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I nderuari Kryeministër,

K

am kënaqësinë t’ju dorëzojë raportin e parë nga seria e Raporteve
të Progresit për Fëmijë që hartohen në bazë të zbatimit të objektivave dhe aktiviteteve të parashkruara në Strategjinë Nacionale dhe
në Planin e Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës.
Kjo është koha e duhur për botim pasi që viti 2011 është mesi i zbatimit
të Planit të Veprimit, prandaj është koha për të pasqyruar rreth progresit
të arritur në rrugën tonë dhe të nënvizohen fushat të cilat kërkojnë vëmendje më të madhe në kuptim të qasjes universale për të drejtat e
fëmijës.
Ky raport është hartuar përmes udhëheqjes dhe koordinimit të Zyrës
për Qeverisje të Mirë në bashkëpunim të ngushtë me zyrtarët për të
drejtat e fëmijëve dhe koordinatorët e njësive për të drejtat e njeriut
nëpër ministritë e linjës, Policinë e Kosovës si dhe në bashkëpunim të
ngushtë me një gamë të gjerë të partnerëve kombëtar dhe ndërkombëtar. Gjatë konsultimeve të gjata me këta akterë, Zyra për Qeverisje të
Mirë ka operacionalizuar monitorimin e këtij plani nacional të veprimit
në një kornizë e cila matë ndikimin e këtyre veprimeve për të kuantifikuar progresin në reagim ndaj nevojës së identifikuar gjatë përgatitjes
së raportit të parë të progresit për vitin 2010. Kjo kornizë e rishikuar
e monitorimit do të mundësojë analizën e trendit kohor me qëllim të
vlerësimit të progresit dhe të theksojë fushat ku ka mangësi me qëllim
të ndërhyrjes së shpejtë. Kjo në anën tjetër do t’i mundësoj Zyrës për
Qeverisje të Mirë që të përmirësojë funksionin e saj të analizës dhe të
përkrahjes për ekzekutimin e detyrave tuaja në sferën e të drejtave të
njeriut.
Ky raport pasqyron qartë ndikimin e arritjeve dhe përpjekjeve të institucioneve deri tani si dhe synimin për të përmirësuar gjendjen e përgjithshme të fëmijëve me qëllim që të zhvillojnë potencialin e tyre të plotë.
Ky raport paraqet informatat e fundit rreth gjendjes si dhe jep rekomandimet për të korrigjuar fushat ku ka mangësi në realizimin e objektivave
nga institucionet përkatëse me nevojë të menjëhershme për ndërhyrje
në përmirësimin e mirëqenies, shëndetit, cilësisë së arsimit dhe trajtimit
të të miturve në konflikt me ligjin si dhe zbatimin e plotë të legjislacionit
vendor dhe të standardeve ndërkombëtare si dhe instrumenteve për
mbrojtjen e të drejtave të fëmijës.
Me sinqeritet,
Habit Hajredini
Drejtor i Zyrës për Qeverisje të Mirë
Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës
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PASQYRË E PROGRESIT
Arsimi

Qeveria e Kosovës konsideron arsimin si prioritet të
zhvillimit dhe e ka përcaktuar si një nga katër prioritet
e përbashkëta që ka rezultuar në fuqizimin e kapaciteteve në fushat e zhvillimit të kurrikulumit, zhvillimin
e fëmijërisë së hershme, dhe planifikimin e arsimit bazuar në evidencë. Fatmirësisht infrastruktura shkollore
është zhvilluar dhe numri i shkollave të cilat punojnë
me dy ndërrime është zvogëluar. Ngjashëm Korniza
e re e Kurikulimit për Kosovën është punuar dhe përgaditjet janë në vazhdimsi për të hartuar kurrikulën
bërthamë dhe syllabusin për parashkollor, shkollë fillore dhe shkollë të mesme. Plani Strategjik për Arsimin
e Kosovës 2011-2016 është hartuar pas një konsultimi
të gjërë dhe është plan sektorial gjithëpërfshirës, i cili
kontribuon në ndërtimin e partneriteteve të fuqishme
drejt arsimit. Të gjitha këto zhvillime hapin rrugë për
ofrimim të kualitetit të lartë të arsimit për vitet në vijim
për të gjithë Kosovarët.
Progresi është vërejtur në arritjen e regjistrimit bruto në
shkolla të shkallës mbi 100% në nivelet e shkollës fillore
dhe të mesme të ulët mirëpo kjo nuk është rasti për parafillor (~60%) apo për shkollën e mesme të lartë (82%).
Megjithatë shkalla bruto e regjistrimit mbi 100% fsheh
shumë pabarazi në lidhje me qasjen në arsim për fëmijët
më të cenueshëm kryesisht të atyre me gjendje të rëndë
siocio-ekonomike, fëmijët Rom, Ashkali dhe Egjiptian,
fëmijët me nevoja të veçanta, etj. Edhe pse është vërejtur
progres në zhvillimin e politikave gjithëpërfshirëse të arsimit në të gjitha nivelet siç është Plani Strategjik i Arsimit
për Kosovë 2011-2016, fëmijët me nevoja te veçanta
janë ende të privuar nga arsimi parashkollor, fillor dhe i
mesëm me vetëm 10% të cilët vijojnë mësimin.
Implementimi i këtyre politikave të arsimit gjithpërfshirës hasë në vështirësi kryesisht për arsye të
mungesës së shërbimeve për përkrahje profesionale,
numrit të pamjaftueshëm të mësuesve të kualifikuar,
klasët e stërngarkuara, poashtu edhe mungesat buxhetore për përmirësimin e qasjes së plotë të këtyre
fëmijëve në sistem arsimor.
Sa i përket përfshirjes së femijeve në edukimin parashkollor, sipas të dhënave që i disponojmë, përqindja
e përfshirjes është rreth 10% në edukimin parashkollor, ndërsa sa i përket klasave parafillore dhe përfshirjes
së fëmijëve në klasët parafillore (mosha 5-6 vjet), përqindja e këtyre femijëve është 70% - të cilët përgatiten
për arsimin fillor e qe kjo klasë është e organizuar në
mënyra të ndryshme si:
•
në institucione parashkollore publike
•
në institucione parashkollore private
•
në klasat parafillore
•
qendrat me bazë në komunitet
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Në vazhdimësinë e aktiviteteve për rritjen e cilësisë në
edukimin parashkollor, Ministria e Arsimit, Shkencës
dhe Teknologjisë, në bashkëpunim të ngushtë me
UNICEF-in, ka hartuar dokumentin e rëndësishëm
Standardet e zhvillimit dhe të mësuarit në fëmijërinë
e hershme 0-6 vjet. Qasja që përshkon këtë dokument
është fakti që fëmijët janë të gatshëm për të nxënë që
në momentin kur ata vijnë në jetë.
MASHT poashtu ka hartuar Planin Strategjik për Sektorin e Arsimit në Kosovë 2011-2016 ku pjesë e këtij
plani është edhe edukimi parashkollor.
Krahas sukseseve që edukimi parashkollor në vazhdimësi po prezanton, ai po ballafaqohet me shumë
sfida
•
Numri i pamjaftueshëm i institucioneve për përfshirjen e fëmijëve në nivelin parashkollor në disa
qytete të mëdha të Kosovës.
•
Kualifikimi i vazhdueshëm i edukatoreve që punojnë me të gjitha grupmoshat.
•
Progresi drejt integrimit të plotë të fëmijëve nga
komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian në sistemin
arsimor (Objektivi 3.4) është evident, duke filluar
me trendet pozitive në regjistrimin në shkollë fillore dhe të mesme. Këta fëmijë vazhdojnë të mësojnë së bashku me moshatarët e tyre, ndërkaq për
realizimin e të drejtës së tyre për mësim të gjuhës,
kulturës dhe historisë së vet, MASHT ka zhvilluar
kurrikulumin për gjuhën rome me elemente të historisë dhe kulturës rome, si lëndë zgjedhore ( sivjet
ka filluar pilotimi i zbatimit të kësaj lënde në komunën e Prizrenit, në katër paralele të klasave të dyta,
ndërkaq zbatimi më i gjerë do të vazhdojë më tej).
Zbatimi i Strategjisë për Arsimin e Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve po vazhdon me financimin e
MASHT dhe përkrahjen e donatorëve, por ka edhe
sfida që lidhen me mungesën e kuadrit të kualifikuar nga radha e komunteteve RAE, vetëdijën e
ulët të familjeve për paraqitjen dhe identifikimin e
fëmijëve me nevoja të veçanta, të cilët do të duhej
të integroheshin në sistem të arsimit, me kushtet
ekonomike dhe sociale jo të favorshme për çka
fëmijët në moshë të re detyrohen të punojnë, me
martesat e hershme etj.

Shëndeti

Qeveria ka nënshkruar Strategjinё pёr Shёndetin e
nёnёs, fёmijёs, adoleshentit dhe Shёndetin Riprodhues
dhe Planin e Veprimit 2011-2015 e cila do të udhëzoj
dhe zhvilloj sektorin e shëndetësisë në të mire të të
gjithëve ne periudhën afatgjatë. Përkundër asistencës
së konsiderueshme për të përmirësuar sistemin shëndetësor, duket se ky sistem nuk po mund që të arrij
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t’i plotësoj nevojat e të gjithëve ku ndarja buxhetore
është për tre gjer pesë herë më e ulët sesa në vendet fqinje. Përderisa qytetarët më të pasur kërkojnë
trajtim jashtë vendit, shumë pengesa e bëjnë qasjen
në shërbimet shëndetësore të vështirë për një Kosovar mesatar. Shpenzimet e larta nga xhepi që kanë të
bëjnë me kujdesin shëndetësor ndikojnë në mënyrë
disproporcionale mbi grupet më të varfra dhe grupet
e rrezikuara, përfshirë fëmijët ku mbi 8 nga 10 kosovarë
kanë pengesë të madhe në qasjen në kujdesin shëndetësor. Këto pengesa financiare ndikojnë jo vetëm në ofrimin e shërbimeve por edhe në zbatimin e reformave
institucionale dhe ligjore të miratuara nga Qeveria, të
cilat shkaktojnë sfida të konsiderueshme në drejtim të
arritjes së objektivave të Planit Nacional për Veprim për
të Drejtat e Fëmijëve.
Të dhënat e limituara të besueshme rreth statistikave vitale për shëndetin e nënës dhe fëmijës mbesin
çështje sfiduese. Duhanpirja paraqet rrezikun më të
përhapur publik ndaj shëndetit të fëmijës ku studimi i
fundit ka treguar se 20.9% e grave shtatzëna pinë duhan gjatë shtatzënësisë, përderisa mbi 60% e foshnjave të porsalindura u ekspozohen tymit të duhanit në
baza ditore (OBSh 2010). Një zhvillim pozitiv është që
78.1% e grave kanë pasur katër apo më shumë vizita
të kujdesit antenatal, siç rekomandohet nga OBSh-ja,
edhepse cilësia e kujdesit ende konsiderohet e dobët
(Anketa e kujdesit antenatal, UNICEF 2009). Edhe pse
ekziston rrjeti i gjerë i qendrave publike shëndetësore,
numri i qendrave mjekësore private të licencuara është
në rritje, dhe 3 në 4 vizita antenatale (71.3%) bëhen në
sektorin privat. Edhe një zhvillim tjetër pozitiv është,
vlerësimi që 95% të lindjeve bëhen në mjedise të përshtatshme për foshnje nëpër qendra mjekësore me
punëtorë të kualifikuar. Anketa me komunitetin RAE në
Fushë Kosovë bërë nga OJQ Health for All tregoi se 62%
e lindjeve nuk kan ndodhur në shtëpi. Pa marrë parasysh vendin ku bëhet lindja, ekziston nevoja universale
për të përmirësuar cilësinë e kujdesit. Ka pasur disa zhvillime pozitive në kuptim të përmirësimit të gjasave
për lindjen e sigurt të fëmijës dhe mbijetesës, siç është
vërejtur nga rënia e vdekshmërisë perinatale në 19.1
për 1.000 lindje të gjalla në vitin 2010, nga 29.1 sa ishte
në vitin 2000 (Gjendja perinatale në Kosovë 2000-2010,
MSh).

