe më
tej, mirëpo ende nuk ka
statistika të plota nga shkollat
e rregullta ku vijojnë mësimet
fëmijë me
dëmtime të
ndryshme.
3.2.Fëmijët me nevoja të
veçanta e kanë të siguruar
transportin nga MASHT
3.3.
Është
finalizuar
struktura e re e funksionimit
të qendrave burimore, e cila
parasheh që shkollat speciale
të punojnë në dy njësi, në
shkollë
që
ofron
mësimdhënie për fëmijët me
dëmtime të rënda dhe në
qendër si mbështetje për
shkolla e rregullta.

4.Punësimi i mësimdhënëseve për
edukimin dhe arsimimin e fëmijëve
me nevoja speciale në të gjitha nivelet
e arsimit;
5.Dizajnimi, akreditimi dhe zbatimi i
trajnimeve DSHE, ZHP;

3.4. Është finalizuar plani
strategjik 5 vjeçar për arsimin
gjithëpërfshirës të fëmijëve
me nevoja të veçanta
4. Janë punësuar 8 mësues
udhëtues për mbështetjen e
FNV.

5. Janë akredituar programet
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për
aftësimin
mësimdhënësve.

e

5.1. Po vazhdon programi i
zhvillimit profesional Në
program janë të përfshirë 25
mësimdhënës të cilët po
aftësohen për të punuar në
gjithëpërfshirëse në arsim.
6.Kodi etik për shkollat speciale
(qendrat burimore);

6. Ekziston kodi etik i njëjtë
me shkollat e rregullta.

7.Hapja e klasave të reja të
bashkëngjitura në shkollat e rregullta;

7. Në vitin 2009 janë hapur tri
klasë të bashkangjitura në
kuadër të shkollës speciale
“Shpresa”në
Shtime,
në
shkollën “ Thimi Mitko” në
Gjilan dhe në shkollën fillore
“28 Nëntori” në Krajkovë,
Drenas.
Tani
ekzistojnë
gjithsej
73
klasë
të
bashkangjitura.
7.1 Janë funksionalizuar në
tërësi pesë qendra burimore
dhe kanë mbështetur dhe
trajtuar 103 fëmijë

8.Sigurimi i programeve adekuate për
edukimin dhe aftësimin e fëmijëve në
edukimin parashkollor;

8. Është finalizuar dokumenti
i Planit Individual të Arsimit
PIA që përfshin udhëzuesin
dhe modelin. Ky dokument
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është
për
zbatim
nga
mësimdhënësit që punojnë
me fëmijët me nevoja të
veçanta dhe me vështirësi në
të nxënë.
1.3. Parandalimi dhe luftimi i
dhunës në shkollë;

1.Zbatimi i infrastrukturës ligjore që
sanksionon dhunën në shkolla;
2.Përfshirja e orës së kujdestarisë në
program;

3.Trajnimi i mësimdhënësve
mbi
shenjat e abuzimit apo çdo forme të
dhunës;

4.Monitorimi i zbatimit të kodit të
mirësjelljes, ligjit dhe akteve të tjera
nënligjore në të gjitha institucionet
arsimore;
5.Organizimi i pesë fushatave kundër
dhunës ndaj fëmijëve në shkollë me
qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit të
shoqërisë për ti thënë jo-dhunës;

2009

Në
vazhdimësi

1.
Zbatohet
ligji
në
vazhdimësi dhe aktet tjera
nënligjore gjithashtu. Dhuna
është e sanksionuar me ligjin
e arsimit.

3. Janë trajnuar 25 edukatore
lidhur me barazi gjinore dhe
të drejtat e fëmijëve, ku ndër
temat e caktuara ishte edhe
dhuna ndaj fëmijëve.
4.
Në
vazhdimësi
monitorohet
zbatimi
i
infrastrukturës ligjore nga
shërbimet e inspektimit.
5 dhe 7. Duke qenë janë
realizuar hulumtime para
vitin 2009 është parë e
nevojshme të ndërmerren hapa
të tjerë, prandaj janë realizuar
debate
nëpër komuna, të

2. Ende nuk
financohet
mbajtja e orës
së
kujdestarisë,
me
gjithë
kërkesat
e
vazhdueshm
e të MASHTit në këtë
drejtim.

3.
OSBE
Rreth 5000
€

4. Bazuar në
hulumtimet
paraprake
rreth dhunës
në
shkolla
dhe situatën
aktuale
që
reflektohet
nga raportet
e Këshillit të
Nxënësve që
realizoi
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organizuara nga Këshillat e
Nxënësve, me ç`rast, nxënësit
kanë dalë me deklaratën
kundër dhunës në shkolla.
6.Parandalimi i çfarëdo lloj të
diskriminimit në të gjitha programet
mësimore, materialet shkollore;

7.Realizimi i tre hulumtimeve me
qëllim të zbulimit të shkaktarëve që
qojnë në paraqitjen e dhunës në
shkolla;

6. Mosdiskriminimi është i
përfshirë në standarde të
teksteve shkollore, gjë që
parandalon diskriminimin në
planprograme dhe materiale
shkollore.
7.1 Policia e Kosovës ka
realizuar disa aktivitete me
qëllim
të
ndikimit
të
faktorëve
që
qojnë
në
paraqitjen e dhunës në
shkolla, ato janë: Hartimi i
Strategjisë në “Parandalimin
e Sjelljeve Asociale” në
Institucione
shkollore;
Funksionimi
i
Urdhrit
Operativ Siguria në shkolla;
Debat publik “Dhuna në
shkolla”
i
mbajtur
në
Prishtinë; Publikimi i fletëpalosjeve, për informimin e
fëmijëve rreth të drejtave të
garantuar me kushtetutë dhe
aktet tjera ligjore.

debate në tetë
qytete
të
ndryshme të
Kosovës,
është
vu
theksi
në
prezencën e
dhunës
në
shkolla dhe
në nevojën e
trajtimit
efikas të saj.
problemi

5 dhe 7.
UNICEF
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1.4. Integrimi i fëmijëve
Romë, Ashkali dhe Egjiptianë
në arsim;

0.0. Aprovimi i Planit të Veprimit të
implementimit të Strategjisë për
integrimin e komuniteteve Romë,
Ashkali dhe Egjiptianë;

0.1 Monitorimi i implementimit
Konventes Kornize per Mbrojtjen e
Drejtave te Komuniteteve Pakice
dhe Rekomandimit te Komitetit
Keshillit Evropian per Mbrojtjen e
Drejtave te Pakicave

te
te
si
te
te

Në
vazhdimësi

0.0.Më 23 dhjetor 2009
Qeveria e Republikës së
Kosovës ka aprovuar Planin
e
Veprimit
për
Implementimin e Strategjisë
për
integrimin
e
komuniteteve Romë, Ashkali
dhe Egjiptianë. Në mënyrë
energjike është duke u
punuar në zbatimin sa më të
plotë dhe promovimin e
dokumentit në fjalë.
0.1.Vizita e Ministrive dhe
analiza e raporteve te tyre
rreth perparimit te procesit te
implementimit
te
Rekomandimeve te Komitetit
te Keshillit Evropian, me
qëllim
të
Rritjes
së
Respektimit të të drejtave te
femijeve
te
komunitetit
pakicë si në procesin e
arsimit,
mbrojtjes
shëndetësore,
trashëgimisë
kulturore;
Zhvillimi
i
aktiviteteve kulturo–sportive;
Pajtimi ndër-etnik dhe jeta e
përbashkët e fëmijëve të të
gjitha komuniteteve;
0.2. Baza e të dhënave rreth
pozitës së tanishme në arsim
të fëmijëve të komunitetit

0.1.Edukimi i
fëmijëve
të
grupeve
të
margjinalizu
ara (fëmijët e
komunitetit
RAE
me
aftësi
të
kufizuara).
Kërkohet
angazhim më
i madh i
institucionee
relevante me
qëllim
të
ngritjes
së
vetëdijes së
prindërve
RAE që kanë
përqendrim
te veçant për

0.1. ZKM/
ZQM

0.2. MKK
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0.2. Permiresimi i kushteve per jetes
te femijeve te komunitetit RAE

RAE, është si me poshtë:
Numri
i
përgjithshem
(pwrafwrsisht) i fëmijëve të
komunitetit
RAE
4936;
Fëmijët deri ne 5 vjet 561;
Fëmijët
e
moshës
parashkollore 361; Fëmijët që
ndjekin shkollimin fillorë
3205;
Fëmijët
që
kanë
vazhduar arsimimin e lartë
153; Fëmijët analfabet 656;
Është mbyllur kampi në
Qesmin
Llug
dhe
përmirësimi
i
kushteve
jetësore në kampin Osterode
në
pjesën
veriore
të
Mitrovices;
Vendosja
e
familjeve në kampet tjera të
perkoheshme me kushte më
të mira të jetesës ose të kthyer
në shtëpitë e tyre në lagjen
Mahalla e Romëve në pjesën
jugore të Mitrovicës; Numri i
fëmijëve të kthyer, nga
kampet e sipërshënuara, në
Mahallën e Romëve është 196,
ëshët konstatuar se janë
përmirësuar
kushtet
e
familjes RAE për shkat të
kontaminimit të tokës me
plumb; Jeta në ambient të
shëndetshëm
pa
plumb;
Ofrohet mbrojtja adekuate
shëndetësore; Është formuar

rëndësin
arsimimit
fëmijëve
tyre.

e
të
të

0.2.Bashkëpu
nimi më i
mirë
me
zyrtaret per
komunitete
dhe kthim si
dhe Mungesa
e bata bazes

0.2. RRK
projekti
Komisioni
Evropjan
dhe MKK
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grupi punues që ka për
qëllim grumbullimin e data
bazës
në
lidhje
me
verifikimin e gjendjes faktike
të pozitës së komunitetit
RAE. Në mënyrë MKK-ja më
me lehtësi do të mund ti
kushtoj vëmendje më të
madhe
përmirësimit
të
kushteve të jetesës për
familjet te komunitetit RAE
dhe rintegrimit të tyre në
shoqërinë e Kosovës.
-Qëllim tjetër këtij grupi
punues ishte hartimi i planit
të veprimit për rintegrimin e
komunitetit RAE, me çrast
janë
ndërmarrë
veprime
konkrete të cilat do të
lehtësojnë
arritjen
e
përmirësimt të pozitës së
komunitetit RAE.

1. Zbatimi i strategjisë për integrimin
e komuniteteve RAE në arsim.
(MASHT e ka këtë dokument të
veçantë, i cili pastaj është integruar në
Planin e veprimit.

1.Strategjia (Komponenta e
Arsimit) është në zbatim e
sipër. Pjesë e sa është projekti
për hartimin e kurrikulit për
gjuhën rome me elemente të
kulturës dhe historisë, si
lëndë zgjedhore, si më
poshtë:
-Është
hartuar
udhëzimi
administrativ
për
implementimin e kurrikulës

te plote rreth
komuniteteve

UNHCR

2.Doracaku
kundër
braktisjes
është
shpërndarë
në
shkolla
dhe
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2..Zbatimi i doracakut kundër
braktisjes së shkollës nga nxënësit
Romë, Ashkali dhe Egjiptianë;

3..Inkurajimi i komunitetit Romë,
Ashkali
dhe
Egjiptianë
për
regjistrimin
e
fëmijëve
në
institucionet parashkollore dhe fillore;

4.Inkurajimi i fëmijëve të komunitetit
Romë, Ashkali dhe Egjiptianë për
përfundimin e shkollës fillore;

së gjuhës romeMASHT
nr.7/2010, data 21.06.2010.
-Është përkthyer kurrikula e
gjuhës rome në gjuhët shqipe
dhe serbe .
- Është shpallur konkursi për
tekstet shkollore të gjuhës
rome dhe tani i kemi
dorëshkrimet e para që duhet
të vlerësohen dhe të fillon
përdorimi i tyre për nxënësit
e komunitetit Rom.
-Janë
identifikuar
30
arsimtarë për trajnime për
gjuhën rome.
3. Iu është ofruar transporti
humanitar per 50 femije ne
shkolle nga fshati Gojbule ne
Mitrovice. Si dhe janë ndarë
60 bursa per femijet e
komunitetit RAE.
4. Janë regjistruar të gjithë
nxënësit
e
komuniteteve
(boshnjakët,
turqit,
romët,
ashkalinjtë, egjiptianët, goranët,
të cilët kanë përfunduar klasën e
9)
në shkolla të mesme
profesionale dhe në gjimnaze
për
t‟u
realizuar
gjithëpërfshirja.

nëkomunitet,
por nuk ka
ndonjë
monitorim
lidhur
me
zbatimin
e
doracakut.

1.MASHT
Rreth
16.000
€
për
kurrikulë
1.2.
MASHT
900 €

3.MZP

4.1. MASHT në bashkëpunim
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me MKK dhe me UNDP ka
ndarë bursa për 70 nxënës të
komuniteteve RAE

BKK
MASHT
UNDP

4.2. Në promovim të së
drejtës së komunitetit rom,
MASHT
tradicionalisht
shënon Dita Botërore të
Romëve- 8 prillin, me ç`rast
edhe u botua përmbledhja
me poezi në gjuhën rome nga
publicisti rom Kujtim Paçaku

5.Organizimi i kurseve me qëllim të
zhdukjes së analfabetizmit për
komunitetin Romë, Ashkali dhe
Egjiptianë;

6.Organizimi i kampanjave për
vetëdijësimin e komunitetit Romë,
Ashkali dhe Egjiptianë mbi rëndësinë
dhe vlerat e arsimit;

5. Është realizuar me sukses
projekti për arsim bazik (
shkrim-lexim) për 60 gra dhe
vajza të komunitetit RAE.
Projekti është zgjeruar edhe
në dy komuna të tjera, në:
Obiliq dhe Fushë Kosovë.

3 dhe 6. Janë organizuar
seminare dhe tryeza të
rrumbullakëta lidhur me
rëndësinë e shkollimit dhe
vazhdimit të shkollimit për
përfaqësuesit e komunitetit
RAE për të ngritur nivelin e
tyre arsimor.

4.2.
MASHT
2000€
MKK

5. UNDP
1900 €
3 dhe 6.
MASHT
Rreth 200
€
MKK
3000 €

6.1.Projektet e realizuara me
qëllim të vetëdijësimit të
fëmijëve mbi të drejtat e tyre,
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që bartnin pas vete slogane të
ndryshme
si:
“Rinia
e
bashkuar mund të sjellë
përparim
në
shoqëri”,
“Dialogu,
pajtimi
dhe
integrimi si proces”, “Për
fëmijë të shëndoshë”: Në
Shoqërin
e Komunitetit
Goran dhe Bugar; Keshilli
Rinore ne Rahovec; OJQ ”Të
bëhet më mirë”-ne Graqanice;
OJQ ”Shtëpi në komunitet”ne Vushtrri; OJQ ”t‟ju
gëzohemi” femijet ne Ferizaj;
OJQ ”Arti” –Peje;
-OJQ ”fëmijët ardhmëria
jonë”–Peje; OJQ ``Forum``Skënderaj;
6.2 Me qëllim të ngritjes së
kapaciteteve të anëtareve të
tri komuniteteve në edukimin
formal dhe joformal dhe
ofrimin e mundësive për
kryerjen
e
praktikave
mësimore të studentëve RAE
në institucionet kulturore.
MKRS ka formuar grupin e
parë të praktikantëve RAE.
Të cilët e kanë realizuar
praktikën nga: 01 Shtator - 30
Nëntor 2010. Tre student një
rom, një shkali dhe një
egjiptas kanë kryer praktikën

Shoqata
RAE

6.1.MKK

6.2
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1.5.Parandalimi dhe reagimi
ndaj braktisjes së shkollës

1.Themelimi i grupit të punës për
parandalimin dhe reagimin ndaj
braktisjes së shkollës;

2009

2.Hartimi i Planit të Veprimit për
trajtimin e braktisjes së shkollës nga
nxënësit;

3.Zbatimi i planit të veprimit kundër
braktisjes së shkollës;

4.Funksionalizimi dhe monitorimi i
anëtarëve të rijnë të Komitetit të
Prindërve të Arsimit të Kosovës;
5.Trajnimi

i

tyre

për

çështjet

tre mujore në departamentet
e MKRS dhe në Dhjetor 2010
janë certifikuar nga MKRS.
Grupi i dytë (2)
Katër student të komunitetit
rom,shkali dhe egjiptas kanë
filluar praktikën 3 mujore në
MKRS nga data 01 Dhjetor
2010, dhe përfundojnë me 28
Shkurt 2011. Kjo tregon se
wshtw
rritur
numri
i
përkrahjes sw fwmijwve. Me
përfundimin e praktikës edhe
këta
student
do
të
certifikohen nga MKRS-ja.
1. Është themeluar grupi
sipas vendimit nr. 73/2, të
datës 10.02.2009

MKRS

2. Është hartuar Plani i
Veprimit për Parandalim dhe
Reagim ndaj Braktisjes së
shkollës nga nxënësit.
Në
vazhdimësi

3. Ka filluar zbatimi i planit
dhe aktivitetet e parapara
janë bërë pjesë e Planit
Strategjik të MASHT-it 20112016

2.
UNICEF...
......?

4. Komiteti
pritet të
funksionalizo
het.
I
mungon
fondi i
veçantë dhe
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organizuese
Prindërve;

të

Këshillave

të

6.Angazhimi i Këshillit të Prindërve
dhe Arsimtarëve të Kosovës (KPAK)
në çështjen e braktisjes së fëmijëve,
përmes përfshirjes së prindërve në
këtë proces;

6. KPAK ka marrë pjesë në
procesin e hartimit të Planit të
veprimit kundër braktisjes së
shkollës ku janë paraparë
edhe aktivitetet e prindërve
në parandalim dhe reagim
ndaj braktisjes së shkollës nga
nxënësit.

7.Fuqizimi i
mekanizmave në të
gjitha nivelet për parandalimin e
braktisjes së shkollimit fillor dhe
përfshirjen e nxënësve që e kanë
ndërprerë shkollimin;
8.Organizimi çdo vit i punëtorive në
të gjitha komunat e Kosovës me
qëllim të informimit të shoqërisë mbi
të drejtën dhe rëndësinë e Arsimimit;

9.Krijimi dhe forcimi i bashkëpunimit
ndërmjet shkollave dhe organizatave
të shoqërisë civile;

10.Zbatimi i aktiviteteve të rregullta
brenda shkollave
me qëllim të
eliminimit
të
bariereave
për
përfshirjen e fëmijëve në shkollë;

8. Çdo vit MASHT realizon
Javën e arsimit për të gjithë
ku në të gjitha nivelet
diskutohet dhe promovohet
e drejta dhe rëndësia e
arsimit.
9.
Organizatat
janë
të
pranishme në shkolla në bazë
të
marrëveshjeve
me
MASHT-in,
DKA-të dhe
shkollat.
10. Shkollat në vazhdimësi
punojnë në tejkalimin e

zyra për
funksionimin
efikas.
5. Nuk ka
ndodhur
ndonjë
trajnimi
anëtarëve të
rinjë, por ata
janë ftuar si
pjesëmarrës
në aktivitetet
e ndryshme
të MASHT-it.
7. Fuqizimi i
mekanizmav
e në të gjitha
nivelet
për
parandalimin
e braktisjes së
shkollimit
është pjesë e
planit
të
veprimit
kundër
braktisjes, i
cili
është
përfshirë në
strategjinë e
MASHT-it
për 2011-2016
që
nënkupton
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barrierave dhe tashmë plani
kundër braktisjes i mobilizon
edhe më tej shkollat dhe
komunat për ta adresuar këtë
problem.

1.6. Rritja e përfshirjes së
fëmijëve
në
institucionet
parashkollore;

1.Organizimi
Ndërkombëtare
hershme;

i

Konferencës
për fëmijërinë e

2009

2010

2.Hartimi
i
udhëzimeve
mbi
ambientin fizikë dhe përmbajtjen e
programeve për edukim të hershëm;

3.Krijimi i standardeve valide të
zhvillimit dhe të nxënit në fëmijërinë
e hershme (3-6 vjeç);
4.Botimi i dokumentit: Standardet e
zhvillimit dhe të nxënit në fëmijërinë
e hershme (3-6 vjeç);

Në
vazhdimësi

1. Është mbajtur konferenca
ndërkombëtare e arsimit
parauniversitar, ku pjesë e
kësaj konference ka qenë
edhe edukimi parashkollor,
në një seancë gjysmëditore.

punën
proces.

në

1. MASHT
10.000€

2.
Në
vazhdimësi
të
plotësimit të ligjit mbi
edukimin parashkollor janë
hartuar edhe 6 udhëzime
adm.
3 dhe 4.
Në vitin 2008 është hartuar
draft
dokumenti
i
Standardeve të Zhvillimit dhe
te ë Nxënit në Fëmijërinë e
Hershme.
Në vitin 2009 është bërë
Validimi i përmbajtjes së këtij
dokumenti, ndërsa në vitin
2010 kemi vazhduar me
validimin e moshës dhe tani
jemi në fazën përfundimtare
të dokumentit, i cili edhe

3 dhe 4.
UNICEF
100.000 €
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botohet.
5.Zbatimi i Ligjit
Parashkollorë;

për

Edukimin

5. Ligji është në fuqi dhe në
zbatim.

6.Punësimi i stafit profesional në
institucione parafillore, parashkollore
si në ato publike dhe private;

6. Është kompetencë
e
komunave punësimi i stafit
profesional dhe mbështetur
në ligjin mbi komunat, janë
sistemuar kuadro për klasat e
parfillorëve.

7.Monitorimi
i
rregullt
institucioneve parashkollore;

i

7. MASHT ka pranuar raporte
dhe
informacione
të
vazhdueshme
nga
institucionet parashkollore.

8.Ofrimi i përkrahjes për
format
alternative të edukimit parashkollor;

8. Jemi në proces të forcimit të
qendrave
me
bazë
në
komunitet
si
formë
alternative.

9.Trajnimi dhe monitorimi cilësor për
nivelin e edukimit parashkollor dhe
parafillor në institucionet publike dhe
private;

9. Është realizuar trajnimi
për të drejtat e fëmijëve dhe
barazi
gjinore
për
25
edukatore të 25 institucioneve
parashkollore, si vazhdimësi i
trajnimeve të vitit paraprak.

10.Botimi
i
parashkollore”;

revistës

„‟Bota

11.Monitorimi i standardeve të
zhvillimit dhe të nxënit në fëmijërinë

BKK
MASHT
UNICEF
7. Ka nevojë
për rritjen e
hapësirave të
institucionev
e publike
parashkollore
për arsye të
numrit të
madh të
kërkesave
për përfshirje
të fëmijëve në
këto
institucione.

10. Nuk ka
vazhduar
botimi i kësaj
reviste
në
mungesë të
fondeve
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e hershme (3-6 vjeç);
11.
Monitorimi i
standardeve
pritet në vitet
në vijim.
12.Trajnime
rreth
zbatimit
të
dokumentit
të
Standardeve
të
zhvillimit dhe të nxënit në fëmijërinë
e hershme (3-6 vjeç);

12. Trajnimet
për zbatimin
e
Standardeve
të Zhvillimit
dhe
te
ë
Nxënit
në
Fëmijërinë e
Hershme do
të realizohet
në fund të
vitit
20112012

13.Organizimi i pesë fushatave me
qëllim të informimit mbi rëndësinë e
edukimit parashkollor të fëmijës;

13.Nuk është
organizuar
ndonjë
fushatë, por
janë
planifikuar
për vitet në
vijim.
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1.7. Krijimi i mekanizmave
për përkrahje të fëmijëve të
talentuar;

1.Zhvillimi i infrastrukturës ligjore
dhe i politikave që mundësojnë
përkrahjen e fëmijëve të talentuar;

2010

1. Është hartuar dhe miratuar
U.A., nr. 6/2009 Mundësia
dhe procedurat e realizimit të
procesit të avancimit të
nxënësve.

2.Hartimi i planeve të veçanta të
punës për nxënësit e talentuar;

Në
vazhdimësi

2. Shkollat i kanë të parapara
në planet e veta programet e
mësimit plotësues si nxënësit
e talentuar ashtu edhe për ata
që kanë probleme në të
nxënë.

BKK
MASHT
Shkollat

2.1. Në shkolla funksionojnë
aktivet
profesionale
për
lëndët e caktuara, të cilat
përveç
planprogramit
të
rregullt
realizojnë
edhe
programet e veçanta për
nxënësit e talentuar për
fushat e veçanta, prandaj
funksionojnë
grupet
e
matematicientëve,
fizicientëve, letrarëve etj.

2.2. Çdo vit organizohen gara
diturie në nivel lokak dhe
nacional, ku identifikohen
dhe stimulohen talentët e rinj.
3.Vënia e kritereve dhe standardeve
për përkrahjen fëmijëve të talentuar;

3. Kriteret janë parapararë
me U.A. 6/2009

BKK

61

4.Ofrimi i përkrahjes financiare për
shkollim të mesëm;

5.Nxënësve të dalluar t‟iu sigurohen
forma të ndryshme të
bursave
shkollore;

4. MASHT në bashkëpunim
me donatorë ka siguruar
përkrahje
për
nxënës
minoritar (nx. të talentuar),
shih objektivat e larshënuara.

MASHT
Shoqatat e
ndryshme

5. Oda Tregtare Kosovaro
Turke ofroi bursa për 40
nxënës të suksesshëm të
shkollave të mesme, të cilët
kanë nevojë për mbështetje
financiare. Në listë janë
përfshirë
nxënës
nga
komuniteti shqiptar (23), turk
(9), boshnjak (5), ashkali (2)
dhe rom (1). Bursat kanë
filluar të ndahen prej muajit
shtator 2010 dhe vlera për
muaj është 50 euro.
5.1. MKRS/DiR gjatë viti 2010
ka përkrahur shumë talent të
rinj me qëllim të zhvillimit të
potencialit të tyre kreativ.
Përfitues të kësaj komponente
kanë qenë rreth 40 fëmijë dhe
të rinj. Po ashtu janë
përkrahur edhe shumë të rinj
për të marr pjesë në vizita
studimore,
aktivitete
kulturore dhe rinore jashtë
Kosovës.

Oda
Tregtare
KosovaroTurke

5.1. Nuk ka të
dhëna
për
numrin
e
saktë
të
përfituesve
nga
vizitat
studimore të
të rinjve dhe
buxhetin
e
shpenzuar në
këto vizita.

5.1.
MKRS
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d. SHËNDETËSIA
Objektiva

1.1. Ruajtja dhe përparimi i
gjendjes
shëndetësore
të
shtatzënës, të porsalindurit
dhe të fëmijës së vogël

Aktivitetet

1.Ofrimi i qasjes së barabartë në
mbrojtjen dhe kujdesin shëndetësor
pa pagesë dhe pa diskriminim;

Afati
Kohor

Të arriturat konkrete

Ngecjet

2009

1. Pakoja bazike nё proces;
Pakoja bazike përfshin të
gjitha shërbimet shëndetësore
bazë për nënën dhe fëmijën
pa pagesë si p.sh ofrimin e
shërbimeve shëndetësore për
fëmijët pa pagesë deri ne
moshën
15
vjeçare
që
parashihen me ligjin e
Shëndetësisë dhe të gjitha
shërbimet tjera shëndetësore
pa pagës.

1.Nuk është
përfunduar
pakoja bazike

2.Në Ligjin e ri në procedurat
e hartimit dhe aprovimit për
shëndetësi
ështe
rekomanduar
që
të
ndryshohet neni 22 pika a) e
Ligjit,
me
ofrimin
e
shërbimeve shëndetësore për
fëmijët pa pagesë
deri në
moshën 18 vjeçare.

2. Në proces

Në
vazhdimësi

2.Zbatimi i legjislacionit aktual dhe
rishikimi i tyre;

3.Zbatimi i Ligjit për shëndetin
riprodhues-hartimi i akteve nënligjore
(UA);

3. Me qëllim të zbatimit Ligjit
për shëndetin riprodhues
është duke u hartuar UA

ResursetBurimet
financiare
1.MSH

3.Në proces

4.Strategjia
për
SHNF

3.MSH
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4.Zbatimi i Strategjisë për shëndetin
riprodhues;
5.Zbatimi i Ligjit për nxitjen,
mbrojtjen dhe promovimin e të
ushqyerit me qumësht gjiri;

6.Zbatimi i Ligjit për Duhanin;

“Rrethanat e veçanta për
ndërprerjen e shtatёzanёsisё
nё kushte tё sigurta”.

në
vazhdimësi

2010

5. Për këtë qëllim është
hartuar dhe aprovuar UA
“Inkurajimi, mbrojtja dhe
përkrahja e tё ushqyerit me
qumësht
gjiri”.
Gjatë
monitorimit të zbatimit tё
ligjit, MSH ka reaguar ndaj
reklamёs sё zёvendsuesve tё
qumështit tё gjirit.

dhe
SHR
është
në
proces
të
hartimit
4.MSHMungesë
financimi

5.MSH

6. Janё nё fuqi 4 akte
nёnligjore për zbatimin e
Ligjit pёr duhanin, që janë
hartuar nga MSH, si: UA /
05/2007 Ndalimi i pirjes se
duhanit dhe vendosja e
shenjave
të
ndalimit,
shënjezimit i paketimeve të
prodhimeve të duhanit nga
prodhuesit dhe importuesit e
tij; UA/06/2007 Ndalimi i
shitjes së prodhimeve të
duhanit personave më të rinj
se 18 vjeç; UA /07/2007
Masat për zvogëlimin dhe
kufizimin e pirjes së duhanit.
Në të gjitha Institucionet
Publike: Edukativo-arsimore,
Shëndetësore
janë lëshuar
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6.1. Organizimi i kampanjave dhe
aktiviteteve për fëmijë dhe rini për
vetdisimin e tyre lidhur me ruajtje e
shëndetit;

7.Vetëdijesimi për rëndësinë e
përcjelljes së gjendjes shëndetësore të
të gjitha shtatzënave- para, gjatë dhe
pas lindjes;

urdhëresa për ndalimin e
pirjes së duhanit.
6.1. dhe 14,16. Departamenti i
Rinisë përmes programit për
edukim shëndetësor të rinisë
gjatë vitit 2009, ka përkrahur
projektet e mbi 20
OJQ
rinore, që kanë të bëjnë me
ruajtjen dhe promovimin e
kulturës
shëndetësore
te
fëmijët dhe të rinjtë si dhe
zbatimin
e
Ligjit
për
Duhanin.
7. Është realizuar trajnimi pёr
kujdesin
maternal
dhe
neonatal,
Kursi
trajnues
”Kujdesi efektiv perinatal”, si
dhe KAN (Kujdesi antenatal)
ne vazhdim.
7.1.
Mbështetur
në
Strategjinë e Kosovës për Rini
2010-2012 dhe Programin për
Promovimin e shëndetit tek
të rinjtë gjatë vitit 2010 janë
përkrah këto aktivitete të
shërbimet shëndetësore mike
për të rinj si: qendrat ...dëgjo
rininë me 30.000 €, në
Prishtinë, Gjilan, Gracanicë
dhe Mitrovicë. Kampanjat
kundër përdorimit të duhanit

7.MSH
OBSH
AIHA
–
USAID
(Aleanca
Amerikan
e
në
Shëndetësi
së
Ndërkom
bëtare
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8.Përcjellja e rritjes dhe zhvillimit të
fëmijëve përmes grumbullimit të të
dhënave në fletoret e shëndetit për
shtatzënën dhe fëmijën;

9.Imunizimi i rregullt i fëmijëve dhe
ofrimi i shërbimeve dhe kontrollave
sistematike;

10.Hetimi dhe raportimi për të gjitha
rastet e vdekjeve të fëmijëve;

11.Fëmijë vrasja të trajtohet si çdo
formë tjetër e vrasjes;
12.Rritja

e

numrit

të

personelit

tek të rinjtë :
1. Akti,Fushë Kosovë;
2. Dëgjo Rininë,Gjilan;
3. Dona Mitrovica;
4. Paqja dhe Fieri, Shtërpce;
5. Prehja, Skenderaj;
6. QHPSM, Mitrovicë;
7. Zana, Klinë
8. “Fletoret pёr shёndetin e
fёmiut” shpërndahen dhe
plotësohet, nga mjeku, te tё
gjithё tё posalindurit . Në një
vit shpërndahen rrethë 30 000
fletore.
Ne
dokument
përcillet gjendja shëndetësore
e fëmijut dhe nanës. Ekziston
UA për zbatimin e Fletores
për shatëzana dhe Fletores së
shëndetit të fëmijës.

7.1.
MKRS
DiR

8. Ka ngecje
në
shpërndarje
dhe plotësim
të “Fletoreve
për
shtatëzëna”.
Nevojw pwr
financim.

8.MSH
AIHA

9. Shkalla e Imunizimit të
fёmijёve ёshtё mbi 95%(sipas
hulumtimit 2010) Eshte ba
dhe prezatimi i raportit
10. Raporti vjetor nga KOGJ
(Klinika
Obstetrike
Gjinekologjike)
pёr
vdekshmeri perinatale dhe
neonatale. Per rastet tjera
pritet raporti nga IKSHPK.

10. Nuk janë
finalizuar
raportet
e
cekura.Publi
kimi
i
rregulltw
i
raportit
vjetorw
tw

9.MSH
UNICEF
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(infermieria) të kualifikuar për këto
këshillimore;

13.Trajnimet e kuadrit dhe ZhVP;

14.Nxitja e masave preventive e
promovuese në përparimin e kulturës
shëndetësore
të
fëmijëve
dhe
prindërve;

15.Rritja

e

numrit

të

12. Rrethë 186 infermiere janë
trajnuar pёr sёmundje tё
fёmijёve, këshillim pёr rritje
dhe zhvillim tё fёmijёve,
amësi tё sigurtё etj.
13. PSh tё 14 materniteteve
kanё vijuar trajnimin pёr
reanimimin neonatal; 90 PSh
janё trajnuar pёr kёshillim
pёr gjidhёnie-vazhdon; 17
PSH janë certifikuar pёr
Kujdesin
Maternal
dhe
neonatal; 31
PSH-Kujdesi
efektiv perinatal; Zbatimi i
Standardeve tё rritjes sё
fёmijёve - 40 tё trajnuarvazhdon trajnimi; Trajnimi
trajnerëve nё Shёndetin e
adoleshentёve
23
profesionistё tё certifikuar; 4
mjek-trajnim nga Emergjenca
Pediatrike;
Trajnimi
Kolposkopik “Kujdesi i mirё
pёr gratё”-trajnim i PSh per
ekzaminimin klinik te gjirit
dhe qafёs sё mitrës.

IKSHPK-sw
mbi
vdekshmwri
nw
e
fwmijwve
nwn moshën
5vjeçare.

10.MSH

12.MSH
KHF
UNICEF

13.MSH
AIHA
OBSH

14. Zyra për shëndetin e
nënës dhe fëmijët në MSH ka
në Plan për vitin 2011.

shkollave
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promovuese të shëndetit;

16.Zbatimi i pesë fushatave mediale,
avokimi, informimi, edukimi dhe
komunikimi për shëndetin seksual
dhe riprodhues;

17.Realizimi i pesë
relevante shkencore;

hulumtimeve

15. Në të gjitha Drejtoritë
komunale të arsimit është
prezantuar
programi
i
shkollave promovuese të
shëndetit, i cili parasheh
përfshirjen e promovimit të
shëndetit
në
kurrikula
lëndore, krijimin e mjedisit të
shëndoshë dhe të sigurt,
ofrimin
e
shërbimeve
shëndetësore në shkolla si
dhe
aktivitetet
e
tjera
promovuese ekstrashkollore.
15.1
Janë
trajnuar
60
mësimdhënës për zbatimin e
programit
të
shkollave
promovuese të shëndetit.
16. Rreth 4000 qytetarë kanë
përfituar
nga
aktivitetet
edukativet ndryshme, si:
shpërndarja e fletëpalosjeve,
mbajtaj e ligjeratve,
të
organizuara për shëndetin.
Gjithashtu janë realizuar
38-Emisione nё Radio; Artikuj
nё
Gazeta,
çdo
muaj,
“Teuta”,”Kosovarja”;
Videoklipi pёr Planifikim
Familjar.

15.
MASHT

17.1. Nuk ka
të dhëna të
plota lidhur
me
hulumtimin.

15.1
MASHT
OBSH
Rrjeti
evropian

17.
Hulumtimi
mbi
prevalencёn e duhanpirjes
dhe
përdorimit
tё
substancave tjera psiko-aktive
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nё shtatёzani; Raporti është
përfunduar dhe botuar.

18.Inkurajimi i pjesëmarrjes së
shoqërisë civile në programet e
ndihmës fëmijëve dhe familjarëve të
tyre për fëmijët me sëmundje kronike;

17.1.Realizimi
i
disa
hulumtimeve për situatën e të
rinjve në Kosovë. Veçohen dy
hulumtime të realizuara.
Hulumtimi
nga RI-Invest
financuar nga GTZ-ja. Me
realizimin e këtij hulumtimi
është bërë Vlerësimi i situatës
aktuale i të drejtave të të
rinjve në komunat e Kosovës;
Hulumtimi
tjetër
është
realizuar dhe financuar nga
Forum-Syd/Suedi.
18. MSH çdo vit ndan buxhet
Për trajtim te fëmijëve jashtë
vendit duke perfshi dhe
smundjet kronike

16.MSH
UNICEF
UNFPA

17.MSH
OBSH

17.1.MKR
S 7.500
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1.2. Ulja e vdekshmërisë së të
porsalindurve dhe fëmijëve
gjerë në moshën 5 vjeçare

1.Raportimi dhe të hetuarit e të gjitha
rasteve të fëmijëve të vdekur;

Në
vazhdimësi

1.Pritet raporti vjetor i
vdekshmёrisё sё fёmijve nёn
5 vjeç nga IKSHPK; Në vitin
2008 janë raportuar 28.178
lindje; 28.651 të porsalindur;
28.317 te posalindur të gjallë;
334(11.6%) vdekje fetale dhe
257 (9.1%) vdekje të hershme,
respektivisht
591
vdekje
perinatale (20.6%).
Në bazë të të dhënave
vdekshmeria perinatale po
tregon
trend
te
rënies
krahasuar
me
vietet
paraparke, në vitin 2000
shkalla
e
vdekshmëris
perinatale ka qen 29.1%.