Mirëqenia sociale

Ambienti ligjor është përmirësuar kryesisht me një
numër të ligjeve duke siguruar përkrahje të fuqishme
për ata që janë në nevojë. Janë bërë disa përpjekje në
fushën e parandalimit të punës së fëmijëve duke krijuar
Komitetin për Parandalimin dhe Eliminimin e Punës së
Fëmijëve. Në vitin 2009 Komiteti aprovoi draftin final
të Strategjisë dhe të Planit të Veprimit për parandalimin dhe eliminimin e formave më të rënda të punës së
fëmijëve. Në vitin 2010, Komiteti miratoi planin e veprimit për strukturat lokale në monitorimin e punës së

fëmijëve, dhe u krijuan 6 Komitete Lokale për Veprim
(KLV). Duhet vazhduar me përpjekje për të përmirësuar
funksionimin e tyre dhe duhet krijuar KLV shtesë nëpër
komunat tjera pasiqë, puna e fëmijëve ende ekziston,
që ndikon në veçanti në grupet pakicë.
Në Kosovë nuk ekzistojnë jetimoret dhe Qeveria është
e zotuar që të përkrahë zhvillimin e formave alternative
të kujdesit për fëmijë pa kujdes prindëror dhe shërbimet tjera përkatëse të komunitetit. Megjithatë kjo
është sfidë pasi që format adekuate të kujdesit alternativ për kategoritë e ndryshme të fëmijëve duhet të zhvillohen tutje dhe të financohen në mënyrë adekuate.
Në Kosovë punojnë organizata të ndryshme në parandalimin dhe mbrojtjen e personave të trafikuar. Një hap
pozitiv është inkorporimi i kapitullit specifik për fëmijët brenda Strategjisë Nacionale kundër Trafikimit me
Qenie Njerëzore 2011-2014, që u miratua kohëve të fundit. Duhet bërë përpjekje në drejtim të buxhetimit dhe
zbatimit. Parandalimi i trafikimit mbetet sfidë, duke ditur varfërinë dhe shkallën e lartë të papunësisë. Duhet
të mbështetet bashkëpunimi rajonal i institucioneve që
punojnë në fushën e trafikimit dhe duhet zhvilluar rrjetin gjithëpërfshirës mbarështetëror të shërbimeve në
fushën e parandalimit, mbrojtjes dhe rehabilitimit dhe
riintegrimit afatgjatë për viktimat e trafikimit.
Në vitin 2011 Qeveria e Kosovës ka miratuar krijimin
e Këshillit për Mbrojtjen dhe Drejtësinë për Fëmijë
si rezultat i identifikimit dhe vlerësimit të sistemit
mbarëkosovar për mbrojtjen e fëmijëve, me pjesëmarrje aktive të qeverisë, shoqërisë civile dhe OJQve. Komisioni do të përcaktojë prioritetet dhe masat e
nevojshme që duhet të ndërmerren nga ministritë dhe
institucionet përkatëse për të përmirësuar gjendjen e
tashme për fëmijët, si dhe lehtësimin dhe monitorimin
e politikave ekzistuese, programeve dhe masave. Me
këtë mekanizëm Qeveria tregon zotimin për arritjen e
standardeve ndërkombëtare për të drejtat e fëmijës në
mbrojtje dhe drejtësi.

Drejtësia për të mitur

Një arritje e rëndësishme në vitin 2010 ishte rishikimi
dhe hyrja në fuqi e Kodit të Drejtësisë për të Miturit.
Ndryshimet në Kod kanë vazhduar të theksojnë prioritetin për të devijuar fëmijët dhe të rinjtë nga sistemi i
drejtësisë si dhe për të trajtuar zbrazëtirat më tutje. Zhvillimi i draft indikatorëve mbi drejtësinë e të miturve
(DM) të adaptuar sipas kontekstit vendor, do të shërbejë për të qartësuar rolet dhe përgjegjësitë e institucioneve kyçe të drejtësisë për të miturit, në mbledhjen, analizimin dhe raportimin e të dhënave në një mënyrë të
unifikuar. Këshilli i sapo-themeluar për Mbrojtjen dhe
Drejtësinë për Fëmijë si dhe baza e të dhënave për menaxhimin e rasteve të Shërbimit Sprovues të Kosovës
(SHSK) së bashku përmbëjnë një kontribut të rëndësishëm në sigurimin e monitorimit të përmirësuar të
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reformave si dhe planifikimit të bazuar në evidencë,
në të ardhmen. Trajtimi i brengave për mungesën e një
programi të kujdesit të mëpasshëm që do të mund të
ri-integronte në mënyrë efektive të miturit që e kanë
përfunduar dënimin e tyre në Qendrën Korrektuese të
Lipjanit, Shërbimin Korrektues dhe SHSK-ja kanë miratuar një sërë standardësh të qartë me qëllim që të
sigurojnë një qasje të koordinuar ndaj ri-integrimit nga
dy agjencitë brenda një muaji të arritjes së të miturve
në Qendrën Korrektuese të Lipjanit, dhe deri në një vit
pasi që të kthehen në komunitetet e tyre.
Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK) po kalon nëpër reforma të rëndësishme për të themeluar kapacitete të qëndrueshme e afat-gjate për trajnim. Në këtë kuptim, IGJK-ja ka themeluar një grup të specializuar të trajnerëve
në fushën e drejtësisë të të miturve, për legjislacionin
vendor si dhe për instrumentet ndërkombëtare të
mbrojtjes të së drejtave të fëmijëve dhe të të miturve.
Policia e Kosovës ka ndërmarrë hapa konkrete për të fuqizuar kapacitetin e tyre për qasjen policore miqësore
ndaj fëmijëve. Shtatë dhoma rajonale për intervistim/
marrje në pyetje janë themeluar në Prishtinë, Gjilan,
Prizren, Ferizaj, Pejë, Graqanicë dhe Vushtrri. Policia e
Kosovës është e përkushtuar që të themelojë një njësit
për drejtësinë e të miturve, mirëpo, fushëveprimi dhe
mandati i njësitit është akoma në përfundim e sipër,
dhe kërkohen politika dhe procedura të qarta për të
siguruar implementimin e tij të plotë.
Përkundër sukseseve të vazhdueshme me reformat në
drejtësinë për të miturit, akoma mbesin sfida kyçe. Kërkohet një fokus më i madh për të zhvilluar një kornizë
të kuptueshme politike si dhe kapacitetet teknike që
kanë të bëjnë me kategoritë e fëmijëve në kontakt me
ligjin. Kërkohet mbështetje e vazhdueshme për të zhvilluar programme të specializuara trajnimi për të gjithë
profesionistët e drejtësisë për të miturit, duke përfshirë
gjykatësit, prokurorët, avokatët, policinë dhe punëtorët
social. Një sfidë e vazhdueshme mbetet nevoja për të
qartësuar marrëdhënien e punës midis SHSK-ës dhe
Qendrave për Punë Sociale që do të kërkojë hartimin
e udhëzimeve administrative shtesë. Në fund, kërkohet
një ndarje më e madhe buxhetore për të siguruar implementimin e plotë të Kodit, siç është planifikuar.

Buxheti

Përderisa ka patur rritje të mjeteve buxhetore për shërbimet për fëmijët në raport me nevojat dhe buxhetin e
përgjithshëm, institucionet qeveritare që ofrojnë shërbime direkte për fëmijët duhet të rrisin kapacitetin e
tyre për hartimin e programeve konkrete në mënyrë
që procesi i planifikimit buxhetor për vitin e ardhshëm
fiskal do të ndajë buxhetin në përputhje me kërkesat dhe mundësitë buxhetore në dispozicion. Edhe
pse Qeveria nuk ka një linjë të caktuar buxhetore për
fëmijët, Korniza Afatmesme e Shpenzimeve parashikon
mbledhjen e informacionit në lidhje me financimin e
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politikave prioritare të Qeverisë, duke përfshirë shërbimet për fëmijët. Sektori i mbrojtjes sociale do të marrë
rreth 1.5% të buxhetit të përgjithshëm të Kosovës për
periudhën 2010-2015. Programet arsimore do të marrin
0.25% të buxhetit të përgjithshëm të Kosovës. Shërbimet e ofruara nga Ministria e Shëndetësisë do të marrin
0.12% të totalit të buxhetit të Kosovës me një të tretën
e këtyre mjeteve buxhetore, ose 0.03% e buxhetit të
përgjithshëm të Kosovës dedikuar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në kuadër të programit të Ministrisë.
Sektori i drejtësisë dhe sigurisë merr rreth 0,5% të buxhetit të përgjithshëm të Kosovës. Këto alokime buxhetore janë shumë të ulëta për të realizuar aktivitetet
e përcaktuara në Strategji dhe Planin Nacional të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës
2009-2013.

Qeverisja

Një arritje e Qeverisë e cila u vë në dukje në Raportin e
Progresit 2011 të Komisionit Evropian është dorëzimi i
Raportit të parë Shtetëror mbi zbatimin e Konventës për
të Drejtat e Fëmijës (KDF), tek Komiteti për të Drejtat e
Fëmijës në Gjenevë si organ traktati i OKB-së përgjegjës
për monitorimin e të drejtave të fëmijëve. Raporti
paraqet përpjekjet e vazhdueshme për të harmonizuar
ligjet e vendit, politikat, strategjitë dhe aktet ligjore
me KDF. Këto hapa rikonfirmojnë vullnetin politik të
Qeverisë për të ndërmarrë veprime mbi përmbushjen
e detyrimeve ndërkombëtare të cilat mundësojnë realizimin e të gjitha të drejtave themelore dhe të patjetërsueshme për të gjithë fëmijët në Kosovë dhe për të
përmirësuar efektivitetin e mekanizmave ekzistues të
monitorimit.
Udhëzimi Administrativ që ka të bëjë me funksionimin
e Njësive për të Drejta të Njeriut (NDNJ) në Ministritë
e linjës, kërkon të paktën tre anëtarë të stafit me angazhim sipas orarit të plotë në secilën Ministri, maksimum parashihet të jenë të rekrutuar shtatë anëtarë
të stafit si dhe një ndër ta duhet të jetë Zyrtar për të
Drejta të Fëmijës me angazhim sipas orarit të plotë.
Kuadri mesatar i NDNJ në Ministri është më pak se tre
anëtarë stafi me angazhim me orar të plotë dhe për të
ngadalësuar edhe më tepër implementimin e Strategjive Kombëtare dhe Planeve të Veprimit në fushën e
të drejtave të njeriut, janë vetëm 11 Ministri që kanë
të paktën numrin minimal të stafit derisa asnjë Ministri
nuk ka staf të plotë. Për më tepër, është e rëndësishme
të theksohet se asnjë Ministri nuk ka Zyrtar për të Drejta
të Fëmijës me angazhim sipas orarit të plotë që përqëndrohet vetëm në atë rol. Është e qartë se arritja e numrit
minimal të stafit në NDNJ është prioritet për të arritur
elementet e kësaj Strategjie dhe Planit të Veprimit.
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FORMULIMI DHE MONITORIMI
I POLITIKAVE I BAZUAR NË EVIDENCË
Gjatë viteve të fundit ka pasur një stuhi të formulimit të
politikave pasi që Kosova synon zbatimin e vendimeve në
të gjitha sferat e shoqërisë, por matja e zbatimit të atyre
politikave u dëshmua si e vështirë. Është imperativ që të
forcohet funksioni i monitorimit të politikë-bërjes që bazohet në dëshmi e që i referohet procesit të politikës që
ndihmon Qeverinë të marr vendime në bazë të informatave më të mira, duke paraqitur dëshmitë më të mira në
qendër të procesit të politikë-bërjes. Fatmirësisht për Kosovën, koha përkon me regjistrimin e fundit të popullsisë
si dhe me miratimin e Ligjit të fortë për Statistikat Zyrtare.
Sistemi funksional statistikor paraqet sytë dhe veshët e çdo
kombi dhe është kurrizi i planifikimit, vendimmarrjes dhe
monitorimit të vendimeve dhe proceseve politike. Tutje,
është inkurajuese kur shihet se Ligji për Statistikat Zyrtare
ngërthen Agjencinë Statistikore brenda Zyrës së Kryeministrit që duhet të shërbejë për përforcimin e lidhjeve në
mes të funksionit planifikues të Qeverisë dhe Programit
Statistikor, e kështu ka ndikim pozitiv në formulimin e
politikave të bazuara në evidencë dhe në vendimmarrje.
Këto zhvillime megjithatë duhet të përcillen nga veprime
të mëtejme, përfshirë përkrahjen për përforcim të kapaciteteve për grumbullim dhe analizim të të dhënave, si dhe
ndarjen e resurseve adekuate financiare që kërkohen për
sistemin statistikor të Kosovës për të funksionuar me efikasitet pasi që prodhimi dhe shfrytëzimi i statistikave dhe
hulumtimeve është thelbësor në drejtimin e veprimeve
efektive në adresimin e përjashtimit social dhe për të arritur OZhM-të.
Përderisa Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (IZhNj) të Kosovës,
një masë kritike e progresit për njerëzit që mat qasjen
në arsim, shëndetësi dhe ekonomi është ngritur pak prej
0.678 në vitin 2007 në 0.700 në vitin 2010, është ende në
mes të më të ulëtëve në Evropë. Monitorimi dhe statistikat më të mira do të përkrahin qeverinë në identifikimin