1. ne proces

1.MSH

2.
2.Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve
për shëndetin e nënës dhe fëmijës;

2009-2010

MD

2. Në vitin 2009 Departamenti
i Mjekesis Ligjore ka kryer 16
autopsi të fëmijëve 0-12 muaj,
2 raste kanë qenë vdekje
aksidentale, 5 raste natyrale,
3 rast janë nën hetime, 6 raste
në mënyrë të padeterminuar.
Në vitin 2010 Departamenti i
Mjekësisë Ligjore ka kryer 6
autopsi të fëmijëve 0-12 muaj,
1 rast ka qenë vrasje, 2 raste
natyrale, 2 raste janë nën
hetime, 1 rastë në mënyrëtë
padeterminuar.
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Në vitin 2009 Departamenti i
Mjekesis Ligjore ka kryer 58
eksaminime Mjeko-Ligjore të
fëmijëve prej 0 deri në 12 vjet,
kanë qenë 6 ekzaminime, të
gjitha kanë qenë dhunë
seksuale, kurse 52 raste kanë
qenë fëmijë të moshes 12-18;
51 raste të dhunës seksuale
dhe 1 rast lëndime trupore.
Në vitin 2010 Departamenti i
Mjekësisë Ligjore ka kryer 44
eksaminime Mjeko-Ligjore të
fëmijëve prej 0 deri në 12 vjet,
kanë qen 4 ekzaminime, të
gjitha kanë qenë dhunë
seksuale, kurse 40 raste kanë
qenë fëmijë të moshes 12-18;
39 raste dhunë seksuale dhe 1
rast lëndim trupor.
2.1Furnizimi i Sherbimeve tё
Kujdesit primar me pajisje tё
domosdoshme, si: peshore,
stadiometer etj.

1.3. Ulja e vdekshmërisë dhe
e pasojave nga lëndimet te
fëmijët

1.Organizimi i pesë fushatave dhe
trajnimeve për prindër, masën e gjërë
mbi mundësitë e parandalimit të
lëndimeve
dhe
fatkeqësive
të
fëmijëve;

2.1MSH
OBSH
AIHa

Në
vazhdimësi
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1.4. Nxitja dhe përkrahja e
pjesëmarrjes
aktive
të
fëmijëve dhe të rinjve në
krijimin,
zbatimin
dhe
përcjelljen e programeve dhe
të masave preventive për
shëndetin

1.Përfshirja e drejtpërdrejtë e të rinjve
në
planifikimet
dhe
projektet
shëndetësore që prekin shëndetin e
fëmijëve;

2009

Në
vazhdimësi

2.Zbatimi i aktiviteteve vetëdijësuese
me fëmijët, lidhur me edukimin dhe
problemet shëndetësore si dhe masat
mbrojtëse (rëndësia e ushqimit të
shëndoshë, aktivitetit fizik, higjiena,

2010

1. Ngritja e aftёsive tё
puntorёve shёndetёsor pёr tё
menaxhuar sëmundjet më të
shpeshta
tё
fёmijёve;
kёshillim pёr gjidhёnie; paisje
e nёnave me Fletore pёr
Shёndetin e fёmiut. Është
arritur
zvoglimi
i
sёmundshmёrisё sё fёmijёve
nga sёmundjet e shpeshta,
është rritur pёrqindja e
nёnave qё ushqejnё fёmijёt
me gji. Në këtë kuadër janë
realizuar edhe këto aktivitete:
200 PSH janё trajnuar pёr
menaxhim tё sёmundjeve tё
fёmijёve; 40 PSh janё trajnuar
pёr kёshillim pёr gjidhёnie;
30 000 shtatëzёna dhe fёmijё
janё pajisur me Fletore
përkatëse.
1.1. Nga njёsia e Fondit
Global tё MSH janё miratuar
kёto projeke pёr fëmijë dhe tё
rinjё: “INTEGRA” tё rinjёt
vulnerabil;
“YAZAS”;
LABIRINTH për drogat.
2. Janë realizuar aktivitete
edukative për kujdes dhe
zhvillim më të mirë të
fëmijëve,
regjistrim
të
fëmijëve, parandalim nga

1.MSH
Qeveria e
Luksenbu
rgut
UNICEF
OJQ

1.1.
Priten
raportet nga
keto OJQ

1.1.MSH

2.MSH
BKK
KASH
Donatoret
UNICEF
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prevenimit të kariesit, të këqijat nga
konsumi i duhanit, alkoolit);

2009-2010

helmimi me plumb. Është
vërejtur rënie e sёmundjeve
tё ndryshme qё lidhen me
ushqimin
dhe
higjienen,
zvogëlimi i kariesit te fёmijёt.
Përveç tjerash, nga këto
aktivitete edukative
kanë
përfituar edhe 4000 pjestar
të të gjitha komuniteteve.
1dhe2. Gjatë vitit 2009
Departamenti i Rinisë përmes
programit
për
edukim
shëndetësor të rinisë ka
përkrah 20 OJQ rinore. Në
këtë kuadër janë realizuar
katër
kampanja
për
promovimin e shëndetit të
dhëmbëve dhe gojës për
fëmijë dhe të rinj, në
bashkëpunim me OJQ-të si në
vijim: Vizioni i Reformuar,
Skenderaj; Hyjnesha në FronPrishtinë; Rrjeti i Grave
Qeliza-Gjakovë; Për mendje
të
shëndoshë-Prizren.
Përfitues nga aktivitetet e
sipërshënuara kanë qenë
rreth 2000 fëmijë dhe të rinj.
Gjatë vitit 2010, Departamenti
i Rinisë përmes Ftesës për
Projket-Propozim
ka
realizuar katër kampanja për
promovimin e shëndetit të

viti 2009
34.000 €
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dhëmbëve dhe të gojës për
fëmijë dhe të rinj, në
bashkëpunim me OJQ-të, si:
AKTI-Fushë Kosovë; Dëgjo
rinin-Gjilan; Dona-Mitrovica;
Paqja dhe Fieri-Shtërpcë.
Përfitues nga këto kampanja
ishin rreth 2500 të fëmijë dhe
të rinj.
2.2.Departamenti i RinisëDivizioni për zhvillim dhe
përkrahje të rinisë, gjatë vitit
2010 ka realizuar në tri faza
Projekt-Propozimet
për
përkrahjen e Organizatave Jo
Qeveritare të të rinjve.
Faza e Parë: që përfshinë
periudhën Janar-Mars, me
çrast janë përkrahur 15
projekte në kuadër të thirrjes
publike
për
ProjektPropozime. Faza e dytë, për
periudhën
Prill-Korrik,
përkrahja e projekteve në
kuadër të thirrjes publike
për shërbime rinore. Faza e
tretë, për periudhën GushtTetor,
përkrahja
e
18
projekteve, përfituesë ishin
OJQ-të rinore, në mesin e tyre
edhe OJQ-të e grupeve të
margjinalizuara,
si:
minoritete, të rinjtë me aftësi

MKRS

Faza
e
parë (1)
buxheti i
ndarë nga
Departam
enti
i
Rinisë
38,000 €
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të kufizuara, të rinjtë e viseve
rurale etj.
Gjatë vitit 2010, Departamenti
i Rinisë përmes Ftesës për
Projekt-Propozim
ka
realizuar katër kampanja për
promovimin e shëndetit të
dhëmbëve dhe të gojës për
fëmijë dhe të rinj, si:
Hyjnesha në fron realizimi i
një emisioni dokumentar dhe
një kënge për fëmijë me
tematikë
edukative
për
ruajtjen
e
shëndetit
të
dhëmbëve dhe të gojës.
Emisioni i emituar në KTV
dhe kënga është emituar në
RTV 21; OJQ për mendje të
shëndosh-Prizren;
QelizaGjakovë; Vizioni i reformuarSkënderaj.

3.Inicimi i formimit të trupave të
ndryshme jo-formale psh. Forumi
shëndetësor i rinisë, rrjeti i shkollave
promovuese të shëndetit;

3. Ka filluar të hartohet
Strategjia
për
Shkolla
Promovuese.
Gjithashtu,
është arritur vetëdijësimi më i
lartë i rinisё pёr shёndetin,
dёmet nga abuzimi i drogave,
alkoolit etj. (Strategjia është
hartuar dhe aprovuar vitin e
kaluar le ta konfirmojë datën
dhe vitin MSH.

Faza
e
dytë (2)
buxheti i
ndarë nga
DiR
30,000 €

Faza
e
tretë (3)
buxheti i
ndarë nga
DiR
35,000 €

3.OBSH
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1.5.
Nxitja
e
formave
bashkëkohore të humanizimit
të spitaleve gjatë shërimit dhe
trajtimit të fëmijëve

1.6. Ruajtja dhe përparimi i
shëndetit të fëmijëve dhe
rinisë

1.Zbatimi i programeve si:
 “Institucioni mik i foshnjës”
 “Institucioni mik i fëmijës dhe
rinisë”

“Për një buzëqeshje të fëmijës në
spital”
 “Spitale të hapura”
“Spitale me kopshte për argëtim të
fëmijëve të sëmurë”;
1.Vizita të rregullta të ekipeve të
edukimit shëndetësor në shkollat e
Kosovës;

2.Zbatimi i aktiviteteve edukative të
fëmijëve dhe të rinjve për shëndetin
riprodhues e seksual;

2010

Në
vazhdimësi

2010

Në
vazhdimësi
2010

Në
vazhdimësi

1.Me qëllim të zvogëlimit dhe
parandalimit të rasteve të
helmimit me plumb te
fëmijët,
janë
realizuar
aktivitete vetëdijësuese nëpër
shkolla fillore në Mitrovicë
dhe pasojat që rrjedhin nga
ky helmim.

1.MSH
OBSH

2. Janë realizuar 9 aktivitete
pёr parandalimin e HIVdhe
STI ; Planifikim Familjar, tek
2400 tё rinj; 15 ligjёrata nё
shkolla, kanë përfituar 540
nxёnёs; 66 punёtori me RAE
komunitetin, kanë përfituar
rreth 990 pjesёmarrёs.

2.MSH
UNFPA

2.1. Trajnimi i 200 trajnerëve
për edukim seksual përfshirë
HIV/AIDS dhe palnifikim
familjarë. Mbi 1000 të rinjë
kanë qenë të përfshirë në
ligjerata të organizuara nga
bashkëmoshatarët
(peer

2.1.MKRS
UNFPA
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education). Janë organizuar
Trajnime për trajnerë të rinj;
Edukimi
i
bashkëmoshatarëve
nëpër
shkolla;
Aktivitete
vetëdijësuese
jashtë
institucioneve shkollore.
2.2. Departamenti i Rinisë
përmes
programit
për
edukim shëndetësor të rinisë,
ka përkrahur rrethë 20
projekte të OJQ-ve, që kishin
për qëllim ruajtjen e shëndetit
të rinisë dhe ngritjen e
vetedijes
lidhur
me
sëmundjet ngjitëse.
3.Hartimi i Planit Kombëtar për
sigurim
dhe
përdorim
të
kontraceptiveve;

3. Dokumenrtacioni perkates
(pranim-dorezimi). 1.000.000
kondoma
70.000 teste te shtatzanise
p.s. jane prokuruar, priten
edhe kontraceoptiv tjerё me
doze te ulet dhe depoprovera
-çmim i pёrballueshёm i
kondomave pёr tё rinjёt
i(vendosja e kondomatёve) nё
kafiteri dhe bare.(formulo).
3.1. Grumbullim i tё dhënave
pёr kontraceptiv nga pSH
pergjegjes nёpër QMF dhe

3.MSH
Donacione
UNFPA

3.1. Nuk
ёshtё hartuar
plani
Kombёtar

3.1.MSH
UNFPA
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Spitale Regjionale;
-Marketing social pёr
kontraceptiv;

4.Hartimi i strategjisë kombëtare për
HIV/AIDS;
5.Mbrojtja
nga
diskriminimi
i
fëmijëve të prekur nga HIV/AIDS-i;

6.Lehtësimi i qasjes së fëmijëve dhe
adoleshentëve në informata të sakta
dhe
adekuate
në
lidhje
me
HIV/AIDS-in;
7.Hartimi dhe zbatimi i legjislacionit
mbi ruajtjen e shëndetit mendorë
konformë
standardeve
ndërkombëtare;

4. Strategjia pёr HIV/AIDS
është hartuar dhe aprovuar.

5.Pritet
Raporti

5. Me qëllim të mbrojtjes së
fëmijëve me HIV/AIDS nga
diskriminimi në shoqëri,
është
realizuar
Projekti
“KAPHA”. I cili realizohet në
bashkëpunim me UNFPA-në

4.MSH

5.MSH

6.MSH

6. Priten raportet nga
projektet e OJQ-ve
7.MSH

7. Hartimi i Strategjisё pёr
shёndet mendor 2008-2013;
Fillimi
i
zbatimit
tё
Strategjisё; Strategjia per
Shendet mendor e hartuar
dhe e aprovuar
7.1. Hartimi i UA pёr
Shёndetin
shёrbimin
professional
pёr
SHMK;
Zbatimi i UA pёr Shёndetin
shёrbimin professional pёr
SHMK; UA i aprovuar.
8.

Është

duke

u hartuar

7.1.MSH

8.Mungesa e
ekspertëve në
lëmitë
përkatëse.

8.ZKM/Z
QM
Fondacion
i

78

8.Hartimi dhe zbatimi i strategjisë për
parandalimin e vetëvrasjeve në mesin
e fëmijëve dhe të rinjëve;

2010

9.Parandalimi i transmetimit të
sëmundjeve ngjitëse nga nëna tek
fëmija;

Strategjia dhe Plani Nacional
i Veprimit për Parandalimin e
Vetëvrasjeve në mesin e të
rinjve Kosovarë. Janë mbajtur
takimet e rregullta të Grupit
të Punës dhe deri më tani
është hartuar drafti fillestar i
dokumentit strategjik. Me
qëllim të sensibilizimit të
opinionit të gejrë, mbi këtë
dukuri mjaft shqetësuese
janë realizuar këto aktivitete:
Konferenca Ndërkombëtare
Shkencore “Parandalimi i
Vetëvrasjeve
dhe
Vetëdëmtimit në mesine të
Rinjve Kosovarë”; Mbajtja e
takimeve të rregullta të
Komitetit Drejtues;
Shënimi i 10 Shtatorit Ditës
Botërore për Parandalimin e
Vetëvrasjeve; Themelimi i
Qendrës për Grumbullimin e
të Dhënave mbi Vetëvrasjet
dhe sjelljet Vetëdëmtuese në
Nivel Kombëtar.
9. Ështё nё proces tё hartimit,
protokoli për parandalimin e
transmetimit tё HIV/AIDS
nga nёna tek fёmija. UA për
Parandalimin, kontrollimin
dhe trajtimin e HIV –AIDS.

“Tugether
”

9.MSH

9.1.MKRS

9.1.Departamenti i Rinisë ka
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10.Zbatimi i aktiviteteve hulumtuese,
parandaluese dhe shëruese, për:
 shëndetin mendor;

përdorimi i drogave;
 alkoolit;
 duhan pirjes;

kundër dhunës;
 vetëvrasjet;
 HIV/AIDS;
Sëmundjet seksualisht transmisive;
11.Zbatimi i aktiviteteve të trajnimit
të edukatorëve dhe arsimtarëve;

realizuar shumë aktivitete që
kanë të bëjnë me ngritjen e
vetëdijes së të rinjve nga
smudjet ngjitës si dhe ka
ofruar testë për HIV/AIDS
falas;

10.MSH
OBSH

10. Ofrimi i testit falas për
HIV/AIDS;
-Hulumtimi mbi prevalencёn
e duhanpirjes dhe përdorimit
tё substancave tjera psikoaktive nё shtatёzani;
-Bashkёpjesmarrёs
nё
Projektin ”Jeta ёshё njё, droga
zero”nё shkolla.

11.MSH
OBSH

11. Janë mbajtur trajnime për
mësimëdhënës në shkollat
fillore. Me ç‟rast është bërë
promovim
i
shёndetit
mendorë
nёper
shkolla
(abuzim
i
substancave,
ushqimi i shёndoshё dhe
aktiviteti fizik etj). Si dhe ju
janë ndarë Çertifikata atyre
mësimëdhënësve që e kanë
vijuar trajnimin.
11dhe 12. DiR ka fituar një
grant dy vjeçar nga Fondi
Global për parandalimin e
HIV/AIDS, në këtë kontekst
ka realizuar aktivitete si:

11 dhe 12
MKRS
Fondi
Global
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Trajnimi i 100 arsimtarëve për
parandalimin e sëmundjes
HIV/AIDS, ku janë ofruar
informata dhe mjete falas për
të rinjt; Me 29-30 Mars 2010
është realizuar trajnim për
arsimtarët e biologjisë dhe të
edukatës qytetare në ngritjen
e kapaciteteve të arsimtarëve
të shkollave fillore lidhur me
mbrojtjen e shëndetit të
fëmijëve; Me 7-9 Prill 2010,
organizimi i trajnimit për
edukator
shëndetësor,
bashkëmoshatarët lidhur me
parandalimin e sëmundjes
HIV/AIDS. Pjesëmarrës në
trajnim ishin 27 të rinj nga 10
komuna të
pjesës
jugperëndimore të Kosovës;

12.Shpërndarja
e
edukative- promovuese;

broshurave

12. Promovim i amёsisё sё
sigurtё dhe kujdesit pёr rritje
dhe zhvillim mё tё mirё tё
fёmiut.
Shtypja
dhe
shpёrndarja
fletëpalosjeve
”Për prindësi të mirë”.
Zvogëlimi
i
mortalitetit
maternal dhe pёrqindja e
fёmijёve
që
plotёsojnё
standardet
e
rritjes.
Ftetushkat pёr Kujdesin ndaj
kancerit tё gjirit.

12.MSH
UNICEF
AIHA
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1.7. Mbrojtja e shëndetit
përmes sigurimit të ushqimit
dhe ambientit të shëndetshëm

1.Zbatimi i legjislacionit për ushqimin
dhe produktet ushqimore;

Në
vazhdimësi

2010

1.Gjatë vitit 2010 i ëshët
dhënë prioritet më i lartë
kontrollimit të ushqimit për
fëmijë. Janë inspektuar pa
ndërprerë
kuzhinat
e
çerdheve, dhe institucioneve
tjera
parashkollore,
edukative,
kopshtet
e
fëmijëve në qendrat tregtare
edhe në aspektin laboratorik.
1.1.Janë realizuar Kontrollimi
i inputeve bujqësore dhe
produkteve ushqimore me
origjinë bimore dhe shtazore:
në këtë kontekstë janë
analizuar 2,025 mostra; Pije
alkoholike dhe joalkoholike
1.139 mostra; Analizat e
kualitetit të farërave janë
analizuar 551 mostra; Ngastra
testuese të grurit
1162
mostra; Gjatë vitit 2010
gjithsej janë analizuar 4374
mostra. Janë lëshuar 12 leje
për tregtim të Produkteve për
Mbrojtjen e Bimëve. Është
bërë rishikimi i 35 dosjeve të
produkteve për mbrojtjen e
bimëve (PMB-ve), të cilat janë
të regjistruara më herët, si
dhe është bërë verifikimi i të
gjitha substancave aktive të
PMB-ve të regjistruara duke

1.ZKM/A
UV

1.1..MTI
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u bazuar në shtojcën e I-rë të
direktivës
91/414
të
Komisionit Europian për
pesticidet. Janë monitoruar 97
subjekte
prodhuese
dhe
tregtuese. Monitorimi i 6
barnatoreve
bujqësore.
Kontrolla dhe verifikimi në
terren,
me
qëllim
të
implementimit të projekteve
për subvencione dhe grante.
Monitorimi i sipërfaqeve të
mbjellura me grurë për farë,
si
dhe
i
mbjelljeve
pranverore.

2.Zbatimi i ligjit për mbrojtjen e
konsumatorit;

2. Në vazhdimësi zbatohet
Ligji
për
mbrojtjen
e
Konsumatorit, është bërë
amandamentimi i Ligjit ku
janë plotësuar një varg
fushash që nuk ishin të
përfshira në ligjin paraprak.
Monitorimin e zbatimit te
këtij Ligji e bën Zyra për
mbrojtjen e Konsumatorit, që
posedon linjën telefonike
falas, me qëllim të ofrimit të
mundesisë që konsumatorët
të mundë të ankohen në
mënyrë të shpejtë. Është
themeluar
Këshilli
për
mbrojtjen e konsumatorëve, i
cili është funksional. Është
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hartuar programi nacional
për mbrojtjen e konsumatorit,
i cili është miratuar nga
Qeveria dhe ka filluar të
implementohet.
Ëshët hartuar UA. për
etiketën dhe deklarimin e
mallit, zbatimi i tij në
vazhdimësi mbikëqyret nga
Inspektoriati, që mallrat të
jenë te kategorizuara, të
veçohen mallrat që janë para
skadimit dhe të deklarohen
ato qe kanë afat të shkurtër të
përdorimit. MTI çdo vit
shënon ditën për mbrojtjen e
konsumatorëve “15 Mars”.
Në këtë ditë organizon vizita
me fëmijët të moshave të
ndryshme (të shkollave të
ndryshme) dhe u shpjegojmë
atyre për të drejtat e
konsumatorëve.
Synohet
vëtëdijësimi i të rinjve se ku
te drejtohen kur ju shkelet e
drejta e tyre si konsumator.
Janë paraparë projekte për
hapjen e këshillimoreve për
konsumatorët, si dhe ngritja e
një strukture institucionale,
departament ose Agjencion,
për mbrojtjen e konsumatorit.
3.

Ligji

për

Bujqësinë
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3.Zbatimi i
Organike;

Ligjit

për

Bujqësinë

4.Zbatimi i inspektimeve të rregullta
në institucionet relevante;

5.Inspektimet e rregullta sanitare dhe
shëndetësore;

Organike është duke u
zbatuar, njëherit janë bërë
edhe plotësim ndryshime të
këtij ligji. Mënyrës humane të
prodhimit të ushqimit, që
dmth se në plan të parë e
venë shëndetin e njeriut dhe
respekton
baraspeshën
ekologjike duke i ikur ndotjes
së mjedisit. Në bazë të
vendimit nr. 11/02/10 është
formuar edhe Njësia
për
Bujqësin Organike e cila
vepron
në
kuadër
të
Departamentit të Prodhimit
dhe Mbrojtjes së Bimëve.
4.Janë bërë inspektimet e
rregullta
sanitare
në
institucionet shëndetësore tek
të posalindurve, repartin e
neonatologjisë, pediatrisë.
5. Janë bërë inspektimet e
rregullta në institucionet
arsimore, ku janë dhënë
urdhëresat për ngritjen e
nivelit të higjienës, edhe pse
në shumë shkolla është
arritur nivel i mire i kushteve
tekniko sanitare nevojitet të
behet investime në nivelin
higjenik.

4.ZKM/A
UV

5.ZKM/A
UV

6. Janë dhenë urdhëresat për
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kryerjen e Dezinfektimit,
Dezisektimit dhe Deratizimit
si masë mbrojtëse në rast të
epidemive të shkaktuara nga
sezonat.

6.Përpilimi i standardeve për higjienë
dhe sanitacionit në shkolla dhe
institucione publike;

6.ZKM/Z
UV

6.1.Promovimi i Shfrytëzimit
të Energjisë Diellore për
Ngrohjen e Ujit Sanitar – tri
projekte. Projekti ka pasur
karakter demonstrues dhe
është realizuar në 5 klinika të
Qendrës Klinike Universitare
të Prishtinës, në mesin e tyre
kanë qenë klinikat për
Pediatri dhe Neonatologji. Në
këto klinika janë instaluar
panelet solare për ngrohjen e
ujit sanitar.

6.1.MEM

e. MIRËQENIA SOCIALE
Objektiva

1.1. Mbrojtja e fëmijëve nga
punët e rënda dhe të
rrezikshme

Aktivitetet

1.Funksionalizimi i Komitetit Kosovar
për Parandalimin dhe Eliminimin e
Punës së Fëmijëve;

Afati
Kohor

Të arriturat konkrete

Ngecjet

2009

1.Komiteti
Kosovar
për
Parandalimin dhe Eliminimin
e
Punës
së
Fëmijëve
(KKPEPF)
ka
iniciuar
procesin për hartimin e
Strategjisë dhe Planit të

1.)Krijimi
i
bazës së të
dhënave për
Punët
e
Fëmijëve

ResursetBurimet
financiare
1.MPMS
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Veprimit për Parandalimin
dhe Eliminimin e FRPF duke
ngritur
Grupin
Teknik
Punues në fund të vitit 2009.
Drafti final i strategjisë dhe
Planit të
Veprimit është
validuar nga antarët e
Komitetit Kosovar dhe është
dërguar
për
spastrim
buxhetor. Gjatë vitit 2010
Komiteti
Kosovar
për
Parandalimin dhe Eliminimin
e Punës së Fëmijve ka
mbajtur tri takime të rregullta
pune. Në takimin e Komitetit
Kosovarë Për Parandalimin
dhe Eliminimin e Formave të
Rënda të Punës së Fëmijëve
në shkurt 2010 është bërë
miratimi i Planit të Veprimit
për shtrirjen e strukturave
lokale
për
MPF.
Memorandumet
e
mirëkuptimit janë arritur në
mes drejtorit të Institutit të
Politikës Sociale dhe Drejtorit
të Drejtoratit të Shëndetësisë
dhe Mirëqenies Sociale në 24
Komuna të Kosovës.
2.Zbatimi i
rrezikshme;

listës

me

punët

e

2. Në lidhje ne zbatimin e
listës me punë të rrezikshme
të fëmijëve me theks të
veçantë
në
bujqësi
në

2.)Ngritja e
kapaciteteve
për
Monitorim të
Punës
së
Fëmijëve në
Komunat e

2.MPMS
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aktivitete të organizuara nga
NjDNj – MBPZHR, si me
fermer
të
komunave:
Rahovecit, Klinës, Podujevës,
Prishtinës,
Mitrovicës
Malishevës, gjatë vitit 2010
janë informuar edhe për
punët e rrezikshme në
bujqësi, si dhe për pasojat e
tyre.
TEIP ka organizuar trajnim
për inspektorët e punës në
muajin qershor, në kohë
zgjatje prej pesë ditë pune në
trajtimin e fëmijëve në punë.
Tema e trajnimit: Monitorimi
i zbatimit të Udhëzimit
Administrativ nr. 17/2008 për
Prandalimin dhe Eliminimin
e Punëve të Rrezikshme për
Fëmijët në Kosovë.
Numri
i
inspektorëve
pjesëmarrës në trajnim ka
qenë 50 inspektor të punës.
Sipas raportit të punës të
TEIP-së gjatë vitit 2010 janë
ushtruar 4679 kontrollime të
rregullta
në
subjektet
punuese, 777 kontrollime të
përseritura
ndaj
këtyre
subjekteve
me
qëllim
eliminimin e shkeljeve në
pajtim me vërejtjet e bëra nga
inspektorët e punës. Numri i

Kosovës, siç
është parapar
me Plan të
Veprimit.
Plani
nuk
është
nënëshkruar
ende
nga
Ministri
i
Ministrisë së
Punës
dhe
Mirëqenies
Sociale.
Bashkëpunim
i
dhe
koordinimi
më i mirë i
institucionev
e të cilat janë
të
thirrura
për
monitorimin
e formave të
rrezikshme të
punës
së
fëmijëve.
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përgjithshëm i punonjësve të
përfshirë në këto inspektime
ka
qenë
41985.
Gjatë
inspektimeve janë gjetë 3
punëtor të moshës nën 15
vjeçe.
3.Monitorimi dhe vlerësimi i KLV-ve;

3. Komiteti Lokal i Veprimit
për Monitorimin e Punës së
fëmijëve zbaton drejtëpërdrejt
politika
dhe
prioritete
programore për mbrojtjen e
fëmijëve
nga format
e
rrezikshme të punës.
KLV-të janë të obliguara të
mblidhen në takime të
rregullta, tri herë në vitë dhe
takime të jashtëzakonëshme
nëse kërkohet nga ndonjë
antarë i KLV-së, për të
shqyrtuar mbi situatën e
punës së fëmijëve si dhe për
rekomandime
për
përmirësimin e politikave që
kanë të bëjnë me Eliminimin
e Punës së Fëmijëve. Si
rezultat nga këto Komitete
Lokale të Veprimit në ato
komuna ku funksionojnë,
janë identifikuar fëmijë në
forma të ndryshme të punës,
janë nxjerr shifra të këtyre
fëmijëve që punojnë, janë
specifikuar
sektorët
me

3.)Komitetet
lokale
të
Veprimit në
dhjetor
të
2010
nuk
kanë
raportuar për
punën
ë
fëmijëve siç
është
e
parapar me
termat
e
referencës të
këtyre
komiteteve.
Arsyeja
që
këto
Komitete nuk
japin
rezultatin e
parapar është
së
nuk ju
kompenzohet
puna e bërë
në këtë fush.
Edhe
pse
Kompenzimi

3.MPMS
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numër më të madhë të
fëmijëve që punojnë, janë
dhën shërbime te ndryshme
për këta fëmijë si dhe janë
larguar shumë fëmijë nga
punët e rrezikëshme. Këto
KLV gjatë një viti kanë
raportuar në institutin për
Politika Sociale dy herë në
vite, në qeshor dhe ne
dhjetor. Raporti i tyre i fundit
ishte në qeshor të vitit 2010.
Instituti i Politikës Sociale ka
mbajtur
takimet
me
Komitetet Lokale të Veprimit
në gjashtë Komuna ku tani
më
funksionojnë
këto
Komitete;
3.1 Në periudhen janar –
qeshor 2009 janë identifikuar
223 fëmijë të përfshirë në
punë të rënda nga gjashtë
komuna ku funksionjojnë
Komitetet Lokale të Veprimit.
Shërbimet e dhëna për këtë
kategori të fëmijvë në këtë
periudh janë: 83 fëmijë janë
tërhequr plotësisht nga puna
dhe janë rikthyer në mësim të
rregullt; 17 fëmijë janë
rikthyer në shkollim të
rregullt; 19 fëmijë janë
mbrojtur nga rreziqet; 12

shtesë
nuk
është
paraparë në
kontratat
e
punës së tyre.

3.1.MPMS
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fëmijë janë përfshirë në
mësim të përshpejtuar; një
numër janë përfshirë në kurse
të
ndryshme;
në
orë
plotësuese;
Ndërsa sa i përket periudhës
qeshor –dhjetor të vitit 2009,
fëmijë të identifikuar në punë
të rënda janë 199, po nga këto
komuna ku funksionojnë
KLV-të. Shërbimet e dhëna
për këtë periudhë: Fëmijë të
larguar nga rruga; Fëmijë të
mbrojtur nga Format e
Rrezikëshme
të
Punës,
Shërbime
për
kshillim;
Shërbime
shëndetësore;
Përfshirje në mësim të
rregullt; Edukim jo formal;
Përciellja
e
rastit
në
vazhdimësi; Bashkpunim me
sistemin e arsimit; Asistencë
sociale; Pako ushqimore;
Kurës në gjuhën Angleze; Orë
pas
mësimit;
Aktivitete
grupore; Kshillim individual;
Pako higjenike; Paisje të
ndryshme shkollore.
Në vitin 2010 në periudhën
janar –qeshor është raportuar
për 208 fëmijë të përfshirë në
punë të rënda nga 16 komuna
të Kosovës dhe janë ofruar
shërbime për: Fëmijë
të
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larguar plotësisht nga puna;
këshillime për fëmijë dhe
prindër; Përfshirja në mësim
të rregullt; edukim joformal;
Orë pas mësimit; Paisje të
ndryshme
shkollore;
Shërbime
shëndetsore;
Referim
në
sistemin
pensional- invalidor; Referim
për sistemin e punësimit;
Referim për sistemin e
trajnimit; Pako ushqimore
dhe higjienike.

4.Publikimi dhe shpërndarja e
materialeve
mbi
situatën
dhe
progresin e monitorimit të punës së
fëmijëve;

5.Shënimi i ditës ndërkombëtare
kundër
punës
së
fëmijëve-12
Qershori;

4. Gjatë këti viti janë
përgatitur dhe janë publikuar
dy fletëza informative lidhur
me të arriturat në procesin e
monitorimit të punës së
fëmijëve,
si
dhe
një
fletëpalosje për vetëdijësim
lidhur
me
format
e
rrezikshme dhe të këqija të
punës së fëmijëve (Konventa
182 e ONP-së).

4.MPMS

5. Me rastin e Ditës
Ndërkombëtare
kundër
Punës së Fëmijëve, IPS ka
organizuar një
konferencë
për shënimin e 12 Qershorit;

5.MPMS

5.1.Në vitin 2009 dhe 2010
është shënuar 12 qershori me

5.1.MBPZ
HR
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grupin e fëmijëve të interesit
(gjithsej 60 fëmijë nga zonat
rurale );
6.Zbatimi i dy hulumtimeve për të
Identifikuar fëmijët e rrezikuar apo të
përfshirë në punë;

7.Monitorimi dhe parandalimi
keqtrajtimit të fëmijëve;

8.Zbatimi
i
parandalimin

aktiviteteve
e
formave

i

për
të

6. Është bërë hulumtim me
temën
“Ndikimi
i
subvencioneve në zvoglimin
e punëve të rrezikshme të
fëmijëve”. Me qëllim të
verifikimit të situatës mbi
ndikimet e subvencioneve në
zvoglimin e punëve të
rrezikshme në bujqësi për
fëmijët është zhvilluar edhe
një analizë. Pilot projekti
është realizuar në fshatrat
(përfituesit e subvencioneve)
e
komunave:
Rahovec,
Mamushë,
Prishtinë,
Podujevë
dhe
Mitrovicë.
Gjithsej janë anketuar 200
përfitues, përveq përfituesve
anketim është bërë edhe me
fëmijët
e përfituesve të
moshës 6- 18 vjeçe.
Nga pyetjet për fëmijë dhe
fermer se a kanë njohuri mbi
punët e rrezikshme
të
fëmijëve, respektivisht për
efektet e mundëshme –
pasojat, 70 % e fermerëve nuk
kishin njohuri , derisa fëmijët
nuk kishin kurfar njohurie.
Nga përgjegjjet e prindërve

6. Mungesa e
të
dhënave
për numrin e
fëmijëve
të
përfituesve.

6.MBPZH
R
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rrezikshme dhe të rënda të punës së
fëmijëve;

del se MBPZHR ka ndihmuar
mesatarisht në zvogimin e
punëve të rrezikshme të
fëmijëve
sidomos
nga
përfituesit e mekanizmave
bujqësor. derisa në pytjen a
ka ndihmuar MBPZHR në
ndryshimin
e
situas
ekonomike 35 % e tyre
përgjigjen shumë pak, 25 %
pak, derisa 40 % shumë.
Marrë në përgjithësi nga
analiza për ndikimin e
subvencioneve në zvoglimin
apo rritjen e punëve të
rrezikshme te fëmijët është
vërejtur
një
shkallë
e
kënaqëshme e zvoglimit të
punëve të rrezikshme të
fëmijëve.
7. Monitorimi dhe inspektimi
i
rregullt
i
qendrave
institucioneve
rezidenciale,
dhe raportimi për punën e
tyre. Gjatë tërë vitit DMS-ja
(Departamenti i Mirëqenies
Sociale) bënë monitorimin e
QPS-ve dhe Organizatave
Joqeveritare të cilat ofrojnë
shërbime sociale për fëmijët
në nevojë sociale me qëllim
të parandalimit të keqtrajtimit
të fëmijëve.
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8. Janë zhvilluar aktivitete për
njoftimin e fëmijëve për
punët e rrezikshme
të
fëmijëve, me ç‟ rast janë
hartuar dy fletpalosje për
informim, si dhe i‟u janë
shpërndar
grupeve
të
interesit.
8.1. Me qëllim të parandalimit
të formave të rrezikshme të
punës së fëmijëve janë
zhvilluar aktivitete me fëmijë
nga zonat rurale:
Llukar,
Makovc, Marec, Komuna e
Prishtinës
Bistricë, Cerajë,
Koshtovë,
Batahir
të
Leposaviqit, Qabra Zubin
Potokut;
Brain,
Orllan
Komuna e Podujevës; fëmijë
nga fshatrat e Drenasit, etj.
1.2. Ofrimi i shërbimeve për
fëmijët
pa
përkujdesje
prindërore

1.Ofrimi i shërbimeve për fëmijët pa
përkujdesje prindërore;

Në
vazhdimësi
2009

2010

Në
vazhdimësi

1.1. Ofrimi i Shërbimeve: Për
fëmijët pa kujdes prindëror
gjatë vitit 2010 nga Qendrat
për Punë Sociale janë ofruar
shërbime
sociale
sipas
planifikimit për periudhën e
cekur si
dhe format
alternative të mbrojtjes si
Kujdestaria, strehimi familjar,
adoptimi dhe strehimi në
strehimore.
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Kujdestaria: Gjatë këtij viti
numri
i
fëmijëve
nën
kujdestari ka qenë: 1435
fëmijë.
Strehimi Familjar alternativ/
jashtë
familjes:
Është
realizuar strehimi familjar për
fëmijët (foshnje) të braktisura
dhe fëmijët e lënë pas dore e
të keqtrajtuar, të cilët janë
strehuar
në
familje
të
trajnuara, pa as një lidhje
farefisnore me fëmijën dhe të
cilat mbështetën me 150 euro
në muaj për një fëmijë.
Gjatë këtij viti numri i
fëmijëve në strehim jashtë
familjes ka qenë 98 fëmijë të
braktisur dhe fëmijë të lënë
pas dore e të keqtrajtuar (nga
ky numër 54 fëmijë janë raste
të bartura nga viti 2009 dhe
44 raste të reja gjatë vitit
2010).
Gjate këtij viti numri i
fëmijëve të braktisur ka qenë
54 fëmijë (foshnje).
Bashkimi familjar i fëmijëve
të braktisur: gjatë këtij viti
është realizuar për 10 fëmijë.
Adoptimi i fëmijëve pa
kujdes prindëror të braktisurështë realizuar për 46 fëmijë.
Strehimi rezidencial
(i

96

përkohshëm)
i
fëmijëve
(foshnje) të braktisura në SOS
Kinderdorf janë strehuar 40
fëmijë (24 fëmijë-raste të
bartura nga viti 2009 dhe 16
raste të reja gjatë viti 2010).
4 femijë të braktisur me
nevoja te veçanta gjatë këtij
viti kanë qenë të vendosur në
OJQ ,,Shtëpia e Bletëve‟‟ dhe
1 në OJQ “Caritas Umbria”
në Zllakuqan KK Klinë.
1.Monitorimi dhe inspektimi i rregullt
i
qendrave
institucioneve
rezidenciale, dhe raportimi për punën
e tyre;

1. Gjatë tërë vitit DMS
(Departamenti i Mirëqenies
Sociale) bënë monitorimin e
QPS-ve (Qendrave për Punë
Sociale) dhe Organizatave
Joqeveritare te cilat ofrojnë
shërbime sociale për fëmijët
në
nevojë
sociale
dhe
raporton për punën e tyre.

2.Ofrimi i përkujdesjes për fëmijët e
familjeve të dëshmorëve dhe fëmijëve
të viktimave civile të luftës;

2. Departamenti i Familjeve
të
Dëshmorëve
dhe
Invalidëve të Luftës (FDIL)
duke u bazuar në ligjin nr.
02/L-2
ndan
pensione
mujore
për
fëmijët
e
Familjeve të Deshmorëve në
vlerë prej 239 € (për familje) si
dhe fëmijët e Viktimave
Civile në vlerë 135 € (për
familje) dhe beneficione te
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ndryshme si: Vendosje në
konvikte pa kompenzim,
lirim nga shpenzimet e
administratës në shkollim
universitar, tarifë të lirë dhe e
reduktuar e konsumit të
energjisë
eklektrike,
përkujdesje
shëndetësore
falas në institucionet publike
tekste shkollore falas për
arsimin fillor dhe të mesëm.
Numri i përgjithshëm i
Familjeve të Dëshmorëve të
UÇK-së është 2070. Numri i
përgjithshëm i Familjeve të
Viktimave Civile është 5188.
Numri i përgjithshëm i
Familjeve të të Zhdukurve të
UÇK-së është 19, dhe numri i
pergjithshëm i Familjeve të të
Zhdukurve civil është 292.

3.Formimi

i

shërbimeve

2.1. Komuna e Klinës Ndërtimi i një objekti për
fëmijët bonjak dhe ndërtimin
e një dige për akumulimin e
ujërave
për
nevojat
e
kompleksit
të
Jetimores.
Komunën e Prishtinës dhe
Gjilanit, në bashkëpunim me
OJQ”Qendra Qiriazi” ndihmë
fëmijëve jetim në mënyra të
ndryshme.
3. Në Qendrat për Punë

2.1. MFSK
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këshillëdhënëse për nënat në Qendrat
për Punë Sociale;

4.Ngritja e kapaciteteve përmes
ofrimit të dhjetë trajnimeve për
personelin e institucioneve sociale
për të kuptuar nevojat dhe të drejtat e
fëmijëve;

Sociale,
punon
stafi
profesional, i cili ofron
shërbime
sociale
dhe
familjare për nënat të cilat
kanë nevojë për këshillime.
4. Gjatë vitit 2010 në kuadër
të projektit për ngritjen e
kapaciteteve për Punëtorët
social janë mbajtur trajnime të
ndryshme lidhur me ofrimin
e shërbimeve sociale për
mbrojtjen e fëmijëve në
nevojë sociale. Në kuadër të
ngritjes
së
kapaciteteve
përmes trajnimeve, gjatë vitit
2010, nga “Save the Children”
me të cilët MPMS/DMS, ka
pas
Marrëveshje
bashkëpunimi,
është
organizuar
trajnim
për
punëtorët social të QPS-ve
dhe familjet strehuese për
fëmijët me nevoja të veçanta
që janë në strehim familjar.
Me qëllim të ngritjes së
kapaciteteve nga “Save the
Children”, me Organizatën
Ndërkombëtare për Strehim
Familjar
(IFCO),
është
përgatitur
dhe
printuar
doracaket:
“Kujdes
Gjithëpërfshirës për Fëmijët e
Kosovës
pa
Përkujdesje
Prindërore”; Doracak për
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Trajnim të Trajnuesve dhe
Doracak
Trajnimi
për
strehues
familjar
dhe
punëtorë social; me qëllim që
të shërbejnë për trajnim të
vazhdueshëm për fëmijët me
nevoja
të
veçanta.
Poashtu në
realizimin e
projekteve të ndryshme mbi
të drejtat e fëmijëve me aftësi
të kufizuara “Save the
Children”
me
partnerin
implementues
OJQ
“Handikos”, kanë organizuar
trajnime dhe tryeza te
rrumbullakëta me zyrtar të
QPS, DKSHMS, HandiKOS,
Amici dei Bambini, familjet
strehuese.
5.Zbatimi i pesë fushatave me qëllim
të
fuqizimit
të
familjes
dhe
parandalimit të braktisjes së fëmijëve;

5. Me qëllim të fuqizimit të
familjes dhe parandalimit të
braktisjes së fëmijëve, DMS-së
ka marrë pjesë në debate të
ndryshme
në
media
elektronike.
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1.3. Integrimi, mbrojtja dhe
ofrimi i shërbimeve adekuate
për fëmijët me aftësi të
kufizuara

1.Amandamentimi
i ligjit për
përkrahje materiale familjeve të
fëmijëve me aftësi të kufizuar të
përhershme;
2.Ndihma mujore të barabarta për
këtë kategori fëmijësh që ligjërisht i
plotësojnë kriteret e parapara;

2010

Në
vazhdimësi

2. Në bazë të ligjit për
përkrahje materiale familjeve
që kanë fëmije me aftësi te
kufizuara të përhershme gjatë
terë
vitit
ka
vazhduar
realizimi
i
skemës
së
familjeve që kanë fëmijë me
aftësi
të
kufizuar
të
përhershme. Gjatë këtij viti
lidhur me realizimin e të
drejtës në përkrahje materiale
kanë aplikuar gjithsej: 1578
raste. Komisioni mjekësor i
shkallës së parë gjatë vitit
2010 ka shqyrtuar gjitësej
1231 raste.Nga 1231 rastet e
shqyrtuara, 557 raste janë
aprovuar, 406
raste janë
refuzuar, 208 raste kanë
mbetur në plotësim, ndërsa
munguan 54 raste, 6 raste
kanë vdekur pas daljes në
komision, rastet të cilat presin
për komision mjekësor të
shkallës së parë nëpër QPS
janë gjithsej 347. Lëndët të
cilat janë refuzuar nga shkalla
e parë e KM e që kanë dalë në
KM të shkallës së dytë gjatë

1.Nuk
ka
ndonjë
iniciativë dhe
nuk
është
paraparë ky
amandament
im në planin
legjislativ për
vitin 2011.
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ketij viti kanë qenë gjithsej
213 raste. Raste të aprovuara
kanë qenë 20, të refuzuara
170 raste, për plotesim kanë
qenë 21 raste, dy raste kanë
munguar.
Lëndë
të
pregatitura dhe të dërguara
në Gjykatën Supreme të
Kosovës gjatë ketij viti janë
gjithsej 142 lëndë.
Nga Gjykata janë procesu si
më poshtë :
Refuzim 102 padi (raste), 3
janë në riprocedurë, 37 raste
Gjykata nuk i ka shqyrtuar
deri më tani.Numri maksimal
i fëmijëve që kanë perfituar
pagesën prej 100 euro ka qenë
2668 ndërsa numri minimal i
fëmijëve që kanë perfituar
2200 .
3.Organizimi i fushatave vjetore
ndërgjegjësuese për opinioni e gjerë,
me
qëllim
të
ndryshimit
të
qëndrimeve
dhe
sjelljeve
ndaj
fëmijëve me aftësi të kufizuara;
2009-2010

3.
Me
qëllim
të
ndërgjegjësimit të opinionit të
gjerë mbi respektimin e të
drejtave të personave me
aftësi të kufizuara, e në
veçanti
fëmijëve
janë
realizuar
këto
aktivitete:
Shënimi i 3 dhjetorit Ditës
Ndërkombëtare për Personat
me Aftësi të Kufizuara;
organizimi i Konferencës me
qëllim të shënimit të Ditës
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dhe Javës Ndërkombëtare për
Personat
e
Shurdhër;
Organizimi i konferencës me
rastin e shënimit të Javës
Ndërkombëtare të Njeriut me
Shkop të Bardhë; Organizimi
i konferencës me rastin e
shënimit të DMD-së , ditës
për mundësi profesionale të
barabarta;
Organizimi
i
konferencë me rastin e
Zyrtarizimit të Gjuhës së
Shenjave në Republikën e
Kosovës;
1.4. Përmirësimi i jetës së
fëmijëve që jetojnë në varfëri

1.Ligji për Skemën Sociale të përfshijë
edhe fëmijët mbi moshën 5 vjeçare,
prindërit e të cilëve nuk punojnë dhe
nuk janë në gjendje t‟iu sigurojnë
fëmijëve kushtet elementare të jetesës;

2010

Në
vazhdimësi
2.Përcaktimi i kufirit të kushteve
minimale të jetesës për të siguruar
zhvillimin e fëmijës;

1.
DMS/MPMS
përmes
mbështetjes së Projektit të
Komisionit
EvropianKompanisë
ËYG
Internacional, në agjendën e
vet ka planifikuar që nga viti i
ardhshëm të fillojë rishikimin
e Skemës së Ndihmës Sociale,
rishikim ky, i cili do t‟ju
paraprijë ndryshimeve dhe
plotësimeve të Ligjit të SNS,
Nr.2003/15.
2. Shuma e ndihmës sociale,
përcaktohet në bazë të numrit
të anëtarëve të familjes dhe
shkallës standarde mujore
(nr. i pikëve). Numri i pikëve
dhe shkalla standarde është
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caktuar nga Qeveria më vitin
2003 sipas shportës së
ushqimit, që siguron 2100
kalori ushqim për një person
të rritur. Kjo shkallë ka
mbetur e njëjtë dhe nuk është
bërë indeksimi sipas kostos së
jetesës. Vetëm në janar të
2009-ës, Qeveria ndihmat
sociale i ka ngritur për 5 €,
për çdo familje të varfër.
Aktualisht pagesa e ndihmës
sociale, minimalja është 40 €
në muaj dhe maksimalja 80 €
në muaj.
3.Përkrahje e familjeve të varfra që
kanë
fëmijë, përmes ofrimit të
mjeteve të nevojshme për vijimin e
mësimit;

3.
DMS/MPMS
në
Propozimet për plotësimin
dhe ndryshimin e Ligjit të
SNS, nr.203/15, të cilat janë
tërhequr
nga
procedura
parlamentare, ka propozuar
që për çdo fëmijë, i cili është
në shkollim të rregullt,
familja të marrë nga 5€ më
shumë. MASHT qe dy vite
radhazi, për të gjithë fëmijët
që janë të përfshirë në
shkollim të rregullt, ka
siguruar librat falas.
3.1.Krijimi i pakove mbrojtëse
për familjet që jetojnë në
varfëri. Pako me artikuj

3.1MKK
në
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4.Ofrimi i sigurisë dhe strehimit për

ushqimore, sanitar, aparate
shtepiake
dhe
material
ndertimore. Janë ndarë 630
pako me artikuj ushqimore
dhe sanitare; 70 familje janë
furnizuar
me
aparate
shtëpiake.

bashkepu
nim
me
UNHCRin
dhe
MONTom

3.2. Departamenti CiviloUshtarak
ka
realizuar
aksionin
humanitar
për
ndihme familjeve skamnore,
si dhe dhurata me rastin e
festave te fundvitit (Vitit të
Ri) për fëmijët skamnor, te
dëshmoreve, invalidëve dhe
veteraneve te UÇK-së. Ky
aksion është realizuar nga
data 27.12.2010 deri me
31.12.2010. Komunat qe kane
qene te përfshira ne ketë
aksion
humanitar
janë:
Skenderaj,
Suharekë,
Kaçanik,
Ferizaj,
Gjilan,
Drenas, Lipjan, Mitrovicë,
Shtime,
Malishevë
dhe
Vushtrri. Janë gjithsej 41
familje qe kanë përfituar nga
një pako ushqimore. Janë
gjithsej 182 fëmijë qw kanw
përfituar nga një dhuratë për
Vitin e Ri 2011

3.2.MFSK

4. Është duke u ndërtuar

4.MPB
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fëmijët që kërkojnë azil dhe fëmijëve
refugjatë, apo që gjenden në situata të
tilla;

1.5. Parandalimi i trafikimit
dhe mbrojtja e fëmijëve të
trafikuar;

1.Organizimi i fushatave me qëllim të
ngritjes së vetëdijësimit të grupeve të
ndjeshme (grave, fëmijëve dhe të
rinjve) për çështjet e antitrafikim.

Në
vazhdimësi

qendra e azilit në (Magure),
pritet të përfundoj në korrik
ose gusht. Momentalisht
azilkërkuesit janë të vendosur
në Qendrën e përkohshme të
Azilit në Tauk Bahçe, dhe në
Hotel Coëana (Vushtrri).
Gjithsej janë shtatë fëmijë (të
shoqëruar
me
familje).
Fëmijëve ju ofrohen kushte të
mira të jetesës, me qëllim të
integrimit të tyre në shoqëri,
organizohen kurse të gjuhës
shqipe. Fëmijët nuk lejohet të
intervistohen, vetëm atëherë
kur parashihet me norma
ligjore.
1 Gjatë vitit 2010 në fushatën
kundër trafikimit me qenie
njerezore janë mbajtur keto
aktivitete:
Nën patronatin e Ministrisë
së punëve të Brendshme gjatë
këtij viti është organizuar
muaji kundër trafikimit me
qenie njerëzore 15 shtator 15
tetor 2010.
Në kuadër të sensibilizimit
gjatë
këtij
muaji
është
organizuar
një
sesion
informues për zyrtarët
e
Departamentit të Mirëqenies
Sociale lidhur me trafikimin e
qenieve njerëzore, si dhe të
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arriturat
e
grupit
ndërministror në këtë fushë,
ku me këtë rast janë
shpërndarë edhe fletëpalosjet
,,Vepro me Përgjegjësi”.
Në kuadër të sensibilizimit të
opinionit të gjerë mbi rolin
dhe përgjegjësitë e Ministrisë
së Punës dhe Mirëqenies
Sociale në luftën kundër
trafikimit me qenie njerëzore
në Republikën e Kosovës
kemi marrë pjesë në emisione
të ndryshme të edituaranë
media.
Trajnimet:
Gjatë muajve tetor, nëntor
dhe
dhjetor
2010
në
bashkëpunim me MPB, MD,
MSH me mbështetje të
organizatës për siguri dhe
bashkëpunim ne Europë dhe
organizatën ndërkombëtare
për migrim janë mbajtur
trajnimet mbi implementimin
e dokumentit mbi procedurat
standarde të veprimit për
viktimat e trafikimit në
Kosovë
si
dhe
për
implementimin e dokumentit
mbi standardet minimale të
kujdesit për viktimat e
trafikimit. Këto trajnime janë
organizuara dhe mbajtur për
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regjion të Prishtinës. Gjatë
këtij trajnimi janë trajnuar
mbi 90 ofrues të shërbimeve
për viktimat e trafikimit duke
përfshirë
këtu,
PK
(drejtoratin për hetim të
trafikimit me qenie njerëzore,
policinë kufitare) doganat e
Kosovës, institucionet sociale
të
nivelit
komunal,
institucionet
shëndetësore
primare,
mbrojtësit
e
viktimave,
sektorin
joqeveritar etj.
2.Ngritja e kapaciteteve përmes
trajnimeve, qendrave rinore dhe
organizatave rinore, në veçanti në
zonat rurale për ofrimin e aktiviteteve
të vetëdijësimit;

3.Organizimi
i
fushatave
vetëdijësuese mbi sanksionet ligjore
në këtë fushë;

2010

MarsQershor
2009

2.Projekti “Të Drejtat e
Fëmijëve”, që konsiston në
parandalimin
e
kërkim
lëmoshës për fëmijë, si
aktivitet përcjellës i këtij
projekti ka qenë fushata
mediale si dhe shtypja e disa
fletëpalosje me porosi për
pasojat e kërkim lëmoshës
nga ana e fëmijëve;
3. Fushat ,, dhuna gjeneron
dhunë, lajmëro rastin‟‟, është
organizuar në bashkëpunim
më MASHT-in. Në 15 qendra,
në 120 shkolla fillore dhe të
mesme janë mbajtur ligjërata
vetëdijësuese
dhe
janë
shpërnda
postera
dhe

2.
PK
OSBE

3. MD
3.500.00
euro
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Tetor 2010

4.Promovimi dhe zbatimi i të drejtave
të fëmijëve si një parakusht për uljen
e rrezikut të trafikimit të tyre;

2009-2010

broshura, me mesazhe kund
dhunës.
Çdo vjet shënohet Muaji
antitrafikim nën organizimin
e MPB.
MASHT çdo vit
realizon
aktivitete
sensibilizuese në shkolla. Në
vitin NJDNJ/MASHT 2010
realizoi garën shkollore me
temë
kundër
trafikimit,
përgatiti
dhuratat
për
nxënësit
fitues
si
dhe
certifikatat e mirënjohjet për
nxënësit/shkollat
fitues/e
dhe
për
DKA-të
pjesëmarrëse.
Ceremoninë
qendrore e realizoi në
bashkëpunim të ngushtë me
MPB.
4.Publikimi dhe shpërndarja e
fletë-palosjeve me qëllim të
rritjes së vetëdijes mbi
Parandalimin e trafikimit të
fëmijëve në Kosovë.
4.1.Nën patronazhin e
Kryeprokurorit të Shtetit
MD ka organizuar ,,Javën e
Viktimave të Krimit‟‟, e
cila është mbajtur në
Prishtinë, Gjakovë dhe
Gjilan.

4.3. Trajnimi
nuk
është
realizuar
ashtu
siç
ishte
parapërë, për
shkak të mos
pjesëmarrjes
së zyrtarëve
të cilëve iu
është
dedikuar
trajnimi.

4.PK
Terre Des
Hommes

4.1.MD,
PK,
Ambasada
Amerikan
e
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4.2. Shkollat promovojnë të
drejtat e fëmijëve nëpërmjet
të procesit të rregullt arsimor
(përmbajtjeve të caktuara
lëndore si : Edukata qytetare
që mësohet në të gjitha
nivelet e arsimit dhe Aftësitë
për jetën
që mësohet në
klasën e VIII) po edhe të
qasjeve ndërkurrikulare dhe
ekstrakurrikulare (trajnime,
ligjërata, debate, ekspozita
etj.). Këto lëndë mësimore
përgatisin të rinjtë për të
kultuvuar vlerat demokratike
të qytetërimit dhe për të qenë
të
aftë
t`u
shmangen
rreziqeve nga trafikimi dhe
dukuritë tjera negative.
4.3.MAPL ka organizuar
trajnim me zyrtarët për të
drejtat e fëmijëve nëpër
komuna,
me
temën
“Kundërtrafikimi me qenie
njerëzore”.
5. Shërbime arsimore për viktimat e
trafikimit;

5. Shërbimet arsimore për
viktimat
e
trafikimit
i
organizojnë vetë strehimoret
(si p.sh. Qendra për Mbrojtjen
e viktimave dhe Parandalim
të Trafikimit). Në proces të
riintegrimit të viktimave,

110

strehimoret bashkëpunojnë
direkt me shkollat dhe DKA,
ndërsa MASHT ka krijuar
lehtësira për regjistrimin e
atyre që dëshirojnë në
arsimin joformal.
6.Shërbime
ndërmjetësimi
për
pranimin e viktimave nga familjet e
tyre

6. MD ka Strehuar 22 viktima
të
trafikimit
me
qenie
njerëzore. Me pranimin e
rastit fillon kontaktet më
familjen për pranimin e
viktimave, dhe pas pranimit
të viktimave nga familjet
stafi benë përcjelljen e rastit
në riintegrimin e viktimës
deri në periudhën kohore 6
mujore.viktimave
të
trafikimit
ju
ofrohet
përfaqësim ligjor, Shërbime
shëndetësore
pa
pagesë.
Gjithashtu
viktimave
të
strehuara ju janë ofruar kurse
bazike (anglisht, kompjuter,
rrobaqepësi).

6.MD
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1.6. Mbrojtja e fëmijëve të
keqtrajtuar brenda dhe jashtë
familjes

1.Vendosja e bashkëpunimit ndërmjet
shërbimeve sociale dhe familjes,
shkollës, komunitetit;

2010

1. Gjatë vitit 2010 krahas
kategorive të tjera të fëmijëve
që bien në kuader të
mbrojtjes, ka vazhduar dhe
mbrojtja e kategorisë së
fëmijëve të keqtrajtuar dhe të
lenë padore. Sipas raporteve
të marra nga QPS-të dhe baza
e të dhënave, raste të fëmijëve
të lënë pas dore dhe të
keqtrajtuar gjatë këtij viti janë
evidentuar 37
raste të
fëmijëve, si dhe 220 raste të
përcjellura
nga
vitet
e
kaluara. Nga ky numër gjatë
këtij viti kanë kaluar nëpër
strehimoren “Shpresa dhe
Shtëpitë e Fëmijëve” 27
fëmijë. 11 fëmijë janë bartë
nga viti i kaluar, 16 raste kanë
qenë referime të reja gjatë
ketij viti. Aktualisht të
strehuar janë 12 fëmijë sepse
akoma nuk janë krijuar
kushtet për bashkim familjar.
MPMS
ka
nënshkruar
Marrëveshje Bashkëpunimi
me këtë OJQ dhe ka blerë
shërbime prej saj. Fëmijët e
keqtrajtuar dhe pa kujdes
prindëror të strehuar në Sos
Kinderdorf /sos Familje gjatë
këtij viti numri maksimal i
femijëve të strehuar në sos
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familje ka qenë 33. Ndërsa
numri minimal i fëmijëve të
strehuar ka qenë 28. Fëmijë
pa kujdes prindëror të
keqtrajtuar dhe të lënë pas
dore të strehuar në OJQ
,,Caritas Umbria,, strehimorja
në Zllakuqan KK Klinë, gjatë
këtij viti kanë qenë të
strehuar 17 fëmijë .
1.1. MD ka ofruar shërbime
për 63 raste të keqtrajtimit të
fëmijëve.

1.7. Zbatimi, rishikimi dhe
avancimi i vazhdueshëm i
legjislacionit që rregullon
aspektet e mirëqenies sociale
të fëmijës

1.Respektimi i të drejtës që fëmijët të
shprehin lirisht pikëpamjet e tyre në
vendimet që kanë të bëjnë me vet ata;

2010

2009
2.Mbrojtja e fëmijëve nga informatat
dhe materialet që janë të dëmshme
për mirëqenien e tyre;
3.Krijimi i një grupi intervenues
multidisiplinar i krizave që do të
intervenojë në institucione relevante
në komunitet pas një tentim
vetëvrasje apo vetëdëmtimi;

2010

3.Është
krijuar
grupi
multidisiplinar i krizave i cili
ka për qëllim intervenimin në
institucione relevante
në
komunitet pas një tentim
vetëvrasje apo vetëdëmtimi.
Nga
ky
intervenim
mbështeten
MSH
dhe
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Në
vazhdimësi
2010

MASHT që të përgjigjen në
situata krizash; gjithashtu
ofrohet sigurimi i ndihmës
për
Parandalimin
e
Vetëvrasjes
në
mes
të
Adoleshentëve; ofrimin e
shërbimeve që mbështesin
familjet të cilët kanë humbur
ndonjë anëtar të familjes si
pasoj
e
vetëvrasjes;
identifikimin e personave në
rrezik në shkollat e mesme
duke u dhënë rekomandimin
e duhur. Deri më tani janë
realizuar
këto
aktivitete:
Është vendosur grupi dhe
është identifikuar potenciali i
anëtarëve të grupit. Grupi
është i përbërë nga profile të
ndryshme profesionale si
psikologë,
përfshirë
psikologët
e
shkollave,
psikiatër,
policë
dhe
përfaqësues
të
Institutit
Kombëtarë
të
Shëndetit
Publik; Trajnimi për krijimin
e grupit të krizës që ka zgjatë
pesë ditë (08.05. – 13.05.2009)
të cilët do të mund të
përgjigjen në rastë vetvrasjesh
dhe tentim vetëvrasjesh në
shkollat e Kosovës. Janë
informuar të gjithë drejtorët e
shkollave mbi çështjet e sipër
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shënuara si dhe ju janë ofruar
kontaktet
e
të
gjithë
antëtarëve .
4.Themelimi i qendrës nacionale për
grumbullimin e të dhënave në lidhje
me vetëvrasjet;

5.Fëmija i vendosur në shtëpi për
mbrojtje ose familje strehuese të
gëzojë të drejtën për privatësi;

6.Në rastin e adoptimit konsiderata
mbizotëruese të jetë interesi më i lartë
i fëmijës;

7.Sigurimi që në rast birësimi në një
vend tjetër, vendosja e fëmijës të mos
kthehet në një përfitim material të

4. Qeveria e Republikës së
Kosovës më 27.08.2009 ka
marrë Vendim nr. 04/79 të
themelohet
Qendra
për
Grumbullimin e të Dhënave
mbi Vetëvrasjet dhe Sjelljet
Vetëdëmtuese
në
nivel
Kombëtar, dhe e njëjta qendër
të vendoset në IKShP në
Prishtinë. Qendra tani më
punon dhe është funksionale.
5.Familjet
strehuese
dhe
shtëpitë për mbrojtjen e
fëmijëve janë të obliguara të
respektojnë legjislacionin në
fuqi dhe Konventën për të
Drejtën e Fëmijëve, ndër to
edhe të drejtën në privatësi.
6. Poashtu edhe te Adoptimi
si formë e mbrojtjes në bazë të
Ligjit, çdo herë merret në
konsideratë interesi më i lartë
i fëmijës.
7. Ndërsa në rast adoptimi në
një vend tjetër MPMS/DMS
duke respektuar ligjet edhe
Konventën për Adoptim
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pavend për personat e implikuar në
të;

Ndërshtetëror
bënë
marrëveshje
bashkëpunimi
me
Autoritetin
Qendror
/Shërbimin social të shtetit
pranues,
i
cili
na
informon/raporton
lidhur
me procesin e adoptimit.

f. DREJTËSIA PËR TË MITUR DHE PARANDALIMI I DELIKUENCËS SË TË MITURVE
Objektiva

1.1 Nxjerrja dhe plotësimi i
legjislacionit për drejtësinë
për të mitur

Aktivitetet

1.Amandamentimi i Kodit Penal për
të Mitur;

Afati
Kohor

Të arriturat konkrete

2010

1. Është bërë plotësim
ndryshimi i Ligjit Penal për të
Mitur. Ndryshimet janë bërë
në: nenin 2 paragrafi 1 pika
13, neni 8 pika 2, neni 14, 15,
17, 18, neni 25 pika 4, neni 30
pika 5, neni 43 pika 1, neni 45,
neni 66 pika 1, neni 68 pika 1
dhe 2, neni 73 pika 2.

Në
vazhdimësi

2010
2.Plotësimi i ligjit të policisë me akte
nënligjore për çështjet e të miturve;

Ngecjet

ResursetBurimet
financiare
1.MD

2. Policia e Kosovës zbaton të
gjitha ligjet që janë në fuqi në
Republikën
e
Kosovës,
mirëpo në harmoni me
legjislacionin
pozitivë
të
Republikës
se
Kosovës,
Brenda PK-së ekzistojnë edhe
rregulloret
e
brendshme
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Parimet dhe Procedurat e PKsë, siç janë: Parimi 1.23
Mosdiskriminimi; Parimi 4.12
Arrestimi i të Miturve; Parimi
6.18 Dhuna në Familje; Parimi
6.19 Hetimi i sulmeve
seksuale; Parimi 6.23 Mbrojtja
e
Viktimave
Fëmijë;
Standartet Operuese të PK-së
për trajtimin e drejtë të
Fëmijëve.

3.Zbatimi i masave të diversitetit dhe
dënimeve alternative për të mitur nga
Prokuroritë dhe Gjykatat;

4.Ekzekutimi i masave të diversitetit
dhe dënimeve nga ana e Shërbimit
Sprovues të Kosovës;

3. Zbatimi i masave të
diverzitetit
dhe
dënimet
alternative janë duke u
zbatuar. Në vitin 2010 ka
rritje të shqiptimit të këtyre
masave
dhe
dënimeve
alternative. Ne në vitin 2009
kanë qenë të shqiptuara 553,
kurse në 2010 janë 626 raste.
4.
Janë
shqiptuar
nga
prokurorit dhe gjykatat 1179
raste me masa diverziteti dhe
dënime
alternative.
Janë
ekzekutuar 431 raste me masa
diverziteti
nga
Shërbimi
Sprovës. Janë ekzekutuar 625
raste me masë edukative nga
Shërbimi
Sprovës.
Janë
ekzekutuar 123 raste me
dënimin alternativ punë në
dobi të përgjithshme nga
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Shërbimi Sprovës. Gjatë vitit
2010
me
qëllim
të
vetëdijesimit të opinionit
profesionist për shqiptimin e
masave
dhe
dënimeve
alternative,
SHSK
ka
organizuar 4 tryeza regjionale
dhe një konferencë qendrore
në Prishtinë, ku kanë marrë
pjesë gjyqtarë, prokurorë dhe
akterë të tjerë relevant në këtë
fushë. Gjithashtu, SHSK për
këtë qëllim çdo vit boton
Buletinin,
që
përmbledh
punën një vjeçare të SHSK-së
5.Amendamentimi i KPM-së, në
mënyrë që të lejojë
dhënien e
urdhrave për dënim me kusht si edhe
te masat e mbikëqyrjes së shtuar;

5. Është bwrw plotësim
ndryshimi i KMP-së. Kjo
parashihet me nenin 7 të
KDM.

6.Ndryshimi i kritereve në nenin 14 të
KPM-së, të periudhës së burgimit për
vepër penale;

6. Është plotësuar neni 14 i
LPM, me nenin 17 të KDMsë.

7.Ndryshimi i nenit 15 të KPM-së, të
parashihet kur i mituri duhet të
dërgohet për diversitet;

7. Është plotësuar neni 15 i
LPM, me nenin 18 të KDM-së.
8.Është plotësuar neni 40 pika
1 i LPM, me nenin 43 të
KDM-së.

8.Ndryshimi i neni 40 par.1 i KPM-së;
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1.2. Ngritja e kapaciteteve në
institucionet e drejtësisë për
të mitur;

9.Dispozitat procedurale me të cilat
rregullohet aplikimi i masave të
diversitetit neni 50 i KPM-së të
ndryshohet tërësisht;

9.Neni 50 i LPM është
plotësuar në neni 52 të KDMsë konform nenit 17 të këtij
kodi.

10.Masa e punës në dobi të
përgjithshme si masë e diversitetit, të
dallohet nga puna në dobi të
përgjithshme si dënim (neni 28 i
KPM-së,
të
caktohen
limitet
maksimale dhe minimale);

10. Është amandamentuar
neni 15 i LPM, ku në nenin 18
i KDM-së për masën e
diverzitetit Punën në dobi të
përgjithshme janë caktuar
limitet prej 10 deri në 60 ore
pune.
1. Policia e Kosovës në çdo
njësi të hetimeve në nivel
stacioni, regjioni dhe në
nivelin qendror, ka të caktuar
zyrtarët policor që janë të
trajnuar për trajtimin e
rasteve të Keqtrajtimit të
fëmijëve.

1.Emërimi
dhe
specializimi
i
gjyqtarëve, prokurorëve, zyrtarëve
sprovues, policëve dhe punëtorëve
social;

Në
vazhdimësi

2010

2.Hartimi i kurikulave trajnuese për
shërbimin sprovues dhe korrektues të
Kosovës;

3.Ngritja e kapaciteteve në Institutin

Në
vazhdimësi

2. Janë hartuar 7 module
trajnimi për SHSK nga
“Drejtësia për të mitur”:
Sistemi i drejtësisë për të
mitur në Kosovë; Zhvillimi i
adoleshencës;
Intervistimi;
Shërbimi Sprovues; Raportet
parandëshkuese dhe raportet
e
anketave
sociale;
Menaxhimi i rastit dhe
Përkujdesja pas lirimi.

2. MD
UNICEF

3. Institut Gjyqësor i Kosovës

3.IKGJ
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Gjyqësor të Kosovës lidhur
çështjet e drejtësisë për të mitur;

me

ka organizuar 5 tryeza të
punës me temën ,,Kodi i
drejtësisë për të mitur‟‟ në
nivelin regjional (Prishtinë,
Prizren,
Pejë,
Gjilan,
Mitrovicë) dhe një konferencë
qendrore
në
Prishtinë.
Përfitues kanë qenë 139
pjesëmarrës; 29 gjyqtar, 21
prokuror, 30 zyrtar sprovës,
24 zyrtar nga QPS-ja, 20
policë, 2 avokat dhe 3
përfaqësues nga EULEX-i.

4. SHSK
dhe
UNICEF-i
Terres des
Hommes
Instituti i
Politikave
Sociale
IGJK

Në vitin 2009 IGJ-ja ka
organizuar
trajnimin me
temen ,,masat e diverziteti‟‟.
Përfitues kanë qenë 75
pjesëmarrës; 16 gjyqtar, 8
prokuror, 5 zyrtar sprovës, 2
zyrtar nga QPS-ja, 5 polic, 3
bashkpuntor profesional, 3
përfaqësues nga EULEX-i dhe
1 nga UNICEF-i.
Trajnimi me temën ,,Ligji
Penal për të Mitur‟‟. Përfitues
kanë qenë 22 pjesëmarrës; 12
gjyqtar,
7
prokuror,
2
përfaqësues nga MD-ja dhe 1
nga Fakulteti Juridik.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
në bashkëpunim me Institutin
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Gjyqësor në vazhdimësi ka
organizuar
trajnime
për
gjyqtar dhe prokuror lidhur
me zbatimin e Kodit të Etikës,
ku kanë qenë të përfshirë
edhe gjyqtarët për të mitur.
Në seminaret e organizuara
në
Institutin Gjyqësor të
Kosovës kanë marr pjesë
gjyqtar dhe prokuror, me
temën zbatimi i kodit për të
mitur.
4.Trajnimi i stafit të Shërbimit
Sprovues të Kosovës lidhur me
mënyrën e trajtimit, mbikëqyrjen dhe
korrektimin e të miturve;

5.Organizimi i vizitave studimore për

4. Janë mbajtur trajnime për
zyrtaret sprovës për punën
me të mitur. Trajnimi për 7
modulet e trajnimit të cekura
më lartë, janë trajnuar 45
zyrtarë.
Trajnimi
,,
intervistimi i fëmijëve në
konflikt me ligjin‟‟, janë
trajnuar 42 zyrtar. Trajnimi ,,
komunikimi me fëmijët‟‟, janë
trajnuar 20 zyrtar. Trajnimi
,,format
e
abuzimit
të
fëmijëve dhe shërbimet e
ofruara
për
fëmijët
e
abuzuar‟‟, janë trajnuar
8
zyrtar. Trajnim për KDM-në ,
janë trajnuar 24 zyrtar.
5. Për shkak
të
mjeteve
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zyrtarët e Shërbimit Sprovues të
Kosovës nëpër vendet e BE-së, për të
përvetësuar praktikat më të reja në
fushën e shërbimit sprovues;
1.3. Krijimi i institucioneve
për zbatimin e masave
alternative

1.Emërimi i prokurorëve që merren
vetëm me lëndët e të miturve;

2.Organizimi
i
trajnimeve
për
trajtimin e të miturve për stafin
SHKK;

1.4. Forcimi i bashkëpunimit
ndërmjet institucioneve të
drejtësisë për të mitur;

1.Hartimi
i
politikave
parandalimin e delikuencës;

për

buxhetore
nuk mund të
realizohen
vizitat
studimore .
2010

Në
vazhdimësi

2010

1.Në të gjitha Prokurorit e
Qarkut dhe Komunale janë
emruar prokuroret të cilet
mern më lendet e të miturve.

1. SKGJK

2. Janë mbajtur trajnime për
zyrtaret
e
Shërbimit
Korrektues për punën me të
mitur. Trajnimi i stafit
korrektues
lidhur
me
Rekomandimin e CM/REC
(2008) 11 i Komitetit të
Ministrave për shtetet anëtare
mbi Rregullat Europiane për
të Mitur të cilët i nënshtrohen
sanksioneve apo masave
disiplinore”. Në këtë fushë
janë
trajnuar
51
oficer
korrektues dhe 2 puntor
social.