e saktë të grupeve që janë lënë prapa, si dhe formulimin
e politikave përkrahëse në mënyrë të synuar. Bërja e përfshirjes sociale pikë qendrore të agjendës zhvillimore të Kosovës ka të bëj me të drejtën e njerëzve që të jetojnë të lirë
nga diskriminimi dhe pabarazia, por edhe rreth drejtimit
të Kosovës kah aspiratat për integrim evropian dhe pajtueshmëri me standardet ndërkombëtare për të drejtat e
njeriut.
Kërkohet analiza e treguesve për të njoftuar progresin dhe
për të përkrahur përshtatjen e politikave të duhura. Informatat e raportuara nga Njësitë për të Drejtat e Njeriut në
nivel qendror dhe lokal deri tani ishin në format narativ me
informata të kufizuara teknike/statistikore që vështirësojnë sintetizimin e të formateve të ndryshme të raportimit.
Prandaj u shfaq nevoja e qartë për një format uniform të
raportimit dhe respektimi i atij formati të pajtuar.
Kështu Zyra për Qeverisje të Mirë ka krijuar një kornizë
monitorimi që përmirëson aftësinë e Njësive për të Drejtat
e Njeriut për të monitoruar zbatimin, dhe për të mundësuar
vlerësimin e progresit në nivel lokal dhe qendror. Kjo kornizë
e monitorimit synon informimin përmes të dhënave rutinore
të cilat gjenden lehtë, apo për të përforcuar sistemet për t’i
gjetur lehtë, e jo informimin ad hok dhe i cili do të ngarkojë
aktivitetet për grumbullim të të dhënave me qëllim të monitorimit të aktiviteteve. Kështu sistemi i monitorimit do të
kulminonte çdo vit me raport vjetor i ndërlidhur me monitorimin buxhetor për të vlerësuar nëse bëhen buxhetimet
adekuate për të kryer aktivitetet e parapara. Raporti
vjetor në fjalë do të jetë raport i progresit sikur ky
dokument, me qëllim të vlerësimit të progresit të
vazhdueshëm në drejtim të arritjes së Planeve të
Veprimit në mënyrë të koordinuar, duke përmirësuar
monitorimin rutinor të përjashtimit social me fokus
në barazi, përderisa mundëson disagregimin e të
dhënave rreth popullsisë së rrezikuar.
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ARSIMI
Konventa e Kombeve
të Bashkuara për të
Drejtat e Fëmijëve njeh
të drejtën e çdo fëmije
në arsim. Kjo është e
drejtë themelore që
çdo fëmijë të arsimohet në shkrim e lexim.
Arsimi i fëmijëve është
imperativ për suksesin e
shtetit apo të shoqërisë
së zhvilluar si koncept i
fuqishëm për zhvillimin e demokracisë,
drejtësisë, barazisë,
shkencës, zhvillimin social dhe atë ekonomik.
Arsimi është çelësi në
luftën kundër varfërisë
dhe për përmirësimin
radikal të kushteve të
jetesës. Në kontekst të
çrrënjosjes së varfërisë
dhe papunësisë, që janë
identifikuar si probleme
të mëdha në Kosovë,
është thelbësore që të
përmbushen kërkesat
themelore arsimore për
tërë popullsinë, objektiv
i së cilit do të ishte
cilësia e arsimit dhe
çrrënjosja e analfabetizmit.
Objektivat përkatëse
nga Plani Nacional i
Veprimit përfshijnë:
• Gjithëpërfshirja e
fëmijëve në arsim
cilësor (Objektivi 3.1)
• Sigurimi i gjithëpërfshirjes së fëmijëve
me nevoja të
veçanta në arsim
(Objektivi 3.2)
• Integrimi i fëmijëve
Rom, Ashkali dhe
Egjiptian në arsim
(Objektivi 3.4)
• Parandalimi dhe
reagimi ndaj braktisjes së shkollës
(Objektivi 3.5)
• Rritja e përfshirjes së
fëmijëve në institucionet parashkollore
(Objektivi 3.6)

Qeveria e Kosovës ka përcaktuar arsimin si prioritet të zhvillimit dhe një nga katër
prioritetete përbashkëta të cilat kanë rezultuar në fuqizimin e kapaciteteve në
fushat e zhvillimit të kurrikulumit, zhvillimin e fëmijërisë së hershme, dhe planifikimin e arsimit bazuar në evidencë. Përderisa është vërejtur progres i arritur
rreth shkallës së regjistrimit mbi 100% në arsimin fillor dhe të mesëm, kjo nuk
vlen për arsimin parafillor (7~60%) apo arsimin e mesëm të lartë (82%). Numri
i limituar i regjistrimeve është sfidë për Objektivin 3.6 të Planit Nacional të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve në ngritjen e përfshirjes së fëmijëve në arsimin
parashkollor. Hulumtime të ndryshme në fushën e antropologjisë, psikologjisë
zhvillimore, mjekësisë, sociologjisë dhe arsimit tregojnë ndikimin kritik të zhvillimit të fëmijërisë së hershme në formimin e inteligjencës, personalitetit dhe
sjelljeve sociale. Efektet e neglizhencës në këto vite formuese mund të akumulohen dhe të bëhen efekte të përhershme. Vijueshmëria në arsimin parashkollor, në program të organizuar mësimor apo edukativ është e rëndësishme për
përgatitjen e fëmijës për shkollë.
Fakti se shkalla bruto e regjistrimit ka rënë në nivelin e arsimit të mesëm të lartë,
dëshmohet nga fakti se fëmijët braktisin shkollimin gjatë kalimit nga arsimi i
mesëm i ulët në atë të lartë si dhe gjatë arsimit të mesëm të lartë (Objektivi 3.5
parandalimi proaktiv i braktisjes së shkollimit). Plani i Veprimit në Parandalim e
Braktisjes nga Shkollat është zhvilluar për të adresuar këto shqetësime dhe disa
modele të intervenimeve të cilat janë pilotuar në shkolla të zgjedhura me udhëzime administrative për të rregulluar përgjigjen.
Përderisa shkallët e regjistrimit janë të larta në shkollat fillore dhe në të
mesme të ulët më pak vajza kalojnë nga arsimi i mesëm i ulët në atë të lartë

Burim: Raporti i Zhvillimit Njerëzor, UNDP 2010
Shkalla e regjistrimit në mes të vajzave dhe djemve ndryshon për kah niveli i
arsimit ku dallimet gjinore janë më të larta në shkollën e mesme të lartë. Strategjia e Arsimit Gjithpërfshirës 2010-2015 rezultoi në tre nga shtatë shkollat speciale të transformuara në qendra të burimeve dhe akreditimin e një numri të
programeve të trajnimit të mësimdhënësve në shërbim për nevoja të veçanta,
mirëpo janë edhe 70 klasë të bashkangjitura në shkollat e rregullta të cilat janë
menduar të jenë klasë tranzitore për fëmijët me nevoja të veçanta mirëpo këta
mësimdhënës kanë nevojë të ndjekin më shumë trajnime. Pavarësisht nga këto
përparime nuk ka pasur ndryshim të dukshëm në arritjen e barazisë në shkallën
e vajzave në krahasim me të djemve në mesin e fëmijëve me nevoja të veçanta
për disa vite, që është një fushë tjetër e rëndësishme e Planit të Veprimit (Objektivi 3.2. sigurimi i gjithëpërfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin
arsimor). Për të vështirsuar gjërat tutje, arsimi për nevoja të veçanta financohet
nga niveli qendror, përderisa komunat nuk ndajnë asnjëlloj buxheti për fëmijët
me nevoja të veçanta nëpër shkollat e rregullta.
Raporti vajza/djem në arsimin special

0.59
0.58
0.58

0.57

2005

2006

2008

2009

Burim: Ministria e Arsimit (MAShT) 2010
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Vijueshmëria e
grupmoshës 5-9
vjeçare është
ngritur nga 66% në
vitin 2003 në 79.6%
në vitin 2009
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6 nga 10 fëmijë të
moshës 5-6 vjeçare
shkojnë në shkollë
edhe pse kjo është
faza formuese e
zhvillimit arsimor

Në sistemin arsimor janë dyfish
meshkuj në krahasim me numrin e
femrave me nevoja
të veçanta, që do të
thotë se vajzat me
nevoja të veçanta
nuk regjistrohen

Strategjia dhe Plani Nacional i Veprimit
për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës 2009-2013
Progresi në lidhje me integrimin e plotë të fëmijëve nga komunitetet rom,
ashkali dhe egjiptian në sistemin arsimor është i ngadalshëm, mirëpo ka
pasur trend pozitiv në arsimin fillor dhe të mesëm. Shkalla bruto e regjistrimit mbi 100% fsheh dallime të mëdha që ekzistojnë në qasjen në arsim të
fëmijëve më të rrezikuar, kryesisht ata me gjendje të rëndë socio-ekonomike,
fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian, fëmijët me nevoja të veçanta, etj. Qeveria është munduar të adresojë çështjen e braktisjes së shkollimit në mënyra
të ndryshme, përfshirë transportin falas për nxënës, tekste mësimore për të
gjithë nxënësit e shkollave fillore dhe kohëve të fundit edhe për të gjithë nxënësit e arsimit të mesëm të ulët, por më shumë nevojitet për të parandaluar
dhe për të trajtuar këtë fenomen.
Trendët e përgjithshëm tregojnë se ka ngritje në regjistrim
në shkollë të nxënësve rom, ashkali dhe egjiptian
2004

1

Shpenzimet në
arsim si përqindje
e BPV-së janë afër
mesatares evropiane, kjo shumë
është e pamjaftueshme duke
marrë parasysh
nevojat e sektorit
në gjendjen e tanishme të zhvillimit

Arsimi në fërmijërinë e hershme
(mosha 5-6)
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pasur trend pozitiv
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Burimi: 2008/2009 të
dhënat nga MAShT-i

1.2
% në sistemin shkollor

Mësimdhënësit e
shkollave të rregullta kanë nevojë
për zhvillim të aftësive të tyre për të
përkrahur arsimin e
fëmijëve me nevoja
të veçanta