2.MD
UNICEF

1. Me qëllim të parandalimit
të delikuencës tek të miturit,
janë realizuar këto aktivitete:
Fuqizimi i Strategjisë për
Siguri në Shkolla; Pjesëmarrja
dhe kontributi në tryezë
pune,
organizuar nga

1.MD
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Në
vazhdimësi

2.Përpilimi
i
një
udhëzimi
administrativ
për
të
definuar
përgjegjësitë e QPS-ve, SHS-ës;

3.Zyrtarizimi i raportit për këmbimin
e informatave dhe dhënien e
rekomandimeve në mes të QPS-ve
dhe ShS-ës;

partnerët
përgjegjës
për
impelemnmtimin e kësaj
Strategjie;
Hartimi
dhe
Impelemntimi i Projekteve,
programeve dhe urdhërave
Operativë për reagim të
hershëm
sa
i
përket
parandalimit të incidenteve
në shkolla dhe rreth tyre;
Zbatimi i programeve të
veçanta pas mësimit, siç është
paraqitur në Strategjinë për
Siguri në Shkolla (p.sh.
shërbimet
këshillëdhënëse,
programet për zgjidhjen e
konfliktit dhe parandalimin e
ngacmimeve.
2.Amandamentimi
dhe
plotësimi i Kodit të Drejtësisë
për të mitur i ka definuar
qartë përgjegjësitë e QPS-së
dhe SHS-së
3. Informatat dhe dhënia e
rekomandimeve në mes QPSsë dhe SHS-së bëhet në
mënyrë verbale, sa herë që
shtrohet nevoja për këtë
çështje. Kur ka mundësi
(internet)
informatat
shkëmbehen edhe përmes
emailave zyrtarë.

2.Nuk është
hartuar U.A
Dhe ky të jetë
rekomandim
për MD që të
krijoj
një
grup punues
ndërministro
r
dhe
të
hartohet ky
UA.

2.MD

3.(GP
mendon se te
dhenat
e
ofruara nga
Ju
per
aktivitetin 3
duhet
te
vendosen te
kolona
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4.Koordinimi dhe zyrtarizimi i
takimeve të rregullta të akteve të
drejtësisë për të mitur në nivel
qendror dhe lokal.

ngecjet ngase
duhet
te
behet
zyrtarizimi i
ketyre
raporteve,
MD)
4.
nuk
posedojm të
dhena.

1.5.
Përmirësimi
i
mbikëqyrjes së sistemit të
drejtësisë për të mitur;

1.Themelimi i Këshillave të Drejtësisë
për të mitur në nivel qëndror dhe
lokal;

2010

2009

2010

Në
vazhdimësi
2010

2.Themelimi i Komisionit të Pavarur
për monitorimin e implementimit të
KPM;
3.Garantimi i të drejtës së të miturit
për të heshtur dhe t‟i ofrohet ndihmë

1.Është themeluar Këshilli
drejtues për reform
të
Sistemit të Drejtësisë për të
Mitur. Janë emëruar anëtarët
e Këshillit Drejtues. Këshilli
përbëhet nga 9 anëtar:
Ministria e Drejtësisë, Policia
Kosovës, Këshilli Gjyqësor i
Kosovës, Instituti Gjyqësor i
Kosovës, Ministria Arsimit,
Ministria e Ekonomisë dhe
Financave dhe Ministria e
Punës
dhe
Mirëqenies
Sociale.
KD ka hartuar Rregulloren e
Punës të Keshillit Drejtues
dhe Planin e Veprimit për
vitin 2010-2012.

3. Kjo e drejtë është e
garantuar më ligj, në nenin 69

1. MD
UNICEF

2.
nuk
posedojm të
dhena.

3.MD
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nga një avokat mbrojtës gjatë marrjes
në pyetje për herë të parë;

4.Krijimi i vendeve të punës për
kryerësit e veprave penale të cilëve u
shqiptohet masa pune në dobi të
përgjithshme;

dhe nenin 231 pika 2 KPPKsë, si dhe me nenin 43 të
KDM-së.
4.
Janë
nëshkruar
marrëveshje
bashkëpunimi
me institucione publike për
zbatimin e PDP-se. Qëllimi i
këtyre marveshjeve është të
arrihet qëllimi i shpëtimit të
masës së lartë cekur, si dhe i
mituri
të
përfitoij
profesionalisht.
Prishtinë:
Brigada
e
Zjarrëfikësve; Pallati i Rinisë;
Fakulteti
i
Bujqësisë;
Çerdhja e Fëmijëve “Gëzimi
Ynë”;
NSH.
“Auto
Prishtina”;
Biblioteka “Hivzi Sylejmani”;
Qendra
e
Studentëve;
Shtëpia
e
Pleqve;
SH.A. “Termokosi”

4.MD

Ferizaj: Biblioteka Publike e
Qytetit;
Brigada
e
Zjarrfikësve;
Pallati
i
Sporteve
“Bill
Klintoni”;
NPRM “Pastërtia”;
NSH.
“Bifurkacioni”; NH. “Drita”;
Qendra e Shëndetit Mental;
Çerdhja
e
fëmijëve
“Ardhmëria
Jonë”;
Autoshtëpia
“Mustafë
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Rexhepi”.
Podujevë:
Drejtoria
për
Kulturë, Rini dhe Sport;
Brigada
e
Zjarrfikësve;
N.K.P.SH. “Pastërtia”.
Lipjan: Shtëpia e Kulturës;
Shërbimi i Zjarrfikjes dhe
Shpëtimit.
Kaçanik:
Shërbimi
i
Zjarrfikjes dhe Shpëtimit;
Prizren:
Drejtoria
e
Ambientit;
Brigada
e
Zjarrfikjes dhe Shpëtimit;
Stacioni
i
Autobusëve;
Spitali
Regjional;
Drejtoria
e
Ambientit.
Suharekë:
Brigada
e
Zjarrfikjes;
Organizata
Bujqësore Industriale “OBI”;
Drejtoria e Ambientit.
Malishevë:
Brigada
e
Zjarrfikjes dhe Shpëtimit;
Drejtoria e Arsimit
Rahovec:
Drejtoria
e
Ambientit;
Brigada
e
Zjarrfikjes dhe Shpëtimit.
Dragash: Brigada Zjarrfikës
dhe
Shpëtimit;
Drejtoria
e
Ambientit;
Agjencioni Pyjor.
Mitrovicë: KRKN “Uniteti”;
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KTU
“Kosovatransi”;
Drejtoria
e
Arsimit;
Kompania
e
Ujësjellësit
Regjional; Spitali Regjional;
Brigada
e
Zjarrfikjes;
Biblioteka
Ndërkomunale;
Fabrika e Qumështit; Shkolla
Fillore
“Bajram
Curri”;
Shkolla
Fillore
“Xhevat
Jusufi”.
Vushtrri:
Biblioteka
Komunale;
Brigada
e
Zjarrfikësve;
NPK
“Përparimi”;
Brigada
e
Zjarrfikësve.
Pejë: Qendra e Aftësimit
Profesional;
KRM
“Ambienti”;
Shërbimi i
Zjarrfikjes dhe Shpëtimit;
NRUK
“Hidrodrini”;
Biblioteka
Ndërkomunale
“Azem Shkreli”;
Gjakovë: Qenndra Rajonale e
Aftësimit
Profesional;
Brigada e Zjarrfikjes dhe
Shpëtimit.
Istog: NPK “Mirëmbajtja”;
Pallati i Kulturës “Adem
Jashari”;
Shërbimi
i
Zjarrfikjes dhe Shpëtimit.
Klinë: Biblioteka Publike
“Kongresi i Manastirit”.
Deçan: Shërbimi i Shpëtimit
dhe Zjarrfikës.
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Gjilan:
Biblioteka
Ndërkomunale “Fan S.Noli”;
Shërbimi
Zjarrfikës
dhe
iShpëtimit;
Kompania
Rajonale e
Mbeturinave
“Higjiena”.
Kamenicë:
Shërbimi
Zjarrfikës dhe Shpëtimit .

5.Krijimi i Institucionit të Posaçëm
për trajtimin e Personave më
Çrregullime Mendore, si kryes të
veprave penale;

5.
Krijimi
i
këtyre
institucioneve është përfshirë
në
Planin
Zhvillimor
Strategjik të MD-së për vitin
2011-2015.

6.Krijimi i kapaciteteve për riintegrimin afatgjatë për të miturit që
kanë përfunduar masën “puna në
dobi të përgjithshme‟‟.

6. nuk
posedojm të
dhena.

7.Në bazën e të dhënave të të miturit
të kenë qasje vetëm prokurorët dhe
gjyqtarët për të mitur;

7. nuk
posedojm të
dhena.

8. Programi i Përkujdesjes Pas Lirimit
për të mitur;

8.
Në
Koordinim
me
UNICEF-in dhe Shërbimin
Provues për finalizimin e
dokumentit
“Programi
i
Përkujdesjes Pas Lirimit” për
të mitur në Q. K. Lipjan.
Është finalizuar dokumenti
nga ana e SHKK-së dhe
Shërbimit
Sprovues.
Implementimi
i
këtij
programi
ka për qëllim

8. MD dhe
UNICEF
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1.6. Ofrimi i kujdesit cilësor
shëndetësor dhe arsimor në
institucione korrektuese

1.Zbatimi i ligjit për arsimin fillor dhe
të mesëm;

2.Ofrimi i kujdesit shëndetësor
kualitativ, shërbimeve 24 orë për
fëmijët;

3. Ofrimi pa pagesë i mjeteve të
nevojshme në arsim primar (p.sh.
librat, fletoret etj);

2009

2010

Në
vazhdimësi

2010
Në

kalimin efektiv të procesit të
zhvilluar rehabilitues dhe risocializues të të miturve nga
institucioni në komunitet.
Janë trajnuar 50 zyrtar nga
zyra sociale dhe koordinatorit
të punës nga Q.K. Lipjan për
“Programin e Përkujdesjes së
Pas Lirimit”në Q.K. Lipjan.
1. Shërbimi Korrektues ka
ofruar
shërbime
të
kënaqshme për zhvillimin e
mësimit në kushte normale,
10 maturant e kanë kaluar me
sukses testin e maturës.
2. Ofrohet kujdes shëndetësor
24 orë nga infermieret dhe
mjektët në QK në Lipjan.
Dy mjeke të përgjithshme
kujdesen për shëndetin e tyre
çdo ditë jave pa ndërprerë
dhe në thirrje telefonike,
shërbime të vazhdueshme
sipas nevojës, 24 ore, në
thirrje.
3.
Në
institucionet
korrektuese
të
miturëve
vazhdimisht
Ju
ofrohen
mjetet e nevojshme për vijim
të mësimit, pa pagesë, si:
teksteve shkollore, materialet
shpenzuse shkollore.

1. MD
MASHT

2.MD

3.MD
MASHT
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vazhdimësi
4.Trajnimi i vazhdueshëm i stafit
mjekësor në përputhje me standardet
Europiane;

5.Përpilimi i protokolleve bazuar në
Udhërrëfyes
të
OBSH-së
për
shëndetësi
në
institucione
korrektuese;

6.Mbajtja e nivelit të lartë të kushteve
higjienike sanitare në institucione
korrektuese;

2010

4. Stafi shëndetësor mbanë
trajnime të vazhdushme për
të gjitha çeshtjet ashtu sikur
se
edhe
punëtorët
shëndetësor
të
sektorit
publik. Një pjesë projektit të
fondit Global për TBC dhe
HIV, implementohet edhe në
burgje.

4.MD

5. Bazuar në udhërrëfyesit e
OBSH-së, është bërë një
vlerësim nga Zyra e OBSH-së
në Kopenhagen, bazuar në të
gjeturat e vlerësimit do të
bëhet trajnimi i stafit dhe
përpilimi
i
protokoleve
adekuate.

5.MD
OBSH

6. Në vazhdimsi bëhet
monitorimi
i
kushteve
higjienike
sanitare
dhe
pregaditja higjienike si dhe
kalorit e ushqimit nga stafi
mjeksor i autorizuar .

6.MD

Dezinfektimi, Deratizimi dhe
Dezinsektimi(DDD) bëhet në
mënyrë të vazhdueshme
katër herë në vit sipas planit
të paraparë të kompanisë të
specializuar dhe licencuar për
këtë çështje.
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7. Departamenti i Rinisë ka
organizuar kampanja kundër
krimit të organizuara, si: janë
shtypur 10.000 Fletëpalosje
dhe 10.000 postera me
mesazh kundër krimit të
organizuar; janë emituar 6
spote
edukative
për
promovimin e neneve të
Kodit Penal kundër krimit të
organizuar; Emitimi i spoteve
në RTK ka qenë gratis.

7. Kampanja vedisuese për rini dhe
fëmijë lidhur me parandalimin e
sjelljeve devijante dhe krimit të
organizuar.

7. MKRS
MPB

g. ÇËSHTJE NDËRSEKTORALE TË RËNDËSISHME
Objektiva

1.1 Regjistrimi i faktit të
lindjes të të gjithë fëmijëve;

Aktivitetet

1.Avancimi/përmirësimi
i
legjislacionit të tanishëm i cili
rregullon procesin e regjistrimit të
lindjes, përfshirë regjistrimin e
menjëhershëm të fëmijës;

Afati
Kohor

Të arriturat konkrete

Ngecjet

2010

1.Është hartuar dhe dërguar
ne Qeveri Ligji për Gjendjen
Civile. Neni 35 i këtij ligji
rregullon
regjistrimin
e
lindjes së fëmiut, fëmijët e
gjetur, fëmijët e lindur jashtë
territorit të Republikës së
Kosovës, nga shtetas të
Kosovës, fëmijët e lindur
jashtë territorit të Republikës
së Kosovës që i përmbushin
kushtet
për
marrjen
e
shtetësisë.

Në proces

ResursetBurimet
financiare
1.MPB

Në
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1.1 Regjistrimi i faktit të lindjes në
misionet diplomatike dhe konsullore

vazhdimësi

2010

2.Rregullimi me ligj të parandalimit të
regjistrimit të emrit që mund të vë
fëmijën në objekt talljeje;

3.Thjeshtëzimi i procedurave
regjistrimit të lindjes;

të

1.1 Nga Qershori i viti 2010,
misionet diplomatike dhe
konsullore
kanw
filluar
lëshimin e dokumenteve
civile dhe me këtë edhe
regjistrimin e faktit të lindjes
për fëmijët që lindin në
shtetet
pranuese
(rrethet
konsullore)

1.1.MPJ

2. Ne ketë Ligj parashihet
nxjerrja e shume udhëzimeve
administrative. Kjo çështje
është e rregulluar me Ligjin
për Emrin Personal. Neni 20 i
të këtij ligji i shtohet një
paragraf i ri 20.3 Personi që
ndryshon emrin është i
obliguar të ndërmarr veprime
të domosdoshme që emri i
ndryshuar të paraqitet në
dokumentet personale duke
përfshirë letërnjoftimin dhe
dokumentet e udhëtimit.
Regjistri civil ia përcjell emrin
e
ndryshuar
organeve
përkatëse.

3. Procedurat parashihen për
çdo qytetar njësoj pa dallime.
Ligji për Regjistrat e Gjendjes
Civile parasheh të drejtën e të
gjithë fëmijëve të cilët lindin

3.MPB
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në Kosovë që të regjistrohen
në librat e gjendjes civile pa
marrë parasysh vendbanimin
e përhershëm të prindërve të
tyre.

4.Përmirësimi i qasjes ndaj qytetarëve
në zyret për regjistrimin e statusit
civil;

3.1. Duke parë nevojën e
shtetasve
të
Kosovës,
sidomos rastet emergjente, të
cilat kanë kërkuar pajisjen me
dokument edhe për fëmijët e
paregjistruar, MPJ, në pajtim
me ligjin të Shtetësisë, dhe
marrëveshjes me MPB, ka
mundësuar
lëshimin
e
fletëudhëtimeve për fëmijët e
paregjistruar, me kusht që
prindërit të jenë të pajisur me
dokumentacion që provon
shtetësinë e Kosovës. Kjo
është bërë për të lehtësuar
qarkullimin e shtetasve të
Kosovës, në këtë rast fëmijëve
dhe
mundësimin
e
regjsitrimit të faktit të lindjes
në Kosovë dhe procesimit të
mëtutjeshëm
të
dokumentacionit personal.

3.1.MPJ

4. Të gjithë qytetarët kanë të
drejtë sipas ligjit në fuqi të
kenë qasje, përveç subjekteve
jokompetente.
Procedurat
parashihen për çdo qytetar

4.MPB
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njësoj pa dallime. Ligji për
Regjistrat e Gjendjes Civile
parasheh të drejtën e të gjithë
fëmijëve të cilët lindin në
Kosovë që të regjistrohen në
librat e gjendjes civile pa
marrë parasysh vendbanimin
e përhershëm të prindërve të
tyre.
5.Krijimi
i
parakushteve
të
përshtatshme për regjistrimin e
fëmijëve Romë, Ashkali, Egjiptianë;

5. Nuk ekzistojnë pengesa
ligjore për regjistrimin e të
gjithë qytetareve. Çdo qytetar
i cili ndihet i diskriminuar ka
të drejtë të kërkoj përgjigje
me shkrim për kërkesën e tij
duke u nisur nga komuna,
MPB-ja dhe Gjykata Supreme
e Kosovës.

5.MPB

5.1. Të gjitha komunat kanë
ofruar shërbimet e regjistrimit
falas për komunitetin RAE,
gjegjësisht për fëmijët e
lindur jashtë sistemit
shëndetësor. Në këtë
kontekst, muaji prrill është
shpallur muaji për regjistrim
falas për komunitetin RAE.
6.Organizimi i pesë kampanjave
lidhur me rëndësinë e faktit të lindjes;

6.
Kjo
bëhet
përmes
njoftimeve publike nëpër
shërbimet e gjendjes civile
nëpër
Komuna
(shpallje

6.MPB
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nëpër mure, tabela). Përmes
bashkëpunimit të Agjencionit
të regjistrimit Civil (ARC)
dhe komunave, organizatave
civile dhe ARC, si dhe
bashkëpunimit me organizata
tjera.

7.Shpërndarja
e
materialeve
informative
në
institucionet
shëndetësore dhe shkolla lidhur me
pasojat e mos regjistrimit të lindjes;
8.Ofrimi i procedurave lehtësuese dhe
nxitja e qytetarëve për regjistrim të
mëvonshëm;

1.2. Pjesëmarrja e fëmijëve në
procesin e vendimmarrjes
dhe vetëdijësimi i shoqërisë
civile për të drejtat e fëmijëve;

9.Zbatimi i masave ndëshkuese për
mos regjistrimin e faktit të lindjes;
1.Ligjet që mbrojnë të drejtat e fëmijës
të kenë të specifikuar qartësisht që
pikëpamjet e fëmijës të mirren
parasysh
në
procesin
e
vendimmarrjes;

8. Regjistrimi i mëvonshëm
është i lejuar edhe me Ligjin
për Regjistrat e Gjendjes
Civile qe është ne fuqi. Ai
bëhet
sipas
Ligjit
për
Procedurën Administrative.
Në Projektligjin e Gjendjes
Civile parashihen ato masa,
ndërsa deri tani nuk kemi
aplikuar gjoba duke e marre
parasysh
gjendjen
e
qytetareve.

2010

1. Ligji për Rini ka hyrë në
fuqi, dhe janë hartuar katër
Udhëzime
Administrative
lidhur me implementimin e
këtij ligji e që janë: UA për
mekanizmat
për
funksionalizimin e Këshillave

1. MKRS
DiR
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të Rinisë; Puna Vullnetare;
Edukimi Jo formal dhe
Licencimi i Qendrave Rinore.
2.Miratimi dhe zbatimi i legjislacionit
për fuqizim dhe pjesëmarrje të të
rinjve;

Në
vazhdimësi
2010
Në
vazhdimësi

2010

2010

2.Ligjin për Fuqizimin dhe
Pjesëmarrje të Rinisë Nr.
03/L-145,
në
Nenin
1
parasheh: avancimin dhe
riafirmimin e vazhdueshëm
të pjesëmarrjes së të rinjve në
procesin e vendimmarrjes, pa
asnjë dallim dhe përjashtim
në zhvillimin e një shoqërie
demokratike, me qëllim të
përmirësimit të cilësisë së
jetës së të rinjve. Gjithashtu,
ligji
obligon
të
gjitha
Institucionet e Kosovës, që në
fushëveprimin
tyre
të
sigurojnë pjesëmarrjen e të
rinjve dhe ndikimin e tyre në
procesin e vendimmarrjes.
Kjo
praktikë
ndjeket
vazhdimisht nga MKRS-ja.
Andaj,
në
të
gjitha
dokumente e hartuara dhe të
aprovuara
nga
MKRS,
pjesëmarrës
në
grupet
punues kanë qenë edhe
përfaqësuese të të rinjve,
duke u bërë pjesë e procesit
dhe e vendimmarrjes së të
rinjve,
me
qëllim
të
promovimit dhe mbrojtjes së

2. Buxheti jo i
mjaftueshëm
për
përkrahjen
dhe aktivitete
më të mëdha
për rininë.
Në vitin 2010
pas rishikimit
të
buxhetit
Departament
i i Rinisë ka
ndarë buxhet
në vlerë prej
:
629,299.00 €
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interesin
të
rinisë.
Përfaqësuesit e të rinjëve janë
edhe pjesë e Komisioneve,
apo grupeve të formuara të
cilat funksionojnë në kuadër
të Departamentit të Rinisë,
me çrast ju ofrohet hapësirë
dëgjimit të zërit të tyre.
3.Miratimi i Planit të Veprimit për
Rini;
2009-2010

4.Botimi dhe shpërndarja e Konventës
për të Drejtat e Fëmijës në të gjitha
gjuhët lokale;

3. Është miratuar Strategjia
dhe Plani i Veprimit për Rini
(2010-2012). Ligji për Sportin,
Ligji për Teatër, Ligji për
Kinematografinë, Ligji për
Bibliotekat që të gjitha kanë
provizione (nene) për të
drejtat e fëmijëve dhe të
rinjve.

4.
PK
UNIFEM

4.Publikimi dhe shpërndarja e
fletë-palosjeve në të gjitha
Rajonet Policore, siç janë:
Prishtinë, Prizren, Mitrovicë,
Pejë, Gjilan dhe Ferizaj, për
informimin e fëmijëve rreth të
drejtave të garantuar me
kushtetutë dhe ligj;
4.1. MAPL ka
shpërndar
Konventa për të Drejtat e
Fëmijëve në të gjitha Njësitë
Komunale për të Drejtat e
Njeriut në të gjitha gjuhët. Në
çdo komunë janë shpërndar

5.MKRS
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nga 12 ekzemplar.
5.Ofrimi i hapësirës për fëmijët dhe
zërin e tyre në planifikimet strategjike
dhe politikat e Qeverisë;

5.Në Hartimin e Strategjisë
dhe Plnait Nacional të
Veprimit për të Drejtat e
Fëmijëve 2009-2013 si dhe në
hartimin e raportit mbi
zbatimin
e
KDF-së
në
Republikën e Kosovës, janë
marrë parasysh pikëpamjet
dhe komentet e të rinjve me
çrast
janë
organizuar
punëtori të veçanta. Me
qëllim të krijimit të hapësirës
për ofrimin e pikëpamjeve
dhe kontributit nga ana e
fëmijëve dhe të rinjve në
hartimin e dokumenteve
strategjike Qeveritare për të
drejtat e fëmijëve dhe me
qëllim të përmbushjes së
parimeve të parapara në
KDF.

5.Në të gjitha
dokumentet
qeveritare që
kanë të bëjnë
me të Drejtat
e Fëmijëve,
çdo herë të
merren
parasysh
pikëpamjet e
fëmijëve.

5.1. Janë funksionalizuar 15
Qendra
Rinore
në
tër
Kosovën. Është në proces
formimi i Këshillit Rinor në
nivel Qendror; ndërsa janë
formuar 26 Këshilla Rinorë në
nivel Lokal, të cilët tani janë
funksional.

5.1.
Themelimi i
Këshillave
Rinore
në
nivel lokal në
komunat me
shumicë
jo
shqiptare

6. Në bazë të Ligjit të Arsimit
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6.Ngritja dhe funksionalizimi i
bordeve shkollore të nxënësve për
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve;

7.Vetëdijësimi dhe ndërgjegjësimi i
shoqërisë civile me qëllim të njohjes
dhe respektimit të të drejtave të
fëmijëve
në
procesin
e
vendimmarrjes;

janë themeluar Këshillat e
Nxënësve në të gjitha shkollat
mesme të Kosovës dhe në
nivel lokal e qendror. Këshilli
i nxënësve është funksional
për çka dëshmon botimi i
rregullt i Buletinit informativ
ku i publikojnë aktivitetet e
rregullta të tyre. Në shkolla
fillore dhe të mesme të ulëta
ekzistojnë
Komitetet
për
mbrojtjen e të drejtave të
fëmijëve.

6.MASHT,
DKA
Shkollat
UNICEF
KEC
(Qendra
për Arsim
e Kosovës)
QDF
(Qendra
për
të
Drejtat e
Fëmijëve)

6.1. Departamenti i Rinisë
gjatë vitit 2010 ka mbështetur
gjithsejtë katër Qendra Rinor
në Kosovë, si: Qendra Rinore
Prizren,
Qendra
Rinore
Gjakovë,
Qendra
Rinore
Junik dhe Qendra Rinore në
Deçan. Gjatë aktiviteteve të
realizuara nëpër këto qendra
kanë përfituar mbi 600 të rinj.

6.1.MKRS

7. Me qëllim të njohjes dhe
respektimit të të drejtave të
fëmijëve në procesin e
vendimmarrjes,Departamenti
i Rinisë ka organizuar një
varg fushatash për të drejtat e
fëmijëve dhe të rinjve të cilat
janë prezantuar më lart në
raport.

7.MKRS
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8.Organizimi i fushatave mediale dhe
të shkruara me qëllim të informimit
mbi çështjet e trajtimit të drejtë të
nevojave dhe të drejtave të fëmijëve;

1.3. Krijimi dhe sigurimi i
mjediseve pa armë për fëmijët

1.Zhvillimi i një metodologjie të
veçantë (që merr parasysh moshën e
fëmijës) për inspektimin e armëve tek
të rinjtë;

2010
Në
vazhdimësi
2010
Në
vazhdimësi

8. Edukimi
për Rrezikun
(ERM) nga minat dhe MEP
për gjitha grupmoshat e
ndryshme
posaqërisht
fëmijët,
janw
realizuar
aktivitetet si: shpërndarja e
posterëve, fletëpalosjeve dhe
produkteve
të
tjera
informative me porosi për
rrezikun nga minat. Wshtw
vwrejtur se incidentet nga
minat apo mjetet shpërthyese
janë dukshëm më të vogla se
në vitet e kaluara.
1. Ndëlidhje me komunitetin
pwr komunitetin qw banojn
nw vendet e afektuara dhe
afwr kwtyre vendeve. Janw
mbajtur ligjërata, biseda në
grupe, lojra, vizatime si dhe
aktivitete të ndryshme nëpër
shkolla të cilat i përforcojnë
mesazhet e ERM-së. Si
rezultate nga realizimi i
aktiviteteve
kanw
dalw:
reduktimi
i
viktimave;
parandalimi i incidenteve nga
minat; rrespektimi i shenjave
të rrezikut. Gjatë vitit 2010
kemi
pasur
vetëm
një
aksident me çrast janw
lwnduar dy persona. Nga
aktivitetet e sipwrshwnuara
gjatw vitit 2010 kanë përfituar

8.MFSK

1.MFSK
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2.Zbatimi i dy hulumtimeve mbi
situatën e posedimit të armëve të
vogla dhe ndërlidhja me fëmijë;
3.Specializimi i policisë në komunitet
për qasje të përshtatshme ndaj
fëmijëve;

7965 nxënës të grupmoshave
të ndryshme.
3.PK
3.Policia e Kosovës për
zyrtarët
policor
në
vazhdimësi
organizon
trajnime bazike dhe të
avancuara në drejtim të qasjes
sa më të drejtë dhe të
përshtatshme për fëmijët. Në
PK
ekziston
Procedura
Standarde
Operuese
e
Departamentit për Çështje të
Komunitetit, e cila procedurë
udhëzon zyrtarët policor për
veprimet
policore
ndaj
fëmijëve.
Gjithashtu,
ekzistojnë edhe trajnime tjera
që mundësojnë qasje te drejtë
ndaj fëmijëve, trajnime që
mbahen
në
Akademinë
Policore në Vushtrri, që në
mënyrë të drejtpërdrejtë apo
tërthorazi ngrisin njohurit e
trajtimit të drejtë të fëmijëve,
siç janë: Trajnimi Bazik për
polic, Trajnimi për të Drejtat e
Njeriut, Kursi Bazik për
Delikuencë të të Miturve,
Kursi për hetimin e dhunës
në Familje, Kursi “ Policia e
Orientuar në Bashkësi dhe
Zgjidhja
e
Problemit”,
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Trafikimi
Njerëzore”.

me

Qenie
4.PK

4.Ngritja e cilësisë të shërbimit në
harmoni me standardet e të drejtave
të njeriut, parimet e përgjegjësisë ndaj
qytetarit si dhe në pajtim me parimet
e policimit demokratik;

1.4. Të krijohet infrastrukturë,
hapësira të sigurta dhe kënde
për lojë për fëmijë

1.Organizimi i pesë fushatave me
qëllim të nxitjes së fëmijëve për
pjesëmarrje të plotë në jetën kulturore
dhe artistike;

Në
vazhdimësi
2010
Në

4. Në PK ekziston Procedura
Standarde
Operuese
e
Departamentit për Çështje të
Komunitetit, e cila procedurë
udhëzon zyrtarët policor për
veprimet
policore
ndaj
fëmijëve.
Gjithashtu,
ekzistojnë edhe trajnime tjera
që mundësojnë qasje te drejte
ndaj fëmijëve, trajnime që
mbahen
në
Akademinë
Policore në Vushtrri, që në
mënyrë të drejtpërdrejtë apo
tërthorazi ngrisin njohurit e
trajtimit të drejte të fëmijëve,
siç janë: Në Akademinë
Policore
janë
mbajtur
trajnime: “Programi trajnues
për
Stafin Menaxhues të
njësive
të
Policisë
në
Komunitet”, Kursi “ Policia e
Orientuar në Bashkësi dhe
Zgjidhja
e
Problemit”,
Trajnimi për të Drejtat e
Njeriut, etj.
1. Departamenti i Sportit gjatë
vitit 2009/2010, ka aprovuar
Politika të posaçme për
integrimin dhe pjesëmarrjen e
fëmijëve dhe të rinjve në
aktivitetet sportive të cilat

1.MKRSAktivitete
sportive
2010
70,719,oo
€
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vazhdimësi
2009-2010
2009

2009-2010

realizohen përmes Politikës
Programore “Programi për
Zhvillimin e Juniorëve” . Disa
nga Projektet e realizuara nga
Departamenti i Sportit dhe
Organizatat Ndërkombëtare
për
vitin
2009,
janë:
organizimi i
kampeve
multietnike për grup-moshat
nga 7-12 vjeç, kanë qenë të
përfshira 12 komuna, kurse
përqindja e pjesëmarrjes së
fëmijëve minoritar ka qenë
rreth 40%; Janë mbështetur
klubet sportive për regjistrim
dhe licencim në kuadër të
Federatave
sportive
të
Kosovës; Departamenti i
Sporti në bashkëpunim me
Organizatat Ndërkombëtare
ka organizuar një varg
seminaresh për shkollimin e
të rinjve minoritar të cilët do
të jenë bartës të klubeve të
posa formuara, si: Regjistrimi
i kubeve minoritare: PingPong, Futboll, Basketboll,
Çiklizëm etj. Deri tani 15
klube të fëmijëve dhe të rinjve
minoritar janë aktive
në
kudër të Federatave sportive
të Kosovës.
Aktivitete e realizuar në vitin
2010, si: Vrapimi i Pavarësisë;
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OJQ-LINDEN; Organizimi i
Turneut ndërkombëtar për të
rinj, Federata e basketbollit;
Mbështetje e Klubit të
volejbollit; K.V AS/Vushtri;
Projekt
multietnik
SHF
“AMIKO”; Kampi stërvitor
Federata
e
basketbollit;
Turnir multietmik “Pranvera
e Hapur”Federata e Futbollit;
Dita e Evropës Maj 2010
Federata e Çiklizmit; Kampi
Veror i Basketbollit Federata
e
Atletikës;
Kampingu
edukativ i Futbollit federata e
futbollit; Kampi i çiklizmit
Federata e Çiklizmit; Kampi i
Federatës së Atletikës; Kampi
veror i Federatës së Atletikës;
Turnir Multietnik Shoqata e
Pedagogëve të Kosovës; Liga
e volejbollit dhe basketbollit
për nxënës N.T.G.I GRAFOLoni .

2.Promovimi
i
vlerave
dhe
aktiviteteve kulturore të të rinjve;

2. Departamenti i Kulturës
përmes
politikave
programore dhe Divizionit
për Promovim ka përkrah
fëmijët dhe të rinjtë në
pjesëmarrjen
në
jetën
kulturore
dhe
artistike
përmes projekteve bartës e të

2.Buxheti i
shpenzuar
gjatë
periudhës
20092010 nga
Departam
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cilave kanë qenë vet fëmijët
dhe të rinjtë. Në vitin 2010,
janë përkrahë financiarisht 19
projekte për fëmijë dhe të rinj
si:
Festivali
i
fëmijëve
“Tingujt e Zemrës”; Festivali i
Këngëve
për
Fëmijë
“Cicrrimat
buzë
Ibrit”;
Karvani i shkrimtarëve për
fëmijë (aktivitet tradicional,që
organizohet qdo vit dhe
përkrahet nga D i K); Gara
shtetërore të koreve të
fëmijëve; Shfaqja “Shtëpia e
Shpresës”;
Program
për
fëmijë (balet); Shënimi i Ditës
Ndërkombëtare për Fëmijë në
bibliotekën Hivzi SylejmaniPrishtinë; Takimet e Fëmijëve
Biblioteka-Pejë; Festivali i
Fëmijëve
të
komunitetit
turke; Pianisti i Ri. Përkrahja
financiare
në
festival
ndërkombëtar të muzikës
klasike;
Karvani
i
Shkrimtarëve.
Aktivitet
tradicional vjetor; festivali i
folklorit të fëmijëve të
komunitetit serb; Festival i
Fëmijëve Talentet e rinj.
Fëmijë të komunitetit serb;
Gara për fëmijë “ShkrimLexim”; Publikim i librit
Biblioteka
“Syri
ynë”;

enti
i
Kulturës
është:
60,800,oo
€
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Ugurbocegi-botimi i librit
/turqisht; Aktivitet i fëmijëve
boshnjak “Mladi talenti”;
Aktivitet i fëmijëve serb
“Sveti sava”; Aktivitet i
fëmijëve dhe të rinjve të të
gjitha komuniteteve (projekt
multietnik).

3.Organizimi
i
aktiviteteve
të
edukimit jo-formal për çështje
mjedisore;

4.Integrimi i çështjeve mjedisore në
programet edukative në të gjitha

3. Gjatë vitit 2009 - 2010 janë
mbajtur ligjërata në Rajonin e
Mitrovicës, Gjilanit, Ferizajt,
Prishtinës dhe Prizrenit. Janë
përfshirë gjithsej 40 shkolla
fillore me mbi 2300 nxënës të
niveleve prej Kl.V deri në
klasën e IX dhe një nr. i
konsiderueshëm i personelit
arsimor. Gjatë kësaj periudhe
kohore nëpër shkolla për
nxënës
janë
shpërndarë
materiale të ndryshme për
edukim dhe ndërgjegjësim
mjedisor
si:
Broshura
“Edukimi dhe Ndërgjegjësimi
Mjedisor” Revista “Mjedisi”,
Fletëpalosje,
Raporte
të
ndryshme mjedisore, Postera
të ndryshëm etj.
4.
Propozimet
për
inkorporimin e lëndës së
mjedisit gjatë Hartimit të
Korikuleve shkollore në të

3.MMPH

4.MMPH,
MASHT
REC
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nivelet shkollore;

gjitha nivelet, zbatimi në
praktikë i Strategjisë Shkollat
Promovuese të Shëndetit si
dhe i
Paketës së Gjelbër
nëpërmjet
trajnimeve
të
personelit arsimor.
4.1.Është organizuar fushata e
ndërgjegjësimit publik për
Efiçencën e Energjisë në
shkollat fillore dhe të mesme.
Fushata
është
zhvilluar
përmes një gare vizatimore
nga nxënësit e shkollave
fillore dhe të mesme, me
temën
“Efiçencën
e
Energjisë”.
4.2. MTPT në bashkëpunim
me OJQ vendore gjatë vitit
2010 ka zhvilluar aktivitete të
ndryshme për edukimin e
fëmijëve për sigurinë në
komunikacion, këto aktivitete
kryesisht janë realizuar nëpër
shkolla fillore bashku.
OJQ “Molla e Kuqe” është
përkrahur me 9.475 Euro,
dhe ka realizuar aktivitete
mbi Sigurinë Rrugore në
Prishtinë dhe në Gjilan.
OJQ “QSPIE” (Qendër për
Studime
Politike
dhe
Integrime Europiane) është

4.1.MEM
dhe GTZ

4.2.MTPT
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përkrahur me 9.928,75 Euro,
dhe ka realizuar aktivitete
mbi
“Siguria
në
komunikacion,
hulumtimi,
preventivat dhe edukimi i
fëmijëve në Prishtinë, Prizren,
Mitrovicë,
Pejë, Gjakovë,
Ferizaj dhe Gjilan.
OJQ “Vizioni i Reformuar”
është përkrahur me 9.550
Euro, dhe ka realizuar
aktivitete mbi Sigurinë në
Komunikacion,
Ferizaj,
Gjilan.
OJQ
“Coegito”
është
përkrahur me 9700 Euro, dhe
ka realizuar aktivitete mbi
Sigurinë në Komunikacionin
Rrugor Pejë, Klinë.
OJQ
“Pro
Kosova
Forumi”është përkrahur me
9.897,50
Euro,
dhe
ka
realizuar
aktivitete
mbi
Sigurinë e Fëmijëve në
Komunikacionin Rrugor në
Suharekë.
Këto OJQ-ë kanë mbajtur
ligjërata në shkollat fillore të
komunave të cekura më lartë
dhe
kanë
shpërndarë
Fletëpalosje, Kapela, Fanella,
Postera dhe Lapsa.
Gjithashtu, MTPT-ja edhe
gjatë vitit 2011 do të vazhdojë
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fushatën
nëpër
gjitha
Komunat e R.Kosovës për
Sigurinë në Komunikacion.
5.Përkrahja e aktiviteteve vullnetare
për mbrojtje dhe pastrim të mjedisit
hapësinorë;

5.Me qëllim të përmirësimit të
ambienteve për fëmijë janë
organizuar Iniciativa qytetare
per mbrojtjen e ambientit
masa dhe parallogaria për
rregullimin dhe gjelbërimin e
ambientit pranë banesave
kolektive
në
Plemetin
komuna e Obiliqit.