Arsimi në
fërmijërinë e
hershme (mosha 3-5)

ashkali

egjiptian

rom

E mesme e lartë

Shpenzimet totale të qeverisë për arsim janë ngritur paksa gjatë viteve
në 13.7% në vitin 2008/2009 (Arsimi i Kosovës në Shifra, MAShT 2010),
megjithatë kjo rritje kryesisht është si rezultat i ngritjes së shpenzimeve
publike në paga dhe investime kapitale. Shpenzimet publike në arsim si
përqindje e BPV-së ishin 3.7% në vitin 2009, rënie prej 4.4% në vitin 2006
dhe sfidon arritjen e ofrimit të arsimit cilësor për fëmijët. Është me rëndësi
që të ceket se përderisa kjo shumë është e afërt me mesataren evropiane
në mes 4% dhe 5%, shuma e tashme është e pamjaftueshme duke marrë
parasysh nevojat e sektorit në gjendjen e tanishme të zhvillimit.
Tutje, në lidhje me Objektivin 3.1, zhvillimi profesional dhe licencimi i mësimdhënësve është rregulluar kohëve të fundit nga MAShT-i dhe akredimi i programeve për aftësim të mësimdhënësve është kryer, që si rrjedhojë do të
përmirësojë cilësinë e arsimit. Në anën tjetër, ekziston nevoja për të përvijuar
programet e aftësimit të mësimdhënësve para shërbimit me ndryshimet
që pritet të bëhen në nivel të shkollës. Arritjet mësimore të nxënësve
kryesisht maten nga rezultatet e testeve kombëtare që mbahen në fund
të klasës 9 dhe 12, kurse vlerësimi i mësimdhënësve ende nuk ekziston.
Shkalla e përsëritjes së klasës së fëmijëve ka treguar rënie të trendit gjatë
dy viteve të kaluara, por nuk jep të dhëna të sakta rreth mangësive, por
jep një pasqyrë optimiste që duhet të analizohet më hollësisht në të ardhmen për të matur cilësinë e arsimit. Fatmirësisht infrastruktura shkollore
është zhvilluar dhe një numër i shkollave të cilat punojnë me dy ndërrime
është zvogëluar. Ngjashëm Korniza e re e Kurrikulimit për Kosovën është
punuar dhe përgaditjet janë në vazhdimsi për të themeluar kurrikulumin
bërthamë dhe syllabusin për parashkollor, shkollë fillore dhe shkollë të
mesme. Plani Strategjik për Arsimin e Kosovës 2011-2016 është hartuar
pas një konsultimi të gjërë dhe është plan sektorial gjithëpërfshirës, i cili
kontribuon në ndërtimin e partneriteteve të fuqishme drejtë arsimit. Të
gjitha këto zhvillime hapin rrugë për ofrim të kualitetit të lartë të arsimit
për vitet në vijim për të gjithë Kosovarët.

Përqindja e vajzave
në krahasim me
djemtë me aftësi
të kufizuara nëpër
shkolla

Burimi: MAShT 2010
Vijueshmëria
e fëmijëve të
moshës 5-9

2003
2009
Burimi: 2009 dhe
2003 KDHS
Vijueshmëria e
romëve, ashkalive
dhe egjiptianëve
në shkollën fillore

Burimi: Raporti i
zhvillimit njerëzor,
UNDP 2010
Vijueshmëria e
romëve, ashkalive
dhe egjiptianëve në
shkollën e mesme

Burimi: Raporti i
zhvillimit njerëzor,
UNDP 2010
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E drejta e fëmijës në
shëndet është njohur si
një nga parimet kryesore në Konventën për
të Drejtat e Fëmijës në
nenin 24: “Palët njohin
të drejtën e fëmijës për
të gëzuar standardin
më të lartë të arritshëm
shëndetësor dhe në
objektet për trajtim
të sëmundjeve dhe
rehabilitim të shëndetit.
Palët bëjnë përpjekje
për të siguruar se asnjë
fëmijë nuk privohet nga
e drejta për qasjen në
shërbimet e kujdesit
shëndetësor. Të dhënat
në dispozicion rreth
gjendjes së shëndetësisë dhe të ushqyerit
të grave dhe fëmijëve
në Kosovë tregojnë për
një shqetësim serioz
të shëndetit publik që
përkundër përmirësimeve të vogla, sektorit
të kujdesit shëndetësor ende nuk i jepet
prioritet dhe nuk mund
të plotësojë nevojat më
themelore. Përmirësimi
i shëndetit të fëmijëve
është një prej përgjegjësive në luftimin e
varfërisë. Fëmijët e
shëndetshëm bëhen të
rritur të shëndetshëm:
njerëz që krijojnë jetë
më të mirë për vete, për
komunitetin dhe për
shtetin e tyre.
Objektivat përkatëse
nga Plani Nacional i
Veprimit përfshijnë:
• Ruajtja dhe përparimi i gjendjes
shëndetësore të
shtatzënës, të
posalindurit dhe
të fëmijës së vogël
(Objektivi 4.1)
• Ulja e vdekshmërisë
së të posalindurve
dhe fëmijëve gjerë
në moshën 5
vjeçare (Objektivi
4.2)
• Përmirësimi i
qasjes në shërbimet shëndetësore
dhe cilësisë për
të gjithë fëmijët
pa diskriminim
(Objektivi 4.4)

10

Qeveria ka nënshkruar Strategjinё pёr Shёndetin e nёnёs, fёmijёs, adoleshentit
dhe Shёndetin Riprodhues dhe Planin e Veprimit 2011-2015 e cila do të udhëzoj dhe zhvilloj sektorin e shëndetësisë në të mirë të të gjithëvë në periudhën
afatgjatë. Përkundër asistencës së konsiderueshme për të përmirësuar shëndetin në Kosovë, ky sistem nuk mund të arrij t’i përmbush nevojat e të gjithë
Kosovarëve. Përderisa qytetarët më të pasur kërkojnë trajtim jashtë vendit,
qasja në shërbimet shëndetësore vështirësohet nga shumë barriera për kosovarët e rëndomtë. Investimet relativisht të ulëta në shëndetësi (nën 3%
të BPV-së), kostoja e shërbimit dhe qasja e vështirë në shërbimet adekuate
janë vetëm disa shembuj të barrierave të përhapura. Ngjashëm pengesat
financiare ndikojnë jo vetëm në ofrimin e shërbimit, por edhe zbatimin e
reformave institucionale dhe ligjore të miratuara nga qeveria. Këta faktorë
shkaktojnë sfida të konsiderueshme rreth arritjes së objektivave të Planit Nacional të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve, në veçanti Objektivi 4.4 (d.m.th.
përmirësimi i qasjes në shërbimet shëndetësore cilësore për të gjithë, pa diskriminim).
Ndarja buxhetore e Kosovës për kujdesin shëndetësor prej 35 gjer
45 euro për kokë banori mbetet tre gjerë pesë herë nën vendet fqinje dhe
ka rënë tutje gjatë viteve të kaluara
Shpenzimet në shëndetësi si
përqindje e BPV-së

SHËNDETËSIA

3.2
3.1
3
2.9

Jetëgjatësia
mesatare e
Kosovarëve është
ngritur mirëpo
është 2 deri 6 vjet
më e shkurtër sesa
e qytetarëve të
vendeve fqinje

2.8
2.7
2.6

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Burim: Raporti i Zhvillimit Njerëzor, UNDP 2010
Mungesa e të dhënave të besueshme për shëndetësi, veçanërisht rreth statistikave vitale për shëndetin e nënës dhe fëmijës mbet çështje kritike dhe ndarja
e pamjaftueshme e resurseve buxhetore për sektorin shëndetësor pengon
përmbushjen e nevojave themelore për shëndetin e nënës, fëmijës, shëndetin publik dhe të ushqyerit e përgjithshëm. Me përmirësimin e furnizimit me
kripë të jodizuar, Kosova e ka trajtuar problemin e anemisë pasi që popullsia
e saj ka arritur statusin adekuat të të ushqyerit me jod.
Shpenzimet e larta nga xhepi ndikojnë në mënyrë disproporcionale personat më të varfër dhe grupet tjera të rrezikuara, përfshirë fëmijët. Cilësia e shërbimeve të kujdesit antenatal duhet të përmirësohet në bazë të Anketës së
Kujdesit Antenatal të UNICEF-it (2009) dhe Anketëssë të ushqyerit për gratë
shtatzëna dhe fëmijët e moshës shkollore (2010) që arriti në konkluzat se
gjendja e të ushqyerit të grave dhe fëmijëve në Kosovë mbetet shqetësim
i shëndetit publik. Në këtë kontekst, përfshirja sociale mbetet sfidë ku personat e rinj, personat me aftësi të kufizuara si dhe komunitetet rome, ashkali
dhe egjiptiane mund të konsiderohen si popullsi në rrezik të lartë të ndikuar
në mënyrë disproporcionale nga përjashtimi nga kujdesi shëndetësor pasi
që qasja e tyre në kujdesin shëndetësor shpeshherë është e vështirë.
Progresi rreth Objektivit 4.1 (d.m.th. ruajtja dhe përmirësimi i shëndetit të
grave shtatzëna, foshnjave dhe fëmijëve) është arritur ngadalë. Duhanpirja
paraqet rrezikun më të përhapur publik ndaj shëndetit të fëmijës në Kosovë
ku studimi i fundit ka treguar se 20.9% e grave shtatzëna pinë duhan gjatë
shtatzënësisë, përderisa mbi 60% e foshnjave të porsalindura i ekspozohen
tymit të duhanit në baza ditore (OBSh 2010). Faktorët e rrezikut mjedisor,
përfshirë ndotjen industriale dhe nga trafiku, si dhe ndotja e tokës, ujit dhe
ajrit, mbetet e njëjtë dhe është më e koncentruar në lokacione specifike në
Kosovë, siç është zona e Mitrovicës. Grupi më i rrezikuar në Kosovë mbeten
fëmijët me nevoja të veçanta dhe fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian.
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Kostoja e shërbimeve të kujdesit
shëndetësor
mbetet barrierë e
rëndësishme, në
veçanti për grupet
e rrezikuara

Ndarja e fondeve
në Kosovë për kujdesin shëndetësor
është tri deri pesë
herë nën mesataren e vendeve
fqinje
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Më shumë se 8 nga 10 kosovarë kanë pengesa të mëdha
në qasjen në kujdesin shëndetësor

Duhanpirja gjatë
shtatzënësisë
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Burimi: 2009 AKDSH

40

Fëmijët që rriten
në mjedis me tym
të cigares

% 30
20
10
0

Pa faktorë

1-4 faktorë

Të gjithë faktorët

Burimi: 2009 AKDSH

Burim: Shkaqet e vdekjes, MSh 2009
95% e lindjeve
ndodhin në ambiente miqësore për
foshnje në shërbime shëndetësore
nën përkujdesje të
punonjësve shëndetësor të aftësuar
Vdekjet perinatale
kanë rënë në 19.1
për 1,000 lindje të
gjalla në vitin 2010
nga 29.1 në vitin
2000

Fatmirësisht 62%
nga lindjet e komunitetit Rom, Ashkali
dhe Egjiptian nuk
kanë ndodhur në
shtëpi

Tutje, 78.1% e grave kanë pasur katër apo më shumë vizita të kujdesit antenatal,
siç rekomandohet nga OBSh-ja, sidoqoftë cilësia e kujdesit ende konsiderohet e
dobët (Anketa e kujdesit antenatal, UNICEF 2009). Shumica e vizitave të kujdesit
antenatal janë bërë nga gjinekologët dhe pothuajse 3 nga 4 vizita (71.3%) janë
bërë në sektorin privat. Edhe pse Kosova ka rrjet të gjerë të qendrave publike
shëndetësore, numri i qendrave private shëndetësore funksionale dhe të licencuara është në rritje (Raporti i Zhvillimit Njerëzor, UNDP 2010).
Përderisa 95% e lindjeve bëhen në mjedise të përshtatshme për foshnja nëpër
qendra mjekësore me punëtorë të kualifikuar, anketa e OJQ-së ‘Health for All’
në Fushë Kosovë tregoi se vetëm 62% e lindjeve nga komuniteti rom, ashkali
dhe egjiptian bëhen në spital, kurse 38% e lindjeve bëhen në shtëpi. Raporti për
gjendjen perinatale në Kosovë 2000-2010 llogarit se 6.5% e lindjeve ishin lindje
me peshë të ulët (nën 2,500 gram). Pa marrë parasysh vendin e lindjes, ekziston nevoja universale për të përmirësuar cilësinë e kujdesit të ofruar duk marrë
parasysh faktin se ka dëshmi të mbulesës dhe shfrytëzimit të ulët prej 60% të
broshurës për shtatzënësi (Anketa e kujdesit antenatal, UNICEF 2009).
Në përgjithësi mbulesa me imunizim është mjaft e lartë, mirëpo vlerësimi
i shërbimeve të imunizimit në vitin 2010 tregoi se shkalla mesatare prej 95%,
përjashton MMR-në (76%) që është komponentë fundamentale për imunizimin
e plotë, përderisa imunizimi te komunitetet rome, ashkali dhe egjiptiane është
dukshëm më i ulët. Ka patur disa zhvillime pozitive në kuptim të përmirësimit
të gjasave për lindjen e sigurt të fëmijës dhe mbijetesës, siç është vërejtur nga
rënia e vdekshmërisë perinatale në 19.1 për 1,000 lindje të gjalla në vitin 2010,
nga 29.1 sa ishte në vitin 2000 (Gjendja perinatale në Kosovë 2000-2010, MSh).
Të gjitha këto zhvillime implikojnë në shumë punë për tu bërë mirëpo ambienti
i politikave është duke u përmirësuar dhe po hap rrugë për ofrim te kualitetit më
të lartë të kujdesit shëndetësor për vitet në vijim në Kosovë.
Shumë gra bëjnë 4 ose më shumë vizita para lindjes dhe 1 në 10 gra bëjnë
vizitën e parë antenatale me vonesë të madhe në shtatzënësi (6-7 muaj)
Muaji
i shtatzënsisë në
vizitën e parë

100.096

1-3
4-5
6-7
nuk
e di

80.096

60.096

40.096

Pengesa të mëdha
në qasjen e kujdesit shëndetësor

Burimi: Raporti i
zhvillimit njerëzor,
UNDP 2010
Metodat efektive
kontraceptive

Burimi: 2009 AKDSH
Vizitat për kujdesin
antenatal në
ambulancat private

Burimi: Anketa për
kujdesin antenatal,
UNICEF 2009
Katër e më shumë
vizita për kujdesin
antenatal

Burimi: Anketa për
kujdesin antenatal,
UNICEF 2009
Kanë lindur në
shtëpi nga komuniteti rom, ashkali
dhe egjiptian
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Burimi: OJQ ‘Health
for All’ 2010

REGION

Burim: Anketa e Kujdesit Antenatal, UNICEF 2009
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MIRËQENIA
SOCIALE
Komponenti i
mirëqenies sociale
synon mbrojtjen e të
drejtave të fëmijëve
nga dhuna, mospërfillja dhe abuzimi
duke promovuar
interesat më të larta
të fëmijës. Konventa
e OKB-së për të
drejtat e fëmijës njeh
këto të drejta në
Nenin 12: “Fëmijëve
që kanë aftësi të
formojë pikëpamjet e veta, palët u
sigurojnë të drejtën
që t’i shprehin ato
pikëpamje lirshëm
në të gjitha çështjet
që ndikojnë fëmijën”.
Ligji i tashëm për
shërbimet sociale
dhe familjare parashkruan se është
në interesin më të
mirë të fëmijës që
ai të rritet brenda
familjes biologjike,
me kusht që nevojat për zhvillimin
psikologjik dhe fizik
të përmbushen në
kontekst të familjes
natyrore. Në Kosovë,
format alternative
të kujdesit janë strehimi familjar, kujdesi
farefisnor, kujdesi
afatshkurtër rezidencial dhe shtëpitë e
komunitetit.
Objektivat përkatëse
nga Plani Nacional i
Veprimit përfshijnë:
• Mbrojtja e fëmijëve nga punët
e rënda dhe të
rrezikshme (Objektivi 5.1)
• Ofrimi i shërbimeve për fëmijët
pa përkujdesje
prindërore (Objektivi 5.2)
• Parandalimi i
trafikimit dhe
mbrojtja e fëmijëve të trafikuar
(Objektivi 5.5)

12

Ambienti legjislativ ka përmirësime substanciale me një numër të ligjeve për
përkrahje më të madhe për ata që janë në nevojë. Më tutje duhen të hartohen politika sociale në fushën e mbrojtjes së fëmijëve me qëllim që të sigurohet korniza gjithëpërfshirëse dhe multisektoriale për zhvillimin e shërbimeve
preventive dhe mbrojtëse. Grafiku i poshtëm tregon tendencën e vendosjes
së fëmijëve në shërbimet e kujdesit institucional, kështu që ekziston nevoja
urgjente për t’i caktuar prioritet zhvillimit të shërbimeve të kujdesit të familjes
që në njërën anë do të parandalojë braktisjen, mospërfilljen dhe abuzimin e
fëmijës, përderisa në anën tjetër do të zbatojë shërbimet e strehimit familjar
si një nga alternativat më të mira për fëmijët pa kujdesin prindëror. Gjatë vitit
2010 ishin gjithsej 1,435 fëmijë nën kujdestari dhe skemat ekzistuese të mbrojtjes sociale siç janë kujdesi në familje, përkrahja materiale për familjet me
paaftësi permanente dhe asistencë sociale u përballën me pengesa buxhetore
që kishin efekt vonesat në dhënies së përfitimeve mujore, përderisa këto sisteme duhet të përmirësohen që t’iu përgjigjen më mirë kategorive të ndryshme të fëmijëve në nevojë. Faktorët si këto kufizime financiare shkaktojnë
sfida të konsiderueshme në drejtim të Planit Nacional për Veprim, në ofrimin e
shërbimit për fëmijët pa kujdes prindëror (Objektivi 5.2).
Numri i fëmijëve të braktisur ka rënë në krahasim me vitin 2009
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100
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Ribashkimi i
familjes

Burim: Të dhënat nga MPMS 2011
Të dhënat për mbrojtjen e fëmijëve janë të fragmentuara për shkak të kategorive të ndryshme të kujdesit alternativ për fëmijët që shfrytëzohen nga
OJQ-të dhe qeveria. Ekziston nevoja për të përforcuar sistemin ekzistues të
menaxhimit me të dhëna të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për ta
bërë më gjithëpërfshirëse me qëllim të vlerësimit të cilësisë së shërbimeve në
kuptim të ndikimit të decentralizimit të shërbimeve të mirëqenies sociale për
fëmijët dhe popullsinë më të rrezikuara. Sistemi i tillë gjithashtu do të ofrojë
bazën për planifikim dhe zhvillim të mëtejmë të shërbimeve sociale cilësore
në fushën e mbrojtjes së fëmijëve.
Përveç nevojës për të zhvilluar një kornizë gjithëpërfshirëse të shërbimeve
në fushën e mbrojtjes së fëmijës, ekziston nevoja për përforcimin e mëtejmë
të mekanizmave të bashkëpunimit dhe kooperimit në mes të institucioneve
përkatëse. Kjo duhet të bëhet në frymën e zbatimit të protokolleve ekzistuese
për mbrojtjen e fëmijëve, të miratuara nga Qeveria në vitin 2003 të cilat ende
nuk janë duke u zbatuar, në veçanti nga Ministritë e Arsimit dhe të Shëndetësisë. Përveç kësaj, duhet zhvilluar protokollet e standardizuara për referim dhe
raportim të rasteve të fëmijëve te Qendrat për Punë sociale si dhe Polici, dhe
mbajtjen e trajnimeve adekuate për profesionistët e ndryshëm që punojnë
me fëmijë.
Tani Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) është në proces të hartimit të standardeve minimale për shërbimet sociale. Në shtator të vitit 2010,
Departamenti për punë Sociale ka themeluar dhe akredituar brenda Fakultetit
Filozofik pranë Universitetit të Prishtinës dhe WYG International Ltd ka hartuar, testuar dhe monitoruar zbatimin e pakos së parë të pesë standardeve për
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“Kam përfunduar
klasën e pestë dhe
braktisa shkollën
sepse mu deshtë që
të punoja pasi që
nuk kishim për të
ngrënë”
~ Intervistë me një
17 vjeçare

Në Shkurt 2010 Kuvendi aprovoj Ligjin
e Punës i cili përvec
tjerash rregulloj,
për herë të parë,
qështjen e pushimit
të lehonisë
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dhunën në familje të fëmijëve dhe të rriturve. Procesi i hartimit dhe finalizimit
të më shumë standardeve minimale për shërbimet sociale do të vazhdon në
vitin 2012 në përkrahje të Objektivit 5.1 dhe 5.2.

Në vitin 2009,nga
422 fëmijëve të
përfshirë në forma
të rënda të punës,
83 janë larguar nga
ajo punë

Gjashtë komuna
kanë krijuar
dhe formalizuar
Komitetet Lokale të
Veprimit (KLV)
për parandalimin e
punës së fëmijëve

Dy nga tre Kosovar kanë mjete të
mjaftueshme të
mbijetojnë

Çdo i gjashti kosovar është në rrezik
nga uria duke mos
pasur mjaft për të
blerë ushqim për
të përmbushur
kërkesat ditore për
kalori

Varfëria mbetet një nga sfidat më të mëdha në Kosovë ku 34% e popullsisë
jeton në varfëri absolute dhe 12% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme
ku fëmijët ndikohen madje edhe më ashpër. Që nga janari i vitit 2009, MPMS
filloi ndarjen e 100 euro për fëmijë si përkrahje financiare për familjet që kanë
fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme bazuar në ligjin e aprovuar për
përkrahje materiale ndaj familjeve me fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme. Sidoqoftë Skema e Asistencës Sociale nuk është përshtatur siç duhet
për t’iu përgjigjur reduktimit të varfërisë së fëmijës edhe pse 77,379 fëmijë
pranuan asistencë sociale në vitin 2010. Fatmirësisht Ligji për shërbimet familjare dhe sociale është miratuar nga Qeveria e Kosovës, mirëpo në pritje të miratimi i plotësim ndyshimit të Ligjit për Asistencë Sociale.
Progresi drejt Objektivit 5.5 (d.m.th. parandalimi i trafikimit dhe mbrojtja e
fëmijëve të trafikuar) është arritur ngadalë. Pjesërisht për shkak të varfërisë
së përgjithshme dhe sjelljeve tradicionale sociale puna e fëmijëve është e
përhapur në Kosovë, që ndikon grupet pakicë në mënyrë disproporcionale.
Puna e fëmijëve në Kosovë ekziston kryesisht në forma të punësimit joformal,
punës së fëmijëve në rrugë dhe punëve të rrezikshme. Në vitin 2010 janë kryer
gjithsej 4,678 inspektime të rregullta në njësitë punuese dhe 777 inspektime
të përsëritura në këto subjekte me synim të eliminimit të shkeljes sipas vërejtjeve që janë bërë nga inspektorët e punës. Në vitin 2009 u identifikuan 422
fëmijë që ishin përfshirë në format e rënda të punës, që u raportuan nga komunat ku funksionojnë Komitetet Lokale të Veprimit. Prej këtij numri 83 fëmijë
u larguan nga format e rënda të punës. Ekziston nevoja e qartë për të zhvilluar modelet e përkrahjes në familje për të parandaluar punën e fëmijëve në
rradhë të parë, dhe për të zbutur rastet ku fëmijët u ekspozohen formave të
ndryshme të rreziqeve, siç janë abuzimi, trafikimi dhe përdorimi i substancave.
Në vitin 2009 u raportuan gjashtë fëmijë si viktima të trafikimit, përderisa numri në vitin 2010 është rritur në 19 fëmijë të raportuar (Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale 2011). Këta fëmijë janë përkrahur me shërbime rehabilitimi
dhe riintegrimi që ofrohen nga institucionet përkatëse. Në vitin 2010, Ministria
e Punëve të Brendshme ka zhvilluar procedurat standarde operative për viktimat e trafikimit në Kosovë, që përfshijnë masat e ndërmarra për fëmijët vendor dhe të huaj viktima të trafikimit, dhe janë institucionalizuar në Kosovë për
herë të parë. Dëshmitë tregojnë rritje të rëndësishme në numrin e fëmijëve që
trafikohen, prandaj duhet rishikuar shkaqet rrënjësore për të adresuar arsyjen
e këtij fenomeni, e jo vetëm ngritjen e vetëdijes.
6 komuna kanë themeluar Komitetet Lokale të Veprimit