5.MKK

5.1.Me qëllim të rritjes së
Efiçencës e Energjisë në
sektorin e ndriçimit, është
organizuar
një
fushatë
publike. Në kuadër të këtij
projekti është
audituar
ndriçimi i një numri të
caktuartë objekteve, ndër të
cilat edhe: Shkolla fillore
“Musa Zajmi”-Gjilan, me
ç‟rast
pritet
të
bëhet
zëvendësimi
i
llambave
inkandeshente me llamba
kompakte fluoreshent.

5.1.MEM
dhe GTZ

5.2.MFSK

5.2.
Në
kuadër
të
bashkëpunimit
me
komunitete,
ndihmë
popullatës, dhe njerëzve me
nevoja, FSK-ja ka realizuar
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një
varg
projektesh
të
rëndësishme.
Komuna
e
Pejës,
fshati
Raushiq,
ndërtimi i një trotuari për
nxënësit e shkollës së këtij
fshati, në bashkëpunim me
kuvendin
Komunal,ambasadën
Amerikane
dhe
OJQ
“ICITAP”.
6.MKK
6.Organizimi i Lojrava të Para
Olimpike për të rinjtë me nevoja të
veçanta;

6. Me qëllim të ofrimit të
kushteve për të lehtësuar
realizimin e lojrave për të rinj,
janë realizuar këto aktivitete:
Ndërtimi i fushës së sportit
në
fshatin
GlloboqicëDragash; terenit sportiv në
fshatin Verboc-Viti; fusha e
sportit në fshatin GushtericaLipjan; ballon salla në fshatin
Prilluzh-Vushtri; fusha e
sportit në Mamushë; fusha e
sportit në Obiliq; Furnizimi
me pajisje të fituesit në
Mitrovicë;
Vendosja
e
ndriçimit
dhe
rrethojat
mbrojtëse në fushën e sportit
të shkollës në Kllokot;
Furnizimi me asfalt për
rregulimin e fushës së sportit
në Strazhe-Gjilan; Riparimi i
zhveshtorës në fshatin UglarFushë Kosovë; Renovimi i
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poligonit të sporteve në
fshatin
Batushe-Fushë
Kosovë; Furnizimi me 5
tavolina
të
ping-pongut;
Furnizimi me materijal për
renovimin e sallës rinoreGraçanicë.
7.Përkrahja e aktiviteteve kulturore
rinore në kuadër të Muajit të Rinisë;

7. Ndërtimi i terenit sportiv
për fudball të vogël dhe
basketball, fshati Vrbovac në
komunën e Vitisë.
7.1. Departamenti i Sportit
gjatë vitit 2009/2010, ka
ndarë buxhet për ndërtimin e
pesë palestrave sportive në:
Shtime, Obiliq, Malishevë,
Istog dhe Rahovec. Ndërtimi i
infrastrukturës sportive ka
për qëllim ti ofroj të rinjve
dhe fëmijëve hapësira më të
mëdha për aktivitete sportive
(fizike).
7.2 Departamenti i Rinisë
edhe gjatë vitit 2010 ka
organizuar Muajin e Rinisë
(aktivitetin
më
gjithëpërfshirës
rinor
tradicional, organizohet për
herë të 9 –të) me moton
“Rinia Forca që Ndryshon të
Ardhmen”

7.MKK

7.1.MKRS1,505,050 €

7.2.
MKRS
Drejtorit
Komunale
për
Arsim,Rin
i,
Sport
dhe
Kulturë;
EULEX;
Qendrat
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Objektivi 1: Përkrahja e
projekteve promovuese të
cilat do ti ndihmojnë të rinjve
për të shprehur talentin dhe
krijimtarinë e tyre;
Objektivi 2: Fuqizimi i OJQve rinore përmes përkrahjes
së projekteve të cilat rrisin
kapacitetin, kooperimin dhe
qëndrueshmërinë afatgjatë të
tyre.
Aktivitetet e zhvilluara gjatë
Muajit të Rinisë 2010, janë:
gjatë
30
ditëve
janë
organizuara aktivitete nga të
rinjtë
në
Komuna, ku
nikoqire ishin komunat; OJQ
“AKTI-ORA” FushëKosovë
me autobusin e Shërbimeve
Rinore
Mobile
organizoj
aktivitete për fëmijë dhe të
rinj në 30 komuna;
Aktivitetet
kulturore
në
kuadër të muajit të rinisë si:
prezantimi i shkollave të
muzikës, grupeve të valleve,
prezantimi
i
shfaqjeve
teatrale
etj.
Koncerti
i
organizuar nga të rinjtë për të
rinjtë ku kanë marr pjesë mbi
10.000 pjesëmarrës nga 30
komuna. Në kuadër të muajit
të rinisë janë organizuar
aktivitete sportive si: futboll

Rinore;
Organizat
at Rinore
Lokale;
Policia e
Kosovës;
TMK;
RTK;KTV;
OJQ
“AKTIOra”
Fushë
Kosovë
dhe Rok
Grupi
“Icescrea
m”
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të
vogël;
mini
basket,
pingpong, pikado, shenjtari,
kros.
8.Zbatimi i projekteve për rritjen e
bashkëpunimit ndëretnik ndërmjet të
rinjve;

9.Zbatimi
i
projekteve
për
promovimin e vlerave, krijimtarinë
dhe aktiviteteve kulturore të të rinjve

8.MKK

8.Janë organizuar aktivitete të
ndryshme
kulturorosportive,
me
qëllim
të
miqësimit dhe shkëmbimit të
përvojave dhe dijes përmes
lojës. Rinia dhe grupet e
rinore të margjinalizuara.
Ketë
vitë Muaji i Rinisë
2010, ka pas një pjesëmarrje të
madhe të personave me aftësi
të kufizuara, të rinisë në
zonat rurale, femrave të reja
dhe të rinjve minoritar.
Aktivitetet janë organizuar
me përkrahjen e Kuvendeve
Komunale.
8.1. Janw realizuar Projektet
për kthimin dhe vendosjen e
personave të zhvendosur. Një
nga kriteret ishte përzgjedhje
e projekteve për familjet me
numër më të madh të
femijeve si: Projekti Llaple
Sello-komuna e Graqanicës;
Projekti i ndërtimit te dy
objekteve afariste –banesore
në lagjën Padalishte-komuna
e Graqanicës; Projekti Dolak
dhe
Shitarica-komuna
e

8.1. MKK
RRK
Komisioni
Evropjan
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Vushtrrisë; Projekti RRKkomuna Istog, Pejë, Fushë
Kosovë dhe Gjilan; Projekti i
MKK –së dhe UNHCR-it janë
ndihmuar
familjet
në
ridërtimit e objekteve.
Gjithwsej knaw qenw tw
përfshirë 34 fëmije të tw
gjitha moshave. Nga të gjitha
projektet e deritanishme janë
mbikqyrur 1428 fëmije.
9. Departamenti i Sportit gjatë
vitit 2009 ka ndarë buxheti
për
ndërtimin
e
pesë
Palestrave
Sportive
në:
Shtime, Malishevë, Obiliq,
Istog dhe Rahovec. Ndërtimi i
palestarve është në proces e
sipër, ky aktivitet vazhdon
edhe në vitin 2010. Qëllimi i
ndërtimit të infrastrukturës
sportive ka të bëjë me ofrimi e
hapësirave për aktivitete
sportive (fizike) për fëmijët
dhe të rinjtë.
9.1. Më 9 Maj “Dita e
Bashkimit
Europian”,
Departamenti i Rinisë së
bashku me OJQ-të rinore ka
realizuar projektet: “Expoart
40”
Prishtinë,
shfaqje
balerinash; Koncert i muzikës
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klasike; Exspozit e arteve
pamore. OJQ “Cilder for
Tomorroë Kosoa”, Drama
Salla e Teatrit Dodona –
Prishtinë. OJQ Procesi SocioEdukativ” Prishtinë, Turnir
në futboll. OJQ Shoqata e
Intelektualëve
“Jakova”
Gjakovë, Tribun me temën
Kosova
dhe
Integrimet
Evropiane. OJQ “Horizonti i
Diturisë”Pejë,
Mbjellje
e
fidanëve.
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VI.

REKOMANDIMET E DALA NGA RAPORTI

Inicimi dhe plotësim-ndryshimi i ligjeve
Element përbërës i Planit Nacional të Veprimit është rishikimi dhe plotësimi i
legjislacionit që ka të bëjë me të Drejtat e Fëmijëve, e cila është pjesë e hulumtimit të
situatës së të drejtave të fëmijëve në këtë plan. Vëmendje e veçantë i është kushtuar
identifikimit të zbrazëtirave në legjislacionin aktual, që do të pasohej pastaj me
dizajnimin dhe përcaktimin e objektivave dhe masave për të përmirësuar mangësitë e
legjislacionit, që ka të bëjë me të drejtat e fëmijëve. Qëllimi i këtyre përpjekjeve është që
legjislacioni i Kosovës të jetë në harmoni me standardet ndërkombëtare për të drejtat e
fëmijëve.
ZKM/ZQM iu ka rekomanduar institucioneve përgjegjëse të bëjnë propozim për
hartimin dhe plotësim ndryshimin e ligjeve në fushën e të drejtave të fëmijëve, në
sektorët:
Arsimi:
-

-

Arsimi i mesëm i lartë të bëhet i obligueshëm për të gjithë- “Ligji mbi arsimin
fillorë dhe te mesëm” ( Kjo është bërë me ligjin e ri i cili është në procedurë
parlamentare)
Hartimi i udhëzimeve mbi ambientin fizikë dhe përmbajtjen e programeve për
edukim të hershëm;
Zhvillimi i infrastrukturës ligjore dhe i politikave që mundësojnë përkrahjen e
fëmijëve të talentuar;

Shëndetësia:
-

Hartimi i akteve nënligjore (UA) për zbatimin e Ligjit të shëndetit riprodhues;
Hartimi i legjislacionit mbi ruajtjen e Shëndetit Mendorë konform standardeve
ndërkombëtare;
Amandamentimi i Ligjit për Shëndetësi, në mënyrë që t‟iu ofrohen shërbimet
shëndetësore falas të gjithë fëmijëve, që nënkupton moshën 18 vjeçare;
Amandamentimi i Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Qytetarëve në Kujdes
Shëndetësor, të përcaktohet konkretisht e drejta e fëmijëve për të dhënë
mendim/pëlqimin e tyre në trajtim mjekësor;

Mirëqenia Sociale:
-

Përmirësimi i legjislacionit në mbrojtjen e fëmijëve nga punët e rënda dhe të
rrezikshme;
Harmonizimi i legjislacionit në përputhje me standardet për Kujdestarinë e
fëmijëve në bazë të normave dhe kritereve të parapara nga Konventa për të
Drejtat e Fëmijëve;
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-

-

-

Amandamentimi i Ligjit për përkrahje materiale familjeve të fëmijëve me aftësi
të kufizuara të përhershme, që të përfshinë edhe fëmijët me aftësi të kufizuara të
pjesshme;
Amandamentimi i Ligjit për Skemën Sociale, i cili do të përfshijë në skemën
sociale edhe fëmijët mbi moshën 5 vjeçare, prindërit e të cilëve nuk punojnë dhe
nuk janë në gjendje t‟iu sigurojnë fëmijëve kushtet elementare të jetës;
Zbatimi, rishikimi dhe avancimi i vazhdueshëm i legjislacionit që rregullon
aspektet e mirëqenies sociale;
Sigurimi se strategjitë zhvillimore dhe kundër varfërisë janë hartuar dhe
zbatohen në mënyrë të tillë që të kenë ndikim pozitiv në luftimin e punës së
fëmijëve. Këto strategji përfshijnë sidomos ato që promovojnë zhvillimin e
bujqësisë dhe zhvillimin rural, që nxisin qasjen ndaj punës dhe punësimit.

Drejtësia për të Mitur:
-

Nxjerrja dhe plotësimi i legjislacionit për drejtësinë për të mitur;
Amandamentimi i Kodit Penal për të Mitur;
Hartimi i udhëzimeve me anë të të cilave bëhet: raportimi, referimi, hetimi,
trajtimi dhe ndjekja e rasteve të keqtrajtimit të fëmijës, në bazë të kritereve të
KDF-së;

Çështje të tjera ndërsektoriale:
-

Avancimi/përmirësimi i legjislacionit të tanishëm i cili rregullon procesin e
regjistrimit të lindjes, përfshirë regjistrimin e menjëhershëm të fëmijës;
Ligjet që mbrojnë të drejtat e fëmijës të kenë të specifikuar qartësisht që
pikëpamjet e fëmijës të merren parasysh në procesin e vendimmarrjes;

-Në përgjithësi Kosova ka bërë progres domethënës drejt krijimit të mekanizmave lidhur
me të drejtat e fëmijës si dhe përfshirjes së të drejtave të fëmijës në legjislacionin vendor.
Sidoqoftë, Qeveria e Kosovës duhet të marrë hapat e tjerë të nevojshëm për ndryshimet
dhe plotësimet e domosdoshme në legjislacion dhe përputhjen e tij me dispozitat e
Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës.
-Me qëllim të zbatimit të plotë të Strategjisë dhe Planit Nacional të Veprimit për të
Drejtat e Fëmijëve për vitet 2011-2013, zyrtarët përgjegjës për të Drejtat e Fëmijëve në
nivelin qendror dhe atë lokal, të hartojnë Planin e Punës së tyre në përputhje me
obligimet e tyre të parapara në dokumentin strategjikë të aprovuar;
-Të rritet bashkëpunimi ndërinstitucional dhe brenda për brenda institucionit. Shpeshë
herë, zyrtarët kompetent që përfaqësojnë Ministritë e linjës nuk mund të sigurojnë të
dhëna të sakta mbi aktivitetet relevante nga institucioni që përfaqësojnë;
-Të rritet cilësia e ofrimit të të dhënave/raportimit mbi dokumentet relevante për të
drejtat e fëmijëve, në nivelin qendror dhe atë lokal;
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-Njësitë për të Drejtat e Njeriut, të formuara dhe të institucionalizuara në të gjitha
ministritë dhe komunat, të rekrutojnë/emërojnë përfaqësuesin për të drejtat e fëmijëve,
si pjesë përbërëse e tyre.
-Të gjitha subjektet përgjegjëse, në veçanti institucionet qeverisëse të cilat bëjnë shërbie
të drejtëpërdrejta për fëmijë t‟i ngrisin kapacitetet e tyre mbi hartimin e programeve
konkrete për të drejtat e fëmijëve sipas përgjegjësive dhe fushave të veprimit, në mënyrë
që gjatë planifikimit buxhetorë për vitin paraprak fiskal të bëhet ndarje e drejtë/veçantë
në përputhje me kërkesat dhe mundësit buxhetore që disponohet.
- Promovimi dhe ofrimi i arsimimit cilësorë, atij jo formal, si dhe zhvillimi i
mekanizmave për ri-integrim në sistem të rrgulltë shkollorë për të gjithë fëmijët që nuk
vijojnë mësimin;
-Rritja e hapësirave për arsimin parafillor, pasi me ligjin e ri arsimi parafillor bëhet i
obligueshëm;
- Në shkolla, të fuqizohet Komiteti i Prindërve të Arsimit të Kosovë dhe i Këshillave të
prindërve në të gjitha komuna;
- Të hapen zyra për shërbimet profesionale (pedagogu, psikologu, mjeku etj.) në nivel
komune, të cilat ofrojnë shërbime për shkollat e komunave përkatëse sipas nevojës.
-Shërbimi psikologjik duhet të jetë pjesë e sistemit të arsimit në të gjitha shkollat fillore
dhe të mesme, dhe qëllimi i shërbimit psikologjik të jetë promovimi i mirëqenies
mendore dhe fizike të nxënësve si dhe lehtësimi i procesit të të nxënit;
-Hartimi dhe zbatimi i plotë i standardeve dhe udhëzimeve mbi ambientin fizik dhe
përmbajtjen e programeve për edukim të herëshëm të fëmijëve, të cilat do të ndihmonin
në formimin e personalitetit të fëmiut deri në regjistrimin e tyre në shkollë fillore;
-Në një shkollë mbajnë mësim deri në katër ndërrime dhe si rezultat i mbingarkesës
mësimëdhënia ka mundësi të jetë e një cilësie të ultë. Rekomandohet ndërtimi i
objekteve shkollore që sigurojnë hapësirë të mjaftueshme për realizimin e mësimit
cilësor;
-Objektet shkollore të ofrojnë cilësi/kushte në përputhje me standardet dhe kriteret
ndërkombëtare për qasje të lirë për të gjithë fëmijët;
-Funksionalizimi adekuat i rrjetit transportues për bartjen e nxënësve dhe personelit nga
shëtpia deri në shkollë;
-Ngritja profesionale e mësimëdhënësve/edukatorëve,
mëesimëdhënies interaktive;

si

dhe

promovimi

i

-Hartimi dhe zbatimi i politikave për menaxhimin e kohës së lirë të fëmijëve, e në
veçanti fëmijëve që kanë sukses më të dobët në të nxënë;
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- Ofrimi i shërbimeve shëndetësore pa pagesë për të gjithë fëmijët nën moshën 18
vjeçare;
-Zgjerimi i vazhdueshëm dhe përmirësimi i idikatorëve të shëndetit që kanë të bëjnë me
ofrimin e shërbimeve shëndetësore ndaj nënës dhe fëmijës;
-Lehtësimi i qasjesë për të rinj në ofrimin e shërbimeve të shëndetit seksual dhe
riprodhues. Ngase, mungesa e shërbimeve shëndetësore për të rinj shifet si faktor
kryesorë për vazhdimin e sjelljeve të rrezikshme në mesin e të rinjve;
-Plani dhe programi mësimorë, veçanërisht nëpërmjet Shkollave/Qendrave për
Promovim të Shëndetit, duhet të inkorporojnë ligjërata dhe orë mësimore me qëllim të
përforëcimit dhe zgjerimit të shkathtësive jetësore bazuar në arsimimin e të rinjve
kosovar brenda sistemit arsimor;
-Materiale shtesë që ofrojnë informata të sakta dhe të qarta mbi parandalimin nga
HIV/AIDS dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme, si: broshura, pamfleta,
pllakata, etj;, të shpërndahen gjatë orëve mësimore apo të vendosen në vende të
dukshme në shkollë ku mund të shihen/lexohen, nëpër qendra këshilluese, klinika
shëndetësore dhe lokacione të ndryshme ku mblidhen të rinjët. Përveç informatave
themelore, është mirë që këto materiale të përfshijnë adresat dhe numrat e telefonave të
organizatave joqeveritare, si dhe adresa ekzistuese të faqeve të internetit, që ofrojnë
shërbime dhe mirëinformim për HIV/AIDS; si dhe informata mbi lokacionin dhe
shërbimet e qendrave për Këshillim dhe Testim Vullnetar.
- Të bëhen përpjekje cilësore për të rritur vetëdijësimin e të rinjve mbi pasojat e abuzimit
me droga dhe alkool;
-Zhvillimi dhe organizimi i programeve parandaluese në shkolla dhe me popullsinë e
gjerë mbi përdorimin e substancave psikoaktive, në veçanti këto programe t‟iu
dedikohen të rrezikuarëve dhe grupeve të margjinalizuara;
-Të dënohen barnatoret të cilat pa recetë bëjnë shitjen e medikamenteve (dorgave
psikotrope). Kjo çështje të adresohet drejtë nga sektorë të shumtë, duke filluar nga
gjyqësori, i cili do të sigurojë implementimin e ligjit dhe të denojë barnatoret të cilat nuk
e respektojnë ligjin;
-Në vazhdimësi të punohet në rënien e mortalitetit të foshnjëv edhe fëmijëve;
-IKSHPK në mënyrë të rregulltë të publikoi raportin vjetor mbi vdekshmërinë e fëmijëve
nën moshën 5 vjeçare;
- Nxitja e formave bashkëkohore të humanizimit të spitaleve gjatë shërimit dhe trajtimit
të fëmijëve;
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-Përcaktimi i standardeve dhe kritereve minimale monitoruese për fëmijët në kujdes
institucional;
-Hartimi i udhëzimeve dhe standardeve mbi ofrimin e shërbimeve nga QPS-të dhe OJQtë, si dhe përcaktimi i qartë i kualifikimit profesional për persona që merren me
mbrojtjen e fëmijëve;
- Në hartimin e politikave për punësim, institucionet përgjegjëse duhet të përqendrohen
në lehtësimin dhe dhënien e mundësisë së të rinjve të përfitojnë punë afërsisht në bazë të
përqindjes së përgjithshme të të rinjëve;
-Krijimi i mundësive për shkollim alternati të çertifikuar për fëmijët viktima të trafikimit
dhe fëmijët viktima të formave tjera të ekploatimit të fëmijëve, duke pasur parasysh
zbatimin e plotë të dokumentit Qeveritar mbi standardet minimale të kujdesit ndaj
viktimave antitrafikim por edhe procedurat standarde të veprimit për monitorimin e
punës së fëmijëve;
-T‟ju ofrohet asistencë e vazhdueshme fëmijëve të cilët i kanë mbijetuar trafikimit dhe
janë ribashkuar me familjet e tyre, përfshirë sigurimin e arsimit, shërbime për kërkim të
punës dhe trajnim profesional (zanate);
-Orfimi dhe rritja e mundësive të barabarta për vajza (viktima te trafikimit) në arsim,
punësim, dhe çështje të tjera që lehtësojnë integrimin e tyre në shoqëri, në mënyrë që ato
të mos jenë të varura nga raportet destruktive më individë ose anëtarë të familjes të cilët
mund/pretendojnë të përfitojnë nga ndjeshmëria e tyre;
-Involvimi më i madhë në çështjet e trafikimit të përfaqësuesëve të Administratës
tatimore, inspekcionit të punës dhe atij sanitar, pasi këto institucione janë të mandatuara
t‟i mbyllin baret dhe të mbikëqyrin gjendjen e fëmijëve të moshës 15-17 vjeç të cilët
punojnë (me apo pa kontratë) në lokale siç janë restorantet, baret, kafeteritë dhe hotelet;
-Përfaqësuesit e sindikatave dhe organizatave të punëdhënësve që veprojnë në Kosovë
duhet të trajnohen dhe të përfshihen në mënyrë aktive në shtimin e ndërgjegjësimit dhe
fushatat e avokimit kundër punës së fëmijëve, por edhe në përpjekjet e qeverisë për t‟i
dhënë fund punës së fëmijëve.
-Institucionet publike dhe organizatat të cilat punojnë në çështjet e dhunës në familje
duhet të mbështesin hartimin e një manuali për trajtimin e rasteve të dhunës në familje,
që shpjegon si legjislacionin vendor ashtu edhe atë ndërkombëtar dhe obligimet sipas
standardeve ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut;
-Të bëhet shtrirja e Komiteteve Lokale për Monitorimin e Punëve të Fëmijëve në të
gjitha Komunat ku janë nënëshkruar memorandum mirëkuptimet mes Drejtorit të
Institutit për Politika Sociale dhe Kryetarëve të Komunave përkatese, si dhe të
funksionalizohen Komitetet Lokale të Veprimit për Monitorim të Punës së Fëmijëve që
tani më veprojnë në gjashtë Komuna të Kosovës;
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- Për shkak se Kosova ende nuk ka një studim thelbësor në lidhje me punën e fëmijëve,
përveç vendosjes së mekanizmave për grumbullimin e të dhënave të bazuara në fakte
në kuadër të sistemit të Monitorimit të Punës së Fëmijëve, është i domosdoshëm
realizimi i një hulumtimi statistikor mbi punën e fëmijëve në shkallë vendi për të a)
njohur më hollësisht shtrirjen dhe natyrën e punës së fëmijëve dhe b) përcaktuar një
bazë për vlerësimin dhe planifikim e masave shtesë si pjesë e fazës së dytë të Planit të
Veprimit për Parandalimin dhe Eleminimin e Punës së Fëmijëve;
-Rishikimi i Udhëzimit Administrativ mbi Format e Rrezikshme të Punës së Fëmijëve,
përfshirë (a) rishikimin e mekanizmave të zbatimit, me theks të posaqëm në qartësimin e
rolit të TEIP dhe QPS-ve dhe (b) përditsimin e Listës se sektorëve dhe aktiviteteve që
kërkojnë ndalim të menjëhershëm;
-TEIP (Trupa Ekzekutive e Inspektoriatit të Punës) të bëjë monitorimin e zbatimit të
listës për punët e rrezikshme gjithashtu të monitoroj dhe parandaloj keqëtrajtimin e
fëmijëve që punojnë;
-Organizimi i fushatave me qëllim të fuqizimit të familjes dhe parandalimit të braktisjes
së fëmijëve;
-Formimi i shërbimeve këshillëdhënëse për nënat në Qendrat për Punë Sociale për
mosbraktisjen e fëmijëve;
-Hartimi i një Udhëzimi Administrativ që definon qartë përgjegjësitë e QPS-ve
(Qendrave për Punë Sociale) dhe SHS-së (Shërbimit Sprovues);

-Të behet zyrtarizimit i raporteve dhe këmbimi i informatave në mese të QPS-vë
dhe SHS-së;
-Krijimi i pakos mbrojtëse për familjet e fëmijëve që jetojnë në varfëri;
-Ngritja e kapaciteteve të mekanizmave ekzistuese që ofrojnë përkujdesje psiko-sociale;
- Funksionalizimi i plotë i Këshillit të Drejtësisë për monitorim dhe reformë të drejtësisë
për të mitur;
-Ministria e Drejtësisë, Zyra e Prokurorit Publik të Kosovës dhe Këshilli Gjyqësor i
Kosovës ta themelojnë një komision të pavarur për ta rishikuar kohën që çdo i mitur e
kalonë në paraburgim. Gjithashtu të mbledhen dhe të analizohen të dhënat e
papërpunuara për kohën që e kalojnë të miturit në paraburgim apo në arrest policor, për
të parë nëse respektohen periudhat kohore prej 24 orëve dhe 1 muaji që parashihen me
KPM;
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-Shërbimi Korrektues i Kosovës t‟i mbledhë rregullisht dhe t‟i rishikojë rastet e
shqiptimit të dënimeve me burgim për të mitur për tu siguruar që denimi me burgim të
shqiptohet vetëm për veprat më të rënda dhe për një periudhë sa më të shkurtër kohore;
-Regjistrimi, mbledhja dhe sistemimi i të dhënave për krimet e të miturëve të
rregullohet, dhe të zbatohet, me hartimin e politikave dhe legjislacionit adekuat;
-Këshilli Gjyqësor i Kosovës i mandatar për të ngritur kapacitetet e gjykatësve dhe
prokurorëve, të vazhdojë me ofrimin e trajnimeve të rregullta mbi legjislacionin kundër
dhunës në familje. Gjithashtu, KGJK-ja duhet të ndërmerr trajnime mbi ligjin e
zbatueshëm dhe standardet ndërkombëatre mbi të drejtat e njeriut që ato të jenë të
detyrueshme për gjykatës dhe prokurorë në rastet e viktimave të dhunës në familje.
Trajnimi duhet të përfshijë metodat senzitive të komunikimit dhe marrjes në pyetje të
viktimave, e në veçanti fëmijëve;
-Ndërtimi i institucioneve për zbatimin e masave alternative, si dhe garantimi i trajtimit
të përshtatshëm social, psikologjik, riedukimi i fëmijëve dhe riintegrimi i tyre në shoqëri;
-Të shtohet numri i mësimdhënësve në lëndët ekzakte për të mituri që vijojnë

mësimin në burg;
-Të shqiptohen sa më shumë masa dhe dënime alternative, se sa dënime efektiv
me burg për të mitur;
-Të krijohet një kod buxhetorë në SHSK për përkrahjen e të miturve në masa dhe
dënime alternative, në riintegrimin dhe risocializimin e tyre në shoqëri;
-Të bëhet amandamentimi i Kodit të Procedurës Penale, ku me një nen të veçantë
të parashihet kompensimi i dëmit për viktimat e trafikimit;
-Të organizohen trajnime për të gjithë aktorët që ofrojnë shërbime për të mitur
më fushën e keqpërdorimit të fëmijëve në pornografi;
-Lehtësimi i procedurave për regjistrimin e fëmijëve, si dhe rritja e vetëdijes së opinionit
të gjerë mbi rëndësinë e regjistrimit të faktit të lindjes;
-Rritja e përkrahjes së “Qendrave Rinore”, si dhe sigurimi se këto qendra po përmbushin
përgjegjësit e tyre (në bazë të cilave fitojnë grandet) ndaj të rinjve.
-Rritja e vazhdueshme e pjesëmarrjes së fëmijëve në proceset e vendimmarrjes në
shoqëri;
-Institucionet përgjegjëse, të rrisin përpjekjet e tyre në ruajtjen dhe zvogëlimin e ndotjes
së ambientit, si dhe mbrojtjen e mjedisit në përgjithësi;
-Ndërtimi dhe renovimi i hapësirave gjelbëruese, parqeve, për argëtimin e fëmijëve;
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-Ri funksionalizimi i Qendrës së Karrierës në bashkëpunim me MPMS-në dhe MASHTin;
-Ri funksionalizimi i Portalit Rinor nga Departamenti i Rinisë dhe Organizatat Jo
Qeveritare;
- Trajtimi i fëmijëve me nevoja të veçanta të këtë një qasje më gjithëpërfshirëse në
aspektin: arsimor, shëndetësor dhe të mirëqenies sociale. Në kuadër të arsimimit të tyre
të punohet më shumë në funksionalizimin e ekipeve profesioniste që vlerësojnë nevojat
për ndërhyrje dhe trajtim para inkuadrimit të tyre në shkolla të rregullta, si dhe
investohet më shumë në aftësimin e tyre profesional;
- Në vazhdimësi të përkrahen dhe promovohet rolin i qendrave të kujdesit ditor për
fëmijë me nevoja të veçanta;
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VII.

DISA STANDARDE PËR TË DREJTAT E FËMIJËS

Ekzistojnë një numër i madh i standardeve të cilat duhet aplikuar çdo herë kur kemi të
bëjmë me fëmijët, ngase siç dihet fëmija është subjekt i pavarur që kërkon përkujdesje të
veçantë për shkak të gjendjes së tij të veçantë fizike dhe mendore. Andaj, ne i kemi
listuar disa prej tyre me qëllim që të sensibilizohet sa më shumë opinioni i gjerë mbi të
drejtat e fëmijëve.
Standardi 1
Qasja etike: Transparencë dhe ndershmëri

•
•

Pse – disbalancë në fuqinë dhe statusin e të rriturve dhe fëmijëve. Qasja etike
është e nevojshme që participimi të jetë i sinqertë dhe thelbësorë
Si
 Fëmijët janë të lirë në shprehjen e mendimeve
 Mendimet e tyre trajtohen me respekt
 Është i qartë qëllimi i participimit (fëmijët duhet te kuptojnë: për çka
bëhet fjalë, cili është roli i tyre , cilat janë rregullat)
 Qartë janë të dhënë kufijtë dhe parametrat e participimit (fëmijët kuptojnë
sa kanë ndikim dhe kush vendos për zgjidhjen përfundimtare)
 Ekziston ndarje e qartë e roleve dhe përgjegjësive
 Fëmijët kanë informata te mjaftueshme dhe përkatëse për vendim
 Fëmijët janë te inkuadruar prej fazave të hershme
 Të rriturit janë të trajnuar për punën me fëmijë dhe janë te gatshëm te
dëgjojnë dhe mësojnë
 Të rriturit janë përgjegjës para fëmijëve për premtimet që i japin
 Mirën parasysh problemet në të cilat mund të hasin fëmijët për shkak të
inkuadrimit të tyre(detyra shtëpie, në grupin, në shkollë, nga ana e
fëmijëve të tjerë, nga ana e të rriturve)
Standardi 2
Pjesëmarrja e fëmijëve është relevante dhe sipas dëshirës

•

•

Pse – participimi i fëmijëve duhet të bazohet në njohurit e tyre personale edhe
për punë për të cilat janë të interesuar. Fëmijët marinë pjesë sipas kushteve që
atyre ju konvenojnë.
Si –
 Gjërat janë me rëndësi të veçantë për fëmijët dhe bazohen në diturin e
tyre, shkathtësitë dhe aftësitë e tyre
 Çdoherë paraprakisht formulohen rregulla, procedura, dhe kritere (për
zgjedhje, vendosje, realizim, monitorin) në të cilën aktivisht marinë pjesë
fëmijët
 Fëmijët marrin informata te mjaftueshme dhe përkatëse si dhe përkrahje
që të vendosin a do të marrin pjesë.
 Pjesëmarrja e fëmijëve është sipas dëshirës dhe ata mund të dorëzohen në
secilin moment
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 Fëmijët janë të inkuadruar në mënyrë përkatëse me kapacitetet dhe
interesin e tyre
 Mbahet llogari edhe për angazhimet tjera të fëmijës
 Mbahet llogari për mjedisin nga i cili vjen fëmiju
 Pritje reale nga fëmijët
Standardi 3
Mjedis miqësor dhe nxitës
•
•

Pse - Cilësia dhe numri i pjesëmarrësve si dhe ndikimi i ndërsjellët ndaj fëmijës,
varret nga mjedisi ku realizohet participimi
Si  Mënyrat e punës e rrisin vetëbesimin e fëmijës edhe ata ndiejnë se janë në
gjendje të kontribuojnë për diçka
 Metodat për punë zhvillohen në partneritet me fëmijët dhe i reflektojnë
mënyrat e të shprehurit të cilët i preferojnë fëmijët (Përdorimi i
fotografive në vend të teksteve, luajtja e roleve, ...)
 Ka mjaftë kohë dhe resurse për participim përkatës
 Të rriturit janë të sensibilizuar për nevojën e pjesëmarrjes së fëmijëve
(nuk guxon të bllokohen, injorohen ose të manipulohen mendimet dhe
qëndrimet e fëmijëve)
 Vendet për mbledhje janë mike për fëmijët
 Janë të vendosura procedura të cilat facilitojnë pjesëmarrjen e fëmijës (a
nuk e kufizojnë) dhe janë të përshtatshme edhe për fëmijët me më pakë
përvojë (duhet të jepen shumë sqarime dhe ato të përsëriten)
 Ekziston përkrahje për zhvillimin e shkathtësive të nevojshme për
pjesëmarrje
 Fëmijët i kanë të gjitha informatat e nevojshme në mënyrë të kapshme për
ta (sipas madhësisë, gjuhës etj.)
 Përdorеt gjuhë jo-teknike, ose qartë shpjegohen te gjitha frazat teknike.

Standardi 4
Barazi në shanse – pjesëmarrja e fëmijëve nuk guxon ti përkrahë skemat e tanishme të
diskriminimit dhe ekskluzimit
•

•

Pse - fëmijët, si dhe të rriturit, nuk janë grupe homogjene dhe participimi duhet
të realizohet pavarësisht nga vitet, gjinia, përkatësia etnike, statusi, hendikepi,
dhe faktorët e ndryshëm.
Si  Të gjithë fëmijët duhet të kenë shanse të barabarta për participim
 Participimi nuk është shpërblim për sukses të mirë ose për fëmijët e
mençur, fëmijët aktiv (më së paku dëgjohen më të rrezikuarit: fëmijët më
te vegjël, pakicat, nga mjediset rurale, “lagje të këqija“, fëmijët me aftësi të
kufizuara)
 Participimi në praktikë duhet të jetë mjaftë fleksibil që të ju përgjigjet
nevojave, pritjeve dhe situatave me grupet ndryshme të fëmijëve

165

 Mbahet llogari për dallimet në mënyrën e organizimit të participimit dhe
dhënien e informatave
 Nuk bëhen supozime paraprake se çka një grup i caktuar fëmijësh
mundet ose nuk mundet të bëje
 Çdoherë kur është e mundur duhet që fëmijët vetë të zgjedhin mes tyre se
kush do ti përfaqësoj ata për iniciativa të caktuara
 Duhet të përkrahet inkuadrimi i grupeve te cilat zakonisht janë të
diskriminuara
Standardi 5
Participimi promovon siguri dhe mbrojtje të fëmijëve
•

•

Pse – gjithçka duhet të bëhet për interesin më të mirë të fëmijës dhe me rrezik më
të vogël për keqpërdorim, eksploatim ose pasoja negative për fëmijën për shkak
të pjesëmarrjes së tyre
Si  Mbrojtja e fëmijëve sigurohet në atë mënyrë që pjesëmarrja e tyre është e
planifikuar dhe e organizuar.
 Fëmijët çdoherë janë te vetëdijshëm për të drejtën e tyre për të qenë i
mbrojtur nga dhuna dhe dinë se ku të drejtohen për ndihmë nëse ka
nevojë
 Të rriturit janë të vetëdijshëm për përgjegjësit e tyre ligjore dhe etike (në
lidhje me sjelljen e tyre personale si dhe në rast se zbulojnë sjellje
joadekuate nga të rriturit e tjerë)
 Në procedurat respektohen rreziqet specifike të grupeve konkrete të
fëmijëve dhe nevoja për mekanizma mbrojtës
 Ndërmerren masa që të ndërpriten të gjitha pasojat negative që mund ti
kenë fëmijët për shkak të participimit të tyre ose shprehjes së mendimit të
vetë
Standardi 6
Rezultate dhe evaluacioni

•

•

Pse – Respektimi i pjesëmarrjes së fëmijëve është i iniciuar me gatitëshmërinë që
të jepet informatë kthyese dhe të evaluohet cilësia e ndikimit të fëmijëve. Është
me rëndësi që fëmijët të kuptojnë cili është rezultati nga pjesëmarrja e tyre dhe si
është shfrytëzuar kontributi i tyre. Fëmijët duhet të jenë pjesë integrale e
monitorimit dhe evaluacionit.
Si  Fëmijëve u jepet informacion i qartë reciprok për ndikimin e pjesëmarrjes
së tyre, rezultatin e vendimeve, hapat e mëtutjeshëm dhe vlera e
inkuadrimit të tyre
 Fëmijët pyeten për satisfaksionin e tyre nga procesi i participimit
 Rezultatet nga monitorimi dhe evaluacioni ndahen me fëmijët në mënyrë
të kapshme për ta dhe dëgjohet mendimi i tyre për të
 Ndahen edhe gabimet e identifikuara me evaluacionin
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VIII.

SHTOJCA I- RAPORTET E REALIZUARA NGA NJËSIT PËR TË
DREJTAT E NJERIUT NË NIVEL KOMUNAL MBI ZBATIMIN E
AKTIVITETEVE TË PARAPARANË PLANIN NACIONAL TË
VEPRIMIT PËR TË DREJTAT E FËMIJËVE 2009-2010
a. Komuna e Gjilanit

Me qëllim të Zbatimit, Monitorimit dhe Raportimi mbi zbatimin e legjislacionit vendor
dhe ndërkombëtar mbi të drejtat e njeriut, është realizuar aktiviteti Bashkëpunimi i
institucioneve relevante për mbrojtjen e të drejtat e njeriut dhe fuqizimi i NJKDNJ-së,
nga Zyra e Kryetarit dhe Koordinatorit të NJKDNJ.
Përmirësimi i situatës së të drejtave fëmijëve në Komunën e Gjilanit: Zyrtarja
Komunale për të Drejtat e Fëmijëve, NJKDNJ, në bashkëpunim me Zyra e Kryetarit
Komunal, Drejtorinë e Arsimit dhe OJQ të ndryshme, kanë analizuar situatën e të
drejtave të fëmijëve në Komunën e Gjilanit dhe bashkarishtë kanë përcaktuar prioritetet
që duhet ndërmarrë në fushën e të drejtave të fëmijëve.
Fushatë “Si ti parandalojmë dukuritë negative”. Realizimi është bërë në objekte
shkollore, me ç‟rast janë mbajtur ligjërata edukative fëmijëve dhe të rinjëve (rreth 300
nxënës) lidhur me parandalimin e Trafikimit me qenje njerëzore. Qëllimi i kësaj fushate
ishte sensibilizimi dhe vetdijësimi i nxënësve për pasojat që shkakton përfshirja në
trafikim dhe përdorim të drogës.
Fushatë kundër pirjes së duhanit: Me rastin e 31 Majit - Ditës Ndërkombëtare kundër
duhanit është bërë shpërndarja e posterave, që bartnin pas vete moto për Vetdijësimin
dhe sensibilizimi e qytetarëve dhe të rinjëve (nxënësve) se duhani është i dëmshëm për
shëndetin e njeriut. Ky aktivitet është realizuar para para Teatrit të Qytetit, në shkolla
dhe kafiteri të ndryshme .
Kremtimi i 1 qershorit-Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve: Realizimi i projektit “Fëmijët
dhe të Drejtat”. Kryetari i Komunës ka priturë në zyrën e tij fëmijët e të gjitha
grupmoshave dhe të të gjitha komuniteteve, me çrasf fëmijët i kanë paraqitur kërkesat e
tyre drejtuar Kryetarit në gjuhën e tyre. Pasta, aktiviteti ka vazhduar para Teatrit të
Qytetit të Gjilanit ku fëmijët kanë recituar nga një vjershë në gjuhëe tyre dhe kanë bërë
shpërndarjen e Broshurës “Fëmijët dhe të Drejtat” në katër gjuhë.Po atë ditë fëmijëve iu
janë shpërndarë fanela me motën “Fëmijët dhe të Drejtat”.
Informim i qytetarëve për të Drejtat e Fëmijëve në Komunën tonë. Për këtë qëllim janë
realizuar takime të shumta me institucionete relevante. Të cilat na kanë shërbyer t‟i
informojmë qytetarët se sa respektohen të Drejtat e Fëmijëve në Komunën tonë dhe mbi
rëndësin e rolt të nënës në edukimin e drejtë të fëmijëve, rolin e gruas në Kosovë po
ashtu edhe në Komunën e Gjilanit.
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Eliminimi formave të rënda të punës së fëmijëve: Në bashkëpunimi me institucionet
përkatëse dhe OJQ-të që punojnë për eleminimin e punës së ndaluar të fëmijëve, e
veçanërisht “Fëmijët si kërkues lëmoshë”; është bërë përpjekje të identifikohen fëmijët
që punojnë dhe në të njejtën kohë të zvogëlohet numri i fëmijëve në punë. Gjithashtu,
është përpjekur të rritet vetdijësimin dhe sensibilizimi i qytetarëve dhe nxënësve se pa
një shoqëri të arsimuar nuk do të kemi shtet të mirëfilltë.
Pasuria më e madhe e njeriut është “DITURIA”. Shënimi i 8 shtatorit Ditës
Ndërkombëtare të Arsimimit (Shkrim-leximit). Kjo ditë u shënua me moton “Psuria më
e madhe e Njeriut është DITURIA”. Në këtëaktivitet morën pjesë dhjetra nxënës dhe
arsimtarë, me çrast u shfaq edhe flimi “Rekrutimi “.
Të gjithë Kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore. Shënimi i Ditës Europiane Kundër
Trafikimit me Qenie Njerëzore “18 tetori”
Shënimi 20 Nëntori- Ditës së miratimit të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve. Kjo ditë
është shënuar me aktivitete të ndryshme, duke filluar me pritjen e anëtarëve të
komiteteve shkollore për të Drejtat e Fëmijëve në Drejtorinë e Arsimit, pastaj vizita e
Kryetarit të Komunës, nga delegacioni i formuar prej 20 anëtarësh (mesimdhënës
nxënës); defilimi i të rinjve nëpër rrugët e qytetit, duke bartur me vete mbishkrime të
shkoqitura nga Konventa për të Drejtat e Fëmijës. Aktiviteti ka vazhduar edhe në disa
fshatra të Komunës së Gjilanit, konkretisht në fshatin Livoq të Poshtëm në shk. Fillore
“Dëshmorët e Kombit”, aktiviteti është zvilluar në klasët IX-3 dhe IX-5, ku nxënësat e
këtyre klasëve me disa foto kanë përcaktuar nenet e Konventës nga perspektiva e tyre.
Pastaj aktiviteti ka vazhduar në Teatrin e Qytetit, ku nxënësit e shkollave të Komunës së
Gjilanit me programet e tyre kanë shenuar këtë ditë.
Shënimi i Ditëve Kundër Dhunës në Familje. Janë shpërndarë fletëpalosje me 25
nëntor para Kuvendit Komunal. Në bashkëpunim me Grupin Joformal të grave të
Gjilanit dhe Rrjetin Rinorë si dhe OJQ- “Liria” është organizuar debati me temën
“Dhuna në Familje”.

b.

Komuna e Kamenicës

Me qëllim të respektimit sa më të plotë të të Drejtave të Fëmijëve, në komunën e
Kamenicës synohet përmirësimi i situatës së të drejtave të fëmijëve me këtë rast është
bërë analiza e situatës si dhe përcaktimi i prioriteteve në fushën e të drejtave të fëmijëve.
Fushatë sensibilizuese: “Si t’i parandalojmë dukuritë negative”: janë organizuar
ligjërata në 18 shkolla (rreth 1000 nxënës) të Komunës së Kamenicës, që kryesisht kishin
për qëllim Parandalimin e Trafikimit me qenje njerëzore dhe narkomanisë. Me këtë rast
është bërë sensibilizimi dhe vetdijësimi i nxënësve për pasojat që shkakton përfshirja në
trafikim dhe përdorimi të drogës.
Me qëllim të Integrimit dhe zbatimit të legjislacionit vendor dhe ndërkombëtar për
integrimin e romëve në shoqëri dhe respektimit të të drejtave të njeriu, është
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Organizuar shënimi i 08. Prillit ,,Dita e Romëve “, ditë kjo që shënohet në tërë botën. Po
këtë ditë është ofruar program i pasur kulturo-artistik për të pranishmit.
Fushatë sensibilizuese “STOP pirjes së duhanit”. Shënimi i 31 majit - Ditës
Ndërkombëtare kundër duhanit. Shpërndarja e posterave dhe fletpalosjeve me të dhëna
se ç‟është duhani dhe cilat janë pasojat e tij... këto dokumente janë shpërndar tek
qytetarët, në shkolla, dhe në kafiteri të ndryshme. Synohet vetdijësimin dhe sensibilizimi
i qytetarëve dhe të rinjëve (nxënësve) se duhani është i dëmshëm për shëndetin e njeriut.
Kremtimi i 1 qershorit-Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve. Në këtë ditë janë realizuar
aktivitete të ndryshme, si: Realizimi i projektit “Bilbilat e qershorit”, organizimi i një
programi kulturo-artistik me nxënës të shkollave fillore të Komunës së Kamenicës; gara
në mes të përfaqësuesve të shkollave dhe institucioneve parashkollore, me anë të
recitimit, vallëzimit, këndimit, maskota, loja shpërblyese me kupona, kuizi i diturisë dhe
shumë befasi tjera për të gjithë të pranishmit. Argëtimi i 700 fëmijëve në oborrin e
Q.T.”ETC” si dhe ofrimi i dhuratave të shumta për të gjithë të pranishmit.
Eliminimi formave të rënda të punës së fëmijëve. Bashkëpunimi në mes të antarëve të
Grupit Komunal kundër dhunës në baza gjinore për uljen e punës së ndaluar të
fëmijëve. Synohet eleminimi dhe zvogëlimi i numrit të fëmijëve që bëjnë punë të rënda.
“Dituria është e mira më e madhe e kësaj bote që mund të zotërohet” . Shënimi i 8
shtatorit Ditës Ndërkombëtare të Arsimimit (Shkrim-leximit). Shpërndarja e posterave
dhe fletpalosjeve nëpër institucionet komunale dhe arsimore me disa këshilla diturie
shumë të rëndësishme duke apeluar që: Dituria është e mira më e madhe e kësaj bote që
mund të zotërohet. Ky aktivitet kishte për qëllim vetdijësimin dhe sensibilizimi e
qytetarëve, nxënësve ( të rinjëve) se libri është shoku më i mirë i njeriut dhe se arsimimi i
shoqërisë ndikon në ngritjen intelekutuale të një shteti.
“Paqe për të gjithë” Shënimi i 21 shtatorit – Ditës Ndërkombëtare të Paqes. Botimi
dhe shpërndarja e fletpalosjeve dhe posterave tek qytetarët, në institucionet komunale,
arsimore, etj. Të cilat bartnin mesazhe paqeje dhe mirëkuptimi ndërmjet njerëzve,
zgjidhjen e konflikteve në mënyrë paqësore e pa dhunë, si dhe solidarizimin me vendet
e tjera të botës për të festuar Ditën e Paqes.
Të gjithë Kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore. Shënimi i Ditës Europiane Kundër
Trafikimit me Qenie Njerëzor “18 tetori”. Kjo ditë është shënuar në gjimnazin ”Ismajl
Qemajli”, me çrast është shiquar dhe komentuar filmi dokumentar “Rekrutimi”, që
kishte për qëllim luftimin e kësaj dukurie negative.
Nxënës-it, pasi shikuan filmin dhanë mesazhet e tyre, u konkludua se shkaktar
kryesorë për një veprim të tillë, është gjendja e rëndë ekonomike, dhuna në familje,
rrethi i shoqërisë dhe të tjera. Ky film parashihet të shfaqet edhe nëpër shkollat tjera të
Komunës së Kamenicës.
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c. Komuna e Skenderajit
Zbatimi, rishikimi dhe nxjerrja e lesislacionit për të drejtat e fëmijëve. Aprovimi i
planit te veprimit për të drejtat e fëmijëve për vitin 2009 dhe 2010. Mbledhja e të
dhënave për nevojat prioritare të fëmijëve.
Krijimi i parakushteve të nevojshme për raportim për Konventën për të Drejtat e
Fëmijës. Për këtë qëllim është bërë grumbullimi i të dhënave statistikore mbi gjendjen e
fëmijëve. Janë realizuar vizita nëpër shkolla dhe çerdhe të fëmijëve për të azhurnua
statistika.
Monitorimi i zbatimit të dispozitave të Konventës për të Drejtat e Fëmijës.
-Me qëllim të krijimit të frymës së tolerancës nëpër shkolla dhe çerdhe, janë vizituar
shkollat dhe çerdhet e fëmijëve për të konstatua a është e shprehur dhuna në këto
institucione.
-Vizita në tregje dhe Kompani të ndryshme lidhur me shfrytëzimin e fëmijëve për punë
fizike. Ëshët vërejtur rënie e theksuar e dukurisë së shfrytëzimit të fëmijëve për punë
fizike.
- Manifestimi i Ditës ndërkombëtare të fëmijëve 1 qershori. Me këtë rast është
organizuar defilimi dhe gara sportive me fëmijë, me qëllim të rritjes së interesimit të
fëmijëve për tu marr me aktivitete të lira sportive.
- Organizimi i eskusionit të përbashkët me fëmijët e komunitetit shqiptar dhe serb, me
qëllim të krijimit të klimës për bashkëjetesës. Ëshët vizituar gryka e Rugovës dhe
Brezovica.
Krijimi i procedurave që lehtësojnë miratimin e projekteve që kanë ndikim direkt në
jetën e fëmijëve. Me qëllim të krijimit të lehtësirave për zbatimin e aktiviteteve që
prekin sferën e të drejtave të fëmijëve, është kërkuar ndarja e një vie buxhetore për
NJKDLNJ, mirëpo kjo kërkesë nuk ka gjetur përkrahje nga zyrtarët kompetent të
Komunës.
Gjithëpërfshirja e fëmijëve në arsim cilësor. Janë vizituar shkollat të cilat kanë theksë
më të lartë të braktisjes së shkollimit nga fëmijët, me çrast është aluduar luftimi i
dukurisë së braktisjes së shkollimit nëpër shkollat fillore.
Parandalimi dhe luftimi i dhunës në shkolla. Me qëllim të inspektimit dhe vërejtjes në
mënyrë të drejtëpërdrejtë se a ka dhunë në relacionin nxënës- profesor dhe anasjelltas
në shkolla, janë vëzhguar shkollat e mesme.
Nxitja dhe përkrahja e pjesëmarrjes aktive të fëmijëve dhe të rinjve në krijimin,
zbatimin dhe përcjelljen e programeve dhe masave preventive për shëndetin.
Organizimi i tryezave dhe bisedave me nxënësit e shkollave të mesme, për të luftuar
dukuritë negative siç është prostitucioni, droga dhe sida. Është vërejtur interesimi i
lartë i të rinjve për të marrë pjesë në këto tryeza.
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Ruajtja dhe përparimi i shëndetit të fëmijëve dhe të rinjve. Është bërë organizimi i
aksionit për pastrimin e oborreve të objekteve shkollore dhe çerdhes.
Pjesëmarrja e fëmijëve në procesin e vendimmarrjes dhe vetëdijësimi i shoqërisë
civile për të drejtat e fëmijës. Vizita nëpër shkolla me qëllim të shtytjes për formimin e
këshillave të nxënësve dhe organeve tjera (kryetarëve të klasave këshillave të
përbashkëta etj.). Janë formuar këshillat e nxënësve si dhe janë zgjedhë organet nëpër
shkolla. Është vërejtur se fëmijët janë të vetëdisuem se kanë organet e tyre ku mund ti
paraqesin problemet e tyre dhe kërkesat.

d. Komuna e Prishtinës
Shënimi i Ditës Botërore të Shëndetësisë me 11 Prill: Në bashkëpunim me UNHabitatin dhe Ministrinë e Shëndetësisë, është organizuar aktiviteti me titull ”1000
Qytete 1000 jetë “, që kishte për qëllim vetëdijesimin e qytëtarëve për të përmirsuar
shëndetinë urban, me çrast asambleistët kanë bërë shpërndarjen e fletëpalosjeve .
-Mledhje e jashtëzakonshme e Asamblesë me kërkesën e Zyrtarëve të MAPL-së dhe
ILOS. Me qëllim të marrjes së drejtëpërdrejtë të opinionit të asambleistëve lidhur me
punën e rëndë të fëmijëve.
-Marshi dhe Ndezja e Qirinjëve me rastin e ditës së të Pagjeturve. Marshi është
organizuar nga Asamblea Komunale e fëmijëve. Atë ditë është defiluar nga qendra e
qytetit deri te Kuvendi i Kosovës.
-Vetëdijesimi për të drejtat e fëmijëve me rastin e “1 Qershorit” ditës ndërkombëtare të
fëmijëve. Në bashkëpunim me OSBE-në është organizuar Ligjerata me titull ”Sa i njihni
të Drejtat e Fëmijëve “.
- Me qëllim të shoqërimit të asambleistëve ndërmjet vete, është organizuar ndeshja e
Basketbollit në mes të dy gjeneratave të Asambleistëve.
- Me qëllim të shënimit të “28 Nëntorit” ditës kombëtare është mbajtur një mbledhje
solemne.
- “10 dhjetori” shënimi i Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut. Në këtë aktivitet
asambleistët kanë lexuar 9 nene të Konventës për të Drejtat e Njeriut, në gjuhë të
ndryshme. Ky aktivitet është realizuar në bashkëpunim me OSBE-në dhe Qendrën
Kulturore të Fëmijëve.
-Funksionimi i Asamblesë, mbajtja e mbledhjeve të rregullta të asambleistëve.

e. Komuna e Vushtrrisë
-Siç edhe jeni te informuar, në qershor të vitit 2009 Qeveria e Kosovës ka aprovuar
Strategjinë dhe Planin Nacional të Veprimit për të Drejta e Fëmijëve në Republikën e
Kosovës 2009-2013. Duke u mbështetur në këtë strategji, në sektorin e mirëqenies sociale
si objektiv është parapa “Mbrojtja fëmijëve nga punët e rënda dhe të rrezikshme” ku si
aktivitet është parapa Krijimi i Komiteteve Lokale të Veprimit për monitorimin e punës
së fëmijëve dhe raportimi dhe vlerësimi i KLV në Vushtrri. Komuna e Vushtrris ka
bashkëpunua në menyrë të ngushtë me ketë Komitet. Si rezultat i ketij bashkepunimi ne
kemi arritur te bëjmë identifikimin të fëmijëve që punojnë punë të rënda. Gjithashtu, në
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bashkëpunim me DSHMS u kemi ndihmuar atyre familjeve të cilët për shkak të gjendje
së rëndë sociale, fëmijët janë detyrua të punojnë punë të rënda. Me këtë rast ne kemi
identifikuar 6 femije, të cilët kanë punuar punë të rënda me qëllim të ekzistencës së tyre.
Për t‟iu lehtësuar mirëqenien e tyre dhe me qëllim të largimit të fëmijave nga puna,
Komuna iu ka nddihmuar ne gjera ushqimore dhe asitence sociale këtyre fëmijëve.
-Komuna e Vushtrrisë duke u mbështetur në UA pika 4 dhe Memorandumin e
Mirëkuptimit në mes të MPMS dhe komunës sonë të datës 12.03.2010 ka marrë vendim
për formimin e Komitetit për Parandalimin dhe Eliminimin e Punëve më të Rrezikshme
për Fëmijët në Komunën e Vushtrrisë me këtë rast Komuna po bënë përpjekje të zbatoi
dokumentin strategjikë. Deri me tani jane realizuar keto aktivitete:



Kujdesi ndaj fëmijve me aftësi të kufizuar
Ndarja e buxhetit per shkollim te femijve me aftesi te kufizuar

-Me qëllim të arsimimit të fëmijëve me aftësi të kufizuar, në Komunën e Vushtrrisë
punojnë dy paralele shkolloere speciale të cilat kanë nga 50 nxënës. Përpjekjet tona janë
që të kemi një arsimim gjithëpërfshirës dhe fëmijët me aftësi të kufizuar të kenë qasje
dhe mos të ndihen të diskriminuar.
-Komuna, sipas ligjit mbi arsimin i kushton kujdese transportit te nxënëseve qe kane
largësinë mbi 4 klm. Në mënyrë që fëmijëve t‟iu lehtësohet transporti drejtë shkollë dhe
të luftohet braktisja e bankave shkollore, Komuna në mënyrë të vazhdueshme siguron
transportin falas për këtë kategori të nxënësve.
-Ditën e 1 Qershorit, e njohur si dita për të drejtat e fëmijëve, Komuna e Vushtrrisë e ka
shënuar duku iu ofruar fëmijëve me nevojat të veçanta një ekskurzion në parkun e
Gërmisë në Prishtinë. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte rritja e sensibilizimit dhe integrimit të
fëmijëve më nevojat të veçanta në shoqëri.
-Njësia për të Drejtat e Njeriut në Komunën e Vushtrrisë për realizimin e aktiviteteve për
mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut ka shpenzuar 60.8640 Euro nga buxheti
komunal.

f. Komuna e Istogut
Rezultatet e aktiviteteve të dala nga Plani Nacional i Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve
2009-2013.
Gjithëpërfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në arsim. Evidentimi i rasteve të
fëmijëve me nevoja të veçanta. Evidentimi i rasteve të fëmijëve me nevoja të veçanta në
teren dhe inkuadrimi i tyre në procesin mësimor-paralelet speciale. Synohet që të gjithë
fëmijët me nevoja të veçanta të përfshirë në arsim dhe të integrohen në shoqëri.
Debat me temën “Siguria në shkolla”. Është konkluduar të aplikohet uniforma në
shkolla; kthimi i pedagogeve dhe psikologëve në shkolla; domosdoshme të shtohet
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bashkëpunimi në mes të nxënësve–prindërve–mësimdhënësve; të formohen këshillat e
nxënësve nëpër shkolla; zvogëlimi i rasteve të dhunës nëpër shkolla dhe rrugë. Nga këto
aktivitete kanë përfituar nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore.
Dukuritë që dëmtojnë Shëndetin-Duhani-Alkooli-Narkotikët. Zbatimi i aktiviteteve
vetëdijësuese me fëmijët-nxënësit, në lidhje me shkaktarët që dëmtojnë shëndetin.
Evidentimi i rasteve të nxënësve që konsumojnë Duhan-Alkool-Narkotik; Mbajtja e
ligjeratave nga ana e mjekëve nëpër shkolla mbi pasojat që shkaktojn për shëndetin
Duhani-Alkooli-Narkotikët. Përfitues nga këto aktivitete ishin nxënësit e shkollave të
mesme. Me këtë rast janë shpërndarë Fletëpalosje dhe Postera që bartnin pas vete
sllogane vetëdijësuese;
Po bëjmë përpjekje maksimale si shoqëri dhe institucione që ti largojmë nga rruga
fëmijët lypsarë. Synimi ynë është zvogëlimi dhe evidentimi i rasteve të fëmijëve lypsa.
Mbrojtja e fëmijëve nga punët e rënda. Hulumtimi në teren dhe evidentimi i fëmijëve qe
detyrohen të bëjnë punë të rënda.Kontrrolla të rregullta nga Inspektoret e Punës.
Zvogëlimi i numrit të fëmijëve qe bëjnë punë të rënda, e sidomos të fëmijëve të cilët
bartin pesha të rënda me karroca gjatë ditëve të tregut.
Përfshirja e fëmijëve me nevoja të veçanta në skemën e pensioneve invalidore. Avokimi
për përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në skemën e pensioneve invalidore. Për
vitin 2009 kanë përfituar 77 fëmijë me nevoja të veçanta në Komunën e Istogut, të cilët i
marrinë të ardhurat mujore në lartësi prej 100 euro. Ndërsa për vitin 2010, këtë pension e
marrin edhe 5 fëmijë të tjerë.
Pjesëmarrja e fëmijëve në procesin e vendimmarrjes dhe vetëdijesimi i shoqërisë civile
për të drejtat e fëmijëve. Botimi dhe shpërndarja e Konventës për të Drejtat e Fëmijëve
në të gjitha gjuhët lokale. Rritja e pjesëmarrjes së fëmijëve në proceset e vendimmarrjes
në shoqëri dhe rritja e njohurive mbi të drejtat e tyre.
Mbrojtja e fëmijëve nga punët e rënda dhe të rrezikshme. Analizimi i gjendjes aktuale të
fëmijëve që janë të përfshirë në punë të rënda dhe të rrezikshme, gjatë punës sonë në
teren. Synohet zvogëlimi i numrit të fëmijëve që bëjnë punë të rënda dhe të rrezikshme.
Sigurimi i gjithëpërfshirës së fëmijëve me nevoja të veçanta në arsim. Krijimi i
mundësive për përfshirjen të fëmijëve me nevoja të veçanta në institucionet
parashkollore dhe parafillore. Rritja e përfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta në
procesin e arsimimit në të gjitha nivelet.
Vendosja e tabelave për ndalimin e pirjes së duhanit. Të vendosen nëpër të gjitha
shkollat tabelat për ndalimin e pirjes së duhanit. Përfitues nga këto panfleta do të jenë
nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore.
Projekt: Fëmijët kanë të drejt ti dinë të drejtat e tyre. Manifestimi me rastin e 1 Qershorit
Dita Ndërkombëtare pët të Drejtat e Fëmijëve. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte përfitimi i
njohurive të nevojshme mbi të drejtat e fëmijëve.
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g. Komuna e Kaçanikut
Zbatimi, rishikimi dhe nxjerrja e lesislacionit për të drejtat e fëmijëve: Sensibilizimi i
opinjonit përmes ligjeratve, konferencave dhe takimeve të ndryshme. Nxerrje e
rregulloreve konform ligjeve.
Krijimi i parakushteve të nevojshme për raportim për Konvetën për të Drejtat e Fëmijës:
Janë realizuar trajnime të ndryshme për monitorim të dokumenteve që mbrojnë të
drejtat e fëmijëve. Janë në proces të krijimit të mekanizmave që merren me monitorimin
dhe zbatimin e të drejtave të fëmijëve.
Forcimi i bashkpunimit me institucionin e Ombudpersonit: Kemi pranuar këshilla të
ndryshme për zgjidhjen e problemeve të hasura në punë nga Ombudpersonit.
Gjithëpërfshirja e fëmijëve në arsim cilësor: Synohet ofrimi i kushteve më të mira për
arsimim, si dhe arsimi fillor dhe ai i mesëm të perceptohet si i domosdoshëm për ët
gjithë.
Parandalimi dhe luftimi i dhunës në shkolla: Ç do klasë të mbajë orë n e Kujdestarisë. Të
shtohen Inspektime nëpër shkolla, që do të zvogëlonin numrin e rasteve të dhunës nëpër
shkolla.
Nxitja dhe përkrahja e pjesëmarrjes aktive të fëmijëve dhe të rinjve në krijimin, zbatimin
dhe përcjelljen e programeve dhe masave prevetnitve për shëndetin: Organizimi i
ligjeratave dhe seminareve të ndryshme lidhur me sëmundjet transmetuese,dukurit
devijante etj. Me qëllim të rënies së sëmundjeve që lidhen me ushqimin jo të
shëndetshëm, produktet ushqimore të kontrollohen rregullisht konform standarteve
përkatëse. Hartimi i politikave për ambient të pastërt.
Ruajtja dhe përparimi i shëndetit të fëmijëve dhe të rinjve: Realizimi i puntorive,
ligjeratave dhe seminareve të ndryshme lidhur me pasojat e sëmundjeve transmetuese si
dhe shmangia nga dukurit devijante e të rinjëve. Të synohet zvoglimi i shkallës së
përdorimit të dhe abuzimit të substancave të dëmshme nga fëmijët dhe të rinjët, si dhe
zvoglimi i sëmundjeve të ndryshme që lidhen me sëmundjet transmetuese.
Pjesëmarrja e fëmijëve në procesin e vendimmarrjes dhe vetëdijësimi i shoqërisë civile
për të drejtat e fëmijës: Takime të rregullta të këshillit të veprimit për rini në komunë.
Realizimi i vizitave nëpër institucione lokale dhe qendrore. Realizimi i aktivitete të
rregullta kulturo sportive. Kërkohet, krijimi i strukturave dhe mekanizmave përfajqsues
të zërit të fëmijëve dhe të rinjëve; komunikim më i përshtatshëm në mes fëmijëve dhe
institucioneve; si dhe rritja e pjesmarrjes së fëmijëve në proceset e vendimmarrjes në
shoqëri.
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h. Komuna e Vitisë
Zbatimi, rishikimi dhe nxjerrja e lesislacionit për të drejtat e fëmijëve: Nxjerrja e
rregullores së Kuvendit Komunal për mbrojtjen kundër duhanit dhe alkoholit tek
fëmijët. Nxjerrja e kodit të mirësjelljes për nxënësit dhe mësimëdhënësit e shkollave të
mesme dhe fillore të Vitisë. Me qëllim të monitorimit të zbatimit të rregullores, është
realizuar anketimi i nxënësve nëpër shkolla. Pjesmarrës në këtë anketim ishin rrethë 200
nxënës. Njoftimi i të gjithë nxënësve dhe mësimëdhënësve me kodin e mirësjelljes në
shkollë dhe rregullat e këtij kodi. Rreth 12 nxënës janë informuar me rregullat e kodit
dhe të drejtat e tyre në shkollë.
Krijimi i parakushteve të nevojshme për raportim për Konvetën për të Drejtat e Fëmijës:
Kordinimi ndersektorial, mbledhja e informatave nga sektorët zbatues të dispozitave të
strategjisë. Njoftimi i të gjithë resorve me obligimet që dalin nga strategjia dhe plani
nacional i veprimit për të drejtat e fëmijëve.
Forcimi i bashkpunimit me institucionin e Ombudpersonit: Ekziston bashkpunim
reciprok me zyren regjionale të Ombudspersonit në Gjilan. Në përgjithësi është bërë
shqyrtimi i ankesave të palëve.
Monitorimi i zbatimit të rregullores komunale kundër përdorimit të alkoolit dhe duhanit
tek femijet. Anketimi i nxënësve të shkollës së mesme ”Kuvendi i Lezhës”
lidhur me përdorimin e alkoolit dhe duhanit tek nxenesit. Janë anketur rrethë 200
nxënës.
Gjithëpërfshirja e fëmijëve në arsim cilësor: Në bashkëpunim me OSBE-në, DAK dhe
NJDNJ, është organizuar fushata kundër braktisjejs së shkollës nga nxenesit. Ky takim
është organizuar me drejtorët e shkollave të Komunes së Vitise, me çrast janë njoftuar
mbi rëndësin e vijimit të shkollimit dhe është bërë shpërndarja e pyetësorit nëpër shkolla
mbi perceptimin e fëmijëve për pasojat e braktisjes së shkollës. Organizimi i fushatës një
javore (në disa shkolla fillore dhe të mesme te komunes), që kishte për qëllim informimi
e të rinjëve mbi gjendjen aktuale të vijueshmëris së shkollimit. Organizimi i Expozitës,
që pasqyronte punën e organizatave joqeveritare, shoqerive kulturo-artistike dhe
organizatave tjera komunale, nga rrjeti i OJQ-ve ne Viti. Në këtë fushatë informuese
morën pjesë rrethë 200 nxënës, mësimëdhënës dhe prindër. Gjatë këtyre aktiviteteve janë
shpërndarë broshura që prezentonin të dhënat e dala nga rezultatet e anketimit.
Shënimi i ditës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut: Dhurimi i librave për të drejtat e
njeriut dhe për integrime europiane si donacion nga OSCE-ja. Në shënimin e kësaj dite
ishin prezentë përfaqësues të Komunës, shoqërisë civile, rrjetit të OJQ-ve, si dhe rrethë
50 nxënës të shkollës së mesme “Kuvendi i Lezhës “.
Parandalimi dhe luftimi i dhunës në shkolla: Organizimi i fushatës ani-trafikim;
organizimi i ligjeratave 1 javore nëpër shkollat e mesme të Komunës me temen ”kundër
trafikimit me qenie njerëzore”. Mbi 600 nxënës kanë marr pjesë në këto ligjerata.
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Nxitja dhe përkrahja e pjesëmarrjes aktive të fëmijëve dhe të rinjve në krijimin, zbatimin
dhe përcjelljen e programeve dhe masave prevetnitve për shëndetin: Për këtë qëllim janë
organizuar aktivitete të ndryshme si: Fushatë për mbrojtjen e shëndetit tek fëmijët;
Ligjerata nga mjekët specialist në shkolla për mbrojtje të shëndetit tek fëmijët. Nga këto
aktivitete vetëdijësuese kanë përfituar një numër i konsiderueshëm nxënësish.
Komuna e Vitisë në bashkëpunim me Projektin OAR ”Aster” – Viti dhe Organizat
Rinore, me qëllim të ruajtjes dhe përparimit të shëndetit të fëmijëve dhe të rinjëve ka
organizuar fushata kundër HIV-AIDS , 1 dhjetor 2009; Ligjerata me nxënësit e shkollave
të mesme, për ti informuar mbi mundësitë e mbrojtjes nga HIV-AIDS –it dhe masat
preventive që duhet ndërmarrë. Në realizimin e këtyre aktiviteteve pjesëmarrës ishin një
numër i madhë i nxënësve.
Pjesëmarrja e fëmijëve në procesin e vendimmarrjes dhe vetëdijësimi i shoqërisë civile
për të drejtat e fëmijës: Shënimi i ditës ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve “1
Qershori”. Po këtë ditë janë realizuar aktivitetet si: debat me nxënës për të drejtat e
femijëve; shfaqja “kino-shoë” me personazh të “MR. Bean”, organizimi i një pikniku me
nxënës të paraleles së bashkëngjitur, shetitje dhe një darkë e përbashkët. Në këto
aktivitete akne marrur pjesë rreth 400 fëmijë të moshave të ndryshme.
Shënimi i ditës ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve në bashkëpunim me shoqërinë
civile dhe projektin OAR “Aster” – Viti. Për këtë qëllim janë organizuar: Ekspozit në
pikturë – me motivë të drejtat e fëmijëve si dhe shfaqja “maskenball”. Në ekspozitë jaën
paraqitur punimet e 20 nxënësve; ndërsa në maskenball kanë marrë pjesë rrethë 50
nxënës dhe janë ndarë shpërblime për tri maskat më të mira.

i. Komuna e Fushë Kosovës
Prioritet i Komunës së Fushë Kosovës është fuqizimi i mekanizmave institucional për
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Në vazhdimësi zbatohen aktet ligjore dhe rregulloret
komunle që kanë ndikim në parandalimin e praktikave që rrezikojnë shëndetin e
fëmijëve.
Me rastin e 22 – prillit ditës së Tokës, së bashku me zyrtarin për ambient janë
organizuar fushata nepër shkollat fillore si dhe janë formuar grupet e ekologeve nepër
shkolla, tani këto grupe janë aktive dhe funksionale.
Me rastin e “22- majit” Dita kundër braktisjes së fëmijeve, është organizuar fushata
vetëdijësuese, me çrast fëmijët kan sfiluar në sheshin e qytetit duke bartur panfleta me
moton kundër braktisjes së fëmijëve si dhe janë organizuar disa aktivitete sportive.
“1 Qershori” Dita Ndërkombetare e fëmijëve: Me këtë rast janë organiauar fushata nëpër
shkolla me nxënësit e shkollave fillore, është berë Promovimi i rregullores për mbrojtjen
e fëmijeve që dëmtojnë shëndetin dhe zhvillimin e tyre, e cila rregullore është e mirtauar
dhe është në fuqi nga 2006.
Aktivitete të tjera:
 Tryezë e rrumbullakët në bashkpunim me organizaten Amici dei Bambini me
temë: Strehimi i fëmijëve.
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Debat me temë: Gjendja aktuale në Arsim në Komunën e Fushë Kosovës dhe
nevojat për ofrimin e shërbimeve psikosociale nepër shkolla.
Konferenca për të Drejtat e Fëmijëve.