Nën kufirin
e varfërisë
(nuk kanë mjaft për
të blerë diçka tjetër
përveç bukës)

Burimi: 2010 Banka
Botërore
Nën kufirin
e varfërisë
së skajshme
(nuk kanë mjaft për
të blerë ushqimin e
nevojshëm për
të jetuar)

Burimi: 2010 Banka
Botërore

Fëmijët e larguar
nga format e rënda
të punës

Burimi: Komitetet
Lokale të Veprimit

Burim: Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
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DREJTËSIA
PËR TË MITUR
Pjesa e Drejtësisë për të
Mitur vërtitet reth Kodit
të Drejtësisë rishikuar
në vitin 2010 i cili është
në linjë me standarded
ndërkombëtare dhe
Europiane për fëmijët,
e moshës 14-18 vjeç, të
cilët janë në konflikt me
ligjin. Kodi rregullon
procedurën e shqiptimit dhe ekzekutimit të
masave dhe, poashtu
procedurën gjyqësore
dhe të ndërmjetësimit.
Sistemi i Drejtësisë për
të Mitur vë theksin mbi
mirëqenien e të miturve
dhe siguron që çdo
reagim ndaj tyre të jetë në
proporcion me rrethanat
e kryesit dhe veprës së
kryer. Parimet udhëzuese shtesë në ligj, janë
në harmoni me nenin
40 të Konventës për të
Drejtat e Fëmijëve dhe
parimet shtesë, vëjnë
theksin mbi shqiptimin e
masave alternative dhe
të diversitetit kur është
e përshtatshme; duke
siguruar që privimi nga
liria të jetë si zgjedhje e
fundit, dhe në kohën më
të shkurtë të mundshme; dhe ndarjen e të
rinjëve nga madhorët
kur është në interesin
më të mirë të fëmijës.
Objektivat përkatëse
nga Plani Kombëtar i
Veprimit përfshijnë:
• Nxjerrja dhe plotësimi
i legjislacionit për
drejtësinë për të mitur
(Objektivi 6.1)
• Ngritja e kapaciteteve
në institucionet e
drejtësisë për të mitur
(Objektivi 6.2)
• Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet
institucioneve të
drejtësisë për të mitur (Objektivi 6.4)
• Përmirësimi i
mbikëqyrjes së sistemit të drejtësisë për të
mitur (Objektivi 6.5)

Një e arritur kuptimplote e vitit 2010 ishte rishikimi dhe hyrja në fuqi e
Kodit të Drejtësisë për të Mitur (Objektivi 6.1). Ndryshimi në Kod vazhdoi
të theksoj prioritetet për shamngien e fëmijëve dhe të rinjëve nga sistemi
i drejtësisë dhe për më tepër adresoi këto zbrazëtira: parasheh një procedure më efikase, procedurën për ndërmjetësim, përfaqësimin ligjor nga një
avokat është i obligueshëm, rregullon aspektin e fëmijëve nën moshën e
përgjegjësisë penale, specializimin e profesionistëve të drejtësisë (gjyqtarët,
prokurorët, zyrtarët sprovues, QPS-të, avokatët etj), paraburgimin, ekzekutimin e masave etj. Reformat në kornizën ligjore janë rezultat i veprimeve
avokuese dhe iniciativave për ndërtimin e kapaciteteve të mbështetura nga
BE dhe UNICEF së bashku me institucionet kyqe të drejtësisë për të mitur,
duke përfshirë Ministrinë e Drejtësisë (Shërbimin Sprovues dhe Shërbimin
Korrektues), Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Institutin Gjyqësor të Kosovës,
gjyqtarët, prokurorët, Policinë e Kosovës, Qendrat për Punë Sociale dhe organizatat e Shoqërisë Civile (Objektivi 6.2). Sidoqoftë, kostimi i duhur, buxhetimi dhe monitorimi i drejtësisë për të mitur mbetet i dobët.
UNICEF ka mbështetur zhvillimin e draftit të indikatorëve nga Drejtësia për
të Mitur (DpM) të adaptuar sipas kontekstit lokal të cilat do të shërbejnë për
të sqaruar rolin dhe përgjegjësitë e institucioneve kyqe të drejtësisë për të
mitur në mbledhjen, kategorizimin, analizimin dhe raportimin e të dhënave
në mënyrë të unifikuar. Pritet që Këshilli për Mbrojtjen dhe Drejtësinë për
Fëmijë i sapoformuar ti rishikojë këta indikatorë që të aprovohen nga Zyra
e Kryeministrit në fillimin e vitit 2012. Për më shumë, kah fundi i vitit 2010
Shërbimi Sprovues(ShSK) ka filluar zhvillimin e bazës së të dhënave për menaxhimin e rastit. Këto dy iniciativa së bashku do të japin një kontribut të
rëndësishëm në të ardhmen për të siguruar përmirësimin e reformave dhe
planfikimit të bazuar në të dhëna (Objektivi 6.4).
Në vitin 2010 Ministria e Drejtësisë me mbështetjen e BE dhe UNICEF ka
themeluar Këshillin Ndër-institucional për Drejtësinë për të Mitur me qëllim
mbështetjen e reformave në fushën e Drejtësisë për të Mitur. Edhe pse ky
Këshilli është transformuar në nivel të Këshillit për Mbrojtjen dhe Drejtësinë
për Fëmijë, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në qëndrueshmërinë e
reformave nga Drejtësia për të Mitur dhe ngritjen e bashkëpunimit ndërinstitucional.
Shqiptimi i masave të diversitetit dhe i atyre edukuese është parimi kyq i sistemit të drejtësisë për të mitur. Prandaj, SHSK ka raportuar mbikqyrjen e 553
rasteve dhe në vitin 2009 dhe në vitin 2010 mbikqyrjen e 626 rasteve. Dukeadresuar mungesën e programit të përkujdesjes së pas lirimit që mundet të
ndikojë në ri-integrimin e të miturve që kanë përmbyllur masat apo dënimet e tyre në Qendrën Korrektuese Edukuese në Lipjan, shërbimi Korrektues dhe Shërbimi Sprovues kanë adoptuar një strukturë me standarde që
është duke u implementuar që nga viti 2010. Qëllimi i këtij programi është
që të fillohet me ofrimin e një qasje reintegruese të koordinuar nga të dy
këto agjencione brenda muajit që nga momenti kur i mituri është pranuar
në Qendrën Korrektuese në Lipjan, deri një vit pas kthimit të tyre në komunitet. Baza e të Dhënave e SHSK kjo do të mundësonte një mbikqyrje dhe
monitorim më të mirë të këtyrë rasteve, përfshirë identifikimin e rasteve të
recidivizmit. Përveç përmbylljes së programit të përkujdesjes së pas lirimit,
kthimit të rinjëve në familjet e tyre dhe komunitet kërkon poashtu edhe programe dhe mundësi afatgjate risocializuese, duke përfshi këtu përfshirjen e
tyre ne tregun e punës.
Në vitin 2011, Oda e Avokatëve (OAK) ka themeluar Komitetin për Fëmijë të
përbërë nga 10 anëtarë, i cili do të ngarkohet për sigurimin e përfaqësimit të
duhur për të gjithë fëmijët të cilët janë të përfshirë në procedurat penale, në
harmoni me Kodin e Drejtësisë për të Mitur, legjislacionin penal, dhe ofrimin
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Një arritje e
rëndësishme është
rishqyrtimi dhe hyrja në fuqi e Kodit
të Drejtësisë për të
Mitur
Kostimi, buxhetimi
dhe monitorimi
adekuat për reformat në Drejtësinë
për të Mitur mbetet
akoma i dobët
Indikatorët e
Drejtësisë për të
Mitur të hartuar
së voni të cilët u
janë adaptuar
kontekstit lokal do
të shërbejnë për
të qartësuar rolet
dhe përgjegjësitë e
istitucioneve kyçe
të Drejtësisë për të
Mitur
Baza e të dhënave
e Shërbimit Sprovues të Kosovës
do të mundësoj
përcjellje dhe monitorim më të mirë

Strategjia dhe Plani Nacional i Veprimit
për të Drejtat e Fëmijëve në Republikën e Kosovës 2009-2013
e trajnimeve nga drejtësia miqësore për fëmijë për avokatët në të ardhmen
(Objektivi 6.5).
Ministria e Drejtësisë ka ndërmarë një numër të iniciativave në drejtim të
themelimit të Komisionit për Ndërmjetësim si pjesë e Sistemit të Drejtësisë
në Kosovë. Përderisa Ligji për Ndërmjetësimin parashikon që procedura e
ndërmjetësimit për të mitur rregullohet me një ligj tjetër, dispozita e tillë
është parashikuar në Kodin e Drejtësisë për të Mitur, që parasheh që procedura për të mitur duhet të jetë në pajtim me dispozitat e Ligjit për Ndërmjetësim. Një raport me të gjetura dhe rakomandime është finalizuar, dhe
bazuar në rekomandimet e tij, Komisioni do te zhvillojë programin trajnues
të bazuar në ndërmjetësimin për të mitur.
Instituti Gjyqësor i
Kosovës po kalon
nëpër reforma
të rëndësishme
në pikpamje të
formimit të kapaciteteve afatgjata të
trajnimeve
Policia e Kosovës
ka ndërmarrë hapa
konkret për të
ngritur kapacitetet
në qasjen miqësore
të policisë ndaj
fëmijëve
Sidoqoftë,
përkundër sukseseve të vazhdueshme në reformën e Drejtësisë
për të Mitur, sfidat
kryesore mbesin
akoma
Përkrahje e vazhdueshme kërkohet
për të zhvilluar programe të specializuara trajnimi për
të gjithë profesionistët në Drejtësinë
për të Mitur

Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGjK) është duke ndërmarrë reforma domethënëse në kuptim të krijimit të kapaciteteve të qëndrueshme trajnuese afatgjate (Objektivi 6.2). Në këtë drejtim IGJK është duke krijuar grupet e specializuara të trajnerëve në fushën e drejtësisë për të mitur, për legjislacionin
vendor e poashtu edhe atë të instrumenteve ndërkombëtare për mbrojtjen
e fëmijëve dhe të drejtave të të miturve. Së fundi pas një serie të punëtorive
intensive IGJK ka arritur të përzgjedh shtatë Trajner të Trajnerëve, të cilët do
të jenë të ngarkuar për ofrimin e trajnimeve nga kjo fushë në të ardhmen.
Policia e Kosovës ka ndërrmarë hapa konkret në forcimin e kapaciteteve
të qasjes miqësore me fëmijët nga ana e policisë. Janë krijuar 7 dhoma
miqësore të intervistimit/marrjes në pyetje në Prishtinë, Gjilan, Prizren, Ferizaj, Pejë, Gracanica dhe Vushtrri. Policia e Kosovës është e përkushtuar për
themelimin e njësive për të mitur. Sidoqoftë, mandati dhe hapësira e veprimit e kësaj njësie është në finalizim e sipër, politika dhe procedura të qarta
janë të nevojshme për të siguruar implementim të plotë të saj.
Pavarësisht nga sukseset në vijim të reformave të Drejtësisë për të Mitur, sfidat kyqe janë prezente. Një fokus më i madh kërkohet në drejtim të zhvillimit
të kornizës politike gjithëpërfshirëse dhe kapaciteteve teknike për tu marrë
me kategoritë tjera të fëmijëve në kontakt me ligjin, duke përfshi viktimat
dhe dëshmitarët, dhe fëmijët në kontakt me ligjin në procedurat administrative dhe civile me fokus të veqantë në aktivitetet parandaluese (Objektivi
6.1). Udhëzuese i fundit i Këshilli të Europës mbi Drejtësinë Miqësore për
Fëmijë mund të jetë një mbështetje e madhe në këtë drejtim. Mbështetja
vijuese kërkohet për zhvillimin e programeve të specializuara trajnuese për
të gjithë profesionistët e drejtësisë për të mitur, duke përfshirë gjyqtarët,
prokurorët, avokatët, policinë, punëtorët social, edhe pse hapat e parë janë
ndarrmarë me SHSK, IGJK dhe OAK. Si sfidë që vazhdon më tutje është nevoja e sqarimit të marrëdhënieve të punës ndërmjet SHSK-së dhe QPS-ve, e
cila kërkon draftimin e një Udhëzimi Administrativ shtesë. Për fund, një buxhet më i madh i alokuar është i nevojshëm për të siguruar implementimin e
plotë të Kodit ashtu siç parashihet.

Dhomat për marrje
në pyetje miqësore
ndaj fëmijëve janë
hapur në 6 nga 7
rajone të Policisë

Oficerët Sprovues
janë trajnuar
intenzivisht në
Programin e
Përkujdesjes së pas
lirimit

Burimi: MD 2009
& 2010

Oficerët Sprovues
janë trajnuar
intenzivisht në
modulet për
Drejtësinë për
të Mitur

Burimi: MD 2009

Gjygjtarët dhe
prokurorët të
cilët punojnë në
Drejtësinë për
të Mitur që kanë
pjesë në trajnimin
për trajner te IGJK

Burimi:
MD 2009 & 2010
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BUXHETI
Komponenti i
Buxhetit është jetik
për ekzekutimin
e Strategjisë dhe
Planit Nacional
të Veprimit duke
ditur se shumica e
veprimeve kërkojnë
inpute financiare
për arritjen e tyre.
Kjo ndarje buxhetore duhet të
lidhet ngushtë me
procesin e planifikimit për të prioritizuar ato veprime
me ndikimin më të
madh në rezultatet
e fëmijëve me kosto
më të ulët.
Objektivat përkatëse nga Plani
Nacional i Veprimit
përfshijnë:
• Të bëhet analizimi i nevojave
për buxhet për
realizimin e të
drejtave të fëmijëve (Objektivi
2.1);
• Rritje e fondeve
të alokuara për
fëmijë në përpjestim me nevojat
dhe buxhetin e
përgjithshëm
(Objektivi 2.2)

Përderisa ka patur rritje të fondeve për shërbimet për fëmijët në raport
me nevojat dhe buxhetin e përgjithshëm (Objektivi 2.2), institucionet qeveritare që ofrojnë shërbime direkte për fëmijët duhet të rrisin kapacitetin
e tyre për hartimin e programeve konkrete në mënyrë që procesi i planifikimit buxhetor për vitin e ardhshëm fiskal do të ndajë buxhetin në përputhje me kërkesat dhe mundësitë buxhetore në dispozicion (Objektivi 2.1).
Edhe pse Qeveria nuk ka një linjë të caktuar buxhetore për fëmijët, Korniza
Afatmesme e Shpenzimeve parashikon mbledhjen e informacionit në lidhje
me financimin e politikave prioritare të Qeverisë, duke përfshirë shërbimet
për fëmijët. Të gjitha institucionet përgjegjëse janë të angazhuara në analizimin e nevojave buxhetore të fushave të tyre përkatëse për realizimin e të
drejtave të fëmijëve në një mënyrë optimale. Sektori i mbrojtjes sociale do
të marrë rreth 1.5% të buxhetit të përgjithshëm të Kosovës për periudhën
2010-2015. Dy të tretat (67%) e alokimit total në sektorin e mbrojtjes sociale, ose 0.9% e buxhetit të përgjithshëm të Kosovës mbështet fushat në
vijim si ndihmë sociale, shërbimet sociale, të kujdesit institucional, Instituti i
Politikës Sociale, Inspektorati i Punës, dhe Skema për invalidët e luftës. Edhe
pse këto shërbime nuk kanë ndikim të drejtpërdrejtë te fëmijët ata janë
gjithashtu përfitues.
Programet arsimore marrin 17% të buxhetit nga sektori i mbrojtjes sociale
ose 0,25% e buxhetit të përgjithshëm të Kosovës dhe fushat kryesore në
dobi të fëmijëve përfshirë arsimimin e nevojave të veçanta, zhvillimin e kurrikulave, Institutin Pedagogjik të Kosovës, dhe trajnimin e mësuesve. Shpenzimet publike në arsim si përqindje e BPV-së ishin 3.7% në vitin 2009 një
rënie nga 4.4% në 2006 dhe sfidon arritjen e sigurimit të arsimit cilësor për
fëmijët. Është e rëndësishme të theksohet se, përderisa kjo shumë është e
përafërt me mesataren evropiane ndërmjet 4% deri 5% të BPV-së shuma
aktuale është e pamjaftueshme duke pasur parasysh nevojat e sektorit në
gjendjen aktuale të zhvillimit.
Shërbimet e ofruara nga Ministria e Shëndetësisë marrin rreth 7.8% të sektorit të mbrojtjes sociale ose 0.12% e buxhetit të përgjithshëm të Kosovës
ku një e treta e këtyre fondeve, ose 0.03% e buxhetit të përgjithshëm të Kosovës i dedikohet programit të shëndetit të nënës dhe fëmijës në kuadër
të Ministrisë. Kjo shpërndarje e ulët në mënyrë të konsiderueshme pengon
arritjen e plotë të politikave ekzistuese dhe duhet të adresohet urgjentisht
(Objektivi 2.2).
Sektori i drejtësisë dhe sigurisë merr rreth 0.5% të buxhetit total të Kosovës
me fëmijët si përfituesit kryesorë nga programet e mëposhtme: ri-socializimi
i të miturve në konflikt me ligjin, parandalimi i krimit, ulja e nivelit të recidivizmit, zbatimi i masave alternative dhe dënimeve për të miturit, mbikëqyrja
dhe ndihma për të miturit të dënuar me masa diversitetit, masat edukative
dhe dënimet alternative, parandalimi i dhunës në familje ndaj fëmijëve dhe
abuzimit të fëmijëve.
Mbrojtja sociale merr 1,5% të buxhetit të përgjithshëm ku shërbimet jetike për fëmijët marrin shumë pak për funksionimin e tyre në
mënyrë adekuate
% of the total Kosovo budget
1

Programet e Mirëqenies
Sociale

0.8
Buxheti i
Përgjithshëm

0.6

Drejtësia dhe Siguria
Fushat tjera

0.4
0.2
0

Programet e
Mirëqenies Sociale

Drejtësia dhe
Siguria

Programet
Arsimore

Shërbimet
shëndetësore për
Nënën dhe Fëmiun

Burimi: Të dhënat e Ministrisë së Financave, 2011
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Ka pasur rritje të
fondeve për shërbimet e ofruara për
fëmijët

Shpenzimet në
arsim si përqindje
e BPV-së janë afër
mesatares evropiane, por shuma
aktuale është e
pamjaftueshme
duke pasur
parasysh nevojat e
sektorit në gjendjen e tanishme të
zhvillimit

Sektori i Mbrojtjes
Sociale merr 1,5%
të buxhetit të
përgjithshëm të
Kosovës që kufizon
aftësinë e tij për
t’iu përgjigjur në
mënyrë adekuate
nevojave të popullatës
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Njësitë për të Drejta të Njeriut nuk kanë numër adekuat të stafit sipas
Udhëzimit Administrativ që përcakton funksionimin e tyre
7
6

Vijën e gjelbër - maksimum
Vijën e kuqe - minimum

Kosova ka
paraqitur raportin
Shtetëror mbi zbatimin e Konventës
mbi të Drejtat e
Fëmijëve (KDF)
Komitetit për të
Drejtat e Fëmijës në
Gjenevë

Derisa stafi i Njësive për të Drejta
të Njeriut ka kaluar
nëpër trajnime
të numërta për
të përmirësuar
aftësitë e tyre,
Njësitet për të
Drejta të Njeriut
nuk kanë numër
adekuat të stafit

5
4
3
2

M
TI

PB
M
ZH
E

SH

M

M

PH

M
D

M

M

S

M

KR

F
M

PM
M

S
M
AS
HT
M
AP

M

M
AP
L
BP
ZH

K

KK
M

M

I

1

FS

Objektivat përkatëse
nga Plani Nacional i
Veprimit, përfshijnë,
si vijon:
• Funksionalizimi i
Komitetit Ndërministror për të Drejtat
e Fëmijëve (Objektiva 1.1)
• Zbatimi, Rishikimi
dhe Nxjerrja e
legjislacionit për të
drejtat e fëmijëve
(Objektivi 1.2)
• Institucionalizimi
i plotë i pozitave
të Zyrtarëve për të
drejtat e fëmijëve
në nivelin qëndror
dhe komunal (Objektivi 1.3)
• Krijimi i parakushteve të nevojshme për raportim
për Konventën për
të Drejtat e Fëmijës
(Objektivi 1.4)
• Forcimi i
bashkëpunimit
me institucionin e
Ombudspersonit
(Objektivi 1.5)
• Monitorimi i zbatimit të dispozitave
të Konventës për të
Drejtat e Fëmijës
(Objektivi 1.6)

Udhëzimi Adminstrativ me NR. 04/2007 përkitazi me funksionimin e Njësive
për të Drejtat e Njeriut (NjDNj) në Ministritë e linjës, kërkon që së paku tre
anëtarë të stafit të angazhohen me orar të plotë në secilën Ministri deri në
maksimum shtatë anëtarë të stafit, si dhe një Zyrtar për të Drejtat e Fëmijëve
i angazhuar me orar të plotë (Objektivi 1.3). Bazuar në të dhëna, nga 16 Ministri që kanë në kuadër të tyre NjDNj-të, mesatarja është më pak se tre (2.9)
anëtarë me orar të plotë në secilën njësi. Për të ngadalësuar edhe më tepër
implementimin e Strategjive Nacionale dhe Planet e Veprimit në fushën e
të drejtave të njeriut, janë vetëm 11 Ministri që kanë së paku numrin minimal të stafit, katër nga të cilat kanë katër anëtarë të stafit derisa asnjëra nga
Ministritë nuk disponon me numrin e plotë të stafit. Për më tepër, është e
rëndësishme të theksohet se asnjëra Ministri nuk ka Zyrtar për të Drejta të
Fëmijës të angazhuar me orar të plotë e që përqëndrohet vetëm në atë rol,
meqë ata të katër që ekzistojnë kanë të paktën edhe një portofol tjetër dhe
si të tillë, duhet të ndajnë kohën midis prioriteteve konkurruese.

M

Komponenta e
Qeverisjes merret
me funksionimin e
strukturave qeveritare
që kanë të bëjnë me të
drejtat e fëmijëve. Kjo
komponentë trajton
raportimin e Kosovës
mbi Konventën e të
Drejtave të Fëmijës si
dhe funksionimin e
Komitetit Ndër-Ministror për të Drejtat e
Fëmijëve, në kombinim me bashkëpunimin e shtuar me
Ombudspersonin.
Kjo pjesë është jetike
për të përmirësuar
funksionalitetin e
strukturave prapa
instrumenteve ligjore
në të mirë të fëmijëve
të Kosovës.

Një arritje e Qeverisë e cila u vë në dukje në Raportin e Progresit 2011 të
Komisionit Evropian është dorëzimi i Raportit të parë të Shtetërorë mbi
zbatimin e Konventës mbi të Drejtat e Fëmijëve (KDF) tek Komitetit për të
Drejtat e Fëmijës në Gjenevë si organ traktati i OKB-së përgjegjës për monitorimin e të drejtave të fëmijëve (Objektivi 1.4). Raporti paraqet përpjekjet
e vazhdueshme për të harmonizuar ligjet e vendit, politikat, strategjitë dhe
aktet ligjore me KDF. Këto harmonizime drejtpërdrejt ose tërthorazi ndikojnë në përmirësimin e të drejtave të fëmijëve në Kosovë. Përveç kësaj, Qeveria bëri të qartë Komitetit për të Drejtat e Fëmijëve, gatishmërinë e saj për
t’iu përgjigjur çdo pyetje, këshille apo rekomandimi bazuar në rezultatet e
raportit. Këto hapa rikonfirmojnë vullnetin politik të Qeverisë për të ndërmarrë realizimin e detyrimeve ndërkombëtare të cilat ofrojnë për realizimin
e të gjitha të drejtave themelore dhe të patjetërsueshme për të gjithë fëmijët në Kosovë dhe për të përmirësuar efektivitetin e mekanizmave ekzistues
të monitorimit (Objektivi 1.6).