j. Komuna e Gjakovës
Njësia për të Drejtat e Njeriut si pjesë e institucionit komunal në fushëveprim e saj ka
promovimin e plotë të drejtave të njeriut, barazinë gjinore, mbrojtjen e të drejtave të
fëmijëve dhe të komuniteteve. Gjithashtu bënë përpjekje të përkrahë projektet e OJQ-ve
që merren me promovimin e barazisë gjinore, aktivitetet e grumbullimit të dhënave
bazuar në moshë, gjini dhe etni të grupeve (komuniteteve), rastet e dhunës në familje.
Bashkërendimin e punëve dhe bashkëpunimin e mirëfilltë me të gjitha drejtoritë që
prekin në fushën e barazisë gjinore, këshillimin për rastet e grave të ndara nga
bashkëshortët, lidhur me përfitimin e ndihmave sociale, krijimin e partneritetit me
subjektet relevante në komunë ,etj.
Aktivitetet e realizuara për periudhën Janar- Dhjetor të vitit 2010 kryesisht kanë qenë:
- Pjesëmarrja ën prezantimin e Draft–Planit strategjik për organizimin e Arsimit
Gjithëpërfshirës së fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore në arsimin Para Universitar
në Kosovë;
-Pjesëmarrja në tryezën e rrumbullaket me temën ”Pushimi i lehonisë dhe lobim për
zgjatjen e tij”. Kjo tryezë është organizuar nga forumi i gruas së AGK ;
-Bashkëpunimi i rregullt i NJDNJ me Institucionin e Ombudspersonit;
-Mbledhja e të dhënave të rasteve të dhunës në familje në Shërbimin Policor të Gjakovës
dhe në Shtëpinë e Sigurt. Për periudhën 2010 kemi 19 raste nga Policia e Gjakovës
ndërsa nga shtëpia e Sigurte 13 raste të dhunës në familje;
-Në bashkëpunim me shoqatën SHEPF, është zhvilluar dhe realizuar projekti
“Vetëdijësimi i vajzave nga zonat rurale për vijim të shkollimit të mesëm”. Ky projekt
është mbështetur nga Komisioni Evropian, përmes OJQ-së Syri Vizion;
-Referimi për në “Shtëpinë e Sigurt” të 6 raste për strehim të dhunës në familje;
-Pjesëmarrja në debatin me temën “ Fëmijët si kërkues të lëmoshës- përgjegjësia e
shoqërisë“ e organizuar nga CBDC në bashkëpunim me Forumin për Iniciativa
Qytetare”;
- Promovimi i NJDNJ –ës në institucionet dhe shkollat e Komunës së Gjakovës;
-Në bashkëpunim me OSBE-në, është organizuar një punëtori që kishte për qëllim
adresimin e drejtë të braktisjes së shkollave si dhe fenomenin e lypjes tek fëmijët;
-Me rastin e “1 Qershorit” ditës ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve, është mbajtur
manifestimi kulturor-artistik i titulluar “Fëmijët në skenë” ku fëmijët shfaqen program të
ndryshëm kulturor;
-Në bashkëpunim me organizaten e CBDC ëshët organizuar një takim pune, me temë:
“Policia dhe kodi i mirësjelljes me qytetar – fëmijë”;
-Gjatë kësaj periudhe raportuese, në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare dhe
ato vendor janë ndihmuar PZH, si: banorët skamnor dhe ata të përfëshir në vërshime
janë ndihmuar kryesisht me produkte ushqimore dhe jo ushqimore, mbi 200 sungjera,
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120 pako higjenike, 2 lopë, 5 multikultivator , 70 thasë miell, 50 litra vaj si dhe shumë
gjëra të tjera ushqimore. Gjithashtu janë ndërtuar edhe 5 shtëpi për personat e
zhvendosur nga regjion dhe mbrenda për mbrenda;
-Janë nxjerr mbi 30 çertifikata per rregullimin e dokumentacioneve te ndryshme për
fëmijët me asistencë sociale, ndërkaq me vonesë janë regjistruar 8 fëmijë;
-Pas përjetimit të dhunës në familje dhe me qëllim të kërkimit të ndihmës, viktima së
bashku me 3 fëmijë ëshët paraqitur në zyrën e NJDNJ-ës. Rasti është referuar për ën
“Shtëpinë e Sigurtë” dhe në të njejtën kohë i janë rregulluar dokumentet e nevojshme të
identifikimit.

k. Komuna e Malishevës
-Ofrimi i shërbimeve më të mira shëndetësore: Me qëllim të përmirësimit të kushteve
për një shërbim më të mirë shëndetësor, është përkrahur Qendra Kryesore e Mjekësisë
Familjare. Me këtë rast është bërë rregullimi i infrastrukturës shëndetësore si dhe paisja
me medikamente mjesore si laboratore, etj.
Ofrimi i shërbimeve më të mira për qytetarë në Administratën Komunale: Përmirësimi i
infrastrukturës dhe shërbimeve më të mira për qytetarë në sektorin e Ofiqarisë si dhe
sektorë tjerë. Ofrimi i shërbimeve dhe krijimi i lehtësirave në marrjen e dokumentave
identifikuese për qytetarë( si çertifikata lindje, rexhistrim i femijeve, etj).
Parandalimi i dukurive negative për të mitur: Aprovimi i Rregullores Komunale për
mbrojtjen e të Miturve nga dukuritë negative që dëmtojnë shëndetin dhe zhvillimin e
tyre potencial. Organizimi i debateve me të rinjët me qëllim të parandalimit
tëpërdorimit të pijeve alkoolike, duhanit si dhe dukuri tjera që rrezikojnë shëndetin dhe
zhvillimin e tyre potencial. Synimi ynë është zvogëlimi i shkallës së përdorimit të
substancave të dëmshme nga fëmijët.
Sensibilizimi i qytetarëve për të drejtat e njeriut: Informimi i qytetarëve për të drejtat e
tyre të garantuara me dokumente vendore dhe ndërkombëtare. Për këtë qëllim janë
organizuar takime të ndryshme, debate dhe tryeza me qytetarë dhe grupe te interesit
(grupmosha të ndryshme).
Mbrojtja e ambientit në kontest të të drejtave të njeriut: Rregullimi infrastrukturor
urbane; Aprovimi i Planit Zhvillimor dhe Urban të Komunës e Malishevës; Aprovimi i
Rregullores komunale për mbrojtjen e ambientit; Deponimi i mbeturinave në një mënyrë
të sigurtë dhe të shëndetëshme për ambientin; aktivitete këto që do të na siguronin
krijimin e një ambienti të shëndetshëm për jetë dhe zhvillim normal për të gjithë
qytetarët.
Gjithëpërfshirja dhe barazia në arsimin cilësor: Sigurimi i kuadrit të kualifikuar të cilët
janë zgjedhur në vitin shkollor 2009/10; Krijimi i hapësirave të reja shkollore për nivelin
e arsimit fillor dhe atij të mesëm të ulët ( ndërtimi i 3 shkollave ku është krijuar hapësirë
për 940 nxënës); Shkolla Profesionale për 424 nxënës; Riparimi i shkollave ekzistuese;
Pajisja e shkollave me inventarë dhe paisje të tjera laboratorike; Sigurimi i transportit për
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nxënës, përfitues janë mëse 500 nxënës; Anketime me nxënës për të drejtat e tyre dhe
hulumtime për zabtimin e reformave në Arsim; Ofrimi i kushteve më të mira për dy
paralelet e bashkangjitura (pajisja me mjete korrektuese); Mbajtja e takimeve me drejtorë
të shkollave, këshillin e prindërve dhe këshillin e nxënësve për fenomenin e braktisjes së
shkollës; Infrastruktura shkollore ka përfituar edhe 84.315 € nga Banka Botërore.
Përmirësimi i situatës së të drejtave të fëmijëve: Ofrimi i rekomandimeve për ngritjen e
cilësisë në mësim dhe përmirësimin e të drejtave të fëmijën, ato të drejta ku kemi
evidentuar mangësitë; Formimi i komiteteve shkollore për të drejtat e fëmijëve; Me
rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve është bërë pregatitja dhe shpërndarja e
manualeve për të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të drejtat e fëmije në veçanti; Rritja e
promovimit dhe respektimit të të drejtave të fëmijëve; Përcaktimi i prioriteteve në
fushën e të drejtave të fëmijëve; Identifikimi i zbrazëtirave në fushën e të drejtave të
fëmijëve; Komiteti shkollor për të drejtat e fëmijëve funksionon si mekanizëm shkollor
dhe ka për qëllim avancimin e të drejtave të fëmijëve në përgjithësi.

l. Komuna e Deçanit
NJDNJ në Komunën e Deçanit në vazhdimësi bënë përcjelljen dhe këshillimin e rasteve
të paraqitura të dhunës dhe ankesave të tjera ankesave të ndryshme. Është konstatuar se
problemi më madhorë është funksionalizimi profesional i strehimoreve. Nuk mundë të
përmbushë kushtet elementare për qytetarë, rendi shtëpiak i paraparë me rregullore
thehet si nga ana e udhëheqëve të institucionit ashtu edhe nga klientat. Problem tjetër
është mundësut e vogla të punësimit ët viktimave dhe mos mirëpritja e viktimave në
gjirin familjarë.
Më 22 mars është organizuar aktiviteti ,,Jo Ndotjes,për një ambient më të pastër”. Ky
aktivitet është realizuar në bashkëpunim me SH.e Intelektualëve te Pavarur, Drejtorati i
Sherbimeve Publike, financuar nga E.Stiftung. Të rinjët e shkollave të mesme kanë
bartur fanella me moton “jo ndotjes” dhe në të njejtën kohë e kanë pastruar qytetin.
Gjithashtu, në qytet janë mbjellur lule dhe drunj dekorativ.
Më “1 Qershor” Dita ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijëve: për shënimine kësaj dite
janë udhëzuar Drejtorët e Shkollave të Komunës që ora e parë e mësimit t‟i kushtohet të
drejtave të fëmijëve. Me çrast edukatorët ju kanë ligjëruar fëmijëve mbi mbrojtjen dhe
respektimin e të drejtavetë tyre. Gjithashtu janë shpërndarë ekzemplarë të Konventës
për të Drejtat e Fëmijëve nëpër shkolla.
Në bashkëpunim me OSBE-në, është mbajtur një mbledhje pune për mbrojtjen e
fëmijëve me temën ,,Siguria dhe e drejta e fëmijës”. Në takim kryesisht është diskutuar
për fëmijët lypsarë, fëmijët në situata rruge, gjithashtu ështëprezentuar koncepti i TaskForce dhe mjetet e saj për mbrojtjen e fëmijëve. Sipas të dhënave që posedojmë është
konkluduar që në Komuna e Deçanit nuk ka raste të fëmijëve lypsarë por problem
mbeten fëmijët endacak të komunave fqinje.
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Në bashkëpunim me Hendikosind he OJQ “Syri i Vizionit, Shkollës së të Verbërve në
Pejë, është organizuar një punëtori që kishte për qëllim rritjen e vetëdijes mbi arsimimin
e fëmijeve më aftësi të kufizuara. Pjesënmarrës në punëtori ishin përfaqësues të
institucioneve që merren me arsimimin e fëmijëve, Qendrat për Punë Sociale, prindër të
fëmijëve me aftësi të kufizuara, edukatorë të shkollave speciale.
Në bashkëpunim me OSBE-në, është shënuar Dita e Demokracisë. Qytetarët janë
informuar mbi historikun e kësaj dite, që ndryshe njihet si “Dita e derës së hapur për ët
gjithë”. Po këtë ditë është formuar Asambleja e Fëmijëve të Deçanit, fëmijëve ju janë
shpërndarë dersa me mbishkrime “prano sfidën e demokracisë”. Gjithashtu është
organizuar Kuizi në nivel regjional për të Drejtat e Njeriut.
Në bazë te Memorandumit te bashkëpunimit dhe në bashëkpunim Drejtorinë e Arsimit,
OJQ “Vizioni i Shekullit 21”, është implementuar projekti “Të ndihmojmë Femrën në
Shoqërinë Demokratike”. Me këtë rast janë organizuar trajnime të ndryshme kundër të
gjitha formave të dhunës, e në veçanti kundër dhunës në shkolla. Në këtë kontekst janë
organizuar edhe gjashtë punëtori, njëra ndër to është realizuar me popullatën e
komunitetit RAE. Kryesisht, përfitues nga këto aktivitete kanë qenë të rinjët, nga mosha
15-24 vjeç. Projekti ka zgjatur një muaj dhe është përkrahur financiarisht nga MPMS.

m. Komuna e Prizrenit
Monitorimi i zbatimit të strategjive dhe planeve të veprimit të fushave të ndryshme të të
drejtave të njeriut: Identifikimi i mangësive, propozime për fuqizimin dhe ndryshimin e
mekanizmave për zbatim dhe monitorim; Hartimi i Planeve komunale të veprimit;
Aprovimi i Planeve; organizimi i tryezave të rrumbullakta, debateve.
Informim dhe përcjellja e zhvillimeve të rëndësishme në sfera të ndryshme të të Drejtave
të Njeriut: Pjesëmarrje të rregullta në trajnime, seminare, konferenca, debate dhe
aktivitete të ngjashme; Paisje me dokumente dhe materiale të nevojshme për monitorim
dhe zbatim të legjislacionit mbi të Drejtat e Njeriut.
Aftësimi i Asambleistëve për përdorimin e legjislacionit në fushën e Qeverisjes lokale:
Organizimi tri moduleve dhe i ligjëratave mbi ligjet, qeverisjen lokale, evokimin,
paraqitje mediale; Pajisja e Asambleistëve të rinj, në veçanti të grave asambleiste me
njohuri dhe shkathtësi të nevojshme mbi ligjet dhe qeverisjen lokale.
Promovimi i profesioneve të ndryshme jo tipike për femra dhe mundësive për shkollim:
Debatim mbi interesimin dhe mundësinë e regjistrimit të nxënësve në shkolla të mesme,
në profile ku zakonisht shkojnë vetëm djemtë, pëlqimi i profesioneve të pa zakonta për
vajza; Shënimi i “Ditës së Vajzave” me 22 prill 2010; Vizita e institucioneve dhe
ndërmarrjeve private dhe njoftimi me profesione të ndryshme me qëllim të identifikimit
të profesioneve të ardhshme (si lloj orientimi profesional).
Promovimi i të Drejtave të Fëmijëve: Shënimi i ditës ndërkombëtare të fëmijëve, duke
organizuar aktivitete me nxënës të gjashtëshkollave fillore dhe disa çerdhe të komunës
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së Prizrenit; Përcjellja e mesazheve edukative dhe senzibilizuese për të drejtat e fëmijëve;
involvimi dhe përqendrimi i Kryetarit të Komunës, përfaqësuesëve të Drejtorive
Komunale dhe institucioneve tjera relevante, mbi rritjen e mundësisë së argëtimit të
fëmijëve.
Parandalimi i trafikimit me qenie njerëzore: Organizimi i Fushatë senzibilizuese;
realizimi i debatit kundër Trafikimit me qenie njerëzore.
Organizimi i fushtës sensibilizuese nëpër shkolla të mesme në Komunën e Prizrenit, me
qëllim të promovimit të të drejtave të grave dhe parandalimit të dhunës ndaj grave. Me
këtë rast i është dhënë mundësi nxënësve për të shprehur opinionet e ndryshme dhe
është ndikuar në krijimin e koncepteve dhe qëndrimeve pozitive ndaj kësaj dukurie e
cila ndërlidhet edhe me paraqitjen e dhunës në shkolla.

n. Komuna e Mitrovicës
Njësia komunale për të drejtat e njeriut është formuar dhe funksionon që nga maji i vitit
2008, në kuadër të Drejtorisë së Administratës dhe Personelit. Është e përbërë nga
Zyrtari për të drejtat e fëmijëve, Zyrtari për komunitete, Zyrtari për barazi gjinore dhe
Koordinatori i njësisë.
Partneritetet në projektin Kundër trafikimit të qenieve njerëzore me organizatën
AED: Trafikimi me qenje njerëzore është njëra nga komponentët të cilat i trajton
NJDNJK, dhe në këtë drejtim është realizuar një projekt nga organizata AED në
bashkëpunim me NJDNJK. Për realizimin sa më të mirë të këtij projekti është formuar
një bord i përbashkët, që përbëhej nga përfaqësues të institucioneve që marren me këtë
problematikë. Ky bord ka për qëllim që ti diskutoj, të përgatis rekomandime,
konkluzione dhe dokumentet tjera të nevojshme për çështjen e luftimit të trafikimit me
qenje njerëzore. Më qëllim të realizimit të projektit, Komuna e Mitrovicës ka krijuar
mundësit për shfrytëzimin e hapësirave të objektit komunal.
Partneritetet në projektin për të drejtat e fëmijëve organizuar nga CBM: Në
bashkëpunim me Organizatën joqeveritare CBM është realizuar projekti për të drejtat e
fëmijëve “Zero Cool”. Ky projekt është realizuar me nxënës të shkollave të mesme dhe si
qëllim kryesor kishte luftimin e dukurive negative dhe promovimin e të drejtave të
fëmijëve. NJDNJK, pa dyshim ishte pjesë kyqe dhe tejet aktive në organizimin e
tryezave dhe debateve të organizuara, të cilat ishin të paparapa në projekt. Dhe
njëkohësisht ka siguruar hapësira për mbajtjen e këtyre takimeve.
Dita ndërkombëtare e fëmijëve bashkëorganizim me OSCE dhe bankat në Mitrovicë:
“1 Qershori” Dita ndërkombëtare e fëmijëve është shënuar me aktivitete të ndryshme në
Komunën e Mitrovicës. Këto aktivitete janë organizuar nga NJDNJK dhe janë
mbështetur nga OSCE, Bankat komerciale dhe Çerdhja e Qytetit. Këto aktivitete
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kryesisht kanë qenë vizitimi i monumenteve të ndryshme historike, koncerte dhe shfaqje
të ndryshme për fëmijë.
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IX.

SHTOJCA II- RAPORTET E REALIZUARA NGA ORGANIZATAT
JOQEVERITARE DHE NGA AGJENCITË E KOMBEVE TË
BASHKUARA MBI MBROJTJEN DHE RESPEKTIMIN E TË
DREJTAVE TË FËMIJËVE

a. Down Syndrome Kosova
Shkurtimisht te arriturat dhe sfidat qe reflektojnë respektimin dhe mbrojtjen e te
drejtave te fëmijëve:
-

Organizimi i Shënimit të Ditës Botërore të personave me Sindromin Doën.

Organizata Doën Syndrome Kosova ne Bashkëpunim me ZKM/ZQM, me 21 mars 2010,
organizuan shënimin e ditës botërore te personave me sindromën Doën.
Ky aktivitet, organizohet për herë të katërt në Kosovë dhe është hera e tretë që
organizohet në partneritet me ZKM/ZQM.
Qëllimi i shënimit të ditës botërore:
-Ndërgjegjësimi i institucioneve vendimmarrëse dhe shoqërisë për personat e prekur me
sindromin Doën si dhe sensibilizimi i opinionit duke stimuluar/inkurajuar te rinjtë me
sindromin Doën së bashku me moshataret e tyre te përforcojnë te audienca/publiku
aftësitë, talentin,shmangies se izolimit si dhe përafrim ne realizimin e ëndrrave te tyre
për mundësi të barabarta dhe integrim brendapërbrenda shoqërisë.
Ne shënimin e ditës botërore, ishin te pranishëm 531 pjesëmarrës; si prindër te fëmijëve
me aftësi te kufizuar, profesionist te fushave relevante, përfaqësues te institucioneve
qeveritare dhe publike, media dhe përfaqësues te organizatave te personave me aftësi te
kufizuar.
-

Iniciative avokuese per krijimin e grupit te punës për hartimin e strategjisë për
organizimin e arsimit gjitheperfshires te fëmijët me nevoja te veçanta arsimore
2010-2015.

DSK, ne bashkëpunim me MASHT-in, respektivisht Njësinë e arsimit special,
ZKM/ZQM dhe mbështetur nga USAID, ISC, si dhe ne koordinim me UNICEF dhe
Universitetin Jyväskylä, Finland.
Përmes, tre punëtorive te organizuar ne nivel vendi dhe disa takimeve me grupe
profesionistesh, procesi i hartimit dhe finalizimit te strategjisë, ka përfunduar me
organizimin e debateve publike ne shtate komunat duke përfshirë grupe te interesit dhe
akter lokal: personel te shkollave, mesimdhenes, drejtor te DKA-ve dhe përfaqësues te
komuniteteve.
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Komponent e rëndësishme e strategjisë pesëvjeçare, konsideroj definimin e objektives se
pare te strategjisë mbi intervenimin e hershem dhe identifikimin te fëmijët me nevoja te
veçanta arsimore.
-DSK, gjate vitit 2009/2010, ka krijuar partneritet dhe bashkëpunim shume te ngushtë
me 11 komuna ne vend dhe 21 shkolla fillore si dhe 7 institucione parashkollore. Gjate
kësaj periudhe DSK, ka regjistruar 23 fëmijë ne shkollat e rregullta fillore dhe 17 fëmije
ne institucione parashkollore ne ter vendin.
-DSK, vren nje përmirësim ne rritje edhe ne shërbimet shëndetësore bazike dhe ne
shërbime mjekësore sekondar. Sidomos ne disa qendra te mjekësisë familjare ne
Prishtine, Ferizaj, Prizren, Mitrovice dhe Gjakove. DSK, ne Prizren dhe Ferizaj gjate 2010
ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për sigurimin e shërbimeve te fizioterapisë
dhe logopedisë me Qendrën Kryesore familjare ne Ferizaj dhe Prizren.
-DSK, vlerëson se shërbimet shëndetësore terciare, sidomos, trajtimet shendetsore,
rehabilitimi, habilitimi dhe operacionet per organet jetësore te fëmijëve ka mungesë te
shërbimeve deri ne fatalitet. Ne ketë fushe DSK, është duke implementura një projekt nje
vjecar mbështetur nga USAID-ISC, qe ka te beje me Transparencën per programin për
shërim jashtë vendit pran Ministrisë se Shendetesis, me qellim qe fëmijët me me aftësi te
kufizuar te përfitojë nga fondi i ketje programi.
-Doën Syndrome Kosova (DSK) ne kuadër te projektit 24 muaj (2010-2011)“Avokim për
programin Intervenimi i Hershem te Fëmijët me Nevoja te Veçanta Arsimore” i cili
mbështetet nga Bashkimi Evropian, Qeveria e Kosovës-ZKM/ZQM dhe menaxhohet
nga Zyra e Komisionit Evropian ne Kosove ka organizuar konferencën dy ditore
rajonale me teme; Intervenimi i Hershem te Fëmijët me Nevoja te Veçanta Arsimore, ne
28 dhe 29 Tetor 2010, ne Hotel Grand, Prishtine.
Kjo Konferencë Rajonale, gjithashtu ka qene e planifikuar si aktivitet ne Planin e
Veprimit Kombëtar te Personave me Aftësi Te Kufizuar 2009-2011 dhe ne Strategjinë për
organizimin e Arsimit Gjithperfshires për Fëmijët me Nevoja te Veçanta Arsimore 20102015, bazuar ne punën dhe përpjekjet efektive te aktiviteteve avokuese te DSK-s.
Konferenca regjionale –Intervenimi i Hershem te Fëmijët me Nevoja te Veçanta
Arsimore e pare e këtij lloji ne Rajonin e Ballkanit perëndimorë është mbështetur nga
partner dhe donator te respektuar si: Qeveria e Republikës se Kosovës, Zyra e
Kryeministrit Zyra për Qeverisje te Mire; Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
(MASHT), Ministria e Kulturës Rinis dhe Sportit (MKRS), Komuna e Prishtinës, OSBE-ja,
Kompania AMM-ProReklama, Grand Hotel, City Taxi, Charity Clube-AUK, Radio
Televisioni 21 (RTV 21), Gazeta Express, Butterfly company dhe City Creative.
Qëllimi i konferencës rajonale:
-Krijimi i një grupi regjional të profesionistëve për të promovuar intervenimin e
hershëm duke shkëmbyer eksperienca dhe ekspertize me të gjithë grupet e interesit në
nivel regjional si dhe atë ndërshtetërorë.
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-Krijimi i partneriteteve si dhe arritja e komunikimit ndërmjet institucioneve relevante
shtetërore për të lehtësuar programet e intervenimit të hershëm, në përgjithësi
mundësimi i një kualiteti më të mirë të jetës për zhvillimin e fëmijëve me nevoja te
veçanta arsimore.
-Forcimi i konceptit të rëndësisë së intervenimit të hershëm për fëmijët me nevoja te
veçanta arsimore si një e drejtë themelore njerëzore, që është në përputhje me
standardet e Bashkimit Evropian si dhe konventës se te drejtave të personave me aftësi
të kufizuara.
Te pranishem ne conference: përfaqësues nga Mbretëria e Bashkuar (Zt. Bob Black, Znj
Cecile Mackinnon), si dhe Presidentja e European Doën Syndrome Association, znj Cora
Halder, përfaqësues te rajonit, si: Znj. Marta Sorgei (Serbia), Dr. Bojana Grobacnik dhe
Andreja Stular (Sllovenia), Zt. Ivan Stanicof (Bullgaria), Ingrid Jones dhe Ermira Kurti
(Shqiperia), prezantuan rolin dhe rendësin e bashkëpunimit ne fushën e intervenimit te
hershem the nevojës për themelimin e rrjetit ballkanik te mbështetjes per fëmijët me
nevoja te veçanta arsimore, ku secili tyre prezantuan situatën e mundësive te edukimit
dhe arsimit gjithperfshires për fëmijët me nevoja te veçanta arsimore ne vendet e tyre.
Gjate konferencës është mundësuar shkëmbim i praktikave dhe informatave qe kane te
bëjnë me përmirësimin e shërbimeve te ndërhyrjes dhe investimeve ne femijrine e
hershem drejt mbrojtjes dhe respektimit te te drejtave te fëmijëve.
Gjate punëtorisë se pare është arritur krijimi i Rrjetit te Rajonit te Ballkanit për
Mbështetjen e Hershem ( ne ang. Ballkan Regional Early Support Netëork- BRESN).

b. Organizata Ndërkombëtare e Punës, Programi Ndërkombëtar i
Eliminimit të Punës së Fëmijëve ILO-IPEC
RAPORT- AKTIVITETET E ILO-IPEC PËR TË ELIMINUAR PUNËN E FËMIJËVE
NË KOSOVË GJATË VITIT 2009-2010
PRAPAVIJA DHE PRIORITETET
Në vitin 2004 ILO dhe Minsitria e Punës dhe Mirëqenie Sociale lansoi Programin për
Eliminimin e Punës së Fëmijëve (IPEC) në Kosovë. Që nga atëherë, ILO-IPEC ka
siguruar asistencë teknike dhe financiare për autoritetet, partnerët social dhe shoqërinë
civile për të eliminuar Format më të Këqija të Punës së Fëmijëve në kuadër të kornizës së
programit sub-regjional, Projekti i Asistencës Teknike kundër Eksploatimit Punues
dhe Seksual të Fëmijëve, duke përfshirë edhe trafikimin, në shtetet e Europës Qendrore
dhe Lindore (PROTECT CEE). Nën ombrellën e këtij programi, projektet nën-regjonale
në vijim janë implementuar në Kosovë:
-“Luftimi i Punës së Fëmijëve në shtetet e zgjedhura të Paktit të Stabilitetit: Ngritja e
Kapacitetit dhe Veprimi Direkt-Programi Nën-Regjional me fokus në Format më të
Këqija të Punës së Fëmijëve”(Tetor 2003-Qershor 2008, i financuar nga Qeveria
Gjermane) dhe

185

-“Trafikimi dhe Format më të Këqija të Punës së Fëmijëve në Evropën Qendrore dhe
Lindore (Faza II)”(Tetor 2006-Dhjetor 2009, i finacuar nga Departamenti Amerikan i
Punës).
-“Mbështetja e aktiviteteve për ngritje të politikave për Luftimin e Punës së Fëmijëve në
Evropën qendrore dhe Lindore”(Janar-Dhjetor 2010, i financuar nga Qeveria Gjermane).
Aktivitetet kryesore janë të fokusuar në:
 Përfshirja e Punës së Fëmijëve në legjislacion dhe politika,
 Ngritja e kapaciteteve për autoritetet publike, partnerët social dhe shoqërinë
civile,
 Themelimi dhe pilotimi i Sistemit të Monitorimit të Punës së Fëmijëve(SMPF),
 Shërbime direkte për fëmijët e përfshirë apo në rrezik për t‟u përfshirë në FKPF
dhe
 Ngritja e vetëdijes për situatën e punës së fëmijëve.
Gjatë periudhës prill 2009-qershor 2010, ILOIPEC ka implementuar projektin e Llogarisë
Plotësuese të Buxhetit të Rregullt të ILO në
Kosovë, financuar nga Qeveria Italiane. Në
kuadër të këtij projekti, ILO-IPEC ka mbështetur
procesin e hartimit të Strategjisë dhe Planit
Kosovar të Veprimit për Prandalimin dhe
Eliminimin e Formave më të Këqija të Punës së
Fëmijëve ndjeshmëri në çështjet gjinore duke u
bazuar në konsultimet me institucionet
relevante. Për më tepër, ILO-IPEC në kuadër të
këtij projekti është angazhuarpër fuqizimin e
autoriteteve
publike,
sindikatave
dhe
organizatave të punëtorëve në adresimin e punës së fëmijëve duke u bazuar në
konventat bazë të ILO-s, përfshirë punën e fëmijëve dhe duke ngitur kapacitetet e tyre
për të marrë pjesë në hartimin e Strategjisë dhe Planit Kosovar të Veprimit dhe për
mobilizim të resuserseve.
PËRFSHIRJA E PUNËS SË FËMIJËVE NË LEGJISLACION DHE POLITIKA
Si rezultat i avokimit nga ILO-IPEC në Kosovë dhe angazhimit të institucioneve
relevante, çështja e punës së fëmijëve është përfshirë në dokumentet, strategjitë dhe
planet e veprimit në vijim:
-Strategjia dhe Plani i Veprimit për të Drejtat e Njeriut 2009-2011 (e aprovuar nga
Qeveria me 3 Djetor 2008). Puna e Fëmijëve është drejtpërdrejt e adresuar në dokument
në kuadër të komponentit mbi të drejtat e fëmijëve, e fokusuar në eliminimin e FKPF.
-Strategjia dhe Plani i Veprimit për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve 2009-2013 (e
parovuar përmes Vendimit të QEVERISË NR.07/69 PREJ 19 Qershor 2009). Seksioni 5.1
vecanërisht adreson mbrojtjen e fëmijëve kundër Formave të Rrezikshme të Punës
Fëmijëve, Seksioni 5.5 adreson parandalimin e trafikimit dhe mbrojtjen e fëmijëve
viktima të trafikimit dhe Objektivi 6 adreson Drejtësinë për të Mitur.
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-Plani i Veprimit për Partneritet Evropian për vitin 2009 (i aprovuar nga Vendimi i
Qeverisë Nr 4/78 prej 13 Gusht 2009). Vendosja e një bazë specifike të të dhënave mbi
punën e fëmijëve dhe replikimi i Sistemit të MPF në mbarë Kosovën janë veprimet
kryesore në kuadër të prioritetit afatshkurtë “Adoptimi dhe implementimi adekuat i
legjislacionit për të siguruar mbrojtje ligjore fëmijëve”.
-Strategjia (2010-2016) dhe Plan i Veprimit për Parandalimin dhe Eliminimin e Punës
së Fëmijëve (2010-2013) është hartuar prej Grupit Teknik Punues (partnerët kryesor në
nivel qendror) dhe është diksutuar përgjatë shumë takimeve konsultuese me
përfaqësuesit e institucioneve kryesore lokale dhe qendrore, partnerët social, agjensitë e
KB dhe donatorë. Dokumenti pritet të finalizohet deri në fund të muajit qershorit dhe të
përcjellet tek autoritetet relevante për miratim. Strategjia (2010-2016) dhe Plan i
Veprimit për Parandalimin dhe Eliminimin e Punës së Fëmijëve (2010-2013) është
miratuar nga KKPEPF me datën 8 Qershor 2010. Me datën 18 qershor 2010 është mbajtur
një takim i GTP për hartimin e startegjisë dhe planit të veprimit për të finalizuar
implikimet bugjetore të institucioneve përgjegjësë për implementimin e aktiviteteve
përkatëse të parapara në dokument. Pas spastrimit financiar nga Ministria e Financave,
dokumenti do të dorëzohet në qeveri për aprovim.
KORNIZA INSTITUCIONALE
-Grupi Teknik Punues për hartimin e Planit Kosovar të Veprimit mbi Prandalimin
dhe Eliminimin e Formave më të Këqija të Punës së Fëmijëve 2010-2012 është
themeluar nga KKPEPF në Maj 2009.
-Në vazhdimësi të përkrahjes së ILO IPEC për MPMS në vendosjen e sistemit të
Monitorimit të Punës së Fëmijëve, deri në fund të vitit 2009 Komitetet Lokale të
Veprimit mbi MPF janë themeluar në gjashtë rajone (Prishtinë, Prizren, Mitrovicë,
Gjilan, Obiliq dhe Gllogovc) për a/kordinimin e aktiviteteve të SMPF, b/ rishikimin e të
dhënave të konsoliduara për punën e fëmijëve nga Qendrat për Punë Sociale, c/
përgatitjen e planeve vjetore të veprimit për adresimin e punës së fëmijëve në nivelin
komunal dhe d/ nxjerrjen e rekomandimeve për veprime të mëtutjeshme në fuqizimin e
regimeve locale për punën e fëmijëve. KLV-të janë themeluar në bazë të marrëveshjeve
në mes të Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Kryetarëve të Komunave të
targetuara. Njëkohësisht gjatë vitit 2009 është përgatur një raport me rekomandime për
shtrirjen dhe institucionalizimin e MPF. Raporti është përgatitur në bazë të përvojës së
dokumentuar të IPS-së dhe Grupit Teknik Punues për MPF, vizitave të realizuara në
terren dhe intervistave të drejtpërdrejta me anëtarët e Komiteteve Lokale të Veprimit
mbi MPF në gjashtë komunat e pilotuara.
-Në mars të vitit 2010 Instituti për Politika Sociale-MPMS filloi replikimin e MPF gjatë
dhe realizuan takime të nivelit të lartë në komunat e reja me Kryetarët e Assambleve
Komunale për të a) prezantuar konceptin e MPF, b) Profilin e MPF në Kosovë (përfshirë
TeR së KLV-ve) dhe c) për t‟u pajtuar për angazhimet e mëtejme në vendosjen e KLV-ve
në këto komuna. Janë nënshkruar marrëveshjet formale me qeveritë lokale për
themelimin e KLV-ve ndërmjet IPS-MPMS dhe Kryetarëve të 25 Komunave përfshirë
komunën e Vitisë, Kaçanikut, Shtimes, Suharekës, Lipjant, Pejës, Malishevës, Klinës,
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Fushë Kosovës, Skenderajit, Vushtrrisë, Mamushës, Rahovecit, Junikut, Deçanit,
Podujevës, Hanit të Elezit, Kllokotit, Istogut, Gjakovës, Kamenicës, Ranillug, Novobërdë
dhe Graqanicës.
NGRITJA E KAPACITETEVE TË PARNTERËVE RELEVANT
-Një vizitë studimore mbi Sistemin e MPF për gjashtë përfaqësues të GTP për MPF të
KKPEPF është e organizuar në Rumani në bashkëpunim me ILO IPEC në Rumani dhe
ekipin nën-rajonal në Bukuresht (29 qershor-3 korrik 2009) për të shkëmbyer përvojat
me partnerët kryesor në implementimin e MPF në nivel lokal dhe qendror.
-Një punëtori dy-ditore për punën e fëmijëve dhe rolin e sindikatave në adresimin e
punës së fëmijëve me pjesëmarrjen e 28 krytarëve të të gjitha degëve të Sindikatës së
Arsimit, Shkencës dhe Kulturës(SBASHK) dhe 28 përfaqësuesve të degëve të
SBASHK-ut është organizuar nga SBASHK me 27 dhe 28 shkurt 2010, në kuadër të
një projekti përkrahur nga ILO IPEC.
Si vazhdimësi e punëtorisë me degët e SBASHK, 23 takime gjysëm-ditore me 637
kryetarë të shoqatave të shkollave të SBASHK janë organizuar në komunat ku
SBASHK është aktiv (Ferizaj, Shtime, Vushtrri, Kamenicë, Prizren, Drenas, Mitrovicë,
Leposaviç, Zveçan, Gjilan, Pejë, Lipjan, Klinë, Skenderaj, Deçan, Viti, Suharekë, Kaçanik,
Han i Elezit, Fushe Kosovë, Gjakovë, Kastriot, Podujevë, Prishtinë, Malishevë dhe
Dragash) për të prezentuar cështjet e punës së fëmijëve, duke u fokusuar vecanërisht në
rolin e mësimdhënësve dhe SBASHK në adresimin e punës së fëmiijëve dhe fuqizimin e
reagimit të shkollave kundër punës së fëmijëve.
-12 mësimdhënës të edukatës fizike prej pesë shkollave të targetuara në Prishtinë,
Prizren dhe Gjilan u trajnuan mbi punën e fëmijëve dhe parimet bazë për
implementimin e aktiviteteve të shkollave të futbollit të quajtura”open fun football
schools” gjatë punëtorisë një-ditore me 29 maj e organizuar nga CCPA në kuadër të një
projekti përkrahur nga ILO IPEC për shënimin e Ditës Botërore kundër Punës së
Fëmijëve 2010.
-Një vizitë studimore e Sekretarit të përgjithshëm të SBASHK u organizua në Shqipëri
me datën 20-21 shtator 2010 në bashkëpunim me ILO IPEC në Shqipëri dhe FSASH për
t‟i ndarë përvojat dhe praktikat e mira në angazhimin e sindikatave të arsimit në
adresimin e punës së fëmijëve.
-19 përfaqësues të degëve të SBASHK morën pjesë në trajnimin dy-ditor në Prishtinë
për të diskutuar: a) situatën e punës së fëmijëve në bazë të dhënave të grumbulluara nga
SBASHK, b) Planin e Veprimit për parandalimin dhe eliminimin e punës së fëmijeve
2011-2013, dhe c) përvojën e FSASH në adresimin e punës së fëmijëve në kuptimin e
fuqizimit të kapaciteteve të SBASHK për të përkrahur implementimin e PV. Takimi
është organizuar nga SBASHK në kuadër të një projekti të përkrahur nga ILO IPEC.
-93 përfaqësues të shoqatave të SBASHK nga pesë komuna të targetuara morën pjesë
në pesë punëtori një-ditore janë organizuar nga SBASHK me përkrahje të ILO IPEC
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në Mitrovicë, Gjilan, Prizren, Obiliq and Prishtinë për të diskutuar: a) situatën e punës
së fëmijëve në bazë të dhënave të grumbulluara nga SBASHK dhe autoritete tjra locale,
b) Planin e Veprimit për parandalimin dhe eliminimin e punës së fëmijeve 2011-2013
dhe c) pregatitjen e planeve tentative të veprimit me hapa konkrete që do të
ndërrmenren nga shoqatat komunale SBASHK për përkrahjen e parandalimit të
përfshirjes së fëmijëve në FKPF, tërheqjen e fëmijëve të përfshirë në FKPF dhe
reintegrimin e tyre.
-9 përfaqësues të organizatave të punëdhënësve dhe sindikatave morën pjesë në
punëtoorinë një-ditore për të: a) prezentuar broshurat mbi rolin e punëdhënësve dhe
sindikatave në parandalimin dhe eliminimin e FKPF, b) diskutimin e Strategjisë dhe
Planit të Veprimit për Parandalimin dhe Eliminimin e PF, c) prezentimin e përvojave të
mira gjatë punës më punëdhënës dhe sindikata në Shqipëri dhe Moldovë, ç)
identifikimin e veprimeve konkrete që mund të ndërmerren nga sindikatat dhe
organizatat e punëdhënësve për të përkrahur implementimin e Strategjisë dhe Planit të
Veprimit, dhe d) identifikimin e për projekte të mundshme dhe donatorëve potencial.
-Dy punëtori një-ditore janë organizuar me përfaqësuesit e organizatave të
punëdhënësve, kompanive private, përfaqësuesve të institucioneve dhe sindikatace
më 5 dhe 30 nëntor 2010 me 11 pjesëmarrës me anëtarë të Grupit Punues të UN
Global Compact mbi standaret e punës për: a) diskutimin e termave të referencës të
draftuara në konsultim me UNDP dhe ILO IPEC, b) kuptimin e parimeve të punës së
UNGC, me përqëndrim në parimin numër 5, eliminimi efektiv i punës së fëmijëve, c)
identifikimin e veprimeve konkrete që mund të ndërmerren nga ana e punëdhënësve
individual për të mbështetur zbatimin e parimit nr. 5: zhdukja efektive e punësimit të
fëmijëve dhe ç) draftimin e planit tremujor të punës.
Procesi i hartimit të Strategjisë dhe Planit të Veprimit i përkrahur nga ILO IPEC dhe
bartur nga IPS-MPMS ka përfshirë një konsultim të gjerë, përfshirë:
-Shtatë takime njëditore të GTP-së që u organizuan si pjesë e hartimit të versionit të parë
të Strategjisë dhe Planit të Veprimit, përfshirë dhe një punëtori të zgjeruar dyditore me
35 pjesëmarrës për të diskutuar analizën e situatës, zbrazëtirat e identifikuara dhe
çështjet urgjente për t‟u adresuar;
-Një punëtori katërditore mbi Parandalimin dhe Eliminimin e FKPF me fokus në: a)
versionin e parë të Strategjisë dhe Planit të Veprimit mbi Parandalimin dhe Eliminimin e
FKPF-së, dhe b) rolin e autoriteteve publike dhe partnerëve socialë për të luftuar punën
e fëmijëve, është organizuar në Torino nga 26 deri me 31 tetor 2009, me pjesëmarrje të 22
përfaqësuesve të sindikatave, organizatave të punëdhënësve dhe institucioneve të
Republikës së Kosovës;
-Një punëtori dyditore me anëtarët e Grupit Teknik Punues (GTP) është organizuar në
Pejë, më 11 dhe 12 shkurt 2010, për të përfunduar versionin e dytë të Strategjisë dhe
Planit të Veprimit;
-Pesë takime me fokus grupe janë organizuar për të diskutuar versionin e dytë të
Strategjisë dhe Planit të Veprimit, përfshirë: a) 19 përfaqësues të autoriteteve arsimore të
nivelit qendror dhe lokal, mësues dhe përfaqësues të sindikatës së arsimit me 21 janar
2010, b) 15 përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë dhe inspektorë të kësaj fushe me 26
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Janar 2010, c) 10 përfaqësues të Njësive për të Drejtat e Njeriut në nivel lokal, me 28 janar
2010, d) 8 përfaqësues të agjencive të tjera të Kombeve të Bashkuara, me 2 Shkurt 2010,
dhe e) 15 përfaqësues të asamblesë komunale të fëmijëve në Prishtinë me 25 Shkurt 2010.
-Një punëtori njëditore për diskutimin publik të draftit të dytë të Strategjisë dhe Planit të
Veprimit u organizua më 19 mars në Prishtinë, me pjesëmarrjen e 70 përfaqësuesve të
partnerëve dhe akterëve nga niveli qendror dhe lokal, partnerëve socialë, agjencive të
Kombeve të Bashkuara dhe organizatave donatore.
-Punëtori konsultative gjatë procesit të hartimit të Stratëgjisë dhe PV janë organizuar
nga ILO IPEC-u edhe me partnerët social me qëllim që sindikatat dhe punëdhënësit të
kuptojnë rolin dhe rëndësinë e tyre për të adresuar punën e fëmijëve. Konsultimet me
sindikatat kanë përfshirë së paku 150 përfaqësues të nivelit udhëheqës të Bashkimit të
Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK), në nivele rajonale dhe komunale.
Konsultimet me punëdhënësit kanë përfshirë të gjitha organizatat e punëdhënësve që
veprojnë në Kosovë dhe në veçanti Odën Ekonomike të Kosovës dhe Aleancën Kosovare
të Biznesit, që janë anëtare të Këshillit Ekonomik e Social, si edhe më shumë se 60
punëdhënës individual.
NGRITJA E VETËDIJES
-Shfaqja tetatrale mbi Punën e Fëmijëve
(me focus në punën e vajzave) u përgatit
nga OJQ ARTPOLIS përkrahur nga ILO
IPEC për të ngritur vetëdijen mbi punën e
fëmijëve në Kosovë dhe për të inkurajuar
pjesëmarrjen e të rinjëve në promovimin e
të drejtave të fëmijëve. Shfaqja është
performuar në Prishtinë, Obiliq, Gjilan,
Mitrovicë, Drenas and Prizren me
pjesëmarrje të 800 fëmijëve, mëuesve,
prindërve
dhe
përfaqësuesve
të
Drejtorive Komunale të Arsimit.
-13 Përvoja të Mira në adresimin e punës
së fëmijëve të dokumentuaranga agjencionet implementuese të ILO IPEC jane
shkëmbyer me partnerët relevant.
-600 postera për të drejtat e përgjithshme dhe obligimet e punëdhënësve dhe të
punësuarve sipas legjislacionit të punës në fuqi dhe të parimeve themelore të ILO-s dhe
të drejtat në punë, duke përfshirë format më të këqija të punës së fëmijëve, janë
prodhuar dhe shpërndarë nga Oda Ekonomike e Kosvëës tek anëtarët e saj në kuadër të
një projekti përkrahur nga ILO IPEC. 150 postera janë postuar në vende më të dukshme
në 7 komuna.
Aktivitete tjera implementuar nga OEK, në kuadër të prjektit më lart përfshijnë si vijon:
-Organizimi i një tryeze të rrumbullakët gjysmë-ditore për të diskutuar në lidhje me të
drejtat e përgjithshme dhe obligimet e punëdhënësve dhe të punonjësve dhe rolin e
partnerëve social në adresimin e FKPF me përfaqësuesit e Komitetit Drejtues me të Odës
Ekonomike e Kosovës, përfaqësuesit e organizatave të tjera të punëdhënësve,
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Konfederata e Sindikatave të Pavarura (BSPK), autoriteteve publike dhe media dhe
Realizimi i një sondazhi me përfaqësues të organizatave të punëdhënësve,
punëdhënësve individual, të punësuarve, sindikatave dhe autoriteteve publike mbi a)
ndikimin e aktiviteteve për ngritje të vetëdijës të organizuara në kuadër të MiniProgramin të implementuar nga Oda Ekonomike e Kosovës, b) rolin potencial dhe
aktivitetet përcjellëse të punëdhënësve, të punësuarve dhe autoritetet publike në
adresimin e FKPF u zhvillua me 6 përfaqësues të organizatave të punëdhënësve, 30
punëdhënës individual, 30 të punësuar, 6 përfaqësues të BSPK-së dhe dy përfaqësues të
autoriteteve publike. Raporti i sondazhit është prezantuar në Konferencën e organizuar
nga OEK me 1 qershor 2010 me përfaqësuesit e organizatave të punëdhënësve dhe
punëtorëve, autoritetet publike dhe mediat që të pajtohen për aktivitete përcjellëse që
duhen ndërmarrë nga organizatat e punëdhënësve dhe punëdhënësit individual në
adresimin e FKPF.
-Tre punëtori një-ditore në Prizren, Prishtinë dhe Gjilan u organizuan me 65 fëmijë,
anëtarë të grupeve për të drejtat e fëmijëve në shkolla për të a) diskutuar çështjen e
punës së fëmijëve në shkollat e tyre dhe për të identifikuar aktorët kryesorë në trajtimin
e këtij problemi në komunat e tyre, b/ prezentuar modulet e SCREAM si Informacioni
dhe Kërkimi, Intervista dhe Hulumtimi, Debati, Media, dhe c/pregatitur planet e
aktiviteteve që të organizohen nga gupet e të drejtave të fëmijëve për shënimin e ditës
botërore kundër punës së fëmijëve 2010.
-150 fëmiijë në rrezik për t‟u përfshirë në FKPF nga 5 shkolla fillore në Prishtinë, Gjilan
dhe Prizren morën pjësë në lojëra të futbollit dhe aktivitete sportive jashtë orëve shkollor
të organizuara gjatë 31 maj-11 qershor 2010 (6 aktivitete për një shkollë) në kuadër të MP
për shënimin e Ditës Botërore kundër Punës së Fëmijëve 2010.
-Me përkrahje nga ILO IPEC, UNDP dhe UNDCO një grup prej 10 fëmijëve me 10
qershor 2010 vizituan Parlamentin e Kosovës-Komitetin për Shëndetësi, Punë dhe
Mirëqenie Sociale për të sjellë problemin e punës së fëmijëve në vëmendje. Qëllimi
kryesor i vizitës ishte të diksutohet roli dhe dedikimi i Qeverisë për parandalimin dhe
eliminimin e punës së fëmijëve në Kosovë. Grupi i fëmijëve poashtu mori pjesë në njërën
prej sesioneve ditore të Parlamentit. Mediat ishin të ftuara për të mbuluar këtë ngjarje i
cili u ememtua në lajmet kryesore të RTK.
-Në bashkëpunim me analistin për komunikim të UNDCO u organizua një takim
gjysmë-ditor me datën 8 Qershor 2010 me një grup gazetarësh për të diskutuar mbi
situatën e punës së fëmijëve dhe për t‟i inkurajuar ata të shkruajnë histori dhe të
përgatisin kronikat me temë mbi punën e fëmijëve.
-Një aktivitet i madh sportiv u organizua nga CCPA përkrahur nga ILO IPEC me 12
qershor 2010 për të promovuar moton globale të ILO IPEC për 2010 ”Arrije qëllimin:
Jepi fund punës së fëmijëve “me pjësëmarrjen e 178 fëmijëve, 10 trajnerëve, 4
instruktorëve dhe 3 asistentëve në stadiumin “2 Korriku” në Prishtinë.
-Një konferencë gjysëm-ditore e nivelit të lartë u organizua më 26 tetor 2010 nga Oda
Ekonomike Amerikane me përkrahje të ILO IPEC dhe UNDP. Në konferencë morën
pjesë 35 përfaqësues, përfshirë 30 perfaqësues të organizatave të punëdhënësve dhe
kompanive private, 5 përfaqësues të autoriteteve publike dhe mediave për të preznetuar
dhe diskutuar: a) 10 principet e UN Global Compact,b) aktivitetet e UNDP në
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promovimin e iniciativave të sektorit privat në Parimet e Përgjegjësisë Sociale, c)
përvojat e mira të sektorit privat në Maqedoni dhe projektet në bashkëpunim me UNDP
dhe sektorin privat në Kosovë, dhe ç) aktivitetet e ILO IPEV dhe situate e punës së
fëmijëve në Kosovë.
-12 billboarda mbi parimet bazë të UN Global Compact, (tri prej tyre janë parimi nr. 5:
zhdukjen efektive të punës së fëmijëve) u dizajnuandhe u vendosën për një peridhe
prej 2 javësh në vendet më të dukshme të Prishtinë në kuadër të një projekti zbatuar nga
Oda Ekonomike Amerikane përkrahur nga ILO IPEC dhe UNDP .
PRODUKTET E DIJES







Broshura tri-gjuhëshe “Dita Botërore kunder Punës së fëmijëve 2009 T‟i japim një
mundësi vajzave: Fund Punës së Fëmijëve” (Anglisht, Shqip dhe Serbisht) 2009.
Përmbledhje nga broshurat e ILO ACT/RAV “Sindikatat dhe Puna e Fëmijëve”
(Shqip dhe Serbisht), 2009.
Përmbledhje nga broshurat e ILO ACT/EMP “Punëdhënësit dhe Puna e
Fëmijëve ” ( Shqip dhe Serbisht), 2009.
Profili i Sistemit të Sigurisë Sociale në Kosovë, (Anglisht, Shqip dhe Serbisht),
2010.
Broshura: “Si të parandalohen dhe eliminohen format më të këqija të punës së
fëmijëve: Cfarë mund të bëjnë sindikatat?”, (Shqip, Anglisht dhe Serbisht), 2010.
Broshura: “Si të parandalohen dhe eliminohen format më të këqija të punës së
fëmijëve: Cfarë mund të bëjnë punëdhënësit?”, (Shqip, Anglisht dhe Serbisht),
2010.

Materiale informative dhe vetëdijësuese kundër punës së fëmijëve:
 Një pako prej 14 Fletëzave Informative mbi procesin e inicimit dhe themelimit të
Sistemit të Monitorimit të Punës së Fëmijëve në Kosovë (Shqip), përgatitur nga
IPS-MPMS me përkrahje të ILO IPEC.
 Poster për të drejtat e përgjithshme dhe obligimet e punëdhënësve dhe të
punësuarve sipas legjislacionit të punës në fuqi dhe të parimeve themelore të
ILO-s dhe të drejtat në punë, duke përfshirë FKPF (Shqip), 2010.
 Fletushka mbi rolin e Odës Ekonomike të Kosovës, organizatave tjera të
punëdhënësve dhe punëtorëve individual në adresimin dhe formave më të
këqija të punës së fëmijëve (Shqip), 2010.
 Broshura për ditën botërore kundër PF “Arrije qëllimin: Jepi fund punës së
fëmijëve” (Shqip dhe Serbisht), 2010.
 Posteri për ditën botërore kundër PF “Arrije qëllimin: Jepi fund punës së
fëmijëve” (poster trigjuhësh Shqip, Anglisht dhe Serbisht), 2010.
 Vizorja për ditën botërore kundër PF “Arrije qëllimin: Jepi fund punës së
fëmijëve” (Shqip dhe Serbisht), 2010;
 Kartoni i kuq për ditën botërore kundër PF: “Arrije qëllimin: Jepi fund punës së
fëmijëve, - Karton të kuq punës së fëmijëve” (Shqip), 2010.
 10 Billborda mbi parimet bazë të UN Global Compact, 2010.
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c. One to One Children’s Fund - Kosovo
RAPORTI PËRMBLEDHËS I PROJEKTIT: “Ofrimi i shërbimeve sociale për fëmijë me
nevoja të veçanta dhe për fëmijë të braktisur e të neglizhuar”
Qëllimi i përgjithshëm i këtij aksioni është të kontribuohet në fuqizimin e kapaciteteve të
organizatave të shoqërisë civile në Kosovë për t‟i plotësuar përpjekjet e suksesshme të
Qeverisë në reformimin e sektorit social, përfshirë plotësimin e boshllëqeve në ofrimin e
shërbimeve dhe asistimin në decentralizimin e qëndrueshëm të sektorit të shërbimeve
sociale.
Qëllimi specifik do të jetë përkrahja e ofrimit të qëndrueshëm të shërbimeve sociale të
bazuara në komunitet për grupet më vulnerabile të fëmijëve në komunat e Prishtinës,
Pejës, Prizrenit, Graçanicës dhe Shtimes.
Përfituesit
Së paku 660 fëmijë më vulnerabilë të komunave të Prishtinës, Pejës, Prizrenit, Graçanicës
dhe Shtimes që do të marrin shërbime të qëndrueshme sociale të bazuara në komunitet,
po ashtu edhe organizatat relevante lokale të shoqërisë civile dhe institucionet qeveritare.
Përfituesit finalë përfshijnë popullatën më të gjerë të pesë komunave të synuara, të
përkrahura nga ky aksion, që do të përfitojnë nga shërbimet e krijuara sociale të bazuara
në komunitet.
Partnerët dhe bashkëpunëtorët
 Shpresa dhe Shtëpitë e Fëmijëve
 One to One Kosova
 ASTRA
Aktivitetet kryesore
Projekti do të përbëhet prej aktiviteteve të ndryshme të bazuara në qasje pjesëmarrëse,
multidiciplinare dhe multisektoriale. Do të formohet një Komitet Drejtues i Projektit
(KDP) i përbërë nga palët relevante në interes i cili do të drejtohet nga përfaqësues të:
MPMS, Ministrisë së Arsimit, Shkënces dhe Teknologjisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë,
përfaqësues të ECLO-s si dhe përfaqësues të organizatave relevante të shoqërisë civile.
Aktivitetet do të ndahen në dy komponenta komplementuese që do të rezultojnë në
krijimi e shërbimeve sociale të bazuara në komunitet: A) plotësimin e boshllëqeve në
ofrimin e shërbimeve dhe B) ngritjen e kapaciteteve.
A. Nëpërmjet përkrahjes me anë të aktiviteteve që synojnë përmirësimin e cilësisë së
jetës dhe mundësive zhvillimore me anë të praktikave përfshirëse dhe pjesëmarrëse,
One to One Children‟s Fund do t‟i mbështesë 6 objekte të strehimit të përkohshëm në
komunat e caktuara, për të siguruar shërbime sociale të bazuara në komunitet. Dy
objekte të strehimit të përkohshëm janë të lokalizuara në Shtime dhe Graçanicë, të
menaxhuara nga MPMS-ja; “Shpresa dhe Shtëpitë e Fëmijëve, (SDSF)” që ofron
strehim të përkohshëm me bazë OJQ-je për fëmijët e rrezikuar; “Shtëpia e Bletëve”
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ofron strehim të përkohshëm me bazë OJQ-je për fëmijët me aftësi të kufizuara;
“Dielli” ofron strehim të përkohshëm me bazë OJQ-je për fëmijët e braktisur; dhe
“SOS Familja” është objekt strehimi i bazuar në OJQ për fëmijët pa përkujdesje
prindërore.
Po ashtu, aktivitetet e implementuara në këtë projekt do të mundësojnë përforcimin
e dy qendrave të kujdesit ditor të bazuara në modelin e ofrimit të shërbimit nga OJQtë. Këto qendra do të ofrojnë shërbime rehabilitimi në baza ditore për fëmijët me
aftësi të kufizuara intelektuale dhe fizike me vëmendje të veçantë në fëmijët me
aftësi të kufizuara me nevoja të larta dhe komplekse të varësisë, si dhe për fëmijëtviktima të dhunës familjare. Me anë të zbatimit të qasjes ekipore dhe
multidiciplinare të punës, partneri implementues One to One Kosova, do të zhvillojë
një gamë të gjerë aktivitetesh terapeutike dhe rehabilitimi, siç janë: këshillimi
psikosocial, terapia fizikale, terapia e të folurit, art-terapia dhe terapia me anë të
lojës, ashtu si edhe edukimi dhe aktivitetet profesionale që do të shpijnë deri të
krijimi i mundësive më të mira për integrimin socioekonomik të fëmijëve me aftësi të
kufizuara. Aktivitetet do të zhvillohen në qendrat e kujdesit ditor në komunat e
Pejës dhe Prizrenit si dhe nëpërmjet punës në terren.
Në aktivitetet e përgjithshme do të përfshihen:
 Sigurimi i ambientit përkrahës dhe i sigurt për fëmijët vulnerabilë, përmes
qasjes multidiciplinare dhe multisektroriale.
 Ofrimi i shërbimeve rehabilituese për ta përgatitur fëmijën për
integrim/reintegrim socioekonomik.
 Asistimi i integrimit/reintegrimit të suksesshëm të fëmijës.
 Aktivitetet monitoruese për t‟u siguruar që fëmija jeton në ambient të sigurt
pa rreziqe.
 Këshillimi psikosocial për grupet vulnerabile të fëmijëve që janë viktima të
dhunës familjare.
 Aktivitete rehabilituese për fëmijë me aftësi të kufizuara mendore dhe fizike.
 Përkrahja/rehabilitimi i nënave dhe anëtarëve të familjes.
 Ofrimi i kujdesit/përkrahjes shtëpiake
 Aktivitetet e rrjetëzimit.
B. Nëpërmjet komponentës së ngritjes së kapaciteteve, One to One Children‟s Fund do
t‟i zhvillojë dhe fuqizojë kapacitetet e grupeve vendore të interesit, përfshirë
organizatat e shoqërisë civile dhe institucionet qeveritare në pesë komunat e
caktuara, në mënyrë që të jenë në gjendje të dizajnojnë dhe menaxhojnë shërbime
sociale të qëndrueshme dhe të bazuara në komunitet. One to One Children‟s Fund
dhe shoqata bashkëpunëtore për trajnime, hulumtime dhe avokime sociale (ASTRA)
do t‟i drejtojnë zyrtarët relevantë qendrorë dhe komunalë të pesë komunave të
caktuara në një proces pjesëmarrjes të vlerësimit, për t‟i identifikuar pikat e tyre të
forta dhe fushat për përmirësim në mënyrë që t‟iu ndihmohet në dizajnimin dhe
menaxhimin e shërbimeve të qëndrueshme të bazuara në komunitet. Duke u bazuar
në rezultatet e këtij vetëvlerësimi, One to One Children‟s Fund, do të punojë për së
afërmi me nivelin qendrore dhe me secilën komunë përkatëse për të krijuar një pako
trajnimi të përshtatur për adresimin e nevojave të autoriteteve qendrore dhe të
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komunave përkatëse për t‟u siguruar që kapacitetet e tyre janë ngritur, si në nivelin
strategjik ashtu edhe në atë zhvillimor. One to One Children‟s Fund pret që trajnimi
të ndryshojë prej komunës në komunë, ashtu si edhe numri i trajnimeve që do të
ofrohen, për shkak të diferencave në njohuritë, kapacitetet dhe eksperiencën e stafit.
Veç kësaj, organizata One to One Children‟s Fund me ndihmën e partnerëve dhe
bashkëpunëtorëve të saj do të mbështesë shoqërinë civile dhe shoqatatë e prindërve
dhe iniciativat tjera të komunitetit për të rrjetëzuar dhe avokuar për nevojat e
grupeve më vulenarbile të fëmijëve si edhe për ta përforcuar përfshirjen e
vullnetarizmit të komunitetit në ofrimin e shërbimeve.
One to One Children‟s Fund do ta mbështesë implementimin e një vizite studimore
maksimum pesë ditore në një shtet të rajonit me qëllim që të mundësohet që palët
vendore në interes të mësojnë nga përvojat e modeleve të përforcuara mirë ne
ofrimin e shërbimeve sociale të bazuara në komunitet. Një grup prej tetë personash
relevantë, duke përfshirë një përfaqësues nga MPMS-ja, dy përfaqësues të
Departamentit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale nga komunat e caktuara, dy
përfaqësues nga Qendra për Punë Sociale dhe një përfaqësues nga shoqëria civile
dhe një nga shoqatat e prindërve.
Rezultatet
 Nisja e projektit:








Projekti iu është prezantuar palëve relevante në interes – Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenies Sociale; Ministrisë së Arsimit; Ministrisë së Shëndetësisë, Zyrës Kosovare për
Qeverisje të Mirë; autoriteteve shëndetësore dhe të mirëqenies sociale, përfaqësuesve të
qendrave për sociale në komunat e përzgjedhura; si dhe menaxherëve në shtëpitë e
komunitetit për fëmijët e braktisur më aftësi të kufizuara në Shtime/Stimlje dhe
Gracanicë/Graqanica.
Puna përgatitore për ofrimin e shërbimeve është kompletuar – qasja e jashtme dhe e
brendshme në qendrat e kujdesit ditor është përmirësuar: kapacitetet profesionale të
këshilltarëve psikosocialë janë avancuar edhe më shumë.
Janë nënshkruar memorandumet e mirëkuptimit me MPMS-në dhe pesë komunat e
synuara.
Është bërë rrjetëzimi me organizatat, institucionet relevante, shkollat e rregullta dhe
speciale, DKSHMS-të, QPS-të dhe OJQ-të relevante.
Koordinimi – janë krijuar Komiteti Drejtues i Projektit në nivel qendror dhe grupet
punuese/koordinuese në nivel komunal.
 Progresi i implementimit:



Komponenti 1 – Ofrimi i shërbimit: 23 fëmijë gjithsej në rrezik kanë përfituar nga
shërbimi social i bazuar në komunitet me anë të objektit të përkohshëm strehues të
menaxhuar nga SDSF.
Mbi 200 fëmijë vulnerabilë kanë marrë shërbime adekuate psikosociale dhe rehabilituese
në qendrat e kujdesit ditor. Në bashkëpunim të afërt me OPFAKKOS-in (Organizata e
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Prindërve të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara), One to One Children‟s Fund dhe
partnerët e tij implementues kanë realizuar një aktivitet të pushimit veror për fëmijët me
aftësi të kufizuara, në Durrës-Shqipëri, gjatë periudhës 15 deri 25 gusht, 2010.
Pjesëmarrësit e këtij aktiviteti kanë përfshirë gjithsej 22 fëmijë dhe 14 kujdestarë nga
komunat e përzgjedhura.




Komponenti 2 – Ndërtimi i kapaciteteve: deri më sot, organizata bashkëpunëtore
ASTRA ka bërë një analizë preliminare të gjendjes dhe vlerësimin e nevojave për ngritjen
e kapaciteteve. Është nxjerrë raporti i bazuar në gjetjet në lidhje me këto dy aktivitete.
Bazuar në rekomandimet e raportit të fundit, faza e parë (Tetor-Nëntor 2010) e ngritjes së
kapaciteteve është inicuar me anë të një serie të punëtorive dy-ditore ndërmjet;
Departamentit të Mirëqenies Sociale-Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale,
Drejtorateve Komunale të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe Qendrave për Punë
Sociale në komunat e përzgjedhura, duke pasur për qëllim lehtësimin e bartjes së
njohurive dhe shkathtësive nga niveli qendror në atë lokal, dhe për të qartësuar mëtutje
rolet dhe përgjegjësitë. Ndërsa, faza e dytë (Mars,2011) parasheh një seri trajnimesh
profesionale për temat specifike që kanë dalë nga raporti i vlerësimit të nevojave për
ngritje të kapaciteteve.
Intervenime të vogla infrastrukturore janë bërë në shtëpitë e komunitetit për fëmijët e
braktisur më aftësi të kufizuara në Shtime/Stimlje dhe Gracanicë/Graqanica.

d. AMICI DEI BAMBINI KOSOVE
OJQ Amici dei Bambini Kosove eshte e pranishme ne Kosove qe nga viti 1999 deri me
sot. Kemi ndihmuar ne fazen emergjente me shperndarjen e ndihmave dhe me
mbeshtetje psikologjike e te gjithe femijeve ne zonat rurale te cilet kane pesuar trauma
dhe vazhduam me krijimin e Qendrave Rinore Akti Fushe Kosove; Duga ne Priluzje
dhe Hareja ne Vushtrri, ne themelimin e Organizates se Gruas “Organizata e gruas se
pavarur Kosovare” e cila eshte pjese e rrjetit te Gruas ne Kosove dhe ne fund edhe ne
themelimin e Levizjes se familjeve strehuese “ Levizja e Familjeve.
Ne shkurt te vitit 2007 është nenshkruar marrveshja e bashkepunimit me MMS/DMS ne
projektin 1 vjecar “Realizimi I strehimit familjar per femijet e keqtrajtuar”. Menjehere
ne janar te 2008 Amici dei Bambini vazhdoi partneritetin me MMS/DMS per “Strehimi
familjar ne tere territorin e Kosoves per te gjitha grupmoshat dhe kategorite e
femijeve”, ku vazhdon edhe sot; ky projekt hyn ne kuadër te iniciativës qe Amici dei
Bambini ka për qellim qe fëmijët e Kosovës të cilët nuk kanë mundësi të jetojnë me
familjet e tyre biologjike, te rriten në ambient familjar e jo në institucione. Projekti synon
implementimin dhe mbeshtetjen e sistemit te strehimit familiar te te miturve ne te gjithe
territorin e Kosoves. Ky projekt ka si pikenisje faktin qe, pervec zgjidhjes se kujdestarise,
asistences dhe strehimit te perkoheshem, eshte e nevojshme t`i garantohet femijes e
drejta per te qene femije perseri ose per te rilindur si femije. Ne baze te ketyre
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konsideratave, projekti i pregatitur nga Amici dei Bambini individualizon disa objektiva
specifike dhe prioritare te nderhyrjes, te cilat synojne te rrisin numrin e familjeve
strehuese ne territor, ti mbeshtesin ato gjate strehimit, te stimulojne politikat e rrjetit
territorial ne mes te gjitha subjekteve (publike dhe private) perberese.
Jemi te informuar dhe te vetëdijshëm së Qendrat për Punë Sociale në Komunën në të
cilën jetojnë familjet janë përgjegjëse për gjetjen, vlerësimin, trajnimin, monitorimin dhe
ofrimin e përkrahjes së vazhdueshme për këto familje. Ne si OJQ me përvoje te madhe
ne ketë fushë ndihmuam me përvojën, njohuritë, dhe ekspertet tonë që kjo forme e
mbrojtjes të merr shtrirje të gjere në Kosovë edhe për fëmijët e keqtrajtuar.
Që kur Amici dei Bambini ka njohur këtë realitet, kemi kuptuar rëndësinë e të
punuarit me më të vegjëlit e Kosovës deri sa:
► të promovojmë kulturën e mikëpritjes familjare ku familja paraqet një vend të
përshtashëm për rritjen e fëmijëve;
► të ju ofrojmë fëmijëve një vend ku mund të zhvillojnë kapacitetet e tyre psiko-fizike
nëpërmjet lojës dhe dëfrimit;
► të promovojmë sensibilizimin e familjeve mbi problemin e braktisjes
► Ofrimi i grupit profesional multidiciplinor per vizita ne familjet strehuese ne tere
territorin e Kosoves: per aspektin shendetesor, edukativ dhe psikologjik.
► Amici Dei Bambini ne bashkëpunim me DMS merr përsipër trajnimin e çdo familjeje
strehuese. Trajnimi do te udhëhiqet nga ekspertë te Amici dei Bambinit, ku gjate
trajnimit do te respektohen përvojat pozitive qe janë shënuar ne trajnimin e familjeve
për foshnje te braktisura si dhe manualet e përgatitur nga OJQ tjera.
►Sensibilizimi i popollates se Kosoves permes fushates ne TV, radio dhe gazeta lokale,
permes spoteve te publikuara me nje mesazh shume te qarte dhe te vlefshem per
strehimin familjar. Gjithashtu ne kete fushate kemi publikuar edhe poster dhe broshura
te cila jane shperndare ne te gjitha QPS ne tere territorin e Kosoves.
►Është publikuar libri “Formimi nepermjet shkembimit Itali/ Kosove“ per nje
zhvillim ne partneritet ku kane marre pjese rreth 7 OJQ nderkomebetare Italiane te cilat
kane folur per sektoret ne te cilat kane intervenuar prej pas lufte e deri me sot. Nga
Amici dei bambini eshte peregatitur nje hulumtim rreth fenomenit te braktisjes ne
Kosove, sistemit te mbrojtjes se te miturve ne Kosove, se si funksionon dhe se cilet jane
faktoret ne fenomenin e braktisjes ne Kosove.
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Rezultatet e projektit ishin:







60 telefonata te famijeve te cilat gjate fushates shprehen interesim per te kuptuar
se c‟fare eshte strehimi per femijet ne veshtiresi
11 familje te reja strehuese te trajnuara nga ekipi profesional i Amici dei Bambini
dhe te aprovuara nga sherbimet sociale.
Fuqizimi i grupit te familjeve strehuese si rrjet ne tere teritorin e Kosoves „Levizja
e Familjeve‟.
Dhejte takime informative rreth strhimit familjar.
100 femije te braktisur jane perfitues direkt te projektit
1000 jane perfitues indirekt

Per te ardhmen do te vazhdojme implementimin e projektit tre vjecar “ fuqizimi i
sherbimeve sociale ne favor te temiturve qe jane ne mbikqyrje te Qendrave per Pune
Sociale per motive familjare”te financuar nga Ministria e Jashtme Italiane ne te cilin si
partner kryesor e kemi Departamentin e Mireqenies Sociale/ MPMS dhe pastaj jane dhe
dy partner tjere Departamenti i Sherbimeve Shendetesore ne kuader te Ministrise se
Shendetesise dhe Departamenti i Arsimit Parauniversitar ne MASHT.
Vazhdimesia ne kete projekt eshte bashkepunimi i mirefillt ne strehimin familjar me
Departamentin e Mireqenies Sociale ku në bazë të kërkesës së partnerit është vendosur
nisja e një ndërhyrjeje e cila favorizon përmirësimin e kushteve të jetesës së të miturve
në ngarkim të shërbimeve sociale në Kosovë (objektivi i përgjithshëm).
Për të plotësuar mungensën e alternativave familiare për këto të mitur të cilët janë
shpesh viktima të braktisjes, dhunës dhe abuzimit, do të zhvillohet një formë e strehimit
të përkohëshëm dhe të mbështetjes familiare në favor të 1.486 të miturve në favor të
shërbimeve sociale në Kosovë si kundërpërgjigje ndaj përgjegjësisë së pamjaftueshme
nga ana e prindërore (objektiv specifik).
Kjo do të jetë ë mundur përmes forcimit të sistemit të kujdestarisë, një trajnimi të
zgjeruar dhe të përhapur për personelin publik dhe privat të cilët punojnë më fëmijët
dhe familjet në nevojë, hapja e Shtëpie Familje (modalitet i mbrojtjes së të miturve e
panjohur në Kosovë), forcimi i rrjetit të familjeve strehuese dhe zhvillimi i një
bashkëpunimi sinergjik mes sistemit shëndetësor, shkollor dhe të mbrojtjes së të miturve
(rezultate).
 Rëndësi themelore gjatë ekzekutimit të projektit do të kenë shtatë Qendra
Shërbimesh për të Mitur dhe Familja, që do të implementohen në 7 Qendrat e
Punëve Sociale kryesore në territorin Kosovar.
 Këto qendra do të përbëjnë një bazë operative për mini-ekipet që do të
mbështesin personelin publik i cili merret me mbrojtjen e fëmijëve: aktivitetet e
trajnimit dhe të mbikqyrjes do të zhvillohen gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit.
 Shtëpia Familje do të blihet dhe do të implementohet gjatë projektit, dhe do të
përfshijë jo vetëm aktivitete trajnuese për personelin që do të ndjekë shtëpinë,
por edhe operatorët e sektorit publik dhe privat më qëllim përhapjen e këtij
modaliteti të mbrojtjes së përkohëshme të të miturve.
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Në mënyrë paralele do të punohet edhe me dy cështjet kritike të sistemit të mbrojtjes së
të miturve: nga njëra ana do të forcohet bashkëpunimi i familjeve në në lindje e sipër në
Kosovë, me aktivitete capacity building dhe të ndihmës së ndërsjelltë dhe nga ana tjetër
do të inkurajohet formimi i një rrjeti në cdo komune në territor, mes personelit të
shërbimeve sociale, shkollave dhe sektorit shëndetësor/spitalor (aktivitete).
Përfituesit direkt do të jenë operatorët e sektorit publik dhe privat të cilët kanë në
ngarkim të mitur, si dhe 1.486 të miturit në ngarkim të Qendrave për Punë Sociale të
vendosura në të gjithë territorin e Kosovës dhe më saktësisht 100 rastet e strehimit,
modalitet i strehimit familiar që do të zhvillohet më ekzekutimin e këtij propozimi.
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