# i anëtarëve të NJDNJ në Ministri

QEVERISJA

Është e domosdoshme që të
gjitha ministritë
të kenë një numër
minimal të stafit
për të funksionalizuar Njësite për të
Drejta të Njeriut.

Burimi: Anketa e Njësive për të Drejta të Njeriut, 2011
Bazuar në këto gjetje, është e domosdoshme që të rritet përqindja deri në
100% e ministrive me numrin minimal të stafit të punësuar sipas Udhëzimit
Administrativ, dhe të sigurohet që secila Ministri të ketë një Zyrtar për të
Drejta të Fëmijës të angazhuar me orar të plotë, e që përqëndrohet vetëm
në atë rol dhe jo në portfolio të tjera, në mënyrë që të arrihet Strategjia Nacionale dhe Plani i Veprimit brenda kornizës kohore të përcaktuar.
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SHTOJCA E TREGUESVE TË NIVELIT MË TË LARTË
Tema

Treguesi

Vlera
për vitin
2010
ARSIMI

Shkalla e regjistrimit të fëmijëve 3-5 vjeç në çfarëdo forme të arsimit parafillor (%)

2.04

Shkalla e regjistrimit në shkollën fillore (%)

108.8

Shkalla bruto të regjistrimit (%)

14.7

Shkalla bruto e regjistrimit në parafillor (%)

63.8

Shkalla bruto e regjistrimit në nivelin fillor (%)

102.7

Shkalla bruto e regjistrimit në nivelin e mesëm të ulët (%)

111.0

Shkalla bruto e regjistrimit në nivelin e mesëm të lartë (%)

97.7

Indeksi i paritetit gjinor në nivelin fillor për regjistrimin bruto

91.8

Indeksi i paritetit gjinor në nivelin e mesëm të ulët për regjistrimin bruto

91.6

Indeksi i paritetit gjinor në nivelin e mesëm të lartë për regjistrimin bruto

80.6

Përqindja e fëmijëve me nevoja të veçanta të regjistruar në parafillor

0.1

Përqindja e fëmijëve me nevoja të veçanta të regjistruar në shkollën fillore

0.3

Përqindja e fëmijëve me nevoja të veçanta të regjistruar në shkollën e mesme të ulët

0.3

Përqindja e fëmijëve me nevoja të veçanta të regjistruar në shkollën e mesme të lartë

0.1

Numri i mësimdhënësve të arsimit special të punësuar në parafillor
Numri i mësimdhënësve të arsimit special të punësuar në shkolla parafillore
Numri i mësimdhënësve të arsimit special të punësuar në shkolla fillore

Qasja

Numri i mësimdhënësve të arsimit special të punësuar në shkolla të mesme
Numri i fëmijëve rom të regjistruar në parafillor

0.2

Numri i fëmijëve ashkali të regjistruar në parafillor

0.7

Numri i fëmijëve egjiptian të regjistruar në parafillor

0.1

Numri i fëmijëve rom të regjistruar në shkollën fillore

0.3

Numri i fëmijëve ashkali të regjistruar në shkollën fillore

0.1

Numri i fëmijëve egjiptian të regjistruar në shkollën fillore

0.4

Numri i fëmijëve rom të regjistruar në shkollën e mesme

0.1

Numri i fëmijëve ashkali të regjistruar në shkollën e mesme

0.2

Numri i fëmijëve egjiptian të regjistruar në shkollën e mesme

0.1

Numri i romëve që braktisin nivelin fillor
Numri i ashkalive që braktisin nivelin fillor
Numri i egjiptianëve që braktisin nivelin fillor
Numri i romëve që braktisin nivelin e mesëm
Numri i ashkalive që braktisin nivelin e mesëm
Numri i egjiptianëve që braktisin nivelin e mesëm
% e shpërndarjes së shpenzimeve rrjedhëse publike në arsimin parashkollor
Inputet

% e shpërndarjes së shpenzimeve rrjedhëse publike në arsimin parafillor
% e shpërndarjes së shpenzimeve rrjedhëse publike në arsimin fillor
% e shpërndarjes së shpenzimeve rrjedhëse publike në arsimin e mesëm të ulët
% e shpërndarjes së shpenzimeve rrjedhëse publike në arsimin e mesëm të lartë
Shpenzimet publike në arsim si përqindje totale e shpenzimeve të qeverisë
Shpenzimet publike në arsim si përqindje e bruto prodhimit vendor
Raporti nxënës-mësimdhënës në parafillor

26.4

Raporti nxënës-mësimdhënës në nivelin fillor

18.0

Raporti nxënës-mësimdhënës në nivelin e mesëm të ulët
Raporti nxënës-mësimdhënës në nivelin e mesëm të lartë
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Efikasiteti

Cilësia
Shkrim-leximi

Shkalla e përsëritjes në nivelin fillor

0.04

Shkalla e përsëritjes në nivelin e mesëm të ulët

0.5

Shkalla e përsëritjes në nivelin e mesëm të lartë

1.4

Shkalla e arritjes gjer në klasën e fundit të nivelit fillor (%)

96.7

Shkalla e kalimit në shkollën e mesme

93.8

Shkalla e shkrim-leximit të djemve dhe vajzave të moshës 15-24 vjeç
% mesatare në testet e klasës 5

Rezultatet

% mesatare në testet e klasës 9
% mesatare në testet e Maturës
% e mësimdhënësve në nivelin parashkollor publik që janë profesionistë

Cilësia

92.1

% e mësimdhënësve në nivelin parashkollor privat që janë profesionistë
% e mësimdhënësve në nivelin parafillor publik që janë profesionistë
% e mësimdhënësve në nivelin parafillor privat që janë profesionistë
SHËNDETËSIA
Numri i gjinekologëve në institucionet shëndetësore

Personeli

Numri i pediatërve në institucionet shëndetësore
Numri i neonatologëve në institucionet shëndetësore

Treguesit e
përafërt

Sasia e qumështit zëvendësues të qumështit të gjirit që importohet në vit
Numri i bokseve të cigareve që importohen në vit
% e grave që kanë pasur kujdes antenatal nga personeli i kualifikuar shëndetësor gjatë shtatzënësisë gjatë këtij viti

Çështjet
e amësisë

% e grave shtatzëna që kanë pasur së paku 4 vizita antenatale në shtatzënësinë e tyre të fundit
% e grave që kanë pasur mbikëqyrje gjatë lindjes nga personeli i kualifikuar shëndetësor
% e grave që kanë pasur mbikëqyrje gjatë lindjes nga personeli i kualifikuar shëndetësor në
institucione shëndetësore
Numri i grave që kanë lindur në institucione
Mosha mesatare e nënave në lindjen e parë (vite)

Lindjet

Numri i lindjeve nga nënat adoleshente
Proporcioni i lindjeve me peshë të ulët (lindjet e gjalla nën 2,500 gram)
Numri i abortimeve legale
% e grave shtatzëna me kartela të plotësuara

Monitorimi

% fëmijëve me kartela të plotësuara shëndetësore
Numri i vizitave nga ekipet edukativo-shëndetësore nëpër shkolla
Numri i shkollave të vizituara nga ekipet edukativo-shëndetësore

Hetuesia

% e rasteve të hetuara të vdekjes së foshnjave
Shkalla e vdekshmërisë së foshnjave

Inputet

Shkalla e vdekshmërisë neonatale
Shkalla e vdekshmërisë post-neonatale
Shkalla e vdekshmërisë nën moshën 5 vjeçare

Imunizimi

% e fëmijëve plotësisht të vaksinuar
Përqindja e fëmijëve 1 vjeçar të imunizuar me tri doza të DTP3
Shpenzimet publike në shëndetësi si përqindje totale e shpenzimeve të qeverisë

Inputet

Shpenzimet publike në shëndetësi si përqindje e bruto prodhimit vendor
Numri i mjekëve (për 10,000 banorë)
Raporti mjek me infermiere dhe mamitë

Pengesat në
zhvillim

Përqindja e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare nën shtatgjatësinë sipas moshës
Shkalla e tentim-vetëvrasjeve për popullsinë e moshës 15-19 vjeçare (vdekjet për 100,000 banorë)
Shkalla e vetëvrasjeve për popullsinë e moshës 15-19 vjeçare (vdekjet për 100,000 banorë)

Vetëvrasjet

Tentim-vetëvrasjet për 100,000 banorë
Vdekshmëria nga vetëvrasjet për 100,000 banorë
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MIRËQENIA SOCIALE
Numri i fëmijëve të kapur vazhdimisht në punë të rënda dhe të rrezikshme
Fusha e punës
së fëmijëve

Numri i fëmijëve puna e së cilëve cilësohet e rrezikshme
Numri i fëmijëve të përfshirë në format e rënda të punës së fëmijëve

422

Numri i fëmijëve të larguar nga format e rënda të punës së fëmijëve

83

Numri i inspektimeve të rregullta të kryera nga inspektorët
Inspektimet

Numri i inspektimeve të përsëritura në subjektet ekonomike ku janë dhënë vërejtjet nga inspektorët

Koordinimi

Numri i komunave që kanë themeluar dhe formalizuar Komisionet
Lokale të Veprimit (KLV)

Kujdesi
Rezidencial/
Format
alternative të
mbrojtjes së
fëmijëve

Trafikimi
Abuzimi

121

Numri i fëmijëve në kujdesin në familje

635
98

Numri i fëmijëve në kujdesin jashtë familjes
Numri i fëmijëve nën kujdestari

1435

Numri i foshnjave të braktisura

54

Numri i fëmijëve të ribashkuar me familjet e tyre

10
46

Numri i fëmijëve që pranojnë asistencë sociale

77,379

Numri i fëmijëve të trafikuar

19

Numri i rasteve të fëmijëve të abuzuar

60

Numri i rasteve të fëmijëve të abuzuar që janë bartur nga vitet e mëhershme

% e prokurorëve të specializuar në punë me fëmijët në konflikt me ligjin
% e zyrtarëve sprovues të specializuar në punë me fëmijët në konflikt me ligjin
% e oficerëve policor të specializuar në punë me fëmijët në konflikt me ligjin
% e punëtorëve social të specializuar në punë me fëmijët në konflikt me ligjin
Numri i fëmijëve të arrestuar për 100,000 banorë fëmijë
Numri i fëmijëve në mbajtje për 100,000 banorë fëmijë
Numri i fëmijëve në mbajtje në pritje të shqiptimit të dënimit për 100,000 banorë fëmijë
% e fëmijëve të dënuar me kujdestari
% e fëmijëve të shmangur apo të dënuar të cilët futen në skemën e shmangies para dënimit
ÇËSHTJET NDËRSEKTORIALE
% e vdekjes së fëmijëve si rezultat i armëve
% e lëndimeve të fëmijëve si rezultat i armëve
QEVERISJA
% e rekomandimeve të ofruara nga Avokati i Popullit që janë arritur
BUXHETI
% e aktiviteteve të financuara plotësisht nga Plani Nacional i Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve

20

6
1435

DREJTËSIA PËR TË MITUR

Konflikti
me ligjin

777

Numri i fëmijëve në strehimore të përkohshme

% e gjyqtarëve të specializuar në punë me fëmijët në konflikt me ligjin
Personeli
i kualifikuar

4,678

Numri i fëmijëve pa kujdes prindëror

Numri i fëmijëve të birësuar
Ndihma Sociale

280
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ZYRA E KRYEMINISTRIT
Zyra për Qeverisje të Mirë

Për me shumë informata
mund të kontaktoni:
Habit Hajredini
038-200-14070
habit.hajredini@ks-gov.net
habit_hajredini@yahoo.com